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I. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ
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ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
ՏՆՕՐԵՆ

____________________

<___> ___________  20 __ թ.

__________________________________________
ՈՒսումնական հաստատության անվանումը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ
5-10.73.01.01-4 <<ՏԵԽՆՈԼՈԳ՝ ՀԱՑԱԹԽՄԱՆ, ՄԱԿԱՐՈՆԵՂԵՆԻ

ԵՎ ՀՐՈՒՇԱԿԵՂԵՆԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ>>
ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 5-10.73.01 << ՀԱՑԱԹԽՄԱՆ,
ՄԱԿԱՐՈՆԵՂԵՆԻ ԵՎ ՀՐՈՒՇԱԿԵՂԵՆԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ >>

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ միջին մասնագիտական

ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ տեխնոլոգ՝

հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի

արտադրության>>

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԸ՝ միջնակարգ

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 2 տարի 6 ամիս

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ՝ առկա



Տեսական
ուսուցում

Ուսումնա-
կան

պրակտիկա
տեսական

ուսուցմամբ

Ուսումնական
պրակտիկա

առանց տեսական
ուսուցման

Նախաավարտական,
արտադրական

պրակտիկա

Մոդուլների
ամփոփում

Նախապատրաստում
ամփոփիչ պետական
ատեստավորման

Ամփոփիչ
պետական

ատեստավո-
րում

Արձակուրդ,
ամանոր և

սուրբ ծնունդ

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
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4-րդ
կիս.
17

շաբ.

5-րդ
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11
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6-րդ
կիս.
14

շաբ.

7-րդ
կիս.
10

շաբ.

8-րդ
կիս

շաբ

Տես.
ուսուց.

Լաբոր.
և գործն.

աշխ

Սեմինար
պարապ-

մունք
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ, ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ

ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

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

2. Տնտեսագիտության հիմունքներ 6տ 54 44 10 54

3. Օտար լեզու 3;4տ 72 52 20 36 36

4. Ռուսաց լեզու 3,4տ 72 52 20 36 36

5. Պատմություն 5տ 54 48 6 54

6. Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի

հիմունքներ
4տ 36 30 6 36

7. Իրավունքի հիմունքներ 4տ 36 30 6 36

8. Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ 3տ 54 48 6 54

9. Քաղաքացիական պաշտպանության և

արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր
3տ 18 14 4 18

10. Ֆիզիկական կուլտուրա 3-6;7տ 136 6 130 32 34 22 28 20

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 604 378 214 12 212 214 76 82 20

ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Հաղորդակցություն 4տ 36 10 26 36



2. Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր

հմտություններ
5տ 36 10 26 36

3. Համակարգչային օպերատորություն 4տ 54 12 42 54

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 126 32 94 90 36

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1 Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրոնիկա և

ավտոմատիկա
3տ 54 22 32 54

2 Մանրէակենսաբանություն 3տ 72 30 42 72

3 Մասնագիտական գործունեության իրավական

կարգավորում
5տ 54 24 30 54

4 Գործընթացներ և ապարատներ 3տ 72 50 22 72

5 Աշխատանքի անվտանգություն, սանիտարիա և

հիգիենա
3տ 72 32 40 72

6 Արտադրության կազմակերպում 6տ 48 30 18 48

7 Կազմակերպության էկոնոմիկա և կառավարում 7տ 72 36 36 72

8 Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի

արտադրության տեխնոլոգիական

սարքավորումներ

4տ 90 42 48 90

9 Օրգանական, անալիտիկ և ֆիզկոլոիդ

քիմիաների հիմունքներ
3տ 90 52 38 90

10 Հումքի և սննդամթերքի անվտանգություն 4տ 54 24 30 54

11 Հացաթխման, մակարոնեղենի, հրուշակեղենի

արտադրության մեջ օգտագործվող հումքի և

օժանդակ նյութերի բնութագրման և ընտրության

հմտություններ

4տ 72 42 30 72



12 Արտադրության տեխնոքիմիական

վերահսկողություն
4տ 36 12 24 36

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 786 396 390 360 252 54 48 72

ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1 Կարամելի պատրաստման հմտություններ 4տ 54 24 30 54

2 Կոնֆետների և իրիսի պատրաստման

հմտություններ
5տ 72 32 40 72

3 Շոկոլադի և կակաո փոշու պատրաստման

հմտություններ
5տ 54 20 34 54

4 Մարմելադի և պաստեղի պատրաստման

հմտություններ
5տ 54 20 34 54

5 Դրաժեի և հալվայի պատրաստման

հմտություններ
6տ 48 18 30 48

6 Թխվածքաբլիթների պատրաստման

հմտություններ
6տ 54 22 32 54

7 Վաֆլու պատրաստման հմտություններ 5տ 36 12 24 36

8 Տորթերի և հրուշակների պատրաստման

հմտություններ
6տ 72 30 42 72

9 Կեքսերի, ռուլետների և անուշահացերի

պատրաստման հմտություններ
6տ 54 20 34 54

10 Արևելյան քաղցրավենիքի պատրաստման

հնմտություններ
6տ 72 28 44 72

11 Ցորենի ալյուրից հացի և հացաբուլկեղենի

կիսապատրաստվածքների պատրաստման

հմտություններ

7տ 54 24 30 54



12 Տարեկանի ալյուրից հացի

կիսապատրաստվածքների և խմորի

պատրաստման հմտություններ

7տ 48 20 28 48

13 Ցորենի և տարեկանի ալյուրից խմորի մշակման,

խմորային պատրաստվածքների թխման

հմտություններ

7տ 72 28 44 72

14 Մակարոնեղենի պատրաստման հմտություններ 7տ 72 30 42 72

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 816 328 488 54 216 300 246

ԸՆՏՐՈՎԻ 6,7տ 90 68 22

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ 26 4 2 14 6

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2448 1134 1186 12 576 612 396 504 360

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 250

Շաբաթվա ժամերի քանակը 36 36 36 36 36

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

1 Ընտանեկան կյանքի նախապատրաստում ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐ
2 Տարիքային հոգեբանություն 1 Պատմության, իրավունքի և քաղաքագիտության

2 Օտար լեզուների
3 Տնտեսագիտական առարկաների
4 Արտադրության տեխնոլոգիայի, ստանդարտացման և չափագիտության

V. ՊՐԱԿՏԻԿԱ Կիսամյակ Շաբաթ 5 Տեխնոլոգիական սարքավորումների
1 ՈՒսումնական 3-7 17 6 Նյութագիտության
2 Մասնագիտական 4-7 9 7 Անհատական համակարգիչների
3 Նախաավարտական 7 5

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 31 1 Ֆիզիկո-քիմիական

VI. ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ
Փետրվարի 16-ից մարտի 1-ը շրջանում երկու համալիր պետական քննություն

ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական մոդուլներից

2 Փորձարարա- արտադրական
3 Քիմիայի և մանրէակենսաբանության

ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ
1



2
ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ

1 Մարզադահլիճ
2 Մարզահրապարակ

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

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

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



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՝ 10 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 26 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի հաղորդակցության դերն ու նշանակությունը անձնական և մասնագիտական նպատակների իրականացման

համար,

2) կիրառի ուղղակի հաղորդակցման ձևերը,

3) կիրառի անուղղակի հաղորդակցման ձևերը,

4) ձևավորի և զարգացնի միջանձնային հաղորդակցում,

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

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

մակարդակի ապահովումն է։

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

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

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

3) ներկայացնում է գործնական հաղորդակցման եղանակները, բաղադրիչները,

4) շփման հնարավորությունը ուղղորդում է նպատակային հաղորդակցմանը,

5) անձնական հատկանիշները օգտագործում է գործնական հաղորդակցության մեջ:



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

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

վերաբերյալ։ Կառաջադրվեն իրավիճակային խնդիրներ՝ նպատակային հաղորդակցման հնարավորությունները բացահայտելու

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

կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։

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

է հնարավորությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված հարցաշարեր, իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կիրառել ուղղակի հաղորդակցման ձևերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ուղղակի հաղորդակցման ձևերը,

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

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

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

5) մասնակցում է 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։

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

նպատակային, կարողանում է արձագանքել ըստ իրավիճակի։

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



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

տեխնիկական սարքեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կիրառել անուղղակի հաղորդակցման ձևերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անուղղակի հաղորդակցման ձևերը,

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

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

փոխանցելու համար,

4) կազմում է գրություններ՝ ըստ հասցեատիրոջ և նպատակի,

5) վարում է տեղեկատվության հավաքագրման և փոխանցման փաստաթղթեր,

6) բանավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է գրավորի,

7) գրավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է բանավոր հակիրճ նյութի:

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

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

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

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

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

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

արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։

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

հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

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

տեխնիկական սարքեր։



ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ձևավորել և զարգացնել միջանձնային հաղորդակցում

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

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

3) առկա տեղեկատվությունն օգտագործում է միջանձնային հաղորդակցում ձևավորելու համար,

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

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

6) պահպանում և եզրափակում է երկխոսությունը,

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

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

կհանձնարարվի գործնական աշխատանքներ որոշակի տեղեկատվություն ստանալու, մշակելու և դասակարգելու համար։

Կառաջադրվի իրավիճակային խաղեր՝ անձնական շփում նախաձեռնելու, երկխոսության կողմ լինելու, զրույցը պահպանելու և

եզրափակելու կարողությունները դիտարեկելու, գնահատելու համար։ Նույն առաջադրանքը կհանձնարարվի աշխատանքային

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

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

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` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Խթանել համագործակցության ձևավորումը, ստեղծել նախապայմաններ շարունական 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,

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։

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

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ԱԳՀ-5-14-001

Մոդուլի նպատակը Մոդուլը նպատակաուղղված է անձի մոտ 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՝ 10 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 26 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) փնտրի և գտնի աշխատանք,

2) հարմարվի աշխատանքային միջավայրին, ապահովի աշխատանքային դրական մթնոլորտ,

3) արդյունավետ աշխատի թիմում՝ պահպանելով էթիկայի նորմերը,

4) ներկայացնի աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները:

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

մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Փնտրել և գտնել աշխատանք

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է աշխատանքային իրավահարաբերությունների ձևավորման նախապայմանները,

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

օգտագործելով աշխատանքի որոնման ժամանակակից միջոցները և տեխնոլոգիաները,

3) ճիշտ է կազմում գրավոր ինքնակենսագրություն (CV),

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

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

ընթացակարգերը:

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

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 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

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 սկզնունքները և խնդիրների լուծման մեթոդները,

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

4) առաջադրում է լուծումներ գործընկերների շրջանում առաջացած խնդրահարույց իրավիճակներում,

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

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

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



ռեսուրսները մասնագիտական գրականություն, մշակված նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`    2 ժամ

գործնական աշխատանք`    8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները

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

հաջողությունների հասնելու գործում,

2) բացատրում է մասնագիտական կարողությունների պարբերական կատարելագործման կարևորությունը աշխատանքային

հաջողությունների հասնելու գործում,

3) բացատրում է նախաձեռնողականության և նպատակասլացության կարևորությունը աշխատանքային հաջողությունների հասնելու

գործում,

4) ներկայացնում է աշխատանքային գործունեության ընթացքում ստորադասության և վերադասության հարաբերությունների

պատշաճության կարևորությունը:

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

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`     2 ժամ

գործնական աշխատանք`   6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ՀՕ-5-14-001



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

կիրառելու առաջնային կարողությունները, աշխատանքային գործունեության ընթացքում և անձնական կարիքների շրջանակներում

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

կատարելագործել համացանցից օգտվելու կարողությունները և տեղեկատվական բազաների հետ նպատակային աշխատելու

հմտությունները

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 42 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`

1) նախապատրաստի համակարգիչը և օպերացիոն համակարգը աշխատանքի համար,

2) խմբագրի և ֆորմատավորի տեքստեր,

3) պատրաստի և խմբագրի աղյուսակներ,

4) կատարի գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում,

5) կազմակերպի ցուցադրություն համակարգչային ծրագրերով,

6) աշխատի համացանցում:

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

մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Նախապատրաստել համակարգիչը և օպերացիոն համակարգը աշխատանքի համար

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

2) տիրապետում է միացնելու, օգտագործելու և անջատելու տեխնիկական պայմաններին,

3) տիրապետում է համակարգչային օժանդակ տեխնիկական սարքերից (printer, scaner, projector, fax, պատճենման սարք և այլն),

4) ներկայացնում է օպերացիոն համակարգի պատուհանային կառուցվածքը,

5) ներկայացնում է կիրառվող հիմնական ծրագրերը (microsoft office),

6) կարողանում է բացել առաջադրված թղթապանակը և ֆայլը,



7) օգտվում է պատուհանային մենյուի հիմնական հրամաններից,

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

9) կատարում է առաջադրված փաստաթղթի տպագրում (Print):

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

կտրվեն հարցեր համակրգչի հիմանական և լրացուցիչ բաղադրիչների, օժանդակ տեխնիկական սարքերի, դրանց կիրառման և

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

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

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

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

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

կատարում գործնական հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր, համակարգչային օժանդակ տեխնիկական սարքեր։

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`       2 ժամ

գործնական աշխատանք`   6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Խմբագրել և ֆորմատավորել տեքստեր

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

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

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

4) կատարում է մուտքագրված տեքստի պարզագույն ֆորմատավորում՝ փոխելով տողերի դասավորությունը, միջտողային

տարածությունները, տեքստի գունային ֆոնը, պարբերության խորությունները լուսանցքներից,

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

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

նախապատրաստել ծրագիրը՝ ըստ առաջադրանքի տեքստեր մուտքագրելու, ձևավորելու, խմբագրելու տեքստը հավելելու

գործողություններ՝ առնվազն 3 հիմնական ծրագրում կատարելով նույն գործառույթը։



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

կատարում գործնական հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`    2 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Պատրաստել և խմբագրել աղյուսակներ

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է աղյուսակներ կազմելու համապատասխան ծրագրերը և նախապատրաստել դրանք,

2) կազմում է աղյուսակ առաջադրված չափերով և մուտքագրում տվյալներ,

3) կատարում է ուղղումներ ու լրացումներ աղյուսակում (տվյալներ, տողեր, սյուներ և այլն),

4) փնտրում և գտնում է տվյալներ աղյուսակում,

5) ստեղծում է պարզ ֆունկցիոնալ կախվածություն տվյալների մեջ:

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

նախապատրաստել ծրագիրը՝ ըստ առաջադրանքի աղյուսակ կազմելու, ձևավորելու, խմբագրելու, տվյալներ մուտքագրելու,

աղյուսակային տվյալները հավելելու և տվյալների ֆունկցիոնալ կախվածություն ստեղծելու գործողություններ՝ առնվազն 2

հիմնական ծրագրում կատարելով նույն գործառույթը։ Ֆունկցիոնալ կախվածության օրինակ կարող է հանդիսանալ թվաբանական

գործողությունների ամփոփումը, վերափոխումը (օրինակ՝ տոկոսի վերածելը) և այլն։

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

կատարում գործնական հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`    2 ժամ

գործնական աշխատանք`   8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կատարել գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում

Կատարման չափանիշներ 1) գծագրում է գրաֆիկական օբյեկտներ,



2) գծագրում է գրաֆիկական օբյեկտներ` օգտագործելով Autoshapes պատուհանի պատրաստի ձևերը,

3) գծագրում է կանոնավոր պատկերներ,

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

5) խմբավորում է գրաֆիկական օբյեկտները,

6) գծագրում է տեքստային բլոկներ,

7) կատարում է գրաֆիկական օբյեկտների գունաերանգավորում:

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

նախապատրաստել ծրագիրը՝ ըստ առաջադրանքի գրաֆիկական օբյեկտներ, կանոնավոր պատկերներ, տեքստային բլոկներ

գծագրելու, խմբագրելու, տվյալներ մուտքագրելու, խմբավորելու, ձևավորելու գործողություններ՝ առնվազն 3 հիմնական ծրագրում

կատարելով նույն գործառույթը։

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

կատարում գործնական հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`   2 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կազմակերպել ցուցադրություն համակարգչային ծրագրերով

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

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

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

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

5) ցուցադրում է պատրաստված տեղեկատվական նյութը:

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

օգտվելով պատուհանային կառուցվածքից նախապատրաստել ցուցադրական ծրագիրը՝ թվային և տեքստային տվյալներ

մուտքագրելու, խմբագրելու, նկարներ, տեսանյութեր, անիմացիաներ, աղյուսակային և գրաֆիկական տվյալներ ներբեռնելու,



ձևավորելու գործողություններ՝ առնվազն 2 հիմնական ծրագրում կատարելով նույն գործառույթը։

Կառաջադրվի ազատ թեմայի ներկայացման համար պատրաստել ցուցադրություն և ներկայացնել՝ պահպանելով թեմայի

տրամաբանական կապն ու հաջորդականությունը։

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

կատարում գործնական հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`    2 ժամ

գործնական աշխատանք`  8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Աշխատել համացանցում

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է «համացանց» հասկացությունը,

2) օգտագործում է ինտերնետային հիմնական ծրագրերը,

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

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

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

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

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

կցորդ):

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

կհանձնարարվի ներկայացնել համացանցի կառուցվածք, օգտագործման նպատակների բազմազանությունը, համացանցի միջոցով

կարգավորման ենթա հնարավոր հարցերը։ Ուսանողին կհանձնարարվի մուտք գործել ինտերնետային ծրագիր՝ փնտրել

առաջադրված տվյալները, ներբեռնել, օգտագործել և պահպանել տվյալներ։ Կառաջադրվի որոշակի տեղեկատվություն փոխանցել

սոցիալական կայքերի միջոցով կամ բաշխել ըստ հասցեականության։

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

կատարում գործնական հանձնարարությունները։



Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`      2 ժամ

գործնական աշխատանք`   8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏԻԿԱ>>

Մոդուլի դասիչը ՀՄՀՏ-5-14-001

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տեսական գիտելիքներ տալ էլեկտրատեխնիկայի, էլեկտրոնիկայի և ավտոմատացման սարքերի

հիմնական հասկացությունների, գործնական կարողություններ՝ աշխատանքի ընթացքում դրանք կիրառելու վերաբերյալ:

Մոդուլը նախատեսված է այն անձանց համար, ովքեր հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի արտադրություններում

զբաղվում են արտադրական գործընթացների կազմակերպման աշխատանքներով:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝  22 ժամ,

գործնական աշխատանք՝  32 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլի ուսումնասիրելեւց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀՄՀՏ-5-14-005 <<Աշխատանքի անվտանգություն, սանիտարիա և

հիգիենա>> մոդուլը

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`

1) կազմի պարզագույն էլեկտրական և մագնիսական շղթաների սխեմաներ,

2) կազմի փոփոխական հոսանքի շղթա,

3) կիրառի հիմնական էլեկտրոնային սարքերը,

4) շահագործի ավտոմատ կարգավորիչները:

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կազմել պարզագույն էլեկտրական և մագնիսական շղթաների սխեմաներ



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական և մագնիսական շղթաների սխեմաները, դրանց առանձնահատկությունը,

2) ճիշտ է կարդում պարզագույն էլեկտրական և մագնիսական շղթաների սկզբունքային և հաշվարկային սխեմաներ,

3) ճիշտ է կազմում պարզագույն էլեկտրական և մագնիսական շղթաների սկզբունքային և հաշվարկային սխեմաներ,

4) ճիշտ է կատարում պարզագույն էլեկտրական և մագնիսական շղթաների հաշվարկներ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի հիման վրա։ Ուսանողին կհանձնարարվի կարդալ պարզագույն

էլեկտրական և մագնիսական շղթաների սկզբունքային և հաշվարկային սխեմաները, կազմել պարզագույն էլեկտրական և

մագնիսական շղթաների սկզբունքային և հաշվարկային սխեմաներ, կատարել շղթաների հաշվարկներ:

Արդյունքի յուրացումը համարվում է բավարար, եթե հանձնարարված բոլոր գործողությունները կատարված են բավարար

մակարդակով:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման համար

անհրաժեշտ են մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, խնդիրներ, սխեմաներ, դիդակտիկ նյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 4 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կազմել փոփոխական հոսանքի շղթա

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կազմում պահանջվող հատկություններով միաֆազ փոփոխական հոսանքի շղթա,

2) ճիշտ է կազմում պահանջվող հատկություններով եռաֆազ փոփոխական հոսանքի շղթա,

3) ճիշտ է հաշվարկում պահանջվող հատկություններով միաֆազ փոփոխական հոսանքի շղթայի պարամետրերը,

4) ճիշտ է հաշվարկում պահանջվող հատկություններով եռաֆազ փոփոխական հոսանքի շղթայի պարամետրերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի կազմել որոշակի

հատկություններով փոփոխական հոսանքի շղթա /միաֆազ և եռաֆազ/, կատարել պահանջվող հատկություններով փոփոխական

հոսանքի /միաֆազ և եռաֆազ/ հաշվարկը:

Արդյունքի յուրացումը համարվում է բավարար, եթե առաջադրանքի բոլոր գործողությունները կատարված են բավարար մակարդակով,

իսկ հաշվարկը կատարված է ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման համար

անհրաժեշտ են մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, խնդիրներ, սխեմաներ, դիդակտիկ նյութեր:



Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 4 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կիրառել հիմնական էլեկտրոնային սարքերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է շահագործում հիմնական էլեկտրոնային սարքերը,

2) ճիշտ է կարդում էլեկտրոնային սարքերի միացման սխեմաները,

3) ճիշտ է կազմում էլեկտրոնային սարքերի միացման սխեմաները:

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

տնտեսություններում կիրառվող հիմնական էլեկտրոնային սարքերը, կարդալ էլեկտրոնային սարքերի միացման սխեմաները, կազմել

միացման սխեմաներ, շահագործել այդ սարքավորումները:

Արդյունքի յուրացումը համարվում է բավարար, եթե բոլոր գործողությունները կատարված են ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման համար

անհրաժեշտ են մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, խնդիրներ, սխեմաներ, դիդակտիկ նյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 8 ժամ

գործնական աշխատանք` 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Շահագործել ավտոմատ կարգավորիչները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ավտոմատացման համակարգերը և դրանց տարրերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական գործընթացի ավտոմատացման տիպային ֆունկցիոնալ սխեմաները,

3) ճիշտ է շահագործում ավտոմատ կարգավորիչները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի շահագործել

ավտոմատ կարգավորիչները՝ ներկայացնելով ավտոմատացման համակարգերը և դրանց տարրերը, տեխնոլոգիական

գործընթացների տիպային ավտոմատացման ֆունկցիոնալ սխեմաները:

Արդյունքի յուրացումը համարվում է բավարար, եթե բոլոր առաջադրանքները կատարված են ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման համար

անհրաժեշտ են մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, խնդիրներ, սխեմաներ, դիդակտիկ նյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված տեսական պարապմունք` 6 ժամ



ժամաքանակը գործնական աշխատանք` 10 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՄԱՆՐԷԱԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ>>

Մոդուլի դասիչը ՀՄՀՏ-5-14-002

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին գիտելիքներ տալ մանրէների տարբեր տեսակների (բակտերիաներ, մանրադիտակային սնկեր,

վիրուսներ) կազմաբանության, ֆիզիոլոգիայի, նշանակության, սննդի արտադրության ոլորտում կիրառման վերաբերյալ:

Ավարտելով այս մոդուլը ուսանողը կկարողանա հումքի, կիսապատրաստվածքների և պատրաստի արտադրանքի

մանրէակենսաբանական հետազոտության արդյունքերը վերլուծել և գնահատել դրանց ախտահարվածության աստիճանը:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 30 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 42 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀՄՀՏ-5-14-009 <<Օրգանական, անալիտիկ և ֆիզկոլոիդ

քիմիաների հիմունքներ>> մոդուլը

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`

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

դասակարգումը, կարգաբանական խմբերը,

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

լույսի և ճառագայթային էներգիաների ազդեցությունը, ինպես նաև սննդամթերքի արտադրման և պահպանման ժամանակ

միկրոօրգանիզմների կենսագործունեության կարգավորումը այդ գործոնների կիրառմամբ,

3) ներակայացնի արդյունաբերական նպատակներով միկրոօրգանիզմների օգտագործումը,

4) ներկայացնի ախտածին միկրոօրգանիզմները սննդարդյունաբերությունում,

5) ներկայացնի հացի, մակարոնի և հրուշակեղենի արտադրության ընդհանուր մանրէակենսաբանությունը:

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

մակարդակի ապահովումն է

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

կարգաբանական խմբերը



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

2) մանրէների տարբեր տեսակների ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները ճիշտ է բացատրում,

3) մանրէների դասակարգման հատկանիշները ճիշտ է ներկայացնում,

4) մանրէների դասակարգումը ճիշտ է կատարում,

5) մանրէների կարգաբանական խմբերը ճիշտ է ներկայացնում:

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

ցուցանիշների որոշել մանրէների պատկանելությունը որոշակի կարգաբանական խմբերի՝ նշելով յուրաքանչյուրի ֆիզիոլոգիական

առանձնահատկությունները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

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

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

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

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

որոշ ոչ էական բացթողումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

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

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 4 ժամ

գործնական աշխատանք 8 ժամ

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

և ճառագայթային էներգիաների ազդեցությունը, ինպես նաև սննդամթերքի արտադրման և պահպանման ժամանակ

միկրոօրգանիզմների կենսագործունեության կարգավորումը այդ գործոնների կիրառմամբ

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

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

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

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



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

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

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

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

գործոնների դրսևորումները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

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

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

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

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

կենսաբանական գործոնները` անտագոնիզմը, սիմբիոզը:

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

որոշ ոչ էական բացթողումներ, բացատրությունները տրվում են հիմնականում ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

դասակարգման աղյուսակներ, պաստառներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներակայացնել արդյունաբերական նպատակներով միկրոօրգանիզմների օգտագործումը

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

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

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

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

մեխանիզմները:

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

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:



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

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

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

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

Կաթնաթթվային բակտերիաների տեսակներ` հոմոֆերմենտատիվ և հետերոֆերմենտատիվ, դրանց առանձնահատկությունները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

դասակարգման աղյուսակներ, պաստառներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել ախտածին միկրոօրգանիզմները սննդարդյունաբերությունում

Կատարման չափանիշներ 1) ախտածին միկրոօրգանիզմների հետևանքները ճիշտ է բացատրում,

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

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

4) սննդային թունավորումների կանխարգելիչ գործողությունները ճիշտ է ներկայացնում,

5) ճիշտ է ներկայացնում սննդային վարակները,

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

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

պատասխաններից ընտրել ճիշտը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

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

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

ստաֆիլակոկային ինտոքսիկացում, սնկային ինտոքսիկացում: Սննդային թունավորումների հարուցիչների կենսագործունեության

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

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



հսկողության կազմակերպում:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

դասակարգման աղյուսակներ, պաստառներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել հացի, մակարոնի և հրուշակեղենի արտադրության ընդհանուր մանրէակենսաբանությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ցորենի ալյուրի խմորի միկրոօրգանիզմները, դրանց զարգացման օպտիմալ պայմանները և գործոնները,

2) ճիշտ է ներկայացնում տարեկանի ալյուրի խմորի միկրոօրգանիզմները, դրանց զարգացման օպտիմալ պայմանները և գործոնները,

3) ճիշտ է ներկայացնում միկրոօրգանիզմների կենսագործունեության հետևանով առաջոցեղ հացի արատները,

4) ճիշտ է ներկայացնում հացի, մակարոնի և հրուշակեղենի արտադրություն վնասակար միկրոօրգանիզմների թափանցման ուղիները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկումների հիման վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Ցորենի խմորի միկրոօրգանիզմները` մամլած, չորացրած և հեղուկ խմորասնկերի արտաքին տեսքը և կիրառումը, կաթնաթթվային

բակտերիաների մաքուր կուլտուրաների օգտագործումը հեղուկ խմորասնկերի պատրաստման համար: Տարեկանի խմորի

միկրոօրգանիզմները` հոմոֆերմենտատիվ և հետերոֆերմենտատիվ կաթնաթթվային բակտերիաների կիրառումը թթխմորների

պատրաստման համար: Միկրոօրգանիզմների կենսագործունեության հետևանքով առաջացող հացի արատներ` կավիճային

հիվանդություն, պիգմենտային բծեր, հարբած հաց, հացի կարտոֆիլային հիվանդություն: Հացի, մակարոնի և հրուշակեղենի

արտադրություն վնասակար միկրոօրգանիզմների թափանցման ուղիները` օդը, հումքատեսակները, սարքավորումները և աշխատող

անձկակազմը սանիտարահիգիենիկ նորմերը չպահպանելու դեպքում:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե տրվում է ճիշտ և հիմնավորված պատասխաններ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

դասակարգման աղյուսակներ, պաստառներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ
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Մոդուլի դասիչը ՀՄՀՏ-5-14-003

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակը աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորող, ինչպես նաև մասնագիտական գործունեության հետ

կապված իրավական և նորմատիվ ակտերի առանցքային դրույթների, դրանց գործնական կիրառման վերաբերյալ ուսանողին

տեսական գիտելիքներ տալը և գործնական կարողություններ ձևավորելն է: Մոդուլը նախատեսված է այն անձանց համար, ովքեր

պատրաստվում են աշխատել հացի ու հացաբուլկեղենի, մակարոնի և հրուշակեղենի արտադրության ոլորտում:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 30 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար նախնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի հիմնական պահանջները և գործնական

կիրառման դրսևորումները,

2) ներկայացնի սննդի արտադրության ոլորտի աշխատանքը կարգավորող իրավական ակտերը:

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

ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի հիմնական պահանջները և գործնական

կիրառման դրսևորումները

Կատարման չափանիշներ 1) աշխատանքային հարաբերությունների իրավական կարգավորման անհրաժեշտությունը, խնդիրները և սկզբունքները ճիշտ է

բացատրում,

2) Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորող իրավական և նորմատիվ ակտերի

ամբողջությունը ներկայացնում է,

3) աշխատանքային հարաբերությունների ընթացքում գործատուի իրավունքներն ու պարտականությունները ճիշտ է բացատրում,

4) աշխատանքային հարաբերությունների ընթացքում աշխատողի իրավունքներն ու պարտականությունները ճիշտ է բացատրում,

5) աշխատանքային պայմանագրի նշանակությունը, կնքման և լուծման կարգը ճիշտ է բացատրում,



6) աշխատանքային հարաբերությունների նկատմամբ հսկողության ձևերը և մեխանիզմները ճիշտ է ներկայացնում:

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

աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերին համապատասխանող ճիշտ պատասխանները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք: ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով կարգավորվող հարաբերությունները: Աշխատանքային

օրենսդրության նպատակները: Աշխատանքային օրենսդրության սկզբունքները: Աշխատանքային օրենսդրությունը և այլ իրավական

ակտեր: Գործատուի ներքին և անհատական իրավական ակտերը: Աշխատանքային օրենսդրության նորմերի մեկնաբանման

սկզբունքները: Աշխատանքային օրենսդրության գործողությունը ժամանակի մեջ: Աշխատանքային հարաբերությունները:

Աշխատանքային հարաբերությունների ծագման հիմքերը: Քաղաքացիների աշխատանքային իրավունակությունը և գործունակությունը:

Գործատուների աշխատանքային իրավունակությունը և գործունակությունը: Աշխատանքային պայմանագրի հասկացությունը:

Աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի բովանդակությունը: Աշխատանքային պայմանագիրը և օրենքը:

Աշխատանքային պայմանագրի կնքման կարգը: Աշխատանքային պայմանագրի տեսակները: Որոշակի ժամկետով կնքված

աշխատանքային պայմանագիրը: Աշխատանքային պայմանագրի լուծման հիմքերը:

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

որոշ ոչ էական բացթողումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

աշխատանքային օրենսգիրք և իրավական փաստաթղթեր:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել սննդի արտադրության ոլորտի աշխատանքը կարգավորող իրավական ակտերը

Կատարման չափանիշներ 1) սննդի արտադրության ոլորտի գործունեությունը կարգավորող իրավական և նորմատիվ ակտերի անհրաժեշտությունը, խնդիրները

և սկզբունքները ճիշտ է բացատրում,

2) ըստ ուղղությունների իրավական և նորմատիվ ակտերի ամբողջությունը ներկայացնում է,

3) սննդի անվտանգության ոլորտում ընդունված իրավական ակտերի պահանջները բացատրում է,

4) ճիշտ է մեկնաբանում տարբեր մակարդակների իրավական և նորմատիվ ակտերի կիրառման առանձնահատկությունները,



5) սննդի արտադրության ոլորտում կազմակերպության ներքին իրավական ակտերի կազմը ներկայացնում է,

6) սննդի արտադրության նկատմամբ հսկողության իրականացմանը վերաբերող իրավական և նորմատիվ ակտերի պահանջները

բացատրում է:

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

արտադրության ոլորտի աշխատանքը կարգավորող իրավական ակտերին համապատասխանող ճիշտ պատասխանները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Սննդի արտադրության ոլորտի իրավական ակտեր: ՀՀ օրենք Սննդամթերքի անվտանգության մասին: Սննդամթերքի

անվտանգության մասին օրենսդրությունը: ՀՀ իրացվող սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի և սննդային հավելումների

անվտանգությունը, մակնշմանը և փաթեթավոնմանը ներկայացվող պահանջներ: Վտանգավոր սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ

շփվող վտանգավոր նյութերի և վտանգավոր սննդային հավելումների ներմուծման, օգտագործման և իրացման սահմանափակումները:

Վտանգի աղբյուրների վերլուծության և կրիտիկական կետերի հսկման համակարգի ներդրման ժամանակացույցը` ըստ արդադրության

ոլորտների: Սննդամթերքների հիգիենային ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը:

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

որոշ ոչ էական բացթողումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

իրավական փաստաթղթեր, հրահանգներ, իրավիճակային տեքստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ ԵՎ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐ>>

Մոդուլի դասիչը ՀՄՀՏ-5-14-004

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տեսական և գործնական գիտելիքներ տալ հացի, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի արտադրության

գործընթացների, դրանց իրականացման համար կիրառվող մեքենաների և ապարատների մասին:

Ավարտելով այս մոդուլը ուսանողը կկարողանա բնութագրել գործընթացների էությունը և անհրաժեշտությունը, օգտագործվող

ապարատների նշանակությունը:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝



տեսական ուսուցում՝ 50 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 22 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀՄՀՏ-5-14-001 <<Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրոնիկա և

ավտոմատիկա>> մոդուլը

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) բնութագրի մեխանիկական գործընթացները և ապարատները,

2) բնութագրի հիդրոմեխանիկական գործընթացները և ապարատները,

3) բնութագրի ջերմային գործընթացները և ապարատները,

4) բնութագրի զանգվածափոխանակման գործընթացները և ապարատները:

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

մակարդակի ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Բնութագրել մեխանիկական գործընթացները և ապարատները

Կատարման չափանիշներ 1) մեխանիկական գործընթացների խումբը ամբողջությամբ ներկայացնում է,

2) նյութերի մանրեցման ձևերը ճիշտ է բնութագրում,

3) մանրեցնող սարքերի տեսակները և աշխատանքի սկզբունքները ճիշտ է ներկայացնում,

4) նյութերի տեսակավորման տեսակները ճիշտ է բնութագրում,

5) տեսակավորող մեխանիզմների աշխատանքի սկզբունքը ճիշտ է բացատրում,

6) ճնշումով նյութերի մշակման գործընթացի էությունը ճիշտ է բացատրում,

7) մամլիչների աշխատանքային սկզբունքը ճիշտ է մեկնաբանում:

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

կատարման ընթացքում ուսանողը ցուցաբերելու է կոնկրետ դեպքերում կողմնորոշվելու իր ունակությունը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Մեխանիկական գործընթացների անհրաժեշտությունը և ընդհանուր բնութագիրը:Մանրացման գործընթացների ֆիզիկական

հիմունքները, մանրացման ձևերը, մանրացնող սարքեր և մեքենաներ, դրանց պարզ սկզբունքային սխեմաներ, կարևոր աշխատող

օրգանը,աշխատանքի սկզբունքը: Տեսակավորման գործընթացի նպատակները և տեսակները, մաղերի տեսակները, պարզ



սխեմաները, բազմաֆունկցիոնալ մաղմեքենաների առանձնահատկությունները: Ճնշման միջոցով հեղուկի անջատումը պինդ նյութից,

տարանջատման պայմանները,պլաստիկ նյութերի ձևավորումը ճնշման միջոցով, սորուն նյութերի խտացումը ճնշումով, մամլիչների

կարևոր աշխատող օրգանը և նրա պարզ սխեմաները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե առաջադրանքները կատարվում է հիմնականում անսխալ, թույլատրելի է որոշ ոչ

էական բացթողումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

պարզ սխեմաներ, պլակատներ, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`  12 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Բնութագրել հիդրոմեխանիկական գործընթացները և ապարատները

Կատարման չափանիշներ 1) հիդրոմեխանիկական գործընթացների էությունը և խմբերը ճիշտ է ներկայացնում,

2) համասեռ և տարասեռ համակարգերը ճիշտ բնութագրում է,

3) բնութագրում է տարասեռ համակարգերի տարանջատման գործընթացները,

4) բնութագրում է տարասեռ համակարգերի միացման գործընթացները,

5) ներկայացնում է խառնիչների, հարիչների տեսակները և աշխատանքի սկզբունքը,

6) բնութագրում է օդի և արտադրական գազերի մաքրման ձևերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է քննարկումների և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Գործնական առաջադրանքը

կատարելու ընթացքում ուսանողը պետք է ճիշտ կողմնորոշվի որոշակի իրավիճակներում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Նյութերի ագրեգատային վիճակներ: Հեղուկների հիմնական մեծություններ, դրանց չափման միավորներ, ճնշումը չափող սարքեր:

Համասեռ և տարասեռ համակարգեր, ֆազ և բաղադրիչ հասկացողություններ, տարասեռ հեղուկ և գազալին համակարգեր:

Պարզեցման, զտման և խառնման գործընթացներ, դրանց անհրաժեշտությունը և ընդհանուր բնութագիրը,պարզեցման, զտման և

խառնման գործընթացների նախապայմանները: խառնման տեսակները, հեղուկ, սորուն և պլաստիկ նյութերի խառնող և հարող

մեքենաներ, խառնրչ և հարրչ թաթեր: Պոմպերի և օդափոխիչների կիրառումը, դրանց անհրաժեշտությունը և ընդհանուր բնութագիրը,

պոմպերի տեսակները և պարզ սկզբունքային սխեմաները, օդի և արտադրական գազերի մաքրման եղանակներ:



Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե առաջադրանքները կատարվում է հիմնականում անսխալ, թույլատրելի է որոշ ոչ

էական բացթողումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

սարքերի պարզ սխեմաներ, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`  14 ժամ

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Բնութագրել ջերմային գործընթացները և ապարատները

Կատարման չափանիշներ 1) ջերմային գործընթացների էությունը և խմբերը ճիշտ է ներկայացնում,

2) տաքացման և սառեցման եղանակները ճիշտ է բնութագրում,

3) ներկայացնում է ջերմափոխանակիչների աշխատանքի սկզբունքը,

4) բնութագրում է կոնդենսացման և գոլորշացման եղանակները,

5) ներկայացնում է հացաթխման վառարանների տեսակները, աշխատանքի սկզբունքը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է քննարկումների և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Գործնական առաջադրանքը

կատարելու ընթացքում ուսանողը պետք է ցուցադրի համապատասխան սարքավորումները ճիշտ ընտրելու իր կարողությունը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Ջերմային գործընթացների դերը, անհրաժեշտությունը, բնութագիրը և առանձնահատկությունները: Ջերմափոխանակման եղանակներ:

Ջերմագենտներ և տաքացման եղանակներ: Սառցագենտներ և սառեցման եղանակներ: Պաստերացում և ստերիլիզացում:

Ջերմափոխանակիչների տեսակները, ջերմափոխանակիչների պարզ սխեմաները: Գոլորշիացում և շոգեհանում: Նյութական և

էներգետիկ բալանսի կազմում: Արտադրանքի ելք և կորուստներ: Նոր սերնդի հացաթխման վառարաններ, դրանց բնութագրերը,

առանձնահատկությունները, կիրառումը:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե առաջադրանքները կատարվում է հիմնականում անսխալ, թույլատրելի է որոշ ոչ

էական բացթողումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

սարքերի պարզ սխեմաներ, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորվող տեսական ուսուցում`  16 ժամ



ժամաքանակը գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Բնութագրել զանգվածափոխանակման գործընթացները և ապարատները

Կատարման չափանիշներ 1) զանգվածափոխանակման գործընթացների էությունը և տեսակները ճիշտ է ներկայացնում,

2) դիֆուզիայի գործընթացը ճիշտ է բնութագրում,

3) ադսորբցիայի և աբսորբցիայի գործընթացները ճիշտ բնութագրում է,

4) բյուրեղացման գործընթացը ճիշտ բնութագրում է,

5) չորացման գործընթացը և տեսակները ճիշտ է բնութագրում,

6) բացատրում է զանգվածափոխանակման գործընթացների ապարատների աշխատանքի սկզբունքը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է քննարկումների և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Գործնական առաջադրանքը

կատարելու ընթացքում ուսանողը պետք է ցուցադրի համապատասխան սարքավորումները ճիշտ ընտրելու իր կարողությունը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Զանգվածափոխանակման գործընթացների էությունը և բնութագրերը: Դիֆուզիայի գործընթացը և դրա շարժիչ ուժը: Աբսորբցում և

ադսորբցում: Բյուրեղացում, բյուրեղացման կենտրոններ, բյուրեղացման գործընթացիի փուլերը: Էքստրաքցում և թորում: Օդի

բացարձան և հարաբերական խոնավություն: Չորացման և չորանոցների տեսակներ: Զանգվածափոխանակման գործընթացներում

կիրառվող ապարատները, դրանց բնութագրերը, աշխատանքի սկզբունքը:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե առաջադրանքները կատարվում է հիմնականում անսխալ, թույլատրելի է որոշ ոչ

էական բացթողումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

սարքերի պարզ սխեմաներ, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`  8 ժամ

գործնական աշխատանք` 2 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԱՆԻՏԱՐԻԱ ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԱ>>

Մոդուլի դասիչը ՀՄՀՏ-5-14-005

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին գիտելիքներ տալ սննդի արտադրության բնագավառում աշխատանքի անվտանգության,

սանիտարիայի և հիգիենայի մասին, ինչպես նաև դրանք գործնականում կիրառելու բավարար կարողություններ:



Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 32 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 40 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար նախնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի աշխատանքի անվտանգության նորմերը և կանոնները կազմակերպություններում,

2) ներկայացնի արտադրական սանիտարիայի և հիգիենայի պահանջները,

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

նյութերի սանիտարական անվտանգության կանոնները,

4) ցուցաբերի առաջին օգնություն:

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

ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել աշխատանքի անվտանգության նորմերը և կանոնները կազմակերպություններում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական սարքավորումների, մեխանիզմների անվտանգ շահագործման հիմնական պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաանվտանգության կանոնները և պաշտպանությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում հակահրդեհային պաշտպանության կանոնները,

4) ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքի անվտանգության կանոնների խախտման համար պատասխանատվության ձևերը, և ըստ

օղակների պատասխանատվության աստիճանը,

5) աշխատանքի անվտանգության կանոնների պահպանման կազմակերպումը ճիշտ է ներկայացնում,

6) ճիշտ է ներկայացնում ճնշման տակ աշխատող սարքավորումների և մեխանիզմների անվտանգ շահագործման կանոնները:

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

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Սարքավորումների շահագործման հիմնական կանոններ, ամենօրյա ընթացիկ խնամք և հսկում, աշխատանքային վիճակի

պարբերական ստուգում, պլանային ընթացիկ, միջին և հիմնական վերանորոգումներ: Էլեկտրական սարքավորումների շահագործման

անվտանգության տեխնիկայի կանոններ: Ջերմային սարքավորումների շահագործման անվտանգության տեխնիկայի կանոններ:



Ճնշման տակ աշխատող սարքավորումների անվտանգության տեխնիկայի կանոններ: Հակահրդեհային պաշտպանության կանոններ:

Աշխատողների անվտանգության տեխնիկայի կանոնների ուսուցում:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե քննարկումների ընթացքում ուսանողը ճիշտ է կողմնորոշվում առաջարկվող

իրավիճակներում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

անվտանգության նորմերի վերաբերյալ մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 10 ժամ

գործնական աշխատանք` 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել արտադրական սանիտարիայի և հիգիենայի պահանջները

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

2) ճիշտ է ներկայացնում արտադրական միկրոկլիմայի նկատմամբ նորմատիվային պահանջները,

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

օղակների պատասխանատվության աստիճանը,

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

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

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

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

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

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

ժամանակահատվածը,

10) ճիշտ է ներկայացնում պատրաստի արտադրանքի պահման սանիտարական պահանջները,

11) ճիշտ է ներկայացնում պատրաստի արտադրանքի տեղափոխման սանիտարական կանոնները:

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

իրավիճակներում նշել արտադրական սանիտարիայի և հիգիենայի պահանջները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:



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

տարածքների սանիտարական վիճակը, արտադրամասի լուսավորվածություն, օդափոխություն, օդի հարաբերական խոնավություն:

Աշխատատեղերի, սարքավորումների, սարքերի, խողովակների, հատակի, պատերի, պատուհանների մաքրում, լվացում: Հումքի

պահման և նախապատրաստման, պատրաստի արտադրանքի պահման գործընթացներին ներկայացվող սանիտարական

պահանջներ: Աշխատողների անձնական և արտադրական հիգիենայի կանոնների կատարում, համապատասխան հանգույցների

ապահովում, սառը և տաք ջրի մշտական առկայություն:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

սանիտարիայի և հիգիենայի նորմաների վերաբերյալ մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 10 ժամ

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել արդի փաթեթավորման նյութերի, կոնսերվանտների, էմուլգատորների, սննդային ներկերի և քիմիական այլ սննդային

նյութերի սանիտարական անվտանգության կանոնները

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

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

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

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

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

չափանիշերի:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է քննարկումների արդյունքների հիման վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

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

հավելումներ: Պարածոյացնող նյութեր, տեսակները, կիրառմոն թույլատրելի նորմեր, պայմանական վտանգավոր պահածոյացնող

նյութեր: Քաղցրացնող նյութեր և շաքարի փոխարինիչներ, դրանց քաղցրության աստիճանի համեմատում, վտանգավոր քաղցրացնող

նյութեր: Դոնդողացնող, թանձրացնող, համը ուժեղացնող նյութեր: Տարայի դասակարգումը ըստ նշանակության, ըստ շրջանառության,



ըստ պատրաստման նյութի: Փաթեփավորող թղթերի տեսակներ, կիրառումը, առավելությունները և թերությունները: Սննդային

հավելումների, փաթեթավորող թղթերի և տարայի սանիտարական անվտանգության նորմերի պահպանում:

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

գիտելիքներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

նմուշներ, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`  8 ժամ

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ցուցաբերել առաջին օգնություն

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում արհեստական շնչառության գործողությունը,

2) ճիշտ է կատարում սրտի աշխատանքի վերականգնման գործողությունը,

3) ճիշտ է կատարում արյան հոսքի դադարեցման գործողությունը,

4) ճիշտ է վիրակապում կոտրվածքները,

5) ճիշտ է կատարում այրվածքների դեպքում առաջին օգնության ցուցաբերումը,

6) ճիշտ է ցուցադրում էլեկտրահարման դեպքում առաջին օգնության իրականացումը,

7) սննդային թունավորումների դեպքում առաջին օգնության գործողությունները ճիշտ է կատարում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանք կատարելու հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է ցուցաբերել

առաջին օգնության գործողություններ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Առաջին օգնության կարևորությունը: Արհեստական շնչառության կատարման եղանակները, կատարման տեխնիկան, շնչառության

վերականգնման նշանները: Սրտի աշխատանքի վերականգնման կատարման տեխնիկան, սրտի աշխատանքի վերականգնման

նշանները: Անոթային արյունահոսության տեսակներ, դրանց նշանները, արյան հոսքի դադարեցման գործողություններ:

Կոտրվածքների վիրակապում, գործողությունների կանոնները: Այրվածքների և էլեկտրահարման դեպքում առաջին օգնության

կանոնները: Սննդային թունավորումների նշանները և առաջին բուժօգնությունը:

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



Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

առաջին օգնության ցուցաբերման համար պահաջվող միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 4 ժամ

գործնական աշխատանք` 10 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ>>

Մոդուլի դասիչը ՀՄՀՏ-5-14-006

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին գործնական գիտելիքներ տալ կազմակերպությունների և դրանց առանձին ստորաբաժանումների

աշխատանքի կազմակերպման, վարձատրության համակարգի և այլ տարրերի մասին։

Մոդուլի տևողությունը 48 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 30 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀՄՀՏ-5-14-003 <<Մասնագիտական գործունեության իրավական

կարգավորում>> մոդուլը

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

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

2) ներկայացնի աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպման առանցքային հարցերը,

3) ներկայացնի կազմակերպության հիմնական և օժանդակ տնտեսությունների կազմակերպման հարցերը:

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

ապահովումն է

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

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

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

3) ճիշտ է ներկայացնում կազմակերպության ստեղծման և գրանցման կարգը։

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

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



Արդյունքի ուսուցման առանցքային ծրագրային հարցերը:

Կազմակերպության հասկացությունը և բնութագիրը: Կազմակերպությունների տիպերը, դրանց բնութագրիչ

առանձնահատկությունները: Կազմակերպությունների ստեղծման ու գրանցման կարգը: Գործընթացի օրենսդրական

կարգավորումը: Կազմակերպության կանոնադրությունը:

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

թերություններ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

նյութեր, կազմակերպությունների գրանցման փաստաթղթերի նմուշներ, նորմատիվ փաստաթղթեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպման առանցքային հարցերը

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

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

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

4) ճիշտ է բնութագրում աշխատանքի վարձատրության ձևերի առանձնահատկությունները։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է գործնական հանձնարարությունների հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է ոչ պակաս 3

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

հանձնարարությամբ առաջարկվելու է հաշվել աշխատողի վարձատրության չափը աշխատավարձի տարբեր ձևերի դեպքում:

Գնահատման առաջադրանքները նպատակահարմար է հանձնարարել ուսուցման տարբեր փուլերում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

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

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

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

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

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



ռեսուրսները նյութեր, գործնական առաջադրանքների տարբերակներ, խմբային աշխատանքներ կատարելու համար ձևավորված սցենարներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել կազմակերպության հիմնական և օժանդակ տնտեսությունների կազմակերպման հարցերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում արտադրական կազմակերպության արտադրական պրոցեսի կազմակերպման ձևերը և ներկայացվող

պահանջները,

2) ճիշտ է բացատրում կազմակերպության ստորաբաժանումների ձևավորման սկզբունքները,

3) ճիշտ է ներկայացնում հիմնական արտադրամասերում գործընթացների կազմակերպման հիմունքները,

4) ճիշտ է ներկայացնում օժանդակ արտադրամասերում գործընթացների կազմակերպման հիմունքները։

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

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

հիմնավորումները, առաջարկել հնարավոր փոփոխություններ, հիմնավորել դրանք:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Արտադրական պրոցեսը, տեսակները և կազմակերպման հիմնական սխեմաները: Արտադրական ստորաբաժանումների ձևավորման

սկզբունքները, դրանց գործառույթները: Տարբեր ստորաբաժանումներում արտադրական գործընթացի կազմակերպման ձևերը,

դրանց բնութագրերը: Արտադրական գործընթացի կազմակերպմանն առընչվող հիմնական ցուցանիշների բովանդակությունը, դրանց

հաշվարկը և կիրառումը: Կազմակերպության արտադրական կառուցվածքի հասկացությունը: Արտադրական կառուցվածքի

գնահատումը, կիրառվող ցուցանիշները: Արտադրական կառուցվածքի օպտիմալացումը, ուղիները, տնտեսական հետևանքները:

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

ներկայացնելու և մեկնաբանելու բավարար կարողություն:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մեթոդական նյութեր, գործնական աշխատանքների համար պատրաստված առաջադրանքների տարբերակներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ>>



Մոդուլի դասիչը ՀՄՀՏ-5-14-007

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին գործնական գիտելիքներ տալ մենեջմենթի առանձնահատկությունների, կազմակերպության

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

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 36 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 36 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ՀՄՀՏ-5-14-006 <<Արտադրության կազմակերպում>>

մոդուլը

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

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

2) մեկնաբանի գնագոյացման հասկացությունները և մեխանիզմները,

3) կատարի կազմակերպության գործունեության վերլուծական աշխատանքներ,

4) բիզնես պլանի կազմման համար պատրաստի նախնական տվյալներ,

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

6) ներկայացնի կառավարման մեթոդները և կազմակերպության կառավարման ապարատի կառուցվածքը:

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

ապահովումն է

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

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

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

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

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

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարցազրույցների, թեսթերի, գործնական աշխատանքների միջոցով: Ստորև բերվում են

արդյունքի վերաբերյալ հիմնական հարցերը.

ա. արտադրական հիմնական միջոցներ,



բ. արտադրական հիմնական միջոցների վերաբերյալ հիմնական հասկացությունները

- գնահատում,

- ամորտիզացիա

գ. հիմնական միջոցների օգտագործման մակարդակը բնութագրող ցուցանիշները՝

- էքստենսիվ ցուցանիշներ

- ինտենսիվ ցուցանիշներ

- ինտեգրալ ցուցանիշներ

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար կհամարվի, եթե ուսանողը առաջադրված թեսթերին պատասխանի ընդհանուր առմամբ ճիշտ,

բանավոր հարցազրույցների ժամանակ ցուցաբերի նյութի էական կարևորություն ներկայացնող մասերի իմացություն, իսկ

ցուցանիշների հաշվարկները կատարի ճիշտ։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

կան գրականություն, մեթոդական ցուցումներ, ուսումնական աշխատանքների օրինակներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Մեկնաբանել գնագոյացման հասկացությունները և մեխանիզմները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում գների կազմը և միմյանց հետ կապերը,

2) արտադրանքի ինքնարժեքի ձևավորման մեխանիզմը ճիշտ է բացատրում,

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

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարություն կատարելու միջոցով: Գործնական

առաջադրանքը վերաբերվելու է որևէ արտադրանքի պայմանական ինքնարժեքը և գինը հաշվարկելուն, միավորից ստացվող

շահույթի մեծությունը որոշելուն։ Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է համարվում, եթե բանավոր հարցադրումներին պատասխանելիս

ուսանողը հանդես է բերում մտքերը գրագետ և հիմնավոր ներկայացնելու ընդունակություն, իսկ հաշվարկները կատարում է ճիշտ։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն, մեթոդական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել կազմակերպության գործունեության վերլուծական աշխատանքներ

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

բացատրում,

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

3) կազմակերպության ռեզերվների բացահայտման եզրակացությունները ճիշտ է կատարում:

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

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

- արտադրանքի միավորի համար ծախսումներ,

- աշխատաժամանակի օգտագործումը,

- արտադրական առաջադրանքի կատարումը,

- մեքենասարքավորումների հնարավորությունների օգտագործումը և այլն։

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

որքանով են դրանք օգտագործվող։

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

ուսումնական գրականություն և նյութեր, գործնական հանձնարարությունների տարբերակներ, հաշվարկման մեթոդիկայի թերթիկներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Բիզնես պլանի կազմման համար պատրաստել նախնական տվյալներ

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

2) բիզնես պլանի բովանդակությունը ճիշտ է ներկայացնում,

3) շուկայի վերլուծության քայլերը և հաջորդականությունը ճիշտ է կատարում,

4) ապրանքաշարժման նպատակահարմար տարբերակների ընտրությունը հիմնավորում է,

5) արտադրանքի թողարկման պլանի կազմման մոտեցումները ճիշտ է ներկայացնում,



6) ռիսկերի կանխատեսման մոտեցումները և հաղթահարման քայլերը ճիշտ է:

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

սահմաններում ներկայացնի իր հանձնարարկանը, պաշտպանի այն։

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

հիմնավորվում են։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

և ուսումնական գրականություն, ուսումնական նյութեր, գործնական աշխատանքների նյութեր, մեթոդական ցուցումներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

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

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

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

3) ճիշտ է հաշվարկում հարկերի գումարները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի, և գործնական առաջադրանքի հիման վրա։

Ուսանողը պետք է ընդհանուր առմամբ ցուցաբերի հարկային և մաքսային հիմնական հասկացությունների վերաբերյալ բավարար

գրագիտություն և տիպային օրինակներում ճիշտ հաշվարկներ կատարի։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

կիրառման վերաբերյալ հրահանգներ, նախապատրաստված ուսուցողական նյութեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել կառավարման մեթոդները և կազմակերպության կառավարման ապարատի կառուցվածքը

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

2) կառավարման մեթոդների բովանդակությունը ճիշտ է մեկնաբանում,

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

4) կառավարման գործընթացի արդյունավետության գնահատման մոտեցումները ճիշտ է:



Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի, խմբային քննարկումների հիման վրա:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է համարվում, եթե հարց ու պատասխանի և խմբային քննարկումների ընթացքում ուսանողը

ցուցաբերում է բավարար գիտելիքներ, կարողանում է հիմնավորել իր եզրահանգումները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

և ուսումնական գրականություն, սխեմաներ, ցուցադրական նյութեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՀԱՑԱԹԽՄԱՆ, ՄԱԿԱՐՈՆԵՂԵՆԻ ԵՎ ՀՐՈՒՇԱԿԵՂԵՆԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ>>

Մոդուլի դասիչը ՀՄՀՏ-5-14-008

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ տեսական և գործնական գիտելիքներ, ինչպես նաև ձևավորել որոշակի գործնական

հմտություններ հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության մեջ օգտագործվող սարքավորումների, դրանց շահագործողական

հիմնական հատկանիշների մասին:

Ավարտելով այս մոդուլը ուսանողը կկարողանա ըստ տեխնոլոգիական գործընթացի փուլերի ընտրել առավել նպատակահարմար

սարքավորումները, կազմակերպել դրանց շահագործումը:

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 42 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 48 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀՄՀՏ-5-14-005 << Աշխատանքի անվտանգություն սանիտարիա և

հիգիենա>> մոդուլը

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի ներգործարանային փոխադրամիջոցները, ընդհանուր նշանակության տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց

շահագործողական հիմնական բնութագրերը,

2) ներկայացնի շաքարային հրուշակեղենի արտադրության սարքավորումները,

3) ներկայացնի ալրային հրուշակեղենի արտադրության սարքավորումները,

4) ներկայացնի հացաթխման և մակարոնեղենի արտադրության սարքավորումները,



5) ներկայացնի հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի արտադրության հոսքագծերը:

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

ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ներգործարանային փոխադրամիջոցները, ընդհանուր նշանակության տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց

շահագործողական հիմնական բնութագրերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մեխանիկական փոխադրամիջոցները,

2) ճիշտ է ներկայացնում սորուն նյութերի պնևմատիկ և աէրոզոլ փոխադրամիջոցները,

3) ճիշտ է ներկայացնում առանց տարայի ալյուրի և շաքարավազի փոխադրման և պահպանման սարքավորումները, մրգային հումքի,

մաթի, ճարպի պահպանման պահեստների սարքավորումները,

4) ճիշտ է ներկայացնում արտադրական պոմպերը,

5) ճիշտ է ներկայացնում և շահագործում արտադրության համար հումքը նախապատրաստող սարքավորումները,

6) ճիշտ է ներկայացնում հումքի և կիսապատրաստվածքների ջերմային մշակման սարքավորումները,

7) ճիշտ է հաշվարկում մեքենա-սարքավորումների արտադրողականությունը,

8) աշխատեցնում է մեքենաները և սարքավորումները,

9) ըստ առաջադրանքի սարքավորումների ընտրությունը ճիշտ է կատարում,

10) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական առաջադրանք կատարելու հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է ըստ

առաջադրանքի ընտրել և աշխատացնել սարքավորումները, հաշվել արտադրողականության ցուցանիշները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Մեխանիկական փոխադրամիջոցները, ժապավենային և շղթայավոր փոխադրիչներ, սայլակներ, վագոնիկներ, գրավիտացիոն

փոխադրամիջոցները: Պնևմատիկ և աէրոզոլ փոխադրամիջոցները, դրանց կիրառումը, առավելությունները: Առանց տարայի

ալյուրի և շաքարավազի փոխադրման և պահպանման սարքավորումները, սիլոսների և բունկերների տեսակները, կառուցվածքը,

տարողությունը: Բաքեր մրգային հումքի, մաթի, ճարպի պահպանման համար: Տեխնոլոգիական պոմպեր` մխոցային թաց-օդային

վակուում պոմպ, պլունժերային օշարակային բաժնեչափող պոմպ: Հումքը նախապատրաստող սարքավորումներ` մանրեցնող,

տեսակավորող, խառնող, ճարպի էմուլգատորներ, ալյուրի չափող սարքեր, հեղուկ և մածուցիկ հումքի բաժնեչափիչներ: Հումքի և



կիսապատրաստվածքների ջերմային մշակման սարքավորումներ` բովող ապարատներ, ջերմափոխանակիչներ /կաթսաներ,

գմբեթաձև վակուում ապարատներ, օձագալար ապարատներ, բարեխառնող մեքենա-հավաքարաններ/: Սարքավորումների

տեխնիկական բնութագիր, արտադրողականություն հաշվարկում, շահագործում, շահագործման կանոններ: Աշխատանքի

անվտանգության կանոնների իրազեկում, սարքավորումների աշխատանքային վիճակի, մեխանիզմների աշխատացնելու

թույլատրելի ռեժիմների և նորոգման գրաֆիկների պահպանում:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

սարքավորումների պարզ սխեմաներ, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 10 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել շաքարային հրուշակեղենի արտադրության սարքավորումները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կարամելի և դրաժեի արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումները,

2) ճիշտ է ներկայացնում կոնֆետների և իրիսի արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումները,

3) ճիշտ է ներկայացնում շոկոլադի և կակաո փոշու արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումները,

4) ճիշտ է ներկայացնում մարմելադի և պաստեղի արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումները,

5) ճիշտ է ներկայացնում հալվայի արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումները,

6) ճիշտ է ներկայացնում շաքարային հրուշակեղենի կշռաբաշխող և փաթեթավորող սարքավորումները,

7) ըստ խմբերի ճիշտ է ներկայացնում սարքավորումների շահագործողական տիպական ցուցանիշները,

8) ճիշտ է ներկայացնում սարքավորումների շահագործման հիմնական կանոնները,

9) ստուգում է մեքենասարքավորումների սարքինությունը,

10) կարողանում է կարգավորել սարքավորումների աշխատանքի հիմնական ռեժիմները,

11) ըստ առաջադրանքի բնույթի սարքավորումների ընտրությունը ճիշտ է,

12) կարողանում է աշխատել մեքենասարքավորումների վրա,

13) մեքենա-սարքավորումների արտադրողականությունը ճիշտ է հաշվում,

14) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները.



Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական առաջադրանք կատարելու հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է ըստ

առաջադրանքի ընտրել և աշխատացնել սարքավորումները, հաշվել արտադրողականության ցուցանիշները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Կարամելի և դրաժեի արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումներ` կարամելային զանգվածների սառեցնոց և մշակող,

կարամելային զանգվածների կեմաձգող, կարամելի ձևավորող, հովացնող և հարդարող սարքավորումներ: Կոնֆետների և իրիսի

արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումներ` ձուլման եղանակով իրանների արտադրության, մամլմամբ ու նստեցմամբ

իրանների պատրաստում և պարանները ձևավորող, կտրտող սարքավորումներ, կոնֆետային իրանները ջնարակող ագրեգատներ:

Շոկոլադի և կակաո փոշու արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումներ` կակաո ունդերի սկզբնական մշակման, շոկոլադային

զանգվածների պատրաստման, շոկոլադային արտադրանքների ձևավորման, կակաո տրորվածքի մամլման և կակաո փոշու

արտադրության սարքավորումներ: Մարմելադի և պաստեղի արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումներ` մարմելադձուլող և

կտրտող, պաստեղային զանգվածների հարող ագրեգատ, ձևավորող սարքավորումներ, չորանոցներ: Հալվայի արտադրության

տեխնոլոգիական սարքավորումներ: Շաքարային հրուշակեղենի կշռաբաշխող և փաթեթավորող սարքավորումներ:

Սարքավորումների տեխնիկական բնութագիր, սարքավորումների աշխատանքի հիմնական ռեժիմները, արտադրողականություն

հաշվարկում, շահագործում, շահագործման կանոններ: Աշխատանքի անվտանգության կանոնների իրազեկում, սարքավորումների

աշխատանքային վիճակի, մեխանիզմների աշխատացներու թույլատրելի ռեժիմների և վերանորոգման գրաֆիկների պահպանում:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

սարքերի պարզ սխեմաներ, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, հնարավորության դեպքում՝ սարքավորումների նմուշներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`  16 ժամ

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել ալրային հրուշակեղենի արտադրության սարքավորումները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ալրային հրուշակեղենի խմորի և էմուլսիայի պատրաստման սարքավորումները,

2) ճիշտ է ներկայացնում խմորի պատրաստվածքների ստացման սարքավորումները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ալրային հրուշակեղենի թխման վառարանները,

4) ճիշտ է ներկայացնում թխվածքաբլիթների հովացման և ստեկերավորման, վաֆլու արտադրության սարքավորումները,



5) ճիշտ է ներկայացնում ալրային հրուշակեղենի կշռաբաշխող և փաթեթավորող սարքավորումները,

6) ըստ խմբերի ճիշտ է ներկայացնում սարքավորումների շահագործողական տիպական ցուցանիշները,

7) ճիշտ է ներկայացնում սարքավորումների շահագործման հիմնական կանոնները,

8) ստուգում է մեքենասարքավորումների սարքինությունը,

9) կարողանում է կարգավորել սարքավորումների աշխատանքի հիմնական ռեժիմները,

10) ըստ առաջադրանքի բնույթի սարքավորումների ընտրությունը ճիշտ է,

11) կարողանում է աշխատել մեքենասարքավորումների վրա,

12) մեքենա-սարքավորումների արտադրողականությունը ճիշտ է հաշվում,

13) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

աշխատացնել սարքավորումները, հաշվել դրանց արտադրողականության ցուցանիշները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Ալրային հրուշակեղենի խմորի և էմուլսիայի պատրաստման սարքավորումներ, խմորի պատրաստվածքների ձևավորող, խմորը

գրտնակող և շերտավորող սարքավորումներ, ալրային հրուշակեղենի և վաֆլու թխման վառարաններ, թխելուց հետո հովացման և

հարդարման սարքավորումներ: Ալրային հրուշակեղենի կշռաբաշխող և փաթեթավորող սարքավորումներ: Սարքավորումների

տեխնիկական բնութագիր, սարքավորումների աշխատանքի հիմնական ռեժիմները, արտադրողականության հաշվարկում,

շահագործում, շահագործման կանոններ: Աշխատանքի անվտանգության կանոնների իրազեկում, սարքավորումների

աշխատանքային վիճակի, մեխանիզմների աշխատացներու թույլատրելի ռեժիմների և նորոգման գրաֆիկների պահպանում:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

սարքերի պարզ սխեմաներ, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, հնարավորության դեպքում՝ սարքավորումների նմուշներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 8 ժամ

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել հացաթխման և մակարոնեղենի արտադրության սարքավորումները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում խմորի պատրաստման խմորհունց սարքավորումները,



2) ճիշտ է ներկայացնում խմորկտրող մեքենաները,

3) ճիշտ է ներկայացնում խմորձևավորող մեքենաները,

4) ճիշտ է ներկայացնում խմորի հասունացման սարքավորումները,

5) ճիշտ է ներկայացնում հացաթխման վառարանները,

6) ճիշտ է ներկայացնում հացի պահեստարանների սարքավորումները,

7) ճիշտ է ներկայացնում չորահացերի, օղաբլիթների, ծղոտիկի արտադրության հատուկ սարքավորումները,

8) ճիշտ է ներկայացնում և շահագործում մակարոնային արտադրության սարքավորումները,

9) ըստ խմբերի ճիշտ է ներկայացնում սարքավորումների շահագործողական տիպական ցուցանիշները,

10) ճիշտ է ներկայացնում սարքավորումների շահագործման հիմնական կանոնները,

11) ստուգում է մեքենասարքավորումների սարքինությունը,

12) կարողանում է կարգավորել սարքավորումների աշխատանքի հիմնական ռեժիմները,

13) ըստ առաջադրանքի բնույթի սարքավորումների ընտրությունը ճիշտ է,

14) կարողանում է աշխատել մեքենասարքավորումների վրա,

15) մեքենա-սարքավորումների արտադրողականությունը ճիշտ է հաշվում,

16) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները.

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանք կատարելու հիման վրա: ՈՒսանողին

հանձնարարվելու է աշխատացնել սարքավորումները, հաշվել դրանց արտադրողականության ցուցանիշները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Հացի խմորի պատրաստման խմորհունց սարքավորումներ` պարբերական գործող խմորհունց մեքենաներ կայուն ծավալներով և

շարժական դեժերով, խմորի անընդհատ պատրաստման ագրեգատներ: Խմորկտրող և խմորձևավորող մեքենաներ` գնդող, ոլորող:

Խմորի հասունացման սարքավորումներ, հացաթխման վառարաններ, հայկական լավաշի վառարաններ, էլեկտրական

պահարաններ: Չորահացերի, օղաբլիթների, ծղոտիկի արտադրության հատուկ սարքավորումները: Մակարոնային խմորի

հունցման և մամլման սարքավորումներ, մատրիցներ, դրանց տեսակները: Հում մակարոնային արտադրանքների օդափչման,

կտրտման սարքավորումներ, դարակների կամ լարերի վրա դասավորող սարքեր, չորացներ տարբեր չափի մակարոնեղենի համար,

կայունացնող, հովացնող կամերաներ: Հացի և մակարոնեղենի պահեստարանների սարքավորումները: Սարքավորումների



տեխնիկական բնութագիր, սարքավորումների աշխատանքի հիմնական ռեժիմները, արտադրողականության հաշվարկում,

շահագործում, շահագործման կանոններ: Աշխատանքի անվտանգության կանոնների իրազեկում, սարքավորումների

աշխատանքային վիճակի, մեխանիզմների աշխատացներու թույլատրելի ռեժիմների և նորոգման գրաֆիկների պահպանում:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

սարքերի պարզ սխեմաներ, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն: Հնարավորության դեպքում պարապմունքների մի մասը

ցանկալի է անցկացնել արտադրությունում:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 8 ժամ

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի արտադրության հոսքագծերը

Կատարման չափանիշներ 1) հոսքային արտադրության կազմակերպման առանձնահատկությունները ճիշտ է բացատրում,

2) ճիշտ է ներկայացնում հացի, հացաբուլկեղենի, օղաբլիթների հացի ձողիկների և ծղոտիկի արտադրության տեխնոլոգիական

հոսքագծերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում երկարաչափ, կարճ կտրած մակարոնեղենի արտադրության տեխնոլոգիական հոսքագծերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում շաքարային, ձգվող և ամոքային թխվածքաբլիթների, կրեկերների և գալետների, վաֆլիների արտադրության

տեխնոլոգիական հոսքագծերը,

5) ճիշտ է ներկայացնում սառնաշաքարային, մրգահատապտղային և շոկոլադա-ընկուզային կարամելի արտադրության

տեխնոլոգիական հոսքագծերը,

6) ճիշտ է ներկայացնում քսուկային, կաթնային, պրալինային կոնֆետների, ձուլած և տիրաժային իրիսի արտադրության

տեխնոլոգիական հոսքագծերը,

7) ճիշտ է ներկայացնում մրգահատապտղային, դոնդողային և դոնդողամրգային մարմելադի, պաստեղի և զեֆիրի արտադրության

տեխնոլոգիական հոսքագծերը,

8) ճիշտ է ներկայացնում կակաո յուղի և կակաո փոշու, սալիկային շոկոլադի տեխնոլոգիական հոսքագծերը,

9) հոսքային գծերի հիմնական ցուցանիշները ճիշտ է հաշվարկում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանք կատարելու հիման վրա: ՈՒսանողին



հանձնարարվելու է ըստ առաջադրանքի ներկայացներ հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի արտադրության հոսքագծերի

աշխատասքը, կատարվող պրոցեսները, սարքավորումները, մշակվող զանգվածները, նաև հոսքագծեր տեխնիկական բնութագիրը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Հացի, հացաբուլկեղենի, օղաբլիթների հացի ձողիկների և ծղոտիկի արտադրության, երկարաչափ, կարճ կտրած մակարոնեղենի

արտադրության, շաքարային, ձգվող և ամոքային թխվածքաբլիթների, կրեկերների և գալետների, վաֆլիների արտադրության,

սառնաշաքարային, մրգահատապտղային և շոկոլադա-ընկուզային կարամելի արտադրության, քսուկային, կաթնային, պրալինային

կոնֆետների, ձուլած և տիրաժային իրիսի արտադրության, մրգահատապտղային, դոնդողային և դոնդողամրգային մարմելադի,

պաստեղի և զեֆիրի արտադրության, կակաո յուղի և կակաո փոշու, սալիկային շոկոլադի արտադրության տեխնոլոգիական

հոսքագծերը: Հոսքային գծերի հիմնական ցուցանիշները հաշվարկ:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ սարքերի պարզ սխեմաներ,

մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն: Հնարավորության դեպքում պարապմունքների մի մասը ցանկալի է անցկացնել

արտադրությունում:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 18 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ, ԱՆԱԼԻՏԻԿ ԵՎ ՖԻԶԿՈԼՈԻԴ ՔԻՄԻԱՆԵՐԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ>>

Մոդուլի դասիչը ՀՄՀՏ-5-14-009

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տեսական և գործնական գիտելիքներ տալ օրգանական, անալիտիկ և ֆիզկոլոիդ քիմիաների

հիմնական դրույթների և հասկացությունների, ինչպես նաև քիմիական նյութերի կարևոր դասերի մասին: Դրանք անհրաժեշտ են

հետագա մասնագիտական գործունեության ընթացքում հիմնավոր և գրագետ որոշումներ ընդունելու, տեխնոլոգիական

գործընթացները կազմակերպելիս կիրառելու համար:

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ՝ որից

տեսական ուսուցում՝ 52 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 38 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար նախնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ



ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է

1) բացատրի օրգանական քիմիայի սկզբնական հասկացությունները,

2) ներկայացնի ճարպերի, ածխաջրերի, սպիտակուցների դասերը,

3) ներկայացնի լուծույթների տեսությունը, էլեկտրոլիտները և ոչ էլեկտրոլիտները,

4) բացատրի անալիտիկ քիմիայի սկզբնական հասկացությունները,

5) ներկայացնի ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի հիմնական հասկացությունները,

6) բացատրի ֆազային հավասարակշռության, մակերևութային լարվածության, մածուցիկության, գոլորշացման երևույթները:

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

մակարդակի ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Բացատրել օրգանական քիմիայի սկզբնական հասկացությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է սահմանում օրգանական քիմիա առարկան

2) ճիշտ է կազմում քիմիական ռեակցիաները և դասակարգում օրգանական նյութերը,

3) ճիշտ է բացատրում սպիրտների ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները,

4) ճիշտ է բացատրում բազմատոմ սպիրտների առանձնահատկությունները,

5) ճիշտ է բացատրնում կարբոնաթթուների ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները,

6) ճիշտ է բացատրում օքսիթթուների ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստեր և խնդիրներ պարունակող գրավոր առաջադրանք կատարելու հիման վրա: ՈՒսանողին

հանձնարարվելու է նշել սպիրտների, կարբոնաթթուների, բարդ եթերների, օքսիթթուների ֆիզիկաքիմիական հատկությունները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Օրգանական քիմիայի առարկան, օրգանական նյութերի դասակարգումը, իզոմերիայի երևույթը: Սպիրտներ, միատոմ և բազմատոմ

սպիրտների ֆիզիկաքիմիական հատկությունները: Կարբոնաթթուներ, բարդ եթերներ, օքսիթթուներ, դրանց ֆիզիկաքիմիական

հատկությունները:

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

էական բացթողումներ:

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



ռեսուրսները և տեղեկատու գրականություն, լաբորատոր սարքեր, քիմիական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 12 ժամ

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ճարպերի, ածխաջրերի, սպիտակուցների դասերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ճարպերի տեսակները և դրանց տարբերությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ճարպերի ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները,

3) ճիշտ է դասակարգում ածխաջրերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում միաշաքարների մոլեկուլի կառուցվածքը և ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները,

5) ճիշտ է բացատրում խմորման գործընթացները,

6) ճիշտ է բացատրում սախարոզի ստացումը և կազմում երկշաքարների հիդրոլիզի ռեակցիայի հավասարումները,

7) ճիշտ է ներկայացնում բազմաշաքարների ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները,

8) ճիշտ է բացատրում սպիտակուցների կառուցվածքը և հատկությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստեր և խնդիրներ պարունակող գրավոր առաջադրանք կատարելու հիման վրա: ՈՒսանողին

հանձնարարվելու է նշել ճարպերի, ածխաջրերի, սպիտակուցների ֆիզիկաքիմիական հատկությունները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Ճարպեր, ճարպաթթուներ, տեսակները, ֆիզիկաքիմիական հատկությունները, օճառացում, հիդրոգենացում, կիրառումը: Ածխաջրեր,

դասակարգումը, ֆիզիկաքիմիական հատկությունները, հիդրոլիզը, խմորումը, կիրառումը: Օսլայի շրեշացումը, հայտնաբերումը:

Սպիտակուցներ, ամինաթթուներ,կառուցվածքը, հատկությունները, հայտնաբերումը

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

էական բացթողումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

և տեղեկատու գրականություն, լաբորատոր սարքեր, քիմիական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`  10 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել լուծույթների տեսությունը, էլեկտրոլիտները և ոչ էլեկտրոլիտները



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում լուծույթների ընդհանուր հատկությունները,

2) ճիշտ է մեկնաբանում <<նյութի կոնցենտրացիա>> հասկացությունը,

3) ճիշտ է բացատրում ազեոտրոպ խառնուրդների և դյուրաեռ հեղուկ նյութերի թորումը,

4) ճիշտ է բացատրում էկստրակտման երևութը,

5) ճիշտ է իրականացնում նյութերի թորումը և էկստրակտումը,

6) ճիշտ է բացատրում էլեկտրոլիտիկ դիսոցման և իոնների հիդրատացման գործընթացները,

7) ճիշտ է ներկայացնում թույլ և ուժեղ էլեկտրոլիտները, pH ջրածնային ցուցիչը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստեր և խնդիրներ պարունակող գրավոր առաջադրանք կատարելու հիման վրա: ՈՒսանողին

հանձնարարվելու է նշել լուծույթների տեսակները, նաև նյութերի թորման և էքստրաքտման անհրաժեշտ պայմանները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Լուծույթների տեսակները` չհագեցած, հագեցած, գերհագեցած, կոնցենտրացիայի արտահայտման եղանակները: Նյութերի թորում, և

էքստրաքտում, անհրաժեշտ պայմանները: Նյութերի բաժանում էլեքտրոլիտների և ոչ էլեքտրոլիտների, դիսոցման պրոցեսի բնույթը,

միջավայրի ջրածնային ցուցիչը որոշումը:

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

էական բացթողումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

և տեղեկատու գրականություն, լաբորատոր սարքեր, քիմիական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 4 ժամ

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Բացատրել անալիտիկ քիմիայի սկզբնական հասկացությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անալիտիկ քիմիայի դերը,

2) ճիշտ է բնութագրում որակական և քանակական անալիզը,

3) ճիշտ է բացատրում որակական և քանակական անալիզի խնդիրները և ձևերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում հիդրոլիզի տեսությունը,

5) ճիշտ է մեկնաբանում օքսիդա-վերականգնման ռեակցիաների տեսությունը,



6) ճիշտ է կազմում պարզ օքսիդա-վերականգնման ռեակցիաների հավասարումը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստեր և խնդիրներ պարունակող գրավոր առաջադրանք կատարելու հիման վրա: ՈՒսանողին

հանձնարարվելու է նշել անալիտիկ քիմիայի որակական և քանակական անալիզները, հիդրոլիզի տեսությունը, օքսիդա-

վերականգնման ռեակցիաները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Անալիտիկ քիմիայի առարկամ, որակական և քանակական անալիզ,հիդրոլիզի տեսություն, օքսիդա-վերականգնման ռեակցիաներ:

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

էական բացթողումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

և տեղեկատու գրականություն, լաբորատոր սարքեր, քիմիական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 8 ժամ

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի հիմնական հասկացությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի հիմնական հասկացությունները,

2) ճիշտ է բնութագրում հոմոգեն և հետերոգեն համակարգերը,

3) ճիշտ է բնութագրում մեկ-, երկ- և եռկոմպոնենտային համակարգերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում քիմիական ռեակցիաների արագության վրա ազդող գործոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստեր և խնդիրներ պարունակող գրավոր առաջադրանք կատարելու հիման վրա: ՈՒսանողին

հանձնարարվելու է նշել հոմոգերն և հետերոգեն համակարգերը, տեսակները, կիրառումը, բազմակոմպոնենտային համակարգերը,

նաև քիմիական ռեակցիաների արագության վրա ազդող գործոնները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի առարկան, հոմոգերն և հետերոգեն համակարգերը, տեսակները, կիրառումը: Երկ- և

եռկոմպոնենտային համակարգերը: Քիմիական ռեակցիաների արագության վրա ազդող գործոնները:

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

էական բացթողումներ:



Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

և տեղեկատու գրականություն, լաբորատոր սարքեր, քիմիական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 10 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Բացատրել ֆազային հավասարակշռության, մակերևութային լարվածության, մածուցիկության, գոլորշացման երևույթները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ֆազային հավասարակշռության երևույթները,

2) ճիշտ է մեկնաբանում մակերևութային լարվածություն երևույթները,

3) ճիշտ է մեկնաբանում մածուցիկություն երևույթները,

4) ճիշտ է մեկնաբանում գոլորշացման երևույթները,

5) նշված երևույթների դրսևորումները սննդի արտադրության մեջ ճիշտ է ներկայացնում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստեր և խնդիրներ պարունակող գրավոր առաջադրանք կատարելու հիման վրա:

ՈՒսանողին հանձնարարվելու է նշել ֆազային հավասարակշռություն, մակերևութային լարվածություն, մածուցիկություն և

գոլորշացման երևույթները, նաև դրանց կիրառումը սննդի արդյունաբերության մեջ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Ֆազային հավասարակշռություն, մակերևութային լարվածություն, մածուցիկություն և գոլորշացման երևույթները: Դրանց կիրառումը

սննդի արդյունաբերության մեջ:

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

էական բացթողումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

և տեղեկատու գրականություն, լաբորատոր սարքեր, քիմիական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 8 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ>>

Մոդուլի դասիչը ՀՄՀՏ-5-14-010

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սննդի արտադրության մեջ օգտագործվող հումքի և ստացվող արտադրանքի անվտանգության ապահովման



հարցերի վերաբերյալ ուսանողին տալ անհրաժեշտ գործնական և կիրառելի գիտելիքներ:

Այն անհրաժեշտ է լինելու այդ բնագավառում ապագա աշխատողի մասնագիտական գործունեության համար:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 30 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀՄՀՏ-5-14-002 <<Մանրէակենսաբանություն>> և ՀՄՀՏ-5-14-005

<<Աշխատանքի անվտանգություն սանիտարիա և հիգիենա>> մոդուլները

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է

1) ներկայացնի առողջության համար վտանգ ներկայացնող քիմիական տարրերի, միացությունների, մանրէների հիմնական խմբերը,

2) աջակցի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացում առկա վտանգի աղբյուրների բացահայտմանը,

3) վերահսկի հսկման կրիտիկական կետերը:

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

ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել առողջության համար վտանգ ներկայացնող քիմիական տարրերի, միացությունների, մանրէների հիմնական խմբերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սննդամթերքների մեջ պարունակվող, առողջության համար վտանգ ներկայացնող թունավոր տարրերը,

ազոտ պարունակող միացությունների, միկոտոքսինների և մնացորդային պեստիցիդների խմբերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում առողջության համար վտանգ ներկայացնող մանրէների աղիքային խմբի, պայմանական ախտածին և

ախտածին մանրէներ, փչացման մանրէներ, մերանային միկրոֆլորա և պրոբիոտիկ խմբերի մանրէները,

3) ճիշտ է ներկայացնում սննդամթերքի ճառագայթային անվտանգությունը պայմանավորող ռադիոնուկլիդների որոշվող տեսակները

4) ճիշտ է ներկայացնում հումքի մեջ կամ պատրաստի արտադրանքում հիգիենիկ պահանջներով պայմանավորված թունավոր

տարրերը, ազոտ պարունակող միացությունները, միկոտոքսինները և մնացորդային պեստիցիդները, մանրէաբանական

ցուցանիշները, ռադիոնուկլիդները:

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

քիմիական տարրերի, միացությունների, մանրէների անվանումները և դրանց թույլատրելի սահմանային քանակը սննդամթերքի մեջ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:



Ծանր մետաղներ, ռադիոնուկլիդներ, նիտրատներ և նիտրիտներ, պեստիցիդներ, միկոտոքսիններ, աղիքային խմբի մանրէներ:

Դրանց տեսակները, վտանգի առաջացման աղբյուրները և պայմանները, առավել վտանգավոր սննդամթերքները, վտանգը

ցածրացնող միջոցները, դրանց սահմանային թույլատրելի նորմերը մննդամթերքի մեջ:

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

որոշ ոչ էական բացթողումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նորմատիվային փաստաթղթեր:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 16 ժամ

գործնական աշխատանք` 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Աջակցել արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացում առկա վտանգի աղբյուրների բացահայտմանը

Կատարման չափանիշներ 1) տեխնոլոգիական գործընթացը բլոկ սխեմայի տեսքով ճիշտ է գծագրում,

2) ճիշտ է ներկայացնում հումքերի և օժանդակ նյութերի դերը վտանգի աղբյուրների բացահայտման գործում,

3) ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական գործընթացի յուրաքանչյուր փուլում առկա կենսաբանական, քիմիական և ֆիզիկական

վտանգի աղբյուրները,

4) ճիշտ է որոշում վտանգի գործոնի նշանակելիությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկումների հիման վրա, որի ընթացքում բացահայտվելու է ուսանողի ընդհանուր

պատրաստվածությունը տվյալ բնագավառում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Սննդային հավելումների դասակարգումը ըստ եվրոպական համակարգի` ներկող նյութեր, պահածոյացնող նյութեր և

հակաօքսիդանտներ, քաղցրացնող նյութեր և շաքարի փոխարինիչներ, համը ուժեղացնող նյութեր, էմուլգատորներ, կայունացնող

նյութեր, փխրեցուցիչներ, թանձրացնող նյութեր: Վտանգավոր սննդային հավելումներ, դրանց կիրառումը: Հացաթխման,

մակարոնեղենի և հրուշակեղենի հիմնական արտադրությունների բլոկ-սխեմաներ, արտադրության յուրաքանչյուր փուլում առկա

կենսաբանական, քիմիական և ֆիզիկական վտանգի աղբյուրները բացահայտում:

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

գիտելիքներ, կատարում է ճիշտ եզրահանգումներ:



Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նորմատիվային փաստաթղթեր:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 6 ժամ

գործնական աշխատանք` 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Վերահսկել հսկման կրիտիկական կետերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում յուրաքանչյուր հսկման կրիտիկական կետի համար վերահսկողության եղանակը և գործողությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում յուրաքանչյուր հսկման կրիտիկական կետի համար կրիտիկական սահմանները,

3) յուրաքանչյուր հսկման կրիտիկական կետի վերահսկման գրառումները ճիշտ է կատարում:

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

արտադրության հսկման յուրաքանչյուր փուլի կրիտիկական կետի համար նշել վերահսկողության եղանակը և կանխարգելիչ

միջոցներ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Ճյուղային հիմնական արտադրությունների կրիտիկական կետերի հսկում: Վերահսկողության գործողություններ` սանիտարա-

հիգիենիկ միջոցների կիրառում միջատների և կրծողների դեմ, տեխնոլոգիական գործընթացի հսկում, բաժնեչափիչների աշխատանքի

հսկում, հումքի նորմերի պահպանում, հումքի փոխարինումներ, սարքերի և սարքավորումների շահագործում և նորոգում:

Կրիտիկական կետերի վերահսկման մասին համապատասխան փաստաթղթերի լրացում:

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

որոշ ոչ էական բացթողումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նորմատիվային փաստաթղթեր:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՀԱՑԱԹԽՄԱՆ, ՄԱԿԱՐՈՆԵՂԵՆԻ, ՀՐՈՒՇԱԿԵՂԵՆԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐՄԱՆ ԵՎ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>>

Մոդուլի դասիչը ՀՄՀՏ-5-14-011



Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ զարգացնել հացաթխման, մակարոնեղենի, հրուշակեղենի արտադրության մեջ կիրառվող

հիմնական, լրացուցիչ և օժանդակ  հումքի հատկությունների բնութագրման և ըստ դրանց մշակման ճիշտ տեխնոլոգիաներ  կիրառելու

կարողություններ:

Ավարտելով այս մոդուլը ուսանողը կարողանալու է հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի արտադրության

տեխնոլոգիական գործընթացները կազմակերպել և իրականացնել ճիշտ, պահպանել անհրաժեշտ ռեժիմները:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 42 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 30 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀՄՀՏ-5-14-010 <<Հումքի և սննդամթերքի անվտանգություն>>

մոդուլը

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է

1) ներկայացնի հացահատիկների և ալյուրի տեսակները,

2) ներկայացնի քաղցրահամ հումքի տեսակները,

3) ներկայացնի կակաո ունդերի, ընկուզեղենի և յուղալի սերմերի տեսակները,

4) ներկայացնի ճարպերի, ձվի և ձվամթերքների, կաթի և կաթնամթերքների տեսակները,

5) ներկայացնի լրացուցիչ և օժանդակ հումքի, փաթեթավորող նյութերի և տարայի տեսակները:

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հացահատիկների և ալյուրի տեսակները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հացահատիկների տեսակները, քիմիական կազմը, որակի ցուցանիշները, դրանց տեխնոլոգիական

նշանակությունը, պահման պայմանները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ցորենի և տարեկանի ալյուրների տեսակները, քիմիական կազմը, որակական ցուցանիշները, հացաթխման

հատկությունները, տեխնոլոգիական նշանակությունը և պահման պայմանները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքի և շարունակական գործնական առաջադրանքների հիման վրա:

ՈՒսանողին հանձնարարվելու է նշել ալյուրի որակական ցուցանիշները և հացաթխման հատկությունները, նաև հաշվարկել տարբեր



ալյուրների խառնելուց ստացված ալյուրի նոր խառնուրդի կարևոր ցուցանիշները, կատարել համապատասխան գործողություններ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Հացահատիկների տեսակները, կառուցվածքը, քիմիական կազմը, որակի ցուցանիշները, դրանց տեխնոլոգիական նշանակությունը:

Ցորենի և տարեկանի ալյուրների տեսակներ, ալյուրի ստացման պրոցես, ալյուրի ելք հասկացողություն, բարդ և պարզ աղում: Ցորենի

ալյուրի քիմիական կազմը` ածխաջրեր, սպիտակուցային նյութեր, ճարպեր և ճարպանման նյութեր, ֆերմենտներ, հանքային նյութեր ,

վիտամիններ: Ալյուրի որակական ցուցանիշներ, նշանակությունը, որոշումը զգայորոշման և լաբորատոր մեթոդներով: Ալյուրի

հացաթխման հատկությունները, տեխնոլոգիական նշանակությունը, հում սոսնձանյութի քանակի ու որակի որոշումը, որակի որոշումը

հացիկների փորձնական թխման միջոցով: Ալյուրի նախապատրաստում արտադրության համար` ալյուրի տարբեր խմբաքանակների

խառնում, ալյուրի մաղում և մագնիսական մաքրում, ալյուրի տաքացում:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե թեստային առաջադրանբքը կատարում է հիմնականում ճիշտ, իսկ գործնական

առաջադրանքը՝ տեխնոլոգիապես ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

և տեղեկատու գրականություն, հացահատիկի և ալյուրի տեսակներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 10 ժամ

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել քաղցրահամ հումքի տեսակները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շաքարի քիմիական կազմը, հատկությունները, որակի ցուցանիշները, տեխնոլոգիական նշանակությունը,

պահման պայմանները,

2) ճիշտ է ներկայացնում մաթի քիմիական կազմը, տեսակները, հատկությունները, որակի ցուցանիշները, տեխնոլոգիական

նշանակությունը, պահման պայմանները,

3) ճիշտ է ներկայացնում գլյուկոզի, ֆրուկտոզի, լաքտոզի հատկությունները, որակի ցուցանիշները, տեխնոլոգիական

նշանակությունը, պահման պայմանները,

4) ճիշտ է ներկայացնում օսլայի և մեղրի տեսակները, հատկությունները, որակի ցուցանիշները, տեխնոլոգիական նշանակությունը,

պահման պայմանները,

5) ճիշտ է ներկայացնում մրգահատապտղային հումքը, դասակարգումը, հատկությունները, քիմիական կազմը, որակի ցուցանիշները,



տեխնոլոգիական նշանակությունը, մրգահատապտղային կիսապատրաստվածքների տեսակները, պահման պայմանները,

6) ճիշտ է կատարում մրգահատապտղային կիսապատրաստվածքների փոխարինման հաշվարկներ:

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

քաղցրահամ հումքի և մրգահատապտղային կիսապատրաստվածքների տեխնոլոգիական նշանակությունը և առանձնահատուկ

հատկությունները, նաև կատարել մրգահատապտղային կիսապատրաստվածքների փոխարինման հաշվարկ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Քաղցրահամ հումք` շաքար, գլյուկոզ, ֆրուկտոզ, մաթ, ինվերտ օշարակ, լաքտոզ , մեղր,օսլա: Դրանց քիմիական կազմը,

հատկությունները, տեխնոլոգիական նշանակությունը, որակի ցուցանիշները, պահման պայմանները: Մրգահատապտղային հումք,

մրգերի և հատապտուղների դասակարգումը, քիմիական կազմը, հատկությունները, տեխնոլոգիական նշանակությունը,

նախապատրաստումը արտադրության համար: Խնձորի խյուսի լայն կիրառումը, նրա տեխնոլոգիական հատկությունները, մրգերի և

հատապտուղների պահածոյացման եղանակները: Մրգահատապտղային կիսապատրաստվածքներ` խյուսեր, եփուկներ և

պատրաստուկներ, դրանց ստացման եղանակները, հատկությունները, կիրառումը, փոխարինումը մեկը մյուսով: Հումքի

նախապատրաստումը արտադրության համար:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, քաղցրահամ հումքի տեսակներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 12 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել կակաո ունդերի, ընկուզեղենի և յուղալի սերմերի տեսակները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կակաո ունդերի քիմիական կազմը, տեսակները, հատկությունները, որակի ցուցանիշները, տեխնոլոգիական

նշանակությունը, պահման պայմանները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ընկուզեղենի և յուղալի սերմերի քիմիական կազմը, տեսակները, հատկությունները, որակի ցուցանիշները,

տեխնոլոգիական նշանակությունը, պահման պայմանները,

3) ճիշտ է կատարում ընկուզեղենի փոխարինման հաշվարկներ,

4) ճիշտ է ներկայացնում դոնդողանման հումքի տեսակները, քիմիական կազմը, հատկությունները, որակի ցուցանիշները,



տեխնոլոգիական նշանակությունը, պահման պայմանները:

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

կակաո ունդերի, ընկուզեղենի, յուղալի սերմերի և դոնդողանման հումքի տեխնոլոգիական նշանակությունը և առանձնահատուկ

հատկությունները, նաև կատարել ընկուզեղենի փոխարինման հաշվարկ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Կակաո ունդերի, ընկուզեղենի և յուղալի սերմերի քիմիական կազմը, տեսակները, հատկությունները, որակի ցուցանիշները,

տեխնոլոգիական նշանակությունը, պահման պայմանները: Ընկուզեղեն` պնդուկ և անտառախնդուկ, նուշ, ծիրանի կորիզի միջուկ,

գետնանուշ, պիստակ, քեշյու, փոխարինում մեկը մյուսով: Յուղալի սերմեր` քունջութ, արևածաղկի սերմ, սոյա: Դոնդողացնող հումք`

ագար, ագարոիդ, պեկտին, դրանց առանձնահատկությունները, դոնդողի ամրության համեմատումը, դոնդողացման ջերմաստիճանը,

կայունությունը բարձր ջերմաստիճանի և թթուների նկատմամբ: Հումքի նախապատրաստումը արտադրության համար:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, արտադրանքների ցուցադրական տեսակներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`  6 ժամ

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել ճարպերի, ձվի և ձվամթերքների, կաթի և կաթնամթերքների տեսակները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ճարպերի քիմիական կազմը, տեսակները, հատկությունները, որակի ցուցանիշները, տեխնոլոգիական

նշանակությունը, պահման պայմանները,

2) ճիշտ է կատարում ճարպերի փոխարինման հաշվարկներ,

3) ճիշտ է ներկայացնում ձվի և ձվամթերքների քիմիական կազմը, տեսակները, հատկությունները, որակի ցուցանիշները,

տեխնոլոգիական նշանակությունը, պահման պայմանները,

4) ճիշտ է կատարում ձվի և ձվամթերքների փոխարինման հաշվարկներ,

5) ճիշտ է ներկայացնում կաթի և կաթնամթերքների քիմիական կազմը, տեսակները, հատկությունները, որակի ցուցանիշները,

տեխնոլոգիական նշանակությունը, պահման պայմանները,

6) ճիշտ է կատարում կաթի և կաթնամթերքների փոխարինման հաշվարկներ,



7) ճիշտ է ներկայացնում փրփրանման հումքի տեսակները, հատկությունները, որակի ցուցանիշները, տեխնոլոգիական

նշանակությունը, պահման պայմանները:

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

ճարպերի , ձվի և ձվամթերքների, կաթի և կաթնամթերքների, փրփրացնող նյութերի տեխնոլոգիական նշանակությունը և

առանձնահատուկ հատկությունները, նաև կատարել փոխարինման հաշվարկ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Ճարպերի , ձվի և ձվամթերքների, կաթի և կաթնամթերքների, փրփրացնող նյութերի հումքի քիմիական կազմը, տեսակները,

հատկությունները, որակի ցուցանիշները, տեխնոլոգիական նշանակությունը, պահման պայմանները: Ճարպեր` կակաո յուղ, կոկոսի

յուղ, սերուցքային կարագ, մարգարին, հիդրոգենացված ճարպեր, փոխարինում մեկը մյուսով: Ձու և ձվամթերքներ` թարմ ձու,

սառեցված մելանժ, չոր ձվամթերքներ, փոխարինում մեկը մյուսով: Փրփրացնող նյութեր` ձվի սպիտակուց, օճառարմատ: Կաթ և

կաթնամթերքներ` բնական կաթ, չոր կաթ, խտացրած կաթ շաքարով և առանձ շաքարի, փոխարինում մեկը մյուսով: Հումքի

նախապատրաստումը արտադրության համար:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

պաստառներ, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, ցուցադրական տեսականի:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 6 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել լրացուցիչ և օժանդակ հումքի, փաթեթավորող նյութերի և տարայի տեսակները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում խմորի փխրեցուցիչները, դրանց տեսակները, հատկությունները, որակի ցուցանիշները, տեխնոլոգիական

նշանակությունը, պահման պայմանները,

2) ճիշտ է ներկայացնում լրացուցիչ հումքատեսակները՝ սննդային թթուները, սննդային ներկերը, բուրումնավետ նյութերը, դրանց

տեսակները, հատկությունները, որակի ցուցանիշները, տեխնոլոգիական նշանակությունը, պահման պայմանները,

3) ճիշտ է ներկայացնում օժանդակ հումքը՝ ածիկը, սննդային աղը, խմելու ջուրը, էմուլգատորները, ֆոսֆատիդները, աղ

մոդիֆիկատորները, դրանց հատկությունները, որակի ցուցանիշները, տեխնոլոգիական նշանակությունը, պահման պայմանները,

4) ճիշտ է ներկայացնում փաթեթավորող նյութերի և տարայի տեսակները, որակի ցուցանիշները, տեխնոլոգիական նշանակությունը,



պահման պայմանները:

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

փխրեցուցիչների, լրացուցիչ և օժանդակ հումքատեսակների տեխնոլոգիական նշանակությունը և առանձնահատուկ հատկությունները,

վերծանել փաթեթավորող թղթի և տարայի պիտակների վրա նշվող տեղեկատվությունը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Փխրեցուցիչներ` քիմիական /նատրիումի բիկարբոնատ, ածխաթթու ամոնիակ/ և կենցաքիմիական / խմորիչներ/, դրանց

հատկությունները, տրոհումից առաջացած նյութեր, որակի ցուցանիշները, տեխնոլոգիական նշանակությունը, պահման պայմանները:

Լրացուցիչ հումքատեսակները՝ սննդային թթուները, սննդային ներկերը, բուրումնավետ նյութերը, դրանց տեսակները,

հատկությունները, որակի ցուցանիշները, տեխնոլոգիական նշանակությունը, պահման պայմանները: Օժանդակ հումքատեսակներ՝

ածիկ, սննդային աղ, խմելու ջուր, էմուլգատորներ, ֆոսֆատիդներ, աղ մոդիֆիկատորներ, դրանց հատկությունները, որակի

ցուցանիշները, տեխնոլոգիական նշանակությունը, պահման պայմանները: Հումքի նախապատրաստումը արտադրության համար:

Փաթեթավորող նյութերի և տարայի տեսակները, որակի ցուցանիշները, տեխնոլոգիական նշանակությունը, պահման պայմանները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, ցուցադրական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 8 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ>>

Մոդուլի դասիչը ՀՄՀՏ-5-14-012

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոքիմական

վերահսկողության արդյունքներից օգտվելու կարողություններ, ինչպես նաև ուսանողին տալ գիտելիքներ պարենամթերքի

ստանդարտացման, համապատասխանության գնահատման համակարգերի վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 24 ժամ



Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀՄՀՏ-5-14-002 <<Մանրէակենսաբանություն>> և ՀՄՀՏ-5-14-010

<<Հումքի և սննդամթերքի անվտանգություն>> մոդուլները

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է

1) ներկայացնի ստանդարտացման և համապատասխանության գնահատման համակարգը,

2) հետազոտի և գնահատի կիսապատրաստվածքները և պատրաստի արտադրանքը ըստ զգայորոշման ցուցանիշների,

3) վերլուծի և կիրառի արտադրության գործընթացի վերահսկողության արդյունքները:

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

ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ստանդարտացման և համապատասխանության գնահատման համակարգը

Կատարման չափանիշներ 1) ստանդարտացման էությունը և կազմակերպումը ՀՀ-ում ճիշտ է ներկայացնում,

2) ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերը և ստանդարտների տեսակները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտացման միջազգային, տարածաշրջանային և միջպետական մակարդակները,

4) ճիշտ է ներկայացնում համապատասխանության գնահատման էությունը, սկզբունքները, նպատակները, իրականացման

կանոնները, մարմինները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկումների հիման վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Նորմատիվային փաստաթղթեր, ստանդարտացման էությունը և կազմակերպումը ՀՀ-ում, ստանդարտների տեսակները և դրանց

մակնշումը: Ստանդարտացման մակարդակները` միջազգային, տարածաշրջանային և միջպետական: Սննդի արդյունաբերության

ստանդարտների բովանդակությունը: Համապատասխանության հավաստագիր /պարտադիր կամ անվտանգության հավաստագիր/,

էությունը, սկզբունքները, նպատակները և իրականացման կանոնները: Ապրանքային նշաններ և ստանդարտին

համապատասխանության նշաններ:

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

կողմնորոշվում է համապատասխան իրավիճակներում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնիկական կանոնակարգեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն:



ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 4 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Հետազոտել և գնահատել կիսապատրաստվածքները և պատրաստի արտադրանքը ըստ զգայորոշման ցուցանիշների

Կատարման չափանիշներ 1) հետազոտման համար նմուշների ընտրությունը ճիշտ է կատարում,

2) հացի և հացաբուլկեղենի կիսապատրաստվածքների և պատրաստի արտադրանքի արտաքին տեսքը` ձևը, մակերևույթի և միջուկի

վիճակը, հանքային խառնուկների խրթխրթոցը ճիշտ է գնահատում,

3) ալրային և շաքարային հրուշակեղենի կիսապատրաստվածքների և պատրաստի արտադրանքի արտաքին տեսքը` ձևը,

մակերևույթի և միջուկի վիճակը ճիշտ է գնահատում,

4) մակարոնի արտաքին տեսքը` ձևը, մակերևույթի վիճակը ճիշտ է գնահատում,

5) հացամթերքի, մակարոնեղենի զգայորոշման ցուցանիշները` համը, հոտը, գույնը ճիշտ է գնահատում,

6) ալրային և շաքարային հրուշակեղենի զգայորոշման ցուցանիշները` համը, քաղցրությունը, հոտը, գույնը ճիշտ է գնահատում:

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

զգայորոշման եղանակով գնահատել հացի և հացաբուլկեղենի, ալրային և շաքարային հրուշակեղենի կիսապատրաստվածքների, հում

մակարոնի և դրանց պատրաստի արտադրանքների որակը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Հետազոտման համար նմուշների ընտրություն` նախնական փորձանմուշ, միջին նմուշ: Սորուն, հեղուկ և մածուցիկ նյութերից նմուշների

ընտրության ձևերը: Հացի և հացաբուլկեղենի, ալրային և շաքարային հրուշակեղենի կիսապատրաստվածքների, հում մակարոնի

որակի գնահատում զգայորոշմամբ: Պաստաստի հացի և հացաբուլկեղենի, ալրային և շաքարային հրուշակեղենի, մակարոնի որակի

գնահատում զգայորոշման ցուցանիշներով: Գնահատման բալային համակարգ:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

նմուշներ, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նորմատիվային փաստաթղթեր:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 8 ժամ

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Վերլուծել և կիրառել արտադրության գործընթացի վերահսկողության արդյունքները



Կատարման չափանիշներ 1) վերահսկողության արդյունքների ամփոփումը և խմբավորումը ճիշտ է կատարում,

2) եզրահանգումները ճիշտ է կատարում,

3) ստացված արդյունքների հետագա օգտագործման քայլերը ճիշտ է,

4) ընդունված որոշումները հիմնավոր են:

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

կիսապատրաստվածքների որակական ցուցանիշների ընդունել արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի կարգավորման

վճիռներ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Հացի և ալրային հրուշակեղերի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի կարգավորում կախված ալյուրի սոսնձանյութի

քանակից ու որակից, իսկ խմորի և կիսապատրաստվածքների տեխնոլոգիական գործընթացի կարգավորում կախված խոնավության

տվյալներից: Հացի և հացաբուլկեղենի, անուշահացերի քաշի վերահսկում և խմորկտրող մեքենայի աշխատանքի կարգավորում:

Կարամելային լցունների մրգային զանգվածների և մարմելադային զանգվածների տեխնոլոգիական գործընթացի կարգավորում

կախված մրգային խյուսի թթվայնությունից և պեկտինի դոնդողային հատկություններից: Խոնավության և չոր նյութերի, թթվայնության

որոշում:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե ուսանողն ընդունում է հիմնավորված որոշումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեղեկատու գրականություն, նորմատիվային փաստաթղթեր, լաբորատոր սարքեր, քիմիական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 10 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԿԱՐԱՄԵԼԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>>

Մոդուլի դասիչը ՀՄՀՏ-5-14-013

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կարամելի արտադրության կազմակերպման և տեխնոլոգիական գործընթացներն

իրականացնելու գործնական կարողություններ:

Այս մոդուլն անհրաժեշտ է այն անձանց համար, ովքեր զբաղվելու են կարամելի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացների

կազմակերպմամբ, կամ կատարելու են մասնագիտական գործողություններ:



Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 30 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀՄՀՏ-5-14-004 <<Գործընթացներ և ապարատներ>>, ՀՄՀՏ-5-14-008

<<Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումներ>>,

ՀՄՀՏ-5-14-011 << Հացաթխման, մակարոնեղենի, հրուշակեղենի արտադրության մեջ օգտագործվող հումքի և օժանդակ նյութերի

բնութագրման և ընտրության հմտություններ>> և ՀՄՀՏ-5-14-012 <<Արտադրության տեխնոքիմիական վերահսկողություն>> մոդուլները

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է

1) ներկայացնի կարամելի արտադրության տեխնոլոգիան,

2) պատրաստի կարամելային զանգվածների համար անհրաժեշտ օշարակներ,

3) պատրաստի կարամելային զանգված,

4) պատրաստի կարամելի արտադրության լցոններ,

5) մշակի, ձևավորի, հովացնի, փաթեթավորի, տարայավորի կարամելային արտադրանքը,

6) կազմի հումքի, նյութերի պահանջագիր և պատրաստի արտադրանքի հանձնման փաստաթղթեր:

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

ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կարամելի արտադրության տեխնոլոգիան

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կարամելային արտադրանքների առանձնահատկությունները և տեսականին,

2) ճիշտ է ներկայացնում կարամելի արտադրության տեխնոլոգիական սխեման, արտադրության հիմնական փուլերը,

դրանց էությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում կարամելային արտադրության հիմնական հումքը,

4) ճիշտ է ներկայացնում կարամելային արտադրության օժանդակ հումքը,

5) ճիշտ է կատարում հումքի մաքրումը, մանրեցումը, զտումը, ջերմային մշակումը, այլ անհրաժեշտ գործընթացները,

6) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջներիը և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկումների և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Քննարկումների



ընթացքում բացահայտվելու է կարամելի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի վերաբերյալ ուսանողի գիտելիքները, իսկ

գործնական առաջադրանքի միջոցով ստուգվելու է որոշակի գործողությունները կատարելու ունակությունը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Կարամելի տեսակներ, կարամելի արտաքին տեսք, հիմնական և օժանդակ հումք, արտադրության հիմնական փուլեր, հեղուկ

լցոններով, պինդ լցոններով և սառնաշաքարային կարամելի պատրաստման տեխնոլոգիական սխեմաներ, մեքենայացված հոսքային

գծեր, հումքի նախապատրաստումը: Սանիտարահիգիենիկ նորմեր,աշխատանքային զգեստ, բանվորական տեղի

նախապատրաստում, սարքերի և գործիքների լվացում, մաքրում, անվտանգության կանոնների իրազեկում:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե խմբային աշխատանքի ընթացքում ուսանողը ցուցաբերում է ակտիվություն և

բավարար գիտելիքներ, իսկ գործնական առաջադրանքը կատարում է տեխնոլոգիային համապատասխան:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

պատրաստման տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, թեստեր , մասնագիտական և տեղեկատու

գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Պատրաստել կարամելային զանգվածների համար անհրաժեշտ օշարակներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կարամելային օշարակների համար նախատեսված հումքատեսակների չափաքանակները,

2) ճիշտ է պատրաստում օշարակի բաղադրագրային խառնուրդը,

3) ըստ տեխնոլոգիական հրահանգի ճիշտ է պահպանում օշարակի արտադրության ջերմային ռեժիմները,

4) ճիշտ է բնութագրում պատրաստի կարամելային օշարակի որակական ցուցանիշները,

5) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

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

կարամելային օշարակ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Քաղցրահամ օշարակներ, կարամելային օշարակ, շաքարների հիդրոլիզի ինքնաբերաբար ռեակցիա, տրոհված շաքարներ,

հակաբյուրեղացնող նյութեր, պարբերական և անընդհատ արտադրություն, կարամելային օշարակի պատրաստման եղանակներ,



սարքավորումներ և պատրաստման կայաններ, տեխնոլոգիական ռեժիմներ, որակական ցուցանիշներ: Սանիտարահիգիենիկ

նորմեր,աշխատանքային զգեստ, բանվորական տեղի նախապատրաստում, սարքերի և գործիքների լվացում, մաքրում,

արտադրամասի օդափոխություն, աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

պատրաստման տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, թեստեր, մասնագիտական և տեղեկատու

գրականություն, նյութեր, սարքեր, գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Պատրաստել կարամելային զանգված

Կատարման չափանիշներ 1) կարամելային զանգվածի արտադրության տեխնոլոգիական ռեժիմները պահպանում է,

2) կարամելային զանգվածի արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումների ընտրությունը ճիշտ է,

3) պատրաստի կարամելային զանգվածի որակական ցուցանիշները ճիշտ է բնութագրում,

4) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

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

կարամելային զանգված:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Կարամելային զանգվածի նկարագիր, կարամելային զանգվածի մածուցիկության և ջերմաստիճանի կապը, օձագալար վակուում

ապարատ առանձին վակուում կամերայով, կամերայում վակուումի ստեղծում, շահագործում, տեխնոլոգիական ռեժիմներ, եփման

ապարատների լվացում, պատրաստի կարամելային զանգվածի քիմիական կազմը և հատկությունները, կարամելի

հիգրոսկոպիկությունը: Կարամելի բաղադրագրեր: Արտադրամասի օդափոխություն, սանիտարահիգիենիկ պայմաններին

ներկայացվող պահանջները, անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

պատրաստման տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր,



սարքեր, գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Պատրաստել կարամելի արտադրության լցոններ

Կատարման չափանիշներ 1) ըստ տեխնոլոգիական հրահանգի պատրաստում է մրգային, լիկյորային, կաթնային, զովացնող, շոկոլադա-ընկուզային զանգվածներ,

2) ճիշտ է որոշում լցոնների համար նախատեսված հումքատեսակների չափաքանակները,

3) բաղադրագրային խառնուրդը ճիշտ է պատրաստում,

4) լցոնների պատրաստման տեխնոլոգիական ռեժիմները պահպանում է,

5) պատրաստի լցոնների որակական ցուցանիշները ճիշտ է բնութագրում,

6) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

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

կարամելի ոչ պակաս երկու լցոն:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Լցոնների որակին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ, հեղուկ և պինդ լցոններ, հիմնական և օժանդակ հումք, մրգային

զանգվածների հիմնական մրգային հումքը, հեղուկ լցոնների մածուցիկությունը ապահովող հումք, պատրաստման տեխնոլոգիա,

շաքարի փոշու ստացումը պինդ լցոնների համար, անհրաժեշտ սարքավորումներ, պատրաստման տեխնոլոգիական ռեժիմներ,

պատրաստի զանգվածների բարեխառնման ռեժիմներ, որակական ցուցանիշներ: Կարամելի բաղադրագրերը: Սանիտարահիգիենիկ

նորմերը, աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե ամբողջ առաջադրանքը կատարվում է հիմնականում տեխնոլոգիապես ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

պատրաստման տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր,

սարքեր, գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Մշակել, ձևավորել, հովացնել, փաթեթավորել, տարայավորել կարամելային արտադրանքը



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում կարամելային զանգվածի հովացումը, ձգումը, գլանումը,

2) ճիշտ է կատարում կարամելային զանգվածի և հեղուկ լցոնների միացումը,

3) ճիշտ է կատարում կարամելային զանգվածի և պինդ լցոնների միացումը,

4) ըստ տեսականու ճիշտ է կատարում կարամելի ձևավորման գործընթացը,

5) ըստ տեխնոլոգիական հրահանգների ճիշտ է կատարում կարամելի հովացումը,

6) հովացման ընթացքում առաջացած կարամելային բարորակ մնացորդների վերամշակումը ճիշտ է կատարում,

7) ճիշտ է կատարում կարամելի փաթեթավորումը,

8) պատրաստի կարամելի որակական ցուցանիշները ճիշտ է բնութագրում,

9) ճիշտ է ընտրում տարայավորման համար անհրաժեշտ տարայի տեսակները և լրացնում պիտակները,

10) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա, որի ընթացքում ուսանողը կատարելու

է արդյունքի հետ կապված բոլոր գործողությունները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Կարամելային զանգվածի հովացման պրոցես, համային հավելումների ավելացման հաջորդականությունը, տեխնոլոգիական

ռեժիմները և սարքավորումները, ձգման և գլանման պրոցեսներ, դրանց նպատակը, կարամելային զանգվածի և հեղուկ լցոնների

միացման տեխնոլոգիական ռեժիմներ և սարքավորումներ, կարամելային զանգվածի և պինդ լցոնների ձեռքով միացման

հմտություններ, կարամելի ձևավորող մեքենաներ, կարամելի հովացումը նեղ փոխադրիչի վրա և պահարանում համապատասխան

տեխնոլոգիական ռեժիմներում, բարորակ մնացորդների կիրառման սահմանային թույլատրելի նորմեր, կարամելի մակերեսի

հարդարում, փայլեցում, փաթեթավորող մեքենաներ և փաթեթավորող թղթեր, պահպանման պայմաններ: Կարամելի բաղադրագրեր:

Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

պատրաստման տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ,, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն,

նյութեր, սարքեր, գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող տեսական ուսուցում` 6 ժամ



ժամաքանակը գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Կազմել հումքի, նյութերի պահանջագիր և պատրաստի արտադրանքի հանձնման փաստաթղթեր

Կատարման չափանիշներ 1) ըստ օրվա պահանջագրի ճիշտ է նախապատրաստում համապատասխան հրահանգները,

2) հումքի ստացումը ըստ քանակի, տեսականու և որակի՝ ճիշտ է,

3) ճիշտ է կազմում ընդունված, օգտագործված, մնացորդների և վնասված ռեսուրսների վերաբերյալ հաշվետվությունը,

4) պատրաստի արտադրանքի հանձնման աշխատանքները ճիշտ է կատարում,

5) աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվությունը ճիշտ է կազմում:

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

արտադրության հումքի, նյութերի պահանջագիր և պատրաստի արտադրանքի հանձնման փաստաթղթեր:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Օրվա պահանջագիր, համապատասխան բանվորական հրահանգներ, անհրաժեշտ տվյալներ, ցուցանիշներ, ռեժիմներ, պահեստից

հիմնական և օժանդակ հումքի, փաթեթավորող թղթերի և տարայի ստացումը, ընդունված, օգտագործված, մնացորդների և

վնասված ռեսուրսների վերաբերյալ հաշվետվություն, պատրաստի արտադրանքի պահեստ հանձնման կարգ, հերթափոխի և օրվա

ամփոփիչ հաշվետվություններ:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

և տեղոկատու գրականություն, բաղադրագրեր, հաշվետվության ձևեր:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԿՈՆՖԵՏՆԵՐԻ ԵՎ ԻՐԻՍԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>>

Մոդուլի դասիչը ՀՄՀՏ-5-14-014

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կոնֆետների և իրիսի արտադրության կազմակերպման և տեխնոլոգիական

գործընթացներն իրականացնելու գործնական կարողություններ:

Այս մոդուլն անհրաժեշտ է այն անձանց համար, ովքեր զբաղվելու են կոնֆետների և իրիսի արտադրության տեխնոլոգիական

գործընթացների կազմակերպմամբ, կամ կատարելու են մասնագիտական գործողություններ:



Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 32 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 40 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀՄՀՏ-5-14-004 <<Գործընթացներ և ապարատներ>>, ՀՄՀՏ-5-14-008

<<Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումներ>>,

ՀՄՀՏ-5-14-011 << Հացաթխման, մակարոնեղենի, հրուշակեղենի արտադրության մեջ օգտագործվող հումքի և օժանդակ նյութերի

բնութագրման և ընտրության հմտություններ>> և ՀՄՀՏ-5-14-012 <<Արտադրության տեխնոքիմիական վերահսկողություն>> մոդուլները

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է

1) ներկայացնի կոնֆետների և իրիսի տեսականին և արտադրության տեխնոլոգիան,

2) պատրաստի կոնֆետային զանգված,

3) ձևավորի կոնֆետային զանգվածը և կայունացնի կոնֆետային իրանները,

4) կատարի կոնֆետների ջնարակման, հովացման, փաթեթավորման, տարայավորման աշխատանքներ,

5) պատրաստի իրիսային զանգված,

6) կազմի հումքի, նյութերի պահանջագիր և պատրաստի արտադրանքի հանձնման փաստաթղթեր:

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

ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կոնֆետների և իրիսի տեսականին և արտադրության տեխնոլոգիան

Կատարման չափանիշներ 1) կոնֆետների և իրիսի ապրանքագիտական բնութագիրը ճիշտ է,

2) կոնֆետների և իրիսի սննդային արժանիքները բացահայտում է,

3) ճիշտ է ներկայացնում կոնֆետների և իրիսի տեսականին,

4) կոնֆետների և իրիսի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի փուլերը և ռեժիմները ներկայացնում է,

5) տեխնոլոգիական գործընթացի յուրաքանչյուր փուլի էությունը և իրագործման առանցքային հարցերը բացահայտում է,

6) ճիշտ է ներկայացնում կոնֆետների և իրիսի արտադրության հիմնական հումքը,

7) ճիշտ է ներկայացնում կոնֆետների և իրիսի արտադրության օժանդակ հումքը,

8) տեխնոլոգիական գործընթացի նկատմամբ հսկողության առանցքային հարցերը հիմնավորում է:



Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկումների հիման վրա: Քննարկումների ընթացքում բացահայտվելու է

կոնֆետների և իրիսի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի վերաբերյալ ուսանողի գիտելիքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Կոնֆետների և իրիսի արտաքին տեսք, սննդային արժեք, տեսականի, կոնֆետների իրան և ծածկաշերտ, բազմաշերտ կոնֆետներ,

կոնֆետային զանգված, հիմնական և օժանդակ հումք, արտադրության հիմնական փուլեր, կոնֆետների հիմնական տեսակների և

իրիսների պատրաստման տեխնոլոգիական սխեմաներ, մեքենայացված հոսքային գծեր: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և

աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե խմբային աշխատանքի ընթացքում ուսանողը ցուցաբերում է ակտիվություն և

բավարար գիտելիքներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, թեստեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Պատրաստել կոնֆետային զանգված

Կատարման չափանիշներ 1) ըստ կոնֆետի տեսակի հումքի ընտրությունը ճիշտ է,

2) ճիշտ է կատարում հումքի մաքրումը, մանրեցումը, զտումը, ջերմային մշակումը և համանման գործընթացները,

3) ճիշտ է պատրաստում քսուկային, մրգային, հարած, պրալինային, մարցիպանային, գրիլյաժային, լիկյորային,

կաթնային, կրեմային զանգվածները,

4) ճիշտ է ներկայացնում կոնֆետային զանգվածների նախատեսված հումքատեսակների չափաքանակները,

5) ըստ տեխնոլոգիական հրահանգի ճիշտ է իրականացնում քսուկային, մրգային, հարած, լիկյորային, կաթնային, գրիլյաժային

զանգվածների պատրաստման ջերմային գործընթացը,

6) ըստ տեխնոլոգիական հրահանգի ճիշտ է կատարում քսուկային, հարած, պրալինային, մարցիպանային

զանգվածների պատրաստման մեխանիկական գործընթացը,

7) ըստ գործընթացների սարքավորումների ընտրությունը և կիրառումը ճիշտ է,

8) ճիշտ է բնութագրում պատրաստի կոնֆետային զանգվածների որակական ցուցանիշները,



9) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա՝ արդյունքի ուսուցման

հաջորդականությանը համապատասխան: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է պատրաստել կոնֆետային զանգվածներից մեկը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Կոնֆետային զանգվածների տեսակները / քսուկային, մրգային, հարած, պրալինային, մարցիպանային, գրիլյաժային, լիկյորային,

կաթնային, կրեմային/, դրանց նկարագիրը, տեսակները, հիմնական և օժանդակ հումքը, չափաքանակները, հումքի

նախապատրաստումը, բաղադրագրային խառնուրդի պատրաստումը, անհրաժեշտ սարքավորումներ, ջերմային և մեխանիկական

գործընթացը, պատրաստման տեխնոլոգիական ռեժիմներ, որակական ցուցանիշներ, պատրաստի զանգվածի բարեխառնում: Քսուկի

քարթացումը, դրա կանխման եղանակները: Մրգային զանգվածների դոնդողացնող նյութեր: Հարած զանգվածների կայունացնող

նյութեր: Պրալինային զանգվածների համար ընկույզի միջուկի նախապատրաստում, մանրեցնող տրորող մեքենաներ:

Մարցիպանային նշի առանձնացում: Գրիլյաժային ընկույզի միջուկի նախապատրաստում, շաքարի հալեցում : Լիկյորային

զանգվածների պատրաստման առանձնահատկություններ: Կաթնային զանգվածների գույնի և կաթնային համի

ապահովում:Կրեմային զանգվածների շոկոլադա-ընկուզային խառնուրդի պատրաստում: Կոնֆետների բաղադրագրեր:

Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, թեստեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր,

սարքեր, գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ձևավորել կոնֆետային զանգվածը և կայունացնել կոնֆետային իրանները

Կատարման չափանիշներ 1) կոնֆետային զանգվածները ձևավորման համար ճիշտ է նախապատրաստում,

2) ըստ տեխնոլոգիական առաջադրանքի ճիշտ է ընտրում կոնֆետային զանգվածների ձևավորման եղանակը,

3) կոնֆետային զանգվածների ձևավորման ընթացքում առաջացած մնացորդների վերամշակումը ճիշտ է կատարում,

4) կոնֆետային իրանների կայունացման գործընթացի ջերմային ռեժիմները ճիշտ է պահպանում,



5) պահպանում է սանիտարահիգիենիք պահանգների նորմերը և անվտանգության կանոնները

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

զանգվածներից մեկը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Կոնֆետային զանգվածների ձևավորման եղանակներ, դրանց առանձնահատկությունները, զանգվածների կառուցվածքա-

մեխանիկական հատկություններ, կոնֆետային զանգվածների ձևավորման եղանակները, ձևավորող սարքավորումներ և օժանդակ

մեխանիզմներ, դրանց պարզ սկզբունքային սխեման, հանգստացման ագրեգատներ, ձևավորման և հանգստացման գործընթացների

տեխնոլոգիական ռեժիմներ, եղանակների առավելություններ և թերություններ: Ձուլման եղանակ, բազմաֆունկցիոնալ ձուլող

ագրեգատ, խոռոչները ձևավորող նյութ, դրանց որակին ներկայացվող պահանջները, հատկությունները և նախապատրաստումը,

ձուլման գործընթացը: Քսման եղանակ , քսման հարահոս, քսման գործընթացը, առաջացած մնացորդներ: Գլանման եղանակ,

գլանման հարահոս, գլանման գործընթացը, առաջացած մնացորդներ: Մամլման եղանակ, մամլիչներ և մատրիցներ, մամլման

գործընթացը: Նստեցումը որպես մամլման եղանակի տարատեսակ: Կոնֆետների բաղադրագրեր: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և

աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր, սարքեր,

գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կատարել կոնֆետների ջնարակման, հովացման, փաթեթավորման, տարայավորման աշխատանքներ

Կատարման չափանիշներ 1) կոնֆետային իրանները ջնարակելու համար շոկոլադային ջնարակի նախապատրաստումը ճիշտ է կատարում,

2) ճիշտ է կազմակերպում ջնարակման գործընթացի սարքավորումների անխափան աշխատանքը,

3) ջնարակված կոնֆետների հովացման աշխատանքները ճիշտ է կատարում,

4) ճիշտ է կատարում կոնֆետների փաթեթավորումը,

5) ճիշտ է ընտրում տարայավորման համար անհրաժեշտ տարայի տեսակը և լրացնում պիտակներ,



6) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

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

պատրաստել կոնֆետային զանգվածների համար շոկոլադային կամ ճարպային ջնարակ և կազմակերպել դրանց հովացման

գործնթացը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Կոնֆետների իրանների ծածկերի նշանակությունը, շոկոլադային և ճարպային ջնարակներ, հիմնական և օժանդակ հումք,

չափաքանակները, ջնարակող մեքենաներ, ջնարակի նախնական բարեխառնում, կակաո յուղի բյուրեղացման կայուն ձևի ապահովում,

ջնարակված կոնֆետների հովացում պահարաններում, ջնարակման և հովացման տեխնոլոգիական ռեժիմներ: Շոկոլադային

ջնարակի դեֆեկտները: Կոնֆետների փաթեթավորման ձևերը, փաթեթավորման թղթերը, փաթեթավորման մեքենաները, տարայի

տեսակներ, պիտակների լրացում, պահպանման պայմաններ: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության

կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր, սարքեր,

գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Պատրաստել իրիսային զանգված

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում իրիսային զանգվածի բաղադրագրով նախատեսված հումքատեսակների չափաքանակները,

2) ճիշտ է պատրաստում իրիսային զանգվածի բաղադրագրային խառնուրդը,

3) ըստ տեխնոլոգիական առաջադրանքի ճիշտ է իրականացնում իրիսային զանգվածի պատրաստման գործողությունները,

4) ճիշտ է կատարում փափուկ իրիսի բյուրեղացման գործողությունները,

5) ճիշտ է ձևավորում ձուլված և փափուկ իրիսները,

6) ճիշտ է պահպանում իրիսի հովացման պայմանները,

7) ճիշտ է փաթեթավորում իրիսները,



8) ճիշտ է ընտրում տարայավորման համար անհրաժեշտ տարայի տեսակը և լրացնում պիտակները,

9) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

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

զանգվածներից մեկը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Իրիսների նկարագիր, տեսակներ, հիմնական և օժանդակ հումք, չափաքանակները, հումքի նախապատրաստումը, բաղադրագրային

խառնուրդի պատրաստումը, իրիսային զանգվածներ, եփման ապարատներ, տեխնոլոգիական ռեժիմներ, իրիսային զանգվածի

տիրաժավորում, մշակում, ձևավորում պարբերական եղանակով և ձևավորող-փաթեթավորող ավտոմատներով, փաթեթավորման

ձևերը, փաթեթավորման թղթերը, փաթեթավորման մեքենաները, տարայի տեսակներ, պիտակների լրացում, պահպանման

պայմաններ: Իրիսի բաղադրագրեր: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր, սարքեր,

գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Կազմել հումքի, նյութերի պահանջագիր և պատրաստի արտադրանքի հանձնման փաստաթղթեր

Կատարման չափանիշներ 1) ըստ օրվա պահանջագրի ճիշտ է նախապատրաստում համապատասխան հրահանգները,

2) հումքի ստացումը ըստ քանակի, տեսականու և որակի՝ ճիշտ է,

3) ճիշտ է կազմում ընդունված, օգտագործված, մնացորդների և վնասված ռեսուրսների վերաբերյալ հաշվետվությունը,

4) պատրաստի արտադրանքի հանձնման աշխատանքները ճիշտ է կատարում,

5) աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվությունը ճիշտ է կազմում:

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

իրիսի արտադրության հումքի, նյութերի պահանջագիր և պատրաստի արտադրանքի հանձնման փաստաթղթեր:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:



Օրվա պահանջագիր, համապատասխան բանվորական հրահանգներ, անհրաժեշտ տվյալներ, պահեստից հիմնական և օժանդակ

հումքի, փաթեթավորող թղթերի և տարայի ստացում, ընդունված, օգտագործված, մնացորդների և վնասված ռեսուրսների

վերաբերյալ հաշվետվություն, պատրաստի արտադրանքի պահեստ հանձնման կարգ, հերթափոխի և օրվա ամփոփիչ

հաշվետվություններ:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

և տեղեկատու գրականություն, բաղադրագրեր, հաշվետվության ձևեր:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՇՈԿՈԼԱԴԻ ԵՎ ԿԱԿԱՈ ՓՈՇՈՒ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>>

Մոդուլի դասիչը ՀՄՀՏ-5-14-015

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել շոկոլադի և կակաո փոշու արտադրության կազմակերպման և տեխնոլոգիական

գործընթացներն իրականացնելու գործնական կարողություններ:

Այս մոդուլն անհրաժեշտ է այն անձանց համար, ովքեր զբաղվելու են շոկոլադի և կակաո փոշու արտադրության տեխնոլոգիական

գործընթացների կազմակերպմամբ, կամ կատարելու են մասնագիտական գործողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 20 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 34 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀՄՀՏ-5-14-004 <<Գործընթացներ և ապարատներ>>, ՀՄՀՏ-5-14-008

<<Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումներ>>,

ՀՄՀՏ-5-14-011 << Հացաթխման, մակարոնեղենի, հրուշակեղենի արտադրության մեջ օգտագործվող հումքի և օժանդակ նյութերի

բնութագրման և ընտրության հմտություններ>> և ՀՄՀՏ-5-14-012 <<Արտադրության տեխնոքիմիական վերահսկողություն>> մոդուլները

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի շոկոլադի և կակաո փոշու տեսականին և արտադրության տեխնոլոգիան,

2) մշակի կակաո ունդերը և ստանա հիմնական կակաո մթերքը,



3) պատրաստի շոկոլադային զանգված,

4) ձևավորի, հովացնի, փաթեթավորի շոկոլադային արտադրանքները,

5) պատրաստի կակաո յուղ և կակաո փոշի,

6) կազմի հումքի, նյութերի պահանջագիր և պատրաստի արտադրանքի հանձնման փաստաթղթեր:

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

ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել շոկոլադի և կակաո փոշու տեսականին և արտադրության տեխնոլոգիան

Կատարման չափանիշներ 1) շոկոլադի և կակաո փոշու ապրանքագիտական բնութագիրը ճիշտ է,

2) շոկոլադի և կակաո փոշու սննդային արժանիքները բացահայտում է,

3) ճիշտ է ներկայացնում շոկոլադի և կակաո փոշու տեսականին,

4) շոկոլադի և կակաո փոշու արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի փուլերը և ռեժիմները ներկայացնում է,

5) տեխնոլոգիական գործընթացի յուրաքանչյուր փուլի էությունը և իրագործման առանցքային հարցերը բացահայտում է,

6) ճիշտ է ներկայացնում շոկոլադի և կակաո փոշու արտադրության հիմնական հումքը,

7) ճիշտ է ներկայացնում շոկոլադի և կակաո փոշու արտադրության օժանդակ հումքը,

8) տեխնոլոգիական գործընթացի նկատմամբ հսկողության առանցքային հարցերը հիմնավորում է:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկումների հիման վրա: Քննարկումների ընթացքում բացահայտվելու է շոկոլադի և

կակաո փոշու արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի վերաբերյալ ուսանողի գիտելիքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Շոկոլադի և կակաո փոշու արտաքին տեսք, սննդային արժեք, տեսականի, շոկոլադային զանգված, հիմնական և օժանդակ հումք,

արտադրության հիմնական փուլերը, պատրաստման տեխնոլոգիական սխեմաներ, մեքենայացված հոսքային գծեր: Կակաո յուղի

ստացում, ստացման գործընթաց, դրա կիրառումը: Կակաո փոշու ստացումը,տեսակները, հիմնական փուլերը: Սանիտարահիգիենիկ

նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե խմբային աշխատանքի ընթացքում ուսանողը ցուցաբերում է ակտիվություն և

բավարար գիտելիքներ:

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



ռեսուրսները տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, թեստեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Մշակել կակաո ունդերը և ստանալ հիմնական կակաո մթերքը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում կակաո ունդերի մեխանիկական և ջերմային մշակումը,

2) ճիշտ է ստանում կակաո ձավարը,

3) ճիշտ է ստանում կակաո տրորվածքը,

4) կակաո տրորվածքի պահումը տեխնոլոգիական հրահանգի համաձայն է,

5) ճիշտ է բնութագրում է հիմնական կակաո մթերքի որակական ցուցանիշները,

6) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողը կատարելու է կակաո

ունդերի մշակման բոլոր գործողություններըև հաշվարկները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Կակաո ունդերի մաքրում և տեսակավորում, գործընթացի նշանակությունը, մաքրող-տեսակավորող մեքենա, ունդերի ելքը: Կակաո

ունդերի ջերմային մշակման ժամանակ տեղի ունեցող գործընթացները, դրանց նշանակությունը, բովող ապարատներ, մշակման

տեխնոլոգիա և տեխնոլոգիական ռեժիմներ, ունդերի ելքը: Կակաո ունդերի ջարդում, գործընթացի նշանակությունը, ջարդող-

տեսակավորող մեքենա, ջարդված ունդերի խմբաքանակները, կակաո ձավարի խմբաքանակների կիրառումը, ունդերի ելքը: Կակաո

ձավարի տրորումը մանրեցնող, տրորող կամ կոմբինացված մեքենաների և գնդիկաձև աղացների վրա, կակաո տրորվածքի

պահպանման պայմանները, քիմիական կազմը, որակական ցուցանիշները, կակաո տրորվածքի ելքը: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը

և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր, սարքեր,

գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Պատրաստել շոկոլադային զանգված

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում է բաղադրագրով նախատեսված հումքատեսակների չափաքանակները,

2) ճիշտ է պատրաստում շոկոլադային զանգվածների բաղադրագրային խառնուրդը,

3) ճիշտ է պատրաստում սովորական շոկոլադային զանգվածը,

4) ճիշտ է պատրաստում աղանդերային շոկոլադային զանգվածը,

5) ճիշտ է ընտրում շոկոլադային զանգվածների արտադրության սարքավորումները,

6) ճիշտ է գնահատում է շոկոլադային զանգվածների որակական ցուցանիշները

7) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողը պատրաստելու է տարբեր

տեսակների շոկոլադային զանգված:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Շոկոլադային զանգված, հիմնական և օժանդակ հումք, տեսակները, չափաքանակները, քաղցրության գործակից, հումքի

նախապատրաստումը, բաղադրագրային խառնուրդի պատրաստումը, շոկոլադային զանգվածի մանրեցում գլանային աղացներով,

ճարպի տարալուծում, պատրաստման տեխնոլոգիական ռեժիմներ, ջրիկացնող նյութերի նշանակությունը, զանգվածի որակական

ցուցանիշները: Աղանդերային շոկոլադ, շոկոլադային զանգվածների կոնշիրացում, կոնշիրացման տեխնոլոգիական նշանակությունը,

տեղի ունեցող գործընթացները, կոնշմեքենա, զանգվածի որակական ցուցանիշները: Շոկոլադի բաղադրագրեր: Սանիտարահիգիենիկ

նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր, սարքեր,

գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ձևավորել, հովացնել, փաթեթավորել շոկոլադային արտադրանքները



Կատարման չափանիշներ 1) շոկոլադային զանգվածների ձևավորման նախապատրաստական գործընթացը ճիշտ է կատարում,

2) ըստ տեխնոլոգիական հրահանգի ջերմացնող մեքենայի աշխատանքի ռեժիմները կարգավորում է,

3) շոկոլադային կաղապարների նախապատրաստական աշխատանքները ճիշտ է կատարում,

4) ճիշտ է ձևավորում շոկոլադային սալիկները,

5) ճիշտ է կատարում շոկոլադային արտադրանքների հովացման և փաթեթավորման գործողությունները,

6) ճիշտ է գնահատում է պատրաստի շոկոլադային արտադրանքների որակական ցուցանիշները,

7) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողը կատարելու է շոկոլադային

արտադրանքի ձևավորման, հովացման, փաթեթավորման գործողությունները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Շոկոլադային զանգվածների ձևավորում, կակաո յուղի բյուրեղացման կայուն ձևերը, դրանց ֆիզիկական հատկությունները,

բյուրեղացման կայուն կենտրոնների ստեղծման նշանակությունը, պահպանման ժամանակ նկատվող դեֆեկտներ, շոկոլադային

զանգվածները ավտոմատացված բարեխառնող մեքենա, բարեխառնման ռեժիմը: Շոկոլադային զանգվածների ձուլում,

կաղապարների տեսակները և դրանց նախապատրաստումը, սալիկային շոկոլադի ձևավորող ագրեգատի սխեման, ձևավորման

փուլերը, ձուլման և հովացման տեխնոլոգիական ռեժիմները, ճարպային և շաքարային ծերացում: Լցոնով և սնամեջ շոկոլադի

ձևավորում: Ծակոտկեն շոկոլադ, ծակոտկեն կառուցվածքի ստեղծում վակուումի շնորհիվ, տեխնոլոգիական ռեժիմներ: Պատրաստի

շոկոլադի որակական ցուցանիշներ: Փաթեթավորող ավտոմատներ, փաթեթավորման թղթեր, փայլաթիթեղ, պահպանման

պայմանները: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր, սարքեր, գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Պատրաստել կակաո յուղ և կակաո փոշի

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում մամլման համար կակաո տրորվածի նախապատրաստական գործողությունները,



2) ճիշտ է կատարում կակաո տրորվածքի մամլում,

3) ճիշտ է կատարում կակաո քուսպից կակաո յուղի տարանջատումը,

4) ճիշտ է գնահատում կակաո յուղի որակական ցուցանիշները,

5) քիմիական նյութերով ճիշտ է կատարում կակաո ձավարի և կակաո տրորվածի մշակումը,

6) ճիշտ է կատարում կակաո քուսպի նախնական մանրեցման և փոշիացման գործողությունները,

7) ճիշտ է կատարում կակաո փոշու ստացման և օդային սեպարացման գործողությունները,

8) ճիշտ է կատարում պատրաստի կակաո փոշու կշռաբաշխումը և պահպանումը,

9) ճիշտ է գնահատում կակաո փոշու որակական ցուցանիշները,

10) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողը կատարելու է կակաո յուղի

և կակաո փոշու ստացման տեխնոլոգիական գործողությունները և հաշվարկները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Կակաո տրորվածքի ջերմային նախապատրաստումը, կակաո ձավարի կամ կակաո տրորվածքի մշակումը քիմիական նյութերով,

կակաո յուղի ստացումը, կակաո տրորվածքի մամլումը ավտոմատացված հորիզոնական հիդրավլիկ մամլիչների վրա, մամլիչի պարզ

սխեման, կակաո յուղի ելքը: Կակաո քուսպի մնացորդային յուղի պարունակությունը, կակաո փոշու ստացումը օդային սեպարացիայի

ագրեգատով, ագրեգատի պարզ սխեման և աշխատանքի սկզբունքը, կակաո փոշու որակական ցուցանիշները, նրա կշռաբաշխումը և

պահպանումը: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր, սարքեր, գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Կազմել հումքի, նյութերի պահանջագիր և պատրաստի արտադրանքի հանձնման փաստաթղթեր

Կատարման չափանիշներ 1) ըստ օրվա պահանջագրի ճիշտ է նախապատրաստում համապատասխան հրահանգները,

2) հումքի ստացումը ըստ քանակի, տեսականու և որակի՝ ճիշտ է,



3) ճիշտ է կազմում ընդունված, օգտագործված, մնացորդների և վնասված ռեսուրսների վերաբերյալ հաշվետվությունը,

4) պատրաստի արտադրանքի հանձնման աշխատանքները ճիշտ է կատարում,

5) աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվությունը ճիշտ է կազմում:

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

կակաո փոշու արտադրության հումքի, նյութերի պահանջագիր և պատրաստի արտադրանքի հանձնման փաստաթղթեր:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Օրվա պահանջագիր, համապատասխան բանվորական հրահանգներ, անհրաժեշտ տվյալներ, պահեստից հիմնական և օժանդակ

հումքի, փաթեթավորող թղթերի և տարայի ստացում, ընդունված, օգտագործված, մնացորդների և վնասված ռեսուրսների

վերաբերյալ հաշվետվություն, պատրաստի արտադրանքի պահեստ հանձնման կարգ, հերթափոխի և օրվա ամփոփիչ

հաշվետվություններ:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

և տեղեկատու գրականություն,բաղադրագրեր, հաշվետվության ձևեր:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՄԱՐՄԵԼԱԴԻ ԵՎ ՊԱՍՏԵՂԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>>

Մոդուլի դասիչը ՀՄՀՏ-5-14-016

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մարմելադի և պաստեղի արտադրության կազմակերպման և տեխնոլոգիական

գործընթացներն իրականացնելու գործնական կարողություններ:

Այս մոդուլն անհրաժեշտ է այն անձանց համար, ովքեր զբաղվելու են մարմելադի և պաստեղի արտադրության տեխնոլոգիական

գործընթացների կազմակերպմամբ, կամ կատարելու են մասնագիտական գործողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 20 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 34 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀՄՀՏ-5-14-004 <<Գործընթացներ և ապարատներ>>, ՀՄՀՏ-5-14-008



<<Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումներ>>,

ՀՄՀՏ-5-14-011 << Հացաթխման, մակարոնեղենի, հրուշակեղենի արտադրության մեջ օգտագործվող հումքի և օժանդակ նյութերի

բնութագրման և ընտրության հմտություններ>> և ՀՄՀՏ-5-14-012 <<Արտադրության տեխնոքիմիական վերահսկողություն>> մոդուլները

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի մարմելադի և պաստեղի տեսականին և արտադրության տեխնոլոգիան,

2) պատրաստի մարմելադային զանգվածներ,

3) կատարի մարմելադային զանգվածների մշակում և ձևավորում,

4) պատրաստի պաստեղային զանգվածներ,

5) կատարի պաստեղային զանգվածների ձևավորման, կայունացման և տարայավորման գործողություններ,

6) կազմի հումքի, նյութերի պահանջագիր և պատրաստի արտադրանքի հանձնման փաստաթղթեր:

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

ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել մարմելադի և պաստեղի տեսականին և արտադրության տեխնոլոգիան

Կատարման չափանիշներ 1) մարմելադի և պաստեղի ապրանքագիտական բնութագիրը ճիշտ է,

2) մարմելադի և պաստեղի սննդային արժանիքները բացահայտում է,

3) ճիշտ է ներկայացնում մարմելադի և պաստեղի տեսականին,

4) մարմելադի և պաստեղի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի փուլերը և ռեժիմները ներկայացնում է,

5) տեխնոլոգիական գործընթացի յուրաքանչյուր փուլի էությունը և իրագործման առանցքային հարցերը բացահայտում է,

6) ճիշտ է ներկայացնում մարմելադի և պաստեղի արտադրության հիմնական հումքը,

7) ճիշտ է ներկայացնում մարմելադի և պաստեղի արտադրության օժանդակ հումքը,

8) տեխնոլոգիական գործընթացի նկատմամբ հսկողության առանցքային հարցերը հիմնավորում է:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկումների հիման վրա: Քննարկումների ընթացքում բացահայտվելու է մարմելադի

և պաստեղի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի վերաբերյալ ուսանողի գիտելիքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Մարմելադի և պաստեղի արտաքին տեսք, սննդային արժեք, տեսականի, մարմելադային և պաստեղային զանգվածներ, հիմնական և



օժանդակ հումք, դոնդողացնող նյութեր, արտադրության հիմնական փուլերը, պատրաստման տեխնոլոգիական սխեմաներ,

մեքենայացված հոսքային գծեր: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե խմբային աշխատանքի ընթացքում ուսանողը ցուցաբերում է ակտիվություն և

բավարար գիտելիքներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, թեստեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Պատրաստել մարմելադային զանգվածներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բաղադրագրով նախատեսված հումքատեսակների չափաքանակները,

2) ճիշտ է կատարում դոնդողացնող հումքատեսակների մշակումը,

3) ճիշտ է պատրաստում մրգային և ժելային մարմելադի բաղադրագրային խառնուրդը,

4) ճիշտ է պատրաստում մրգային մարմելադի զանգվածը,

5) ճիշտ է պատրաստում ժելային մարմելադի զանգվածը,

6) ճիշտ է գնահատում պատրաստի մարմելադային զանգվածի որակը,

7) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողը պատրաստելու է մրգային

և ժելային մարմելադային զանգվածները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Մրգա-հատապտղային մարմելադի հիմնական հումքատեսակների չափաքանակները, խնձորի խյուսի կուպաժացում, համաձայն

լաբորատորիայի տվյալների բաղադրագրի ճշգրտում, աղ-մոդիֆիկատորների նշանակությունը և կիրառումը, բարձր ճնշման և

վակուումի պայմաններում եփող ապարատներ և դրանց եփման տեխնոլոգիական ռեժիմներ: Ժելային մարմելադի հիմնական

հումքատեսակների չափաքանակները, սննդային թթուների դերը, դոնդողացնող հումքատեսակների մշակումը, եփող

ապարատներ:Մարմելադի բաղադրագրեր: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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



Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր, սարքեր,

գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել մարմելադային զանգվածների մշակում և ձևավորում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում մարմելադային զանգվածների մշակումը հավելումներով,

2) ճիշտ է կատարում տարբեր մարմելադային զանգվածների ձևավորումը համապատասխան եղանակով,

3) ընտրում է մարմելադի չորանոցի օպտիմալ տեխնոլոգիական ռեժիմները,

4) ճիշտ է կազմակերպում մարմելադի չորացումը,

5) ճիշտ է ընտրում մարմելադի տարայավորման համար անհրաժեշտ տարայի տեսակները և լրացնում պիտակները,

6) ճիշտ է կատարում մարմելադի արտադրությունից առաջացած բարորակ մնացորդների վերամշակումը,

7) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողը կատարելու է մրգային և

ժելային մարմելադային զանգվածները մշակումը և ձևավորումը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Մրգա-հատապտղային և ժելային մարմելադային զանգվածի հովացում, հովացման ջերմաստիճան, դրա կարգավորումը, հավելումների

ավելացման հաջորդականությունը, ձևավորումը ձուլման եղանակով, մարմելադի չորացումը, չորանոցներ, չորացման փուլերը և

ռեժիմները, մարմելադի վերջնական հովացումը, հարդարում, որակի ցուցանիշները, առաջացած բարորակ մնացորդների

վերամշակում, պատրաստի արտադրանքի տարայավորումը և պահպանումը: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի

անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր, սարքեր, գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Պատրաստել պաստեղային զանգվածներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բաղադրագրով նախատեսված հումքատեսակների չափաքանակները

2) ճիշտ է կատարում պաստեղային և զեֆիրային զանգվածների հումքի նախապատրաստումը և պատրաստում բաղադրագրային

խառնուրդը,

3) ճիշտ է պատրաստում հարած սպիտակուցային զանգված,

4) ճիշտ է պատրաստում վերջնական պաստեղային և զեֆիրային զանգվածներ,

5) ճիշտ է գնահատում պատրաստի պաստեղային և զեֆիրային զանգվածների որակը,

6) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողը պատրաստելու է

պաստեղային և զեֆիրային զանգվածներ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Պաստեղային և զեֆիրային զանգվածների հիմնական հումքատեսակների չափաքանակները, հիմնական կիսապատրաստվածքների

պատրաստում` խնձորի խյուսի խտացում եփելով, խնձորա-շաքարային խառնուրդի պատրաստում, սոսնձային օշարակի

պատրաստում, ձվի սպիտակուցի հարում, բարորակ մնացորդների վերամշակում, բոլոր կիսապատրաստվածքների միացում`

պահպանելով հաջորդականությունը, անհրաժեշտ սարքավորումները, կիսապատրաստվածքների պատրաստման տեխնոլոգիական

ռեժիմներ: Պաստեղի բաղադրագրեր: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր, սարքեր,

գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կատարել պաստեղային զանգվածների ձևավորման, կայունացման և տարայավորման գործողություններ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ձևավորում պաստեղային և զեֆիրային զանգվածները,



2) ճիշտ է կատարում պաստեղի և զեֆիրի կայունացումը,

3) ճիշտ է սոսնձում զեֆիրի կիսագնդերը,

4) ճիշտ է տարայավորում պաստեղը և զեֆիրը, լրացնում պիտակը,

5) արտադրության բարորակ մնացորդների վերամշակումը ճիշտ է կատարում,

6) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողը կատարելու է

պաստեղային և զեֆիրային զանգվածների ձևավում, կայունացում և տարայավորում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Պաստեղային և զեֆիրային զանգվածների ձևավորում քսման կամ նստեցման եղանակներով, ձևավորող մեխանիզմներ, ձևավորված

զանգվածների կայունացում, կայունացման ռեժիմները, պաստեղային զանգվածների կտրատում , զեֆիրի կիսագնդերի միացում,

արտադրանքի վերջնական չորացում, չորացման ռեժիմները, որակի ցուցանիշներ, բարորակ մնացորդների վերամշակում,

փաթեթավորում և տարայավորում: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր, սարքեր, գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Կազմել հումքի, նյութերի պահանջագիր և պատրաստի արտադրանքի հանձնման փաստաթղթեր

Կատարման չափանիշներ 1) ըստ օրվա պահանջագրի ճիշտ է նախապատրաստում համապատասխան հրահանգները,

2) հումքի ստացումը ըստ քանակի, տեսականու և որակի՝ ճիշտ է,

3) ճիշտ է կազմում ընդունված, օգտագործված, մնացորդների և վնասված ռեսուրսների վերաբերյալ հաշվետվությունը,

4) պատրաստի արտադրանքի հանձնման աշխատանքները ճիշտ է կատարում,

5) աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվությունը ճիշտ է կազմում:

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

պաստեղի արտադրության հումքի, նյութերի պահանջագիր և պատրաստի արտադրանքի հանձնման փաստաթղթեր:



Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Օրվա պահանջագիր, համապատասխան բանվորական հրահանգներ, անհրաժեշտ տվյալներ, պահեստից հիմնական և օժանդակ

հումքի, փաթեթավորող թղթերի և տարայի ստացում, ընդունված, օգտագործված, մնացորդների և վնասված ռեսուրսների

վերաբերյալ հաշվետվություն, պատրաստի արտադրանքի պահեստ հանձնման կարգ, հերթափոխի և օրվա ամփոփիչ

հաշվետվություններ:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

և տեղեկատու գրականություն, բաղադրագրեր, հաշվետվության ձևեր:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԴՐԱԺԵԻ ԵՎ ՀԱԼՎԱՅԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>>

Մոդուլի դասիչը ՀՄՀՏ-5-14-017

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել դրաժեի և հալվայի արտադրության կազմակերպման և տեխնոլոգիական

գործընթացներն իրականացնելու գործնական կարողություններ:

Այս մոդուլն անհրաժեշտ է այն անձանց համար, ովքեր զբաղվելու են դրաժեի և հալվայի արտադրության տեխնոլոգիական

գործընթացների կազմակերպմամբ, կամ կատարելու են մասնագիտական գործողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 48 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 18 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 30 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀՄՀՏ-5-14-004 <<Գործընթացներ և ապարատներ>>, ՀՄՀՏ-5-14-008

<<Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումներ>>,

ՀՄՀՏ-5-14-011 << Հացաթխման, մակարոնեղենի, հրուշակեղենի արտադրության մեջ օգտագործվող հումքի և օժանդակ նյութերի

բնութագրման և ընտրության հմտություններ>> և ՀՄՀՏ-5-14-012 <<Արտադրության տեխնոքիմիական վերահսկողություն>> մոդուլները

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի դրաժեի և հալվայի տեսականին և արտադրության տեխնոլոգիան,



2) պատրաստի և դրաժեավորի դրաժեի իրանները,

3) կատարի դրաժեի փայլեցում և կշռաբաշխում,

4) պատրաստի հալվայի արտադրության սպիտակուցային զանգված,

5) պատրաստի և ձևավորի վերջնական արտադրանքը,

6) կազմի հումքի, նյութերի պահանջագիր և պատրաստի արտադրանքի հանձնման փաստաթղթեր:

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

ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել դրաժեի և հալվայի տեսականին և արտադրության տեխնոլոգիան

Կատարման չափանիշներ 1) դրաժեի և հալվայի ապրանքագիտական բնութագիրը ճիշտ է,

2) դրաժեի և հալվայի սննդային արժանիքները բացահայտում է,

3) ճիշտ է ներկայացնում դրաժեի և հալվայի տեսականին,

4) դրաժեի և հալվայի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի փուլերը և ռեժիմները ներկայացնում է,

5) տեխնոլոգիական գործընթացի յուրաքանչյուր փուլի էությունը և իրագործման առանցքային հարցերը բացահայտում է,

6) ճիշտ է ներկայացնում դրաժեի և հալվայի արտադրության հիմնական հումքը,

7) ճիշտ է ներկայացնում դրաժեի և հալվայի արտադրության օժանդակ հումքը,

8) տեխնոլոգիական գործընթացի նկատմամբ հսկողության առանցքային հարցերը հիմնավորում է:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկումների հիման վրա: Քննարկումների ընթացքում բացահայտվելու է դրաժեի և

հալվայի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի վերաբերյալ ուսանողի գիտելիքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Դրաժեի և հալվայի արտաքին տեսք, սննդային արժեք, տեսականի, դրաժեի և հալվայի զանգվածներ, հիմնական և օժանդակ հումք,

արտադրության հիմնական փուլերը, պատրաստման տեխնոլոգիական սխեմաներ, մեքենայացված հոսքային գծեր:

Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե խմբային աշխատանքի ընթացքում ուսանողը ցուցաբերում է ակտիվություն և

բավարար գիտելիքներ:

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



ռեսուրսները տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, թեստեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Պատրաստել և դրաժեավորել դրաժեի իրանները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պատրաստում իրանների պատրաստման համար անհրաժեշտ կիսապատրաստվածքները,

2) ընկույզից, չամիչից, կարամելային, կոնֆետային, մարմելադային զանգվածներից դրաժեի իրանները ճիշտ է

պատրաստում

3) շաքարային դրաժեի իրանները ճիշտ է պատրաստում,

4) իրանների դրաժեավորման փուլերի գործողությունները ճիշտ է կատարում,

5) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողը պատրաստելու է և

դրաժեավորելու դրաժեի իրաններից երկուսը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Դրաժեի իրանների տեսակներ, դրանց պատրաստման առանձնահատկութունները կախված իրիսային զանգվածի տեսակից,

շաքարային իրանների պատրաստում շաքարի բյուրեղիկներից, դրաժեավորման կաթսաներ, դրաժեավորման հիմնական

կիսապատրաստվածքները, դրանց հումքի հարաբերությունները և դրաժեավորման գործընթացի կիսապատրաստվածքների

հարաբերությունները, դրաժեի ծածքի ստեղծման փուլերը, իրանների հանգստացում, դրաժեավորման և հանգստացման

գործընթացների տեխնոլոգիական ռեժիմները: Դրաժեի բաղադրագրեր: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի

անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր, սարքեր,

գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ



ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել դրաժեի փայլեցում և կշռաբաշխում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում դրաժեի փայլի բաղադրագրով նախատեսված հումքատեսակների չափաքանակները

2) ճիշտ է պատրաստում փայլը,

3) ճիշտ է կատարում դրաժեի փայլեցման գործողությունը,

4) ճիշտ է կատարում դրաժեի կշռաբաշխումը,

5) ճիշտ է գնահատում պատրաստի դրաժեի որակական ցուցանիշները,

6) մեքենասարքավորումների կիրառումը և ընտրված ռեժիմները ճիշտ է,

7) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողը կատարելու է դրաժեի

փայլեցման և կշռաբաշխման գործողությունները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Դրածեի ծածկումը շոկոլադային ջնարակով, շոկոլադային ջնարակի նախապատրաստումը ըստ շոկոլադային զանգվածների

նախապատրաստման ընդհանուր հրարանգի, դրաժեի խրխրթան կեղևի ստեղծումը, պատրաստման առանձնահատկությունները,

դրաժեի փայլի նշանակությունը, փայլի հիմնական հումքը, դրաժեի փայլեցման գործողությունը, դրաժեի որակական ցուցանիշները,

կշռաբաշխում: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր, սարքեր, գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Պատրաստել հալվայի արտադրության սպիտակուցային զանգված

Կատարման չափանիշներ 1) քունջութի և արևածաղկի միջուկը կեղևից ճիշտ է տարանջատում,

2) ճիշտ է կատարում քունջութի, արևածաղկի և գետնանուշի ջերմային մշակում,

3) ճիշտ է կատարում քունջութի, արևածաղկի և գետնանուշի մանրեցման` տրորման գործողությունը,

4) սպիտակուցային զանգվածների պատրաստման սարքավորումների կիրառումը ճիշտ է,



5) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողը կատարելու է քունջութի,

արևածաղկի և գետնանուշի մշակման և դրանցից սպիտակուցային զանգվածի ստացման գործողությունները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Քունջութային, արևածաղկի և գետնանուշի սպիտակուցային զանգվածի պատրաստման առանձնահատկությունները: Քունջութի

/տահինի/ սերմերի մաքրում, թրչում ջրով, սերմերի կեղևաշերտի և միջուկի տարանջատումը աղաջրով, միջուկի լվացում աղից,

չորացում, բովում, լավագույն համային հատկությունների ձեռք բերում, հովացած միջուկի տրորում և տահինային սպիտակուցային

զանգվածի ստացում, դրա որակական ցուցանիշներ, անհրաժեշտ սարքավորումներ, գործընթացներին համապատասխան

տեխնոլոգիական ռեժիմներ: Արևածաղկի տեսակավորում, մշակում դինգող մեքենաներով, ստացված զանգվածի մշակում

բազմամաղերով, բովում, հովացած միջուկի տրորում և սպիտակուցային զանգվածի ստացում, դրա որակական ցուցանիշներ,

անհրաժեշտ սարքավորումներ, գործընթացներին համապատասխան տեխնոլոգիական ռեժիմներ: Գետնանուշի բովում, բարակ

թաղանթր և սաղմի հեռացում, մշակում աղով, տրորված զանգվածի ստացում: Հալվայի բաղադրագրեր: Սանիտարահիգիենիկ

նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր, սարքեր,

գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Պատրաստել և ձևավորել վերջնական արտադրանքը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կարամելային զանգվածի պատրաստման հումքատեսակների չափաքանակները,

2) ճիշտ է պատրաստում կարամելային զանգվածը

3) կարամելային զանգվածը օճառարմատի էքստրակտի հետ ճիշտ է հարում,

4) ճիշտ է գնահատում հարած զանգվածի որակական ցուցանիշները,

5) սպիտակուցային և հարած զանգվածների հունցման գործողությունը ճիշտ է կատարում,



6) ճիշտ է կատարում հալվայի կշռաբաշխումը,

7) ճիշտ է գնահատում պատրաստի հալվայի որակական ցուցանիշները,

8) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողը պատրաստելու է հալվայի

արտադրության վերջնական կիսապատրաստվածքները, ստանալու է հալվան և ձևավորելու է այն:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Հալվայի կարամելային զանգվածի հումքի չափաքանակները, պատրաստի կարամելային զանգվածի հարումը օճառարմատի

էքստրակտի հետ, հարած զանգվածի որակին ներկայացվող պահանջներ, զանգվածի հարման տևողության կարևորությունը:

Հալվայի վերջնական հունցման գործողությունը, սպիտակուցային զանգվածի և հարած կարամելային զանգվածի հարաբերության

կարևորությունը, հունցող մեքենաներ, հունցման տեխնոլոգիական ռեժիմներ, հալվայի որակական ցուցանիշները, ձևավորումը և

պահպանումը: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր, սարքեր,

գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Կազմել հումքի, նյութերի պահանջագիր և պատրաստի արտադրանքի հանձնման փաստաթղթեր

Կատարման չափանիշներ 1) ըստ օրվա պահանջագրի ճիշտ է նախապատրաստում համապատասխան հրահանգները,

2) հումքի ստացումը ըստ քանակի, տեսականու և որակի՝ ճիշտ է,

3) ճիշտ է կազմում ընդունված, օգտագործված, մնացորդների և վնասված ռեսուրսների վերաբերյալ հաշվետվությունը,

4) պատրաստի արտադրանքի հանձնման աշխատանքները ճիշտ է կատարում,

5) աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվությունը ճիշտ է կազմում:

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

հալվայի արտադրության հումքի, նյութերի պահանջագիր և պատրաստի արտադրանքի հանձնման փաստաթղթեր:



Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Օրվա պահանջագիր, համապատասխան բանվորական հրահանգներ, անհրաժեշտ տվյալներ, պահեստից հիմնական և օժանդակ

հումքի, փաթեթավորող թղթերի և տարայի ստացում, ընդունված, օգտագործված, մնացորդների և վնասված ռեսուրսների

վերաբերյալ հաշվետվություն, պատրաստի արտադրանքի պահեստ հանձնման կարգ, հերթափոխի և օրվա ամփոփիչ

հաշվետվություններ:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

և տեղեկատու գրականություն,բաղադրագրեր, հաշվետվության ձևեր:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԹԽՎԱԾՔԱԲԼԻԹՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>>

Մոդուլի դասիչը ՀՄՀՏ-5-14-018

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել թխվածքաբլիթների արտադրության կազմակերպման և տեխնոլոգիական

գործընթացներն իրականացնելու գործնական կարողություններ:

Այս մոդուլն անհրաժեշտ է այն անձանց համար, ովքեր զբաղվելու են թխվածքաբլիթների արտադրության տեխնոլոգիական

գործընթացների կազմակերպմամբ, կամ կատարելու են մասնագիտական գործողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 22 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 32 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀՄՀՏ-5-14-004 <<Գործընթացներ և ապարատներ>>, ՀՄՀՏ-5-14-008

<<Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումներ>>,

ՀՄՀՏ-5-14-011 << Հացաթխման, մակարոնեղենի, հրուշակեղենի արտադրության մեջ օգտագործվող հումքի և օժանդակ նյութերի

բնութագրման և ընտրության հմտություններ>> և ՀՄՀՏ-5-14-012 <<Արտադրության տեխնոքիմիական վերահսկողություն>> մոդուլները

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի թխվածքաբլիթների տեսականին և արտադրության տեխնոլոգիան,



2) պատրաստի շաքարային, ամոքային և ձգվող թխվածքաբլիթների խմոր,

3) պատրաստի խմորից ձևավորման միջոցով ստանա անհրաժեշտ ձևի կիսապատրաստվածքներ,

4) թխի ձևավորված կիսապատրաստվածքները,

5) կատարի թխված արտադրատեսակների հովացում, փաթեթավորում, տարայավորում,

6) կազմի հումքի, նյութերի պահանջագիր և պատրաստի արտադրանքի հանձնման փաստաթղթեր:

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

ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել թխվածքաբլիթների տեսականին և արտադրության տեխնոլոգիան

Կատարման չափանիշներ 1) թխվածքաբլիթների ապրանքագիտական բնութագիրը ճիշտ է,

2) թխվածքաբլիթների սննդային արժանիքները բացահայտում է,

3) ճիշտ է ներկայացնում թխվածքաբլիթների տեսականին,

4) թխվածքաբլիթների արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի փուլերը և ռեժիմները ներկայացնում է,

5) տեխնոլոգիական գործընթացի յուրաքանչյուր փուլի էությունը և իրագործման առանցքային հարցերը բացահայտում է,

6) ճիշտ է ներկայացնում թխվածքաբլիթների արտադրության հիմնական հումքը,

7) ճիշտ է ներկայացնում թխվածքաբլիթների արտադրության օժանդակ հումքը,

8) տեխնոլոգիական գործընթացի նկատմամբ հսկողության առանցքային հարցերը հիմնավորում է:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկումների հիման վրա: Քննարկումների ընթացքում բացահայտվելու է

թխվածքաբլիթների արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի վերաբերյալ ուսանողի գիտելիքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Թխվածքաբլիթների արտաքին տեսք, սննդային արժեք, տեսականի, հիմնական և օժանդակ հումք, արտադրության հիմնական

փուլերը, պատրաստման տեխնոլոգիական սխեմաներ, մեքենայացված հոսքային գծեր: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և

աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե խմբային աշխատանքի ընթացքում ուսանողը ցուցաբերում է ակտիվություն և

բավարար գիտելիքներ:

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



ռեսուրսները տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, թեստեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Պատրաստել շաքարային, ամոքային և ձգվող թխվածքաբլիթների խմոր

Կատարման չափանիշներ 1) ըստ արտադրատեսակի բաղադրագրի ճիշտ է կատարում և հսկում հումքատեսակների բաժնեվորումը

2) ըստ արտադրատեսակի ճիշտ է պատրաստում խմորը և հսկում խմորի կազմավորման տևողությունը, ջերմաստիճանը,

խոնավությունը,

3) ճիշտ է ընտրում և կիրառում խմորի շաղախման խմորհունց մեքենաները,

4) ճիշտ է պահպանում խմորհունց մեքենայի մեջ լցվող հումքի բեռնավորման հաջորդականությունը,

5) անհրաժեշտ հումքատեսակներից էմուլսիաները ճիշտ է պատրաստում,

6) խմորի առանձին խմբաքանակների շաղախման տևողությունը ըստ տեսականու և տարածքի ջերմաստիճանի պահպանում է,

7) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողը պատրաստելու է

շաքարային, ամոքային և ձգվող թխվածքաբլիթների խմոր:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Հրուշակային խմորի կառուցվածքը և առանձնահատկութունները, սոսնձանյութի առաջացումը և նրա դերը, թխվածքաբլիթների խմորի

տեսակները, հումքատեսակների և դրանց որակի ազդեցությունը ալյուրի սպիտակուցների ուռչեցման վրա, ջրի քանակի,

ջերմաստիճանի և հունցման տևողության ազդեցությունը խմորի ֆիզիկական հատկությունների վրա, խմորի խոնավություն: Սորուն և

հեղուկ հումքատեսակների բաժնեչափիչներ: Տարբեր թխվածքաբլիթների խմորի պատրաստումը, հունցման

առանձնահատկությունները. հիմնական կիսապատրաստվածքներ, ունիվերսալ խմորհունց մեքենաներ, աշխատող օրգանների

պտտման արագությունը, հումքի լցման հաջորդականությունը, կրեկերների և գալետների խմորի պատրաստումը խմորասնկերով,

անընդհատ գործող խմորհունց ագրեգատ, էմուլսիայի պատրաստում, խմորի պատրաստման տեխնոլոգիական ռեժիմներ:

Թխվածքաբլիթների բաղադրագրեր: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

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



ռեսուրսները տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր, սարքեր,

գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Պատրաստի խմորից ձևավորման միջոցով ստանալ անհրաժեշտ ձևի կիսապատրաստվածքներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ընտրում ըստ տեսականու, խմորի կառուցվածքի և համակազմվածքի ձևավորող մեքենայի տեսակը և տիպը,

2) ճիշտ է ընտրում առանձին խմորի տեսակների համար պահանջվող նախնական գրտնակման և հանգստացման գործառույթների

եղանակը և համապատասխան սարքերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում և հսկում ձևավորման համար կիրառվող մեքենաների և մեխանիզմների շահագործման կանոնները,

4) ճիշտ է պատրաստում տվյալ արտադրատեսակի համար նախատեսված ձևի կիսապատրաստվածքը,

5) ըստ արտադրատեսակների նախապատրաստվածքների քսուքապատումը և հարդարումը ճիշտ է կատարում և հսկում,

6) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողը ձևավորելու է շաքարային,

ամոքային և ձգվող թխվածքաբլիթների խմորը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Հրուշակային խմորի ձևավորման եղանակների ընտրությունը կախված խմորի ֆիզիկական հատկություններից: Ձգվող

թխվածքաբլիթների, կրեկերների և գալետների ձևավորումը հարվածող տիպի շտամպող մեքենաներով` կիրառելով նախնական

գրտնակման և հանգստացման գործողությունները, մշակման նախնական գործողությունների նշանակությունը, անհրաժեշտ

մեխանիզմները և կատարման ընթացքը, շտամպող մեքենայի մեխանիզմները, մատրիցների կառուցվածքը: Շաքարային

թխվածքաբլիթների ձևավորումը ռոտացիոն մեքենաներով, դրանց առավելությունները: Ամոքային թխվածքաբլիթների խմորի

ձևավորումը կտրտելով, կաղապարներով կամ նստեցնելով, ամոքային նախապատրաստվածքների քսուքապատումը և հարդարումը:

Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր, սարքեր, գործիքներ:



ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Թխել ձևավորված կիսապատրաստվածքները

Կատարման չափանիշներ 1) կիսապատրաստվածքի թխման համար վառարանի ընտրությունը ճիշտ է,

2) պահպանում և հսկում է թխման ընթացքի ընդհանուր և առանձին փուլերի ջերմաստիճանային և խոնավային պարամետրերը,

թխման տևողությունը,

3) պատրաստի արտադրանքի տեսակավորումը և որակի ստուգումը ճիշտ է կատարում,

4) թափոնների երկրորդային օգտագործումը ապահովում է,

5) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողը կատարում է ձևավորված

կիսապատրաստվածքների թխումը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Թխման գործընթացի նշանակությունը, թխման փուլերը, դրանց ջերմաստիճանային և խոնավային պարամետրերը, թխման

տևողությունը, թխման ժամանակ ձևավորված կիսապատրաստվածքի հետ տեղի ունեցող ֆիզիկա-քիմիական պրոցեսները:

Թխման վառարաններ, դրանց դասակարգումը: Թխված արտադրանքների որակական ցուցանիշները: Մնացորդների

վերամշակում: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր, սարքեր, գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կատարել թխված արտադրատեսակների հովացում, փաթեթավորում, տարայավորում

Կատարման չափանիշներ 1) ըստ արտադրատեսակի հովացման եղանակի և սարքավորման ընտրությունը ճիշտ է,

2) ըստ արտադրատեսակի հովացման ջերմաստիճանային ռեժիմը պահպանում է,

3) ճիշտ է կատարում արտադրատեսակների հարդարումը,



4) ճիշտ է փաթեթավորում և տարայավորում արտադրանքը,

5) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողը կատարում է թխված

արտադրատեսակների հովացումը, փաթեթավորումը, տարայավորումը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Թխված արտադրանքների ադգեզիոն հատրությունները, արտադրանքների հովացման փուլերը և ռեժիմները, հովացման ժամանակ

տեղի ունեցող գործընթացները: Թխվածքաբլիթների արտաքին տեսքի և համային հատկությունների բարելավելու ձևերը, դրանց

փաթեթավորման ձևերը, փաթեթավորող մեքենաները, տարայավորումը: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի

անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր, սարքեր, գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Կազմել հումքի, նյութերի պահանջագիր և պատրաստի արտադրանքի հանձնման փաստաթղթեր

Կատարման չափանիշներ 1) ըստ օրվա պահանջագրի ճիշտ է նախապատրաստում համապատասխան հրահանգները,

2) հումքի ստացումը ըստ քանակի, տեսականու և որակի՝ ճիշտ է,

3) ճիշտ է կազմում ընդունված, օգտագործված, մնացորդների և վնասված ռեսուրսների վերաբերյալ հաշվետվությունը,

4) պատրաստի արտադրանքի հանձնման աշխատանքները ճիշտ է կատարում,

5) աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվությունը ճիշտ է կազմում:

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

թխվածքաբլիթների արտադրության հումքի, նյութերի պահանջագիր և պատրաստի արտադրանքի հանձնման փաստաթղթեր:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Օրվա պահանջագիր, համապատասխան բանվորական հրահանգներ, անհրաժեշտ տվյալներ, պահեստից հիմնական և օժանդակ

հումքի, փաթեթավորող թղթերի և տարայի ստացում, ընդունված, օգտագործված, մնացորդների և վնասված ռեսուրսների



վերաբերյալ հաշվետվություն, պատրաստի արտադրանքի պահեստ հանձնման կարգ, հերթափոխի և օրվա ամփոփիչ

հաշվետվություններ:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

և տեղեկատու գրականություն, բաղադրագրեր, հաշվետվության ձևեր:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՎԱՖԼՈՒ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>>

Մոդուլի դասիչը ՀՄՀՏ-5-14-019

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել վաֆլու արտադրության կազմակերպման և տեխնոլոգիական գործընթացներն

իրականացնելու գործնական կարողություններ:

Այս մոդուլն անհրաժեշտ է այն անձանց համար, ովքեր զբաղվելու են վաֆլու արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացների

կազմակերպմամբ, կամ կատարելու են մասնագիտական գործողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 24 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀՄՀՏ-5-14-004 <<Գործընթացներ և ապարատներ>>, ՀՄՀՏ-5-14-008

<<Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումներ>>,

ՀՄՀՏ-5-14-011 << Հացաթխման, մակարոնեղենի, հրուշակեղենի արտադրության մեջ օգտագործվող հումքի և օժանդակ նյութերի

բնութագրման և ընտրության հմտություններ>> և ՀՄՀՏ-5-14-012 <<Արտադրության տեխնոքիմիական վերահսկողություն>> մոդուլները

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի վաֆլիների տեսականին և արտադրության տեխնոլոգիան,

2) պատրաստի վաֆլու խմոր և թխի թերթիկները,

3) պատրաստի վաֆլու միջուկների զանգվածները,

4) պատրաստի վաֆլու վերջնական արտադրանքը,



5) կազմի հումքի, նյութերի պահանջագիր և պատրաստի արտադրանքի հանձնման փաստաթղթեր:

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

ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել վաֆլիների տեսականին և արտադրության տեխնոլոգիան

Կատարման չափանիշներ 1) վաֆլիների ապրանքագիտական բնութագիրը ճիշտ է,

2) վաֆլիների սննդային արժանիքները բացահայտում է,

3) ճիշտ է ներկայացնում վաֆլիների տեսականին,

4) վաֆլիների արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի փուլերը և ռեժիմները ներկայացնում է,

5) տեխնոլոգիական գործընթացի յուրաքանչյուր փուլի էությունը և իրագործման առանցքային հարցերը բացահայտում է,

6) ճիշտ է ներկայացնում վաֆլիների արտադրության հիմնական հումքը,

7) ճիշտ է ներկայացնում վաֆլիների արտադրության օժանդակ հումքը,

8) տեխնոլոգիական գործընթացի նկատմամբ հսկողության առանցքային հարցերը հիմնավորում է:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկումների հիման վրա: Քննարկումների ընթացքում բացահայտվելու է վաֆլու

արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի վերաբերյալ ուսանողի գիտելիքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Վաֆլիների արտաքին տեսք, սննդային արժեք, տեսականի, հիմնական և օժանդակ հումքը, արտադրության հիմնական փուլերը,

պատրաստման տեխնոլոգիական սխեման, մեքենայացված հոսքային գծեր: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի

անվտանգության կանոնները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե խմբային աշխատանքի ընթացքում ուսանողը ցուցաբերում է ակտիվություն և

բավարար գիտելիքներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, թեստեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Պատրաստել վաֆլու խմոր և թխել թերթիկները



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վաֆլու խմորի բաղադրագրով նախատեսված չափաքանակները,

2) խիտ և սովորական էմուլսիան ճիշտ է պատրաստում,

3) ճիշտ է պատրաստում վաֆլու խմորը,

4) ճիշտ է թխում վաֆլու թերթիկները,

5) ճիշտ է շահագործում վաֆլու վառարանները և այլ սարքավորումները,

6) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողը պատրաստում է վաֆլու

խմորը և թխում է թերթիկները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Վաֆլու խմորի առանձնահատկությունները, պատրաստումը, խիտ և սովորական էմուլսիաների պատրաստումը, անհրաժեշտ սարքեր.

վաֆլու խմորի պատրաստման վիբրոխառնիչ, պատրաստման տեխնոլոգիական ռեժիմներ: Պատրաստումը պարբերական եղանակով,

հունցող մեքենաներ, հումքի ավելացման հաջորդականությունը: Վաֆլու վառարանների տեսակներ,դրանց կառուցվածքը,

աշխատանքի սկզբունքը, վաֆլու թերթիկների կաղապարներ. թխման ռեժիմները, թխված թերթիկների արագ հովացում մինչև

արտադրամասի ջերմաստիճանը, դրա կարևորությունը, վաֆլու թերթիկների որակական ցուցանիշները: Վաֆլիների բաղադրագրեր:

Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր, սարքեր,

գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Պատրաստել վաֆլու միջուկների զանգվածները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պատրաստում ճարպային զանգված,

2) ճիշտ է պատրաստում պրալինային զանգված,

3) ճիշտ է պատրաստում պոմադային զանգված,



4) ճիշտ է պատրաստում մրգային զանգված,

5) սարքավորումների ընտրությունը և շահագործումը ճիշտ է,

6) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողը պատրաստում է վաֆլու

միջուկների զանգվածները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Վաֆլու միջուկների տեսակները` ճարպալին, պրալինային, քսուկային, մրգային, դրանց որակին ներկայացվող պահանջներ:

Միջուկների զանգվածների նկարագիրը, հիմնական և օժանդակ հումքը, չափաքանակները, հումքի նախապատրաստումը,

բաղադրագրային խառնուրդի պատրաստումը, անհրաժեշտ սարքավորումներ, ջերմային և մեխանիկական գործընթացը,

պատրաստման տեխնոլոգիական ռեժիմներ, որակական ցուցանիշներ, պատրաստի զանգվածի բարեխառնում:

Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր, սարքեր,

գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Պատրաստել վաֆլու վերջնական արտադրանքը

Կատարման չափանիշներ 1) վաֆլու թերթիկների և միջուկների միացումը ճիշտ է կատարում,

2) վաֆլու սալերի հովացման տեխնոլոգիական ռեժիմները պահպանում է,

3) վաֆլու սալերի կտրատումը ճիշտ է կատարում,

4) ըստ տեսականու վաֆլու փաթեթավորումը ճիշտ է կատարում,

5) ճիշտ է գնահատում պատրաստի վաֆլու որակական ցուցանիշները,

6) ճիշտ է ընտրում վաֆլու տարայավորման համար տարայի տեսակը, լրացնում պիտակները,

7) մեքենասարքավորումների ընտրությունը և կիրառումը ճիշտ է,



8) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողը կատարում է վաֆլու

թերթիկների և միջուկների միացումը, սալերի հովացումը և կտրատումը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Վաֆլու թերթիկների և միջուկների միացման գործընթացը, դրանց զանգվածների հարաբերության պահպանում, միացման

սխեման և անհրաժեշտ սարքերը, սալերի հովացման ռեժիմները և կտրտում, առաջացած մնացորդների վերամշակում, վաֆլիների

փաթեթավորում և տարայավորում: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր, սարքեր,

գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կազմել հումքի, նյութերի պահանջագիր և պատրաստի արտադրանքի հանձնման փաստաթղթեր

Կատարման չափանիշներ 1) ըստ օրվա պահանջագրի ճիշտ է նախապատրաստում համապատասխան հրահանգները,

2) հումքի ստացումը ըստ քանակի, տեսականու և որակի՝ ճիշտ է,

3) ճիշտ է կազմում ընդունված, օգտագործված, մնացորդների և վնասված ռեսուրսների վերաբերյալ հաշվետվությունը,

4) պատրաստի արտադրանքի հանձնման աշխատանքները ճիշտ է կատարում,

5) աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվությունը ճիշտ է կազմում:

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

արտադրության հումքի, նյութերի պահանջագիր և պատրաստի արտադրանքի հանձնման փաստաթղթեր:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Օրվա պահանջագիր, համապատասխան բանվորական հրահանգներ, անհրաժեշտ տվյալներ, պահեստից հիմնական և օժանդակ

հումքի, փաթեթավորող թղթերի և տարայի ստացում, ընդունված, օգտագործված, մնացորդների և վնասված ռեսուրսների

վերաբերյալ հաշվետվություն, պատրաստի արտադրանքի պահեստ հանձնման կարգ, հերթափոխի և օրվա ամփոփիչ



հաշվետվություններ:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

և տեղեկատու գրականություն, բաղադրագրեր, հաշվետվության ձևեր:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՏՈՐԹԵՐԻ ԵՎ ՀՐՈՒՇԱԿՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>>

Մոդուլի դասիչը ՀՄՀՏ-5-14-020

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել տորթերի և հրուշակների արտադրության կազմակերպման և տեխնոլոգիական

գործընթացներն իրականացնելու գործնական կարողություններ:

Այս մոդուլն անհրաժեշտ է այն անձանց համար, ովքեր զբաղվելու են տորթերի և հրուշակների արտադրության տեխնոլոգիական

գործընթացների կազմակերպմամբ, կամ կատարելու են մասնագիտական գործողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 30 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 42 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀՄՀՏ-5-14-004 <<Գործընթացներ և ապարատներ>>,

ՀՄՀՏ-5-14-008 <<Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումներ>>,

ՀՄՀՏ-5-14-011 << Հացաթխման, մակարոնեղենի, հրուշակեղենի արտադրության մեջ օգտագործվող հումքի և օժանդակ նյութերի

բնութագրման և ընտրության հմտություններ>> և ՀՄՀՏ-5-14-012 <<Արտադրության տեխնոքիմիական վերահսկողություն>> մոդուլները

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի տորթերի և հրուշակների տեսականին և արտադրության տեխնոլոգիան,

2) պատրաստի տորթերի և հրուշակների թխվող կիսապատրաստվածքների խմորը, թխի և հովացնի,

3) պատրաստի տորթերի և հրուշակների ձևավորող կիսապատրաստվածքներ,

4) ստանա տորթերի և հրուշակների պատրաստի արտադրանքը,

5) կազմի հումքի, նյութերի պահանջագիր և պատրաստի արտադրանքի հանձնման փաստաթղթեր:



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

ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել տորթերի և հրուշակների տեսականին և արտադրության տեխնոլոգիան

Կատարման չափանիշներ 1) տորթերի և հրուշակների ապրանքագիտական բնութագիրը ճիշտ է,

2) տորթերի և հրուշակների սննդային արժանիքները բացահայտում է,

3) ճիշտ է ներկայացնում տորթերի և հրուշակների տեսականին,

4) տորթերի և հրուշակների արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի փուլերը և ռեժիմները ներկայացնում է,

5) տեխնոլոգիական գործընթացի յուրաքանչյուր փուլի էությունը և իրագործման առանցքային հարցերը բացահայտում է,

6) ճիշտ է ներկայացնում տորթերի և հրուշակների արտադրության հիմնական հումքը,

7) ճիշտ է ներկայացնում տորթերի և հրուշակների արտադրության օժանդակ հումքը,

8) տեխնոլոգիական գործընթացի նկատմամբ հսկողության առանցքային հարցերը հիմնավորում է:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկումների հիման վրա: Քննարկումների ընթացքում բացահայտվելու է տորթերի և

հրուշակների արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի վերաբերյալ ուսանողի գիտելիքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Տորթերի և հրուշակների արտաքին տեսք, սննդային արժեք, տեսականի, հիմնական և օժանդակ հումք, արտադրության հիմնական

փուլերը, պատրաստման տեխնոլոգիական սխեմա, մեքենայացված հոսքային գծեր: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի

անվտանգության կանոնները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե խմբային աշխատանքի ընթացքում ուսանողը ցուցաբերում է ակտիվություն և

բավարար գիտելիքներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, թեստեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Պատրաստել տորթերի և հրուշակների թխվող կիսապատրաստվածքների խմորը, թխել և հովացնել

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պատրաստում բիսկվիթային, շաքարավազային, շերտավոր, խաշիլային, նշա- ընկուզային, փքուն խմորներ,



2) ճիշտ է պահպանում խմորի պատրաստման բաղադրագրով սահմանված հումքատեսակների չափաբաժինները,

3) ճիշտ է պահպանում բաղադրագրով սահմանված խմորի պատրաստման տեխնոլոգիական ռեժիմները,

4) կիսապատրաստվածքների թխման ջերմային ռեժիմները և թխման տևողությունը պահպանում է,

5) խոտանի և բարորակ մնացորդների վերամշակման գործողությունները կատարում է,

6) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողը պատրաստում է

տորթերի և հրուշակների թխվող կիսապատրաստվածքների խմորը, թխում և հովացնում է դրանց:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Տորթերի և հրուշակների թխվող կիսապատրաստվածքների տեսակները / բիսկվիթային, շաքարավազային, շերտավոր, խաշովի,

նշա- ընկուզային, սպիտակուցա-հարովի/, դրանց նկարագիրը, տեսակները, հիմնական և օժանդակ հումքը, չափաքանակները,

հումքի նախապատրաստումը, խմորի պատրաստումը, անհրաժեշտ սարքավորումներ, ջերմային և մեխանիկական գործընթացներ,

պատրաստման տեխնոլոգիական ռեժիմներ, խմորի որակական ցուցանիշներ: Թխման վառարանները, թխման ջերմային

ռեժիմները և թխման տևողությունը, հովացման պայմանները, պատրաստի թխված կիսապատրաստվածքների որակական

ցուցանիշները, խոտանի տեսակները և պատճառները, մնացորդների վերամշակումը: Տորթերի և հրուշակների բաղադրագրեր:

Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր, սարքեր,

գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Պատրաստել տորթերի և հրուշակների ձևավորող կիսապատրաստվածքներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պատրաստում ձևավորող կիսապատրաստվածքներ,

2) ձևավորող կիսապատրաստվածքների պատրաստման եղանակի ընտրությունը ճիշտ է,

3) պահպանում է հումքատեսակների չափաբաժինները,



4) ճիշտ է պահպանում ձևավորող կիսապատրաստվածքների պատրաստման տեխնոլոգիական ռեժիմները,

5) ձևավորող կիսապատրաստվածքների սահմանված որակական ցուցանիշները ապահովված է,

6) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողը պատրաստում է տորթերի

և հրուշակների ձևավորող կիսապատրաստվածքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Տորթերի և հրուշակների ձևավորող կիսապատրաստվածքների տեսակները / կրեմներ,շաքարային և կարամելային օշարակներ,

ջնարակներ, մաստիկա, մարցիպան, դոնդողներ, սուֆլե, մրգային զանգվածներ,պրալինե, ձևավորող փշրանքներ/, դրանց

նկարագիրը, կիրառումը, տեսակները, հիմնական և օժանդակ հումքը, չափաքանակները, հումքի նախապատրաստումը,

անհրաժեշտ սարքավորումներ և սարքեր, ջերմային և մեխանիկական գործընթացներ, պատրաստման ռեժիմներ, ձևավորող

կիսապատրաստվածքների պատրաստումը, դրանց որակական ցուցանիշները, խոտանի տեսակները և պատճառները,

մնացորդների վերամշակումը: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր, սարքեր,

գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ստանալ տորթերի և հրուշակների պատրաստի արտադրանքը

Կատարման չափանիշներ 1) տորթերի և հրուշակների կիսապատրաստվածքների միացման գործընթացը ճիշտ է կատարում,

2) ճիշտ է ընտրում և կիրառում վերջնական հարդարման համար անհրաժեշտ գործիքները և սարքավորումները,

3) ճիշտ է ընտրում փաթեթավորման համար նախատեսված պարագաները և տարան,

4) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողը ստանում է վերջնական

տորթերի և հրուշակների պատրաստի արտադրանքը:



Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Տորթերի և հրուշակների ապրանքային առանձնահատկությունները, վերջնական հարդարման անհրաժեշտ արտադրական

գործիքները և սարքավորումները: Բիսկվիթային, շաքարավազային, շերտավոր, խաշովի, նշա- ընկուզային, սպիտակուցա-հարովի

տորթերի և հրուշակների, երկու տարբեր թխված կիսապատրաստվածքներից պատրաստված կոմբինացված տորթերի և

հրուշակներ, հատուկ ֆիգուրաձև տորթերի վերջնական հարդարման եղանակները: Կտրտովի և հատային հրուշակներ, դրանց

հարդարման ձևերը: Տորթերի և հրուշակների փաթեթավորման համար նախատեսված պարագաները և տարան, տարայի պիտակի

բովանդակությունը, արտադրանքի պահպանման պայմանները, պահման թույլատրելի ժամկետները: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը

և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր, սարքեր,

գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կազմել հումքի, նյութերի պահանջագիր և պատրաստի արտադրանքի հանձնման փաստաթղթեր

Կատարման չափանիշներ 1) ըստ օրվա պահանջագրի ճիշտ է նախապատրաստում համապատասխան հրահանգները,

2) հումքի ստացումը ըստ քանակի, տեսականու և որակի՝ ճիշտ է,

3) ճիշտ է կազմում ընդունված, օգտագործված, մնացորդների և վնասված ռեսուրսների վերաբերյալ հաշվետվությունը,

4) պատրաստի արտադրանքի հանձնման աշխատանքները ճիշտ է կատարում,

5) աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվությունը ճիշտ է կազմում:

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

հրուշակների արտադրության հումքի, նյութերի պահանջագիր և պատրաստի արտադրանքի հանձնման փաստաթղթեր:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Օրվա պահանջագիր, համապատասխան բանվորական հրահանգներ, անհրաժեշտ տվյալներ, պահեստից հիմնական և օժանդակ

հումքի, փաթեթավորող թղթերի և տարայի ստացում, ընդունված, օգտագործված, մնացորդների և վնասված ռեսուրսների



վերաբերյալ հաշվետվություն, պատրաստի արտադրանքի պահեստ հանձնման կարգ, հերթափոխի և օրվա ամփոփիչ

հաշվետվություններ:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

և տեղեկատու գրականություն, բաղադրագրեր, հաշվետվության ձևեր:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԿԵՔՍԵՐԻ, ՌՈՒԼԵՏՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՈՒՇԱՀԱՑԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>>

Մոդուլի դասիչը ՀՄՀՏ-5-14-021

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կեքսերի, ռուլետների և անուշահացերի արտադրության

կազմակերպման և տեխնոլոգիական գործընթացներն իրականացնելու գործնական կարողություններ:

Այս մոդուլն անհրաժեշտ է այն անձանց համար, ովքեր զբաղվելու են կեքսերի, ռուլետների և անուշահացերի արտադրության

տեխնոլոգիական գործընթացների կազմակերպմամբ, կամ կատարելու են մասնագիտական գործողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 20 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 34 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀՄՀՏ-5-14-004 <<Գործընթացներ և ապարատներ>>,

ՀՄՀՏ-5-14-008 <<Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումներ>>,

ՀՄՀՏ-5-14-011 << Հացաթխման, մակարոնեղենի, հրուշակեղենի արտադրության մեջ օգտագործվող հումքի և օժանդակ նյութերի

բնութագրման և ընտրության հմտություններ>> և ՀՄՀՏ-5-14-012 <<Արտադրության տեխնոքիմիական վերահսկողություն>> մոդուլները

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի կեքսերի, ռուլետների և անուշահացերի տեսականին և արտադրության տեխնոլոգիան,

2) պատարաստի կեքսի խմոր,

3) ձևավորի կեքսի խմորը, թխի, հովացնի, հարդարի, փաթեթավորի, տարայավորի,

4) պատրաստի բիսկվիթային, շերտավոր, խմորիչով խմորներից ռուլետներ,



5) պատրաստի անուշահացեր,

6) կազմի հումքի, նյութերի պահանջագիր և պատրաստի արտադրանքի հանձնման փաստաթղթեր:

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

ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կեքսերի, ռուլետների և անուշահացերի տեսականին և արտադրության տեխնոլոգիան

Կատարման չափանիշներ 1) կեքսերի, ռուլետների և անուշահացերի ապրանքագիտական բնութագիրը ճիշտ է,

2) կեքսերի, ռուլետների և անուշահացերի սննդային արժանիքները բացահայտում է,

3) ճիշտ է ներկայացնում կեքսերի, ռուլետների և անուշահացերի տեսականին,

4) կեքսերի, ռուլետների և անուշահացերի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի փուլերը և ռեժիմները ներկայացնում է,

5) տեխնոլոգիական գործընթացի յուրաքանչյուր փուլի էությունը և իրագործման առանցքային հարցերը բացահայտում է,

6) ճիշտ է ներկայացնում կեքսերի, ռուլետների և անուշահացերի արտադրության հիմնական հումքը,

7) ճիշտ է ներկայացնում կեքսերի, ռուլետների և անուշահացերի արտադրության օժանդակ հումքը,

8) տեխնոլոգիական գործընթացի նկատմամբ հսկողության առանցքային հարցերը հիմնավորում է:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկումների հիման վրա: Քննարկումների ընթացքում բացահայտվելու է կեքսերի,

ռուլետների և անուշահացերի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի վերաբերյալ ուսանողի գիտելիքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Կեքսերի, ռուլետների և անուշահացերի արտաքին տեսք, սննդային արժեք, տեսականի, հիմնական և օժանդակ հումք,

արտադրության հիմնական փուլերը, պատրաստման տեխնոլոգիական սխեմա, հոսքա-մեխանիզացված գծեր: Սանիտարահիգիենիկ

նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե խմբային աշխատանքի ընթացքում ուսանողը ցուցաբերում է ակտիվություն և

բավարար գիտելիքներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, թեստեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ



ՈՒսումնառության արդյունք 2 Պատարաստել կեքսի խմոր

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կեքսի խմորի պատրաստման եղանակները,

2) ըստ հանձնարարականի կեքսի խմորի պատրաստման եղանակի ընտրությունը ճիշտ է,

3) խմորի պատրաստման տեխնոլոգիական ռեժիմները պահպանում է,

4) ճիշտ է ընտրում և կիրառում խմորհունց մեքենաները,

5) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողը պատրաստում է կեքսի

խմորը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Կեքսերի պատրաստման եղանակներ` խմորիչներով, քիմիական փխրեցուցիչներով և առանց խմորիչների ու քիմիական

փխրեցուցիչների, դրանց նկարագիրը, հումքի նախապատրաստումը և չափաքանակները, հումքի ավելացման

հաջորդականությունը, խմորի պատրաստումը, անհրաժեշտ սարքավորումներ, ջերմային և մեխանիկական գործընթացներ,

պատրաստման տեխնոլոգիական ռեժիմներ, խմորի որակական ցուցանիշներ: Կեքսերի բաղադրագրեր:

Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր, սարքեր,

գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ձևավորել կեքսի խմորը, թխի, հովացնի, հարդարի, փաթեթավորի, տարայավորի

Կատարման չափանիշներ 1) կեքսի կաղապարներ նախապատրաստումը ճիշտ է,

2) կեքսի թխման և հովացման ռեժիմների ընտրությունը ճիշտ է,

3) կեքսի մակերեսի հարդարման գործողությունները ճիշտ է կատարում,

4) բարորակ մնացորդների վերամշակումը ճիշտ է կատարում,



5) ճիշտ է կատարում կեքսի փաթեթավորումը և տարայավորումը,

6) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողը կատարում է կեքսի

խմորի ձևավորմամ, թխման, հովացման, հարդարման, փաթեթավորման, տարայավման գործողությունները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Կեքսերի խմորի ձևավորումը, կեքսերի ձևերը և կաղապարները, թխման վառարանները, թխման ջերմային ռեժիմները և

տևողությունը, հովացման պայմանները: Կեքսերի մակերեսի հարդարում զանազան ձևավորող կիսապատրաստվածքներով,

կեքսերի որակական ցուցանիշները, մնացորդների վերամշակումը, փաթեթավորումը և տարայավորումը: Սանիտարահիգիենիկ

նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր, սարքեր,

գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Պատրաստել բիսկվիթային, շերտավոր, խմորիչով խմորներից ռուլետներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պատրաստում բիսկվիթային խմորից ռուլետ՝ մրգային միջուկով, կրեմով, ընկուզային զանգվածներով,

2) ճիշտ է պատրաստում շերտավոր խմորից ռուլետ՝ ընկուզային զանգվածներով, յուղալի խորիզով,

3) ճիշտ է պատրաստում խմորիչով խմորից ռուլետ՝ տարբեր միջուկներով,

4) ճիշտ է պատրաստում ռուլետների տարբեր միջուկներ,

5) ճիշտ է ընտրում ռուլետների թխման և հովացման ռեժիմները,

6) ճիշտ է հարդարում ռուլետների մակերևույթները,

7) ճիշտ է կատարում բարորակ մնացորդների վերամշակումը,

8) ճիշտ է կատարում ռուլետների փաթեթավորում և տարայավորում,

9) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:



Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողը պատրաստում է

բիսկվիթային, շերտավոր, խմորիչով խմորներից ռուլետներ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Ռուլերների տեսակները / բիսկվիթային, շերտավոր, խմորիչով խմորից /, դրանց նկարագիրը, ռուլետների միջուկները /մրգային և

ընկուզային զանգվածներից, կրեմով, յուղալի խորիզով/, հիմնական և օժանդակ հումքը, չափաքանակները, խմորի պատրաստումը,

անհրաժեշտ սարքավորումներ, ջերմային և մեխանիկական գործընթացներ, պատրաստման տեխնոլոգիական ռեժիմներ, խմորի

որակական ցուցանիշները, ռուլետի խմորի և միջուկի միացում, թխման վառարանները, թխման ջերմային ռեժիմները և

տևողությունը, հովացման պայմանները, պատրաստի թխված կիսապատրաստվածքների որակական ցուցանիշները, միջուկների

զանգվածների պատրաստում, ռուլետների և միջուկի միացում, մակերեսի հարդարում, փաթեթավորում և տարայավորում, խոտանի

տեսակները և պատճառները, մնացորդների վերամշակումը: Ռուլետների բաղադրագրեր: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և

աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր, սարքեր,

գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Պատրաստել անուշահացեր

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պատրաստում հում և խաշովի անուշահացերի խմորը,

2) ճիշտ է կատարում անուշահացերի խմորի մեքենայացված ձևավորումը և հատուկ անուշահացերի ձեռքով ձևավորումը,

3) ճիշտ է պահպանում անուշահացերի թխման ռեժիմները,

4) ճիշտ է պատրաստում տիրաժի զանգված,

5) ճիշտ է կատարում անուշահացերի տիրաժացում,

6) սարքավորումների ընտրությունը և կիրառումը ճիշտ է,

7) ճիշտ է կատարում բարորակ մնացորդների վերամշակումը,



8) ճիշտ է փաթեթավորում և տարայավորում անուշահացերը,

9) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողը պատրաստում է

անուշահացեր:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Անուշահացերի տեսակները` հում և խաշովի, դրանց նկարագիրը, հումքի չափաքանակները, հումքի նախապատրաստումը, խմորի

պատրաստումը, անհրաժեշտ սարքավորումներ, ջերմային և մեխանիկական գործընթացներ, պատրաստման տեխնոլոգիական

ռեժիմներ, խմորի որակական ցուցանիշներ: Թխման վառարանները, թխման ջերմային ռեժիմները և տևողությունը, հովացման

պայմանները, թխված անուշահացերի որակական ցուցանիշները, մակերեսի հարդարումը շաքարային ջնարակով, հարդարման

դրաժեավորման կաթսաներ, անուշահացերի փաթեթավորում և տարայավորում, խոտանի տեսակները և պատճառները,

մնացորդների վերամշակումը: Անուշահացերի բաղադրագրեր: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության

կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր, սարքեր,

գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Կազմել հումքի, նյութերի պահանջագիր և պատրաստի արտադրանքի հանձնման փաստաթղթեր

Կատարման չափանիշներ 1) ըստ օրվա պահանջագրի ճիշտ է նախապատրաստում համապատասխան հրահանգները,

2) հումքի ստացումը ըստ քանակի, տեսականու և որակի՝ ճիշտ է,

3) ճիշտ է կազմում ընդունված, օգտագործված, մնացորդների և վնասված ռեսուրսների վերաբերյալ հաշվետվությունը,

4) պատրաստի արտադրանքի հանձնման աշխատանքները ճիշտ է կատարում,

5) աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվությունը ճիշտ է կազմում:

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



հրուշակների արտադրության հումքի, նյութերի պահանջագիր և պատրաստի արտադրանքի հանձնման փաստաթղթեր:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Օրվա պահանջագիր, համապատասխան բանվորական հրահանգներ, անհրաժեշտ տվյալներ, պահեստից հիմնական և օժանդակ

հումքի, փաթեթավորող թղթերի և տարայի ստացում, ընդունված, օգտագործված, մնացորդների և վնասված ռեսուրսների վերաբերյալ

հաշվետվություն, պատրաստի արտադրանքի պահեստ հանձնման կարգ, հերթափոխի և օրվա ամփոփիչ հաշվետվություններ:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

և տեղեկատու գրականություն, բաղադրագրեր, հաշվետվության ձևեր:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ << ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՔԱՂՑՐԱՎԵՆԻՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀՆՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>>

Մոդուլի դասիչը ՀՄՀՏ-5-14-022

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել արևելյան քաղցրավենիքի արտադրության կազմակերպման և տեխնոլոգիական

գործընթացներն իրականացնելու գործնական կարողություններ:

Այս մոդուլն անհրաժեշտ է այն անձանց համար, ովքեր զբաղվելու են արևելյան քաղցրավենիքի արտադրության տեխնոլոգիական

գործընթացների կազմակերպմամբ, կամ կատարելու են մասնագիտական գործողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 28 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 44 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀՄՀՏ-5-14-004 <<Գործընթացներ և ապարատներ>>,

ՀՄՀՏ-5-14-008 <<Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումներ>>,

ՀՄՀՏ-5-14-011 << Հացաթխման, մակարոնեղենի, հրուշակեղենի արտադրության մեջ օգտագործվող հումքի և օժանդակ նյութերի

բնութագրման և ընտրության հմտություններ>> և ՀՄՀՏ-5-14-012 <<Արտադրության տեխնոքիմիական վերահսկողություն>> մոդուլները

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է

1) ներկայացնի արևելյան քաղցրավենիքի տեսականին և արտադրության տեխնոլոգիան,



2) պատրաստի արևելյան շաքարային քաղցրավենիք,

3) արևելյան ալրային քաղցրավենիքի համար պատրաստի խմոր և ձևավորող կիսապատրաստվածքներ,

4) կատարի կիսապատրաստվածքների ձևավորում, թխում, հովացում, հարդարում, փաթեթավորում, տարայավորում,

5) կազմի հումքի, նյութերի պահանջագիր և պատրաստի արտադրանքի հանձնման փաստաթղթեր:

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

ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել արևելյան քաղցրավենիքի տեսականին և արտադրության տեխնոլոգիան

Կատարման չափանիշներ 1) արևելյան քաղցրավենիքի ապրանքագիտական բնութագիրը ճիշտ է,

2) արևելյան քաղցրավենիքի սննդային արժանիքները բացահայտում է,

3) ճիշտ է ներկայացնում արևելյան քաղցրավենիքի տեսականին,

4) արևելյան քաղցրավենիքի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի փուլերը և ռեժիմները ներկայացնում է,

5) տեխնոլոգիական գործընթացի յուրաքանչյուր փուլի էությունը և իրագործման առանցքային հարցերը բացահայտում է,

6) ճիշտ է ներկայացնում արևելյան քաղցրավենիքի արտադրության հիմնական հումքը,

7) ճիշտ է ներկայացնում արևելյան քաղցրավենիքի արտադրության օժանդակ հումքը,

8) տեխնոլոգիական գործընթացի նկատմամբ հսկողության առանցքային հարցերը հիմնավորում է:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկումների հիման վրա: Քննարկումների ընթացքում բացահայտվելու է արևելյան

քաղցրավենիքի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի վերաբերյալ ուսանողի գիտելիքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Արևելյան քաղցրավենիքի արտաքին տեսք, սննդային արժեք, տեսականի, հիմնական և օժանդակ հումք, արտադրության հիմնական

փուլերը, պատրաստման տեխնոլոգիական սխեմա: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե խմբային աշխատանքի ընթացքում ուսանողը ցուցաբերում է ակտիվություն և

բավարար գիտելիքներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, թեստեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորվող տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Պատրաստել արևելյան շաքարային քաղցրավենիք

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շաքարային քաղցրավենիքի բաղադրագրով նախատեսված հումքի չափաքանակները

2) <<Երշիկ>> տիպի քաղցրավենիքի համար ճիշտ է պատրաստում քսուքային զանգվածներ,

3) <<Նուգա>> տիպի քաղցրավենիքի համար ճիշտ է պատրաստում հարած զանգվածներ,

4) <<Ռահատ-լոխում>> տիպի քաղցրավենիքի համար ճիշտ է պատրաստում մարմելադային զանգվածներ,

5) <<Կոզինախ>> տիպի քաղցրավենիքի համար ճիշտ է պատրաստում կարամելային զանգվածներ,

6) քաղցր սուջուխի համար ճիշտ է պատրաստում մրգային զանգվածներ,

7) ճիշտ է կատարում պատրաստի զանգվածների ձևավորում, հովացում,

8) ճիշտ է կատարում բարորակ մնացորդների վերամշակումը,

9) պատրաստի արտադրանքի փաթեթավորումը և տարայավորումը ճիշտ է կատարում,

10) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողը պատրաստում է

արևելյան շաքարային քաղցրավենիք:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Արևելյան շաքարային քաղցրավենիքի տեսակները, դրանց նկարագիրը, քաղցրավենիքի զանգվածները, հումքի չափաքանակները,

հումքի նախապատրաստումը, զանգվածի պատրաստումը, անհրաժեշտ սարքավորումներ, ջերմային և մեխանիկական

գործընթացներ, պատրաստման տեխնոլոգիական ռեժիմներ, որակական ցուցանիշներ, ձևավորում, հովացում, փաթեթավորում

և տարայավորում, մնացորդների վերամշակումը: Արևելյան շաքարային քաղցրավենիքի բաղադրագրեր:

Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները::

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր, սարքեր,

գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Արևելյան ալրային քաղցրավենիքի համար պատրաստել խմոր և ձևավորող կիսապատրաստվածքներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ալրային քաղցրավենիքի բաղադրագրով նախատեսված հումքի չափաքանակները,

2) շաքար-չորեք և ղուրաբի թխվածքաբլիթների համար ճիշտ է պատրաստում շաքարավազային և ամոք խմորներ,

3) հայկական նազուկի, կաթնահունցի, բաղարջի համար ճիշտ է պատրաստում խմորիչով խմոր,

4) հայկական գաթայի և փախլավայի համար ճիշտ է պատրաստում շերտավոր և յուղալի խմոր,

5) հայկական գաթայի և փախլավայի համար ճիշտ է պատրաստում յուղալի խորիզ և ընկուզային զանգված,

6) ճիշտ է պատրաստում շտրուդելի խմոր և լցոն,

7) ճիշտ է ընտրում և կիրառում զանգվածների պատրաստման համար սարքավորումները և մեխանիզմները,

8) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողը պատրաստում է արևելյան

ալրային քաղցրավենիքների խմորը և ձևավորող կիսապատրաստվածքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Արևելյան ալրային քաղցրավենիքի տեսակները, դրանց նկարագիրը, հումքի չափաքանակները, հումքի նախապատրաստումը, խմորի

պատրաստումը, անհրաժեշտ սարքավորումներ և մեխանիզմներ, ջերմային և մեխանիկական գործընթացներ, պատրաստման

տեխնոլոգիական ռեժիմներ, խմորի որակական ցուցանիշներ: Լցոնների պատրաստում` յուղալի խորիզ, ընկուզային և խնձորային

զանգվածներ: Արևելյան ալրային քաղցրավենիքի բաղադրագրեր: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի

անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր, սարքեր,

գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կատարել կիսապատրաստվածքների ձևավորում, թխում, հովացում, հարդարում, փաթեթավորում, տարայավորում



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում շաքար-չորեքի և ղուրաբի ձևավորումը, թխումը, հովացումը, հարդարումը,

2) ճիշտ է կատարում նազուկի,կաթնահունցի,բաղարջի ձևավորումը, թխումը, հովացումը,հարդարումը,

3) ճիշտ է կատարում գաթայի և փախլավայի ձևավորումը, թխումը, հովացումը,հարդարումը,

4) ճիշտ է կատարում շտրուդելի ձևավորումը, թխումը, հովացումը,հարդարումը,

5) վառարանների և այլ սարքավորումների ընտրությունը, ռեժիմները և կիրառումը ճիշտ է,

6) ճիշտ է կատարում բարորակ մնացորդների վերամշակումը,

7) ճիշտ է փաթեթավորում և տարայավորում պատրաստի արտադրանքը,

8) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողը կատարում է

կիսապատրաստվածքների ձևավորում, թխում, հովացում, հարդարում, փաթեթավորում, տարայավորում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Կիսապատրաստվածքների ձևավորում, խմորի և լցոնների միացում, պատրաստվածքներին անհրաժեշտ տեսքի և ձևի հաղորդում,

մակերեսի քսուկապատում, ձևավորող մեխանիզմներ: Թխման վառարանները, թխման ջերմային ռեժիմները և տևողությունը,

հովացման պայմանները, թխված արտադրանքների որակական ցուցանիշները, մակերեսի հարդարումը շաքարի փոշիով,

փաթեթավորում և տարայավորում, մնացորդների վերամշակումը: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության

կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, նյութեր, սարքեր, գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կազմել հումքի, նյութերի պահանջագիր և պատրաստի արտադրանքի հանձնման փաստաթղթեր

Կատարման չափանիշներ 1) ըստ օրվա պահանջագրի ճիշտ է նախապատրաստում համապատասխան հրահանգները,

2) հումքի ստացումը ըստ քանակի, տեսականու և որակի՝ ճիշտ է,

3) ճիշտ է կազմում ընդունված, օգտագործված, մնացորդների և վնասված ռեսուրսների վերաբերյալ հաշվետվությունը,



4) պատրաստի արտադրանքի հանձնման աշխատանքները ճիշտ է կատարում,

5) աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվությունը ճիշտ է կազմում:

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

քաղցրավենիքի արտադրության հումքի, նյութերի պահանջագիր և պատրաստի արտադրանքի հանձնման փաստաթղթեր:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Օրվա պահանջագիր, համապատասխան բանվորական հրահանգներ, անհրաժեշտ տվյալներ, պահեստից հիմնական և օժանդակ

հումքի, փաթեթավորող թղթերի և տարայի ստացում, ընդունված, օգտագործված, մնացորդների և վնասված ռեսուրսների

վերաբերյալ հաշվետվություն, պատրաստի արտադրանքի պահեստ հանձնման կարգ, հերթափոխի և օրվա ամփոփիչ

հաշվետվություններ:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

և տեղեկատու գրականություն, բաղադրագրեր, հաշվետվության ձևեր:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՑՈՐԵՆԻ ԱԼՅՈՒՐԻՑ ՀԱՑԻ ԵՎ ՀԱՑԱԲՈՒԼԿԵՂԵՆԻ ԿԻՍԱՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>>

Մոդուլի դասիչը ՀՄՀՏ-5-14-023

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել հացի և հացաբուլկեղենի արտադրության կազմակերպման և տեխնոլոգիական

գործընթացներն իրականացնելու գործնական կարողություններ:

Այս մոդուլն անհրաժեշտ է այն անձանց համար, ովքեր զբաղվելու են հացի և հացաբուլկեղենի արտադրության տեխնոլոգիական

գործընթացների կազմակերպմամբ, կամ կատարելու են մասնագիտական գործողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 30 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀՄՀՏ-5-14-004 <<Գործընթացներ և ապարատներ>>,

ՀՄՀՏ-5-14-008 <<Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումներ>>,



ՀՄՀՏ-5-14-011 << Հացաթխման, մակարոնեղենի, հրուշակեղենի արտադրության մեջ օգտագործվող հումքի և օժանդակ նյութերի

բնութագրման և ընտրության հմտություններ>> և ՀՄՀՏ-5-14-012 <<Արտադրության տեխնոքիմիական վերահսկողություն>> մոդուլները

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի ցորենի ալյուրից հացի և հացաբուլկեղենի արտադրության տեխնոլոգիան,

2) շաղախի կիսապատրաստվածքները և խմորը,

3) պատրաստի խմոր խաշխմորային, առանց խաշխմորի և արագացված եղանակներով

4) ապահովի խմորի, խաշխմորի և թթմորի օպտիմալ հասունացում:

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

ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ցորենի ալյուրից հացի և հացաբուլկեղենի արտադրության տեխնոլոգիան

Կատարման չափանիշներ 1) ցորենի ալյուրից հացի և հացաբուլկեղենի ապրանքային բնութագիրը ճիշտ է,

2) ցորենի ալյուրից հացի և հացաբուլկեղենի սննդային արժանիքները բացահայտում է,

3) ցորենի ալյուրից հացի և հացաբուլկեղենի տեսականին ճիշտ է ներկայացնում,

4) ճ իշտ է ներկայացնում հումքատեսակների չափաքանակները և դրանց նախապատրաստման գործընթացները,

5) ալյուրի նախապատրաստումը արտադրության համար ճիշտ է կատարում,

6) ճիշտ է կատարում խմորիչների ակտիվացումը,

7) աղի և շաքարի լուծույթները ճիշտ է պատրաստում,

8) ճիշտ է ընտրում ալյուրի, հեղուկ բաղադրիչների և այլ հումքատեսակների բաժնեվորման համար սարքերը և մեխանիզմները,

9) հումքի բաժնեվորման և նախապատրաստման գործողությունները ճիշտ է կատարում,

10) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկումների և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Քննարկումների

ընթացքում բացահայտվելու է ցորենի ալյուրից հացի և հացաբուլկեղենի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի վերաբերյալ

ուսանողի գիտելիքները, իսկ շարունակական առաջադրանքի միջոցով ստուգվելու է որոշակի գործողությունները կատարելու

ունակությունը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:



Ցորենի ալյուրից հացի և հացաբուլկեղենի տեսականի, սննդային արժանիքներ, հիմնական և օժանդակ հումք, արտադրության

հիմնական փուլեր, ալյուրի նախապատրաստումը արտադրության համար, խմորիչների ակտիվացումը, աղի և շաքարի լուծույթները

պատրաստում, ալյուրի, հեղուկ լուծույթների և մածուցիկ զանգվածների բաժնեչափիչներ: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և

աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե խմբային աշխատանքի ընթացքում ուսանողը ցուցաբերում է ակտիվություն և

բավարար գիտելիքներ, իսկ գործնական առաջադրանքը կատարում է տեխնոլոգիային համապատասխան:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, թեստեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Շաղախել կիսապատրաստվածքները և խմորը

Կատարման չափանիշներ 1) կիսապատրաստվածքների և խմորի շաղախումը տեխնոլոգիական հրահանգին համապատասխանում է,

2) տվյալ տեխնոլոգիական փուլի համար սարքավորումը ճիշտ է ընտրում և կիրառում,

3) շաղախման ռեժիմները պահպանում է,

4) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Խմորի շաղախում, ցորենի սպիտակուցների և օսլայի ջուր կապելու ունակությունը, պոլիդիսպերսային համակարգի ստեղծում:

Խմորի շաղախման եղանակները, դանդաղընթած և արագընթաց շաղախող մեքենաներ, դրանց առանձնահատկությունները և

շաղախման ռեժիմները: Շաղախման ինտենսիվության և տևողության ազդեցությունը խմորի հատկությունների վրա: Խմորի

պատրաստման ագրեգատներ, խմորհունց մեքենաներ: Արտադրական բաղադրագրեր:

Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, ելանյութեր, սարքավորումներ և



գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Պատրաստել խմոր խաշխմորային, առանց խաշխմորի և արագացված եղանակներով

Կատարման չափանիշներ 1) խմորի տեսակին համապատասխան եղանակի ընտրությունը հիմնավորում է,

2) պահպանում և հսկում է խմորի պատրաստման ընտրված եղանակի պարամետրերը,

3) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Ցորենի խմորի պատրաստման եղանակները: խմորի խոնավությունը, խմորիչների քանակը և անհրաժեշտ ջերմաստիճանը, աղի

նշանակությունը, բարելավիչներ: Ավանդական և մեծ խաշխմորային եղանակներ, խաշխմորի տեխնոլոգիական նշանակությունը,

պատրաստման առանձնահատկությունները, սարքավորումներ, տեխնոլոգիական ռեժիմներ, խմորի վերահունցում և ամոքում:

Առանց խաշխմորի միաֆազ եղանակ` խմորիչների ակտիվացման նշանակությունը: Արագացված եղանակ, պատրաստման

առանձնահատկությունները, բարելավիչների կիրառում, սարքավորումներ, տեխնոլոգիական ռեժիմներ, խմորի վերահունցում և

ամոքում: Ցորենի խմորի պատրաստման եղանակների համեմատական գնահատում: Խմորի պատրաստման ժամակակ հացի

հետադարձ մնացորդների կիրառում: Բաղադրագրեր: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության

կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, ելանյութեր,

սարքավորումներ և գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ապահովել խմորի, խաշխմորի և թթմորի օպտիմալ հասունացում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում և հսկում խմորի խաշխմորի և թթմորի հասունացման համար անհրաժեշտ պարամետրերը,



2) ճիշտ է որոշում հետագա տեխնոլոգիական մշակման համար խմորի խաշխմորի և թթմորի պատրաստվածության աստիճանը,

3) խմորման ընթացքի արագացման կամ դանդաղեցման կարգավորումը ճիշտ է իրականացնում

4) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Խմորի հասունացումը և խմորման գործընթացները, սպիտակուցների և օսլայի հետ կատարվող փոփոխություններ, սպիրտային և

կաթնաթթվային խմորումներ, սպիրտային խմորման վրա ազդող գործոններ, ջերմաֆիլ և մեզաֆիլ կաթնաթթվային

բակտերիաներ: Աղի, շաքարի և ճարպերի ազդեցությունը խմորման վրա: Խմորի հասունացման պատրաստվածության որոշում:

Հասունացման և խմորման ընթացքի արագացման կամ դանդաղեցման կարգավորումը: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և

աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

տեխնոլոգիական սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, ելանյութեր,

սարքավորումներ և գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՏԱՐԵԿԱՆԻ ԱԼՅՈՒՐԻՑ ՀԱՑԻ ԿԻՍԱՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ԽՄՈՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>>

Մոդուլի դասիչը ՀՄՀՏ-5-14-024

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել տարեկանի ալյուրից կիսապատրաստվածքների և խմորի պատրաստման

գործնական կարողություններ: Այս մոդուլն անհրաժեշտ է այն անձանց համար, ովքեր զբաղվելու են հացի արտադրության

տեխնոլոգիական գործընթացների կազմակերպմամբ, կամ կատարելու են մասնագիտական գործողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 48 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 20 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 28 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀՄՀՏ-5-14-004 <<Գործընթացներ և ապարատներ>>,



ՀՄՀՏ-5-14-008 <<Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումներ>>,

ՀՄՀՏ-5-14-011 << Հացաթխման, մակարոնեղենի, հրուշակեղենի արտադրության մեջ օգտագործվող հումքի և օժանդակ նյութերի

բնութագրման և ընտրության հմտություններ>> և ՀՄՀՏ-5-14-012 <<Արտադրության տեխնոքիմիական վերահսկողություն>> մոդուլները

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի տարեկանի ալյուրից հացի արտադրության տեխնոլոգիան,

2) տարեկանի ալյուրից պատրաստի խմոր գլխիկային եղանակով,

3) տարեկանի ալյուրից պատրաստի խմոր կվասային եղանակով,

4) տարեկանի ալյուրից պատրաստի խմոր հեղուկ թթխմորներով:

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

ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել տարեկանի ալյուրից հացի արտադրության տեխնոլոգիան

Կատարման չափանիշներ 1) տարեկանի ալյուրից հացի ապրանքային բնութագիրը և սննդային արժանիքները ճիշտ է ներկայացնում,

2) տարեկանի ալյուրից հացի տեսականին ճիշտ է ներկայացնում,

3) տարեկանի ալյուրից հացի պատրաստման առանձնահատկությունները, հումքատեսակները և դրանց չափաքանակները ճիշտ է

ներկայացնում,

4) հետագա մշակման համար հումքը ճիշտ է նախապատրաստում,

5) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկումների և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Քննարկումների

ընթացքում բացահայտվելու է տարեկանի ալյուրից հացի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի վերաբերյալ ուսանողի

գիտելիքները, իսկ շարունակական առաջադրանքի միջոցով ստուգվելու է որոշակի գործողությունները կատարելու ունակությունը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Տարեկանի և տարեկանա-ցորենային ալյուրից հացի տեսականի, սննդային արժանիքներ, արտադրության հիմնական փուլեր,

տարեկանի ալյուրից հացի պատրաստման առանձնահատկությունները, հումքատեսակները և դրանց չափաքանակները,

խմորիչների և կաթնաթթվային բակտերիաների մաքուր կուլտուրաներ, ալյուրի նախապատրաստումը արտադրության համար,

աղի և շաքարի նախապատրաստում, ալյուրի, հեղուկ և մածուցիկ զանգվածների բաժնեչափիչներ: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և



աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե խմբային աշխտանքի ընթացքում ուսանողը ցուցաբերում է ակտիվություն և

բավարար գիտելիքներ, իսկ գործնական առաջադրանքը կատարում է տեխնոլոգիային համապատասխան:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, թեստեր , մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, ելանյութեր, սարքավորումներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տարեկանի ալյուրից պատրաստել խմոր գլխիկային եղանակով

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բուծման ցիկլի խմորիչային, միջանկյալ, հիմնական և արտադրական գլխիկների պատրաստման

բաղադրագրերը, ջերմաստիճանը, խմորման տևողությունը և թթվայնությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում և հսկում արտադրական ցիկլի արտադրական գլխիկի և խմորի պատրաստման բաղադրագիրը,

ջերմաստիճանը, խմորման տևողությունը և վերջնական թթվայնությունը,

3) խմորի պատրաստման գործողությունը ճիշտ է կատարում,

4) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Գլխիկային եղանակով տարեկանի ալյուրից խմորի պատրաստման առանձնահատկությունները, եղանակի կիրառումը: Թանձր և

հեղուկ թթխմորներ, խմորիչների և կաթնաթթվային բակտերիաների հարաբերությունը, դրանց դերը տարեկանի խմորի մեջ:

Բուծման ցիկլի խմորիչային, միջանկյալ, հիմնական և արտադրական գլխիկների պատրաստման փուլեր: խմորիչների և

կաթնաթթվային բակտերիաների մաքուր կուլտուրաների կիրառում: Բուծման ցիկլի բաղադրագրերը, ջերմաստիճանը, խմորման

տևողությունը և թթվայնությունը: Արտադրական գլխիկի և խմորի պատրաստման բաղադրագիրը, ջերմաստիճանը, խմորման

տևողությունը և վերջնական թթվայնությունը: Բաղադրագրեր: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի

անվտանգության կանոնները:

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

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



ռեսուրսները սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, ելանյութեր, սարքավորումներ և

գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Տարեկանի ալյուրից պատրաստել խմոր կվասային եղանակով

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում և հսկում բուծման ցիկլի խմորիչային թթխմորի, կիսակվասի և կվասի պատրաստման բաղադրագրերը,

ջերմաստիճանը, խմորման տևողությունը և թթվայնությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում և հսկում արտադրական ցիկլի կվասի և խմորի բաղադրագիրը, ջերմաստիճանը, խմորման տևողությունը և

թթվայնությունը,

3) խմորի պատրաստման գործողությունը ճիշտ է կատարում,

4) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Կվասային եղանակով տարեկանի ալյուրից խմորի պատրաստման առանձնահատկությունները, եղանակի կիրառումը: Բուծման ցիկլի

խմորիչային, կիսակվասային և արտադրական կվասի պատրաստման փուլեր: խմորիչների և կաթնաթթվային բակտերիաների

կուլտուրաներ: Բուծման ցիկլի բաղադրագրերը, ջերմաստիճանը, խմորման տևողությունը և թթվայնությունը: Արտադրական

կվասի և խմորի պատրաստման բաղադրագիրը, ջերմաստիճանը, խմորման տևողությունը և վերջնական թթվայնությունը:

Բաղադրագրեր: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, ելանյութեր, սարքավորումներ և

գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Տարեկանի ալյուրից պատրաստել խմոր հեղուկ թթխմորներով



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում և հսկում հեղուկ թթխմորների պատրաստման բուծման ցիկլի խմորիչների և կաթնաթթվային մանրէների

մաքուր կուլտուրաների բազմացման ցիկլի ռեժիմները,

2) ճիշտ է ներկայացնում և հսկում հեղուկ թթխմորների պատրաստման արտադրական ցիկլի բաղադրագիրը, ջերմաստիճանը,

թթվայնությունը և խմորման տևողությունը,

3) խմորի պատրաստման գործողությունը ճիշտ է կատարում,

4) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Հեղուկ թթխմորով տարեկանի ալյուրից խմորի պատրաստման առանձնահատկությունները, եղանակի կիրառումը: Խմորիչների և

կաթնաթթվային բակտերիաների մաքուր կուլտուրաների կիրառում, դրանց բազմացման ցիկլի ռեժիմների հսկում: Հեղուկ

թթխմորների պատրաստման արտադրական ցիկլի բաղադրագիրը, ջերմաստիճանը, թթվայնությունը և խմորման տևողությունը:

Ալրային եփուկի հարստացումը կաթնային շիճուկով, ֆերմենտներով, խացի թրջոցով: Հեղուկ թթխմորով խմորի պատրաստման

տեխնոլոգիական ռեժիմները: Տարեկանի խմորի պատրաստման եղանակների համեմատական գնահատում: Խմորի

պատրաստման ժամակակ հացի հետադարձ մնացորդների կիրառում: Բաղադրագրեր: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և

աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, ելանյութեր, սարքավորումներ և

գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՑՈՐԵՆԻ ԵՎ ՏԱՐԵԿԱՆԻ ԱԼՅՈՒՐԻՑ ԽՄՈՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ, ԽՄՈՐԱՅԻՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻ ԹԽՄԱՆ

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>>

Մոդուլի դասիչը ՀՄՀՏ-5-14-025

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել խմորի մշակման և խմորային պատրաստվածքների թխման գործնական



կարողություններ: Այս մոդուլն անհրաժեշտ է այն անձանց համար, ովքեր զբաղվելու են հացի արտադրության աշխատանքերով:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից

տեսական ուսուցում՝ 28 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 44 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) խմորը բաժանի կտորների, դրանք կլորացնի և խմորագնդերը նախնական հասունացնի,

2) ձևավորի խմորային նախապատրաստվածքները և ապահովի դրանց վերջնական հասունացումը,

3) խմորային պատրաստվածքները նստեցնի վառարանի հատակին, թխի,

4) ապահովի պատրաստի արտադրանքի պահումը,

5) կազմի պատրաստի արտադրանքի հաշվառման և հանձնման փաստաթղթեր:

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀՄՀՏ-5-14-023 << Ցորենի ալյուրից հացի և հացաբուլկեղենի

կիսապատրաստվածքների պատրաստման հմտություններ>> և ՀՄՀՏ-5-14-024 <<Տարեկանի ալյուրից կիսապատրաստվածքների և

խմորի պատրաստման հմտություններ>> մոդուլները

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

ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Խմորը բաժանել կտորների, դրանք կլորացնել և խմորագնդերը նախնական հասունացնել

Կատարման չափանիշներ 1) ըստ արտադրատեսակի խմորի զանգվածի բաժանումը կտորների ճիշտ է կատարում,

2) խմորի կտորների կլորացումը ճիշտ է կատարում,

3) ճիշտ է կատարում խմորագնդերի նախնական հասունացումը,

4) ճիշտ է ընտրում և կիրառում խմորի կտրման, խմորի կտորների կլորացման և խմորագնդերի նախնական հասունացման

սարքավորումները,

5) խմորագնդերի քաշը ճիշտ է հաշվարկում,

6) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:



Խմորի մշակում` խմորի զանգվածի բաժանում կտորների, խմորի կտորների կլորացում, նախնական հասունացում,

պատրաստվածքների ձևավորում, վերջնական հասունացում: Խմորը կտորների բաժանող խմորկտրող մեքենայի պարզ սխեման և

աշխատանքի սկզբունքը, խմորի բաժանման ճշտության կարևորությունը, խմորագնդերի քաշի հաշվարկում: Կտորները կլորացնող

խմորգնդող մեքենայի պարզ սխեման և աշխատանքի սկզբունքը, խմորի կլորացման տեխնոլոգիական նշանակությունը:

Նախնական հասունացման կիրառումը, կազմակերպունը: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության

կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, թեստեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, ելանյութեր, սարքավորումներ և

գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ձևավորել խմորային նախապատրաստվածքները և ապահովել դրանց վերջնական հասունացումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ընտրում տվյալ արտադրատեսակի ձևավորման և վերջնական հասունացման եղանակը և սարքավորումը,

2) ըստ արտադրատեսակի ճիշտ է ձևավորում խմորային պատրաստվածքը,

3) ապահովում է նախապատրաստվածքի վերջնական հասունացումը,

4)վերջնական հասունացման ջերմաստիճանային և խոնավական պայմանները ու տևողությունը հսկում է,

5) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Խմորը ձևավորող խմորոլորող մեքենաների աշխատանքի սկզբունքը, կիրառումը բատոնաձև արտադրանքների համար: Ձեռքերով

խմորի ձևավորման հմտությունների ձեռք բերում հայկական ազգային տեսակի հացերի համար: Նախապատրաստվածքների

վերջնական հասունացման տեխնոլոգիական նշանակությունը և ջերմաստիճանային, խոնավական պայմանների ու տևողության

կարգավորում, հասունացման պահարաններ: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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



Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, ելանյութեր, սարքավորումներ և

գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Խմորային պատրաստվածքները նստեցնել վառարանի հատակին, թխել

Կատարման չափանիշներ 1) պատրաստվածքների դասավորումը վառարանների հատակին կամ օրորոցների վրա ճիշտ է,

2) պատրաստվածքների մակերևույթը վերջնական ձևավորված է,

3) թխման տևողության, ջերմաստիճանի և խոնավային ռեժիմների պարամետրերը պահպանել է,

4) վառարանի պարամետրերի փոփոխումը ըստ տեսականու, զանգվածի և ալյուրի հատկությունների կատարում է,

5) ճիշտ է գնահատում թխվող արտադրատեսակի պատրաստելիությունը,

6) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Պատրաստվածքների դասավորումը վառարանի հատակին կամ օրորոցների վրա և մակերևույթի վերջնական ձևավորում ակոսավոր

կտրվածքներով բատոնաձև հացերի համար: Հացի թխման գործընթացներ` խմորի տաքացում թխման կամերայում, ամուր հացի

կեղևի գոյացում, հացի միջուկի գոյացում, արտադրանքի ծավալի մեծացում, հացի արտադրանքների թխման ռեժիմներ: Վառարանի

պարամետրերի փոփոխումը ըստ տեսականու, զանգվածի և ալյուրի հատկությունների: Թխապակասորդ: Թխվող

արտադրատեսակի պատրաստելիության որոշումը: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, ելանյութեր, սարքավորումներ և

գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ



ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ապահովել պատրաստի արտադրանքի պահումը

Կատարման չափանիշներ 1) արտադրանքի դասավորումը լոտոկների, դարակների, դարակաշարի վրա ճիշտ է,

2) պատրաստի արտադրանքի որակի գնահատումը ճիշտ է,

3) վառարանից դուրս եկող արտադրանքի հովացումն ապահովում է,

4) հովացված արտադրանքի փաթեթավորումը ճիշտ է կատարում,

5) պիտակների և փաթեթների մակնշումը ճիշտ է կատարում,

6) արտադրությունում արտադրանքի պահման թույլատրելի ժամկետները ճիշտ է ներկայացնում,

7) արտադրությունում և պահեստում արտադրանքի պահման ջերմաստիճանային և խոնավային պայմանները ճիշտ է ներկայացնում,

8) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Պահոցում հացի արտադրանքների դասավորման, պահման և տեղափոխման կանոններ: Մեծ և փոքր չափսի հացերի,

հացաբուլկեղենի դասավորման ձևերը: Արտադրանքների հաշվառում, տեսակավորում և որակի գնահատում: Չորապակասորդ:

Հացի քարթուացում, հացի միջուկի որակական փոփոխություններ, այդ եևույթի վրա ազդող գործոնները, թարմությունը պահպանող

պայմաններ: Հացի հերմետիկ փաթեթավորում, արտադրանքների պահման թույլատրելի ժամկետներ: Սանիտարահիգիենիկ

նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

սխեմաներ, պաստառներ, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կազմել պատրաստի արտադրանքի հաշվառման և հանձնման փաստաթղթեր

Կատարման չափանիշներ 1) ըստ օրվա պահանջագրի ճիշտ է նախապատրաստում համապատասխան հրահանգները,

2) ճիշտ է հաշվարկում պատրաստի արտադրանքի ելքը,

3) պատրաստի արտադրանքի հանձնման աշխատանքները ճիշտ է կատարում,



4) գրանցում է վառարանից հացի դուրս գալու ժամանակը:

5) աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվությունը ճիշտ է կազմում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Օրվա պահանջագիր, համապատասխան բանվորական հրահանգներ, անհրաժեշտ տվյալներ, ցուցանիշներ, ռեժիմներ, պահեստից

հիմնական և օժանդակ հումքի համաձայն պահանջագրի, ընդունված, օգտագործված, մնացորդների և վնասված ռեսուրսների

վերաբերյալ հաշվետվություն, պատրաստի արտադրանքի պահեստ հանձնման կարգ: Պատրաստի արտադրանքի ելքը,

նորմավորված կորուստներ և ծախսեր: Հերթափոխի և օրվա ամփոփիչ հաշվետվություններ:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, հաշվետվության ձևեր:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՄԱԿԱՐՈՆԵՂԵՆԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>>

Մոդուլի դասիչը ՀՄՀՏ-5-14-026

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մակարոնեղենի արտադրության կազմակերպման և տեխնոլոգիական գործընթացներն

իրականացնելու գործնական կարողություններ:

Այս մոդուլն անհրաժեշտ է այն անձանց համար, ովքեր զբաղվելու են մակարոնեղենի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացների

կազմակերպմամբ, կամ կատարելու են մասնագիտական գործողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 30 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 42 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀՄՀՏ-5-14-004 <<Գործընթացներ և ապարատներ>>,

ՀՄՀՏ-5-14-008 <<Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումներ>>,

ՀՄՀՏ-5-14-011 << Հացաթխման, մակարոնեղենի, հրուշակեղենի արտադրության մեջ օգտագործվող հումքի և օժանդակ նյութերի



բնութագրման և ընտրության հմտություններ>> և ՀՄՀՏ-5-14-012 <<Արտադրության տեխնոքիմիական վերահսկողություն>> մոդուլները

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի մակարոնեղենի արտադրության տեխնոլոգիան,

2) շաղախի, խտացնի, մամլի և ձևավորի մակարոնային խմոր,

3) կատարի հում մակարոնային պատրաստվածքների շրջափչում, կտրատում և դասավորում,

4) չորացնի հում մակարոնային պատրաստվածքները,

5) տեսակավորի և փաթեթավորի պատրաստի մակարոնեղենը,

6) հաշվառի հումքը և պատրաստի արտադրանքը, կազմի հաշվետվություն:

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

ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել մակարոնեղենի արտադրության տեխնոլոգիան

Կատարման չափանիշներ 1) մակարոնեղեն արտադրանքի առանձնահատկությունները և տեսականին ճիշտ է ներկայացնում,

2) ճիշտ է ներկայացնում մակարոնեղենի արտադրության հիմնական փուլերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկումների հիման վրա: Քննարկումների ընթացքում բացահայտվելու է

մակարոնեղենի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի վերաբերյալ ուսանողի գիտելիքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Մակարոնեղենի առանձնահատկությունները, սննդային արժեք, հիմնական և օժանդակ հումք, հատուկ հատկություններով ալյուրի

կիրառում, մակարոնեղենի դասակարգումը, արտադրության հիմնական փուլերը, պատրաստման տեխնոլոգիական սխեմաներ,

մեքենայացված հոսքային գծեր: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե խմբային աշխատանքի ընթացքում ուսանողը ցուցաբերում է ակտիվություն և

բավարար գիտելիքներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, ցուցադրվող նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ



ՈՒսումնառության արդյունք 2 Շաղախել, խտացնել, մամլել և ձևավորել մակարոնային խմոր

Կատարման չափանիշներ 1) մակարոնային խմորին ներկայացվող առանձնահատուկ պահանջները ճիշտ է ներկայացնում,

2) մակարոնային խմորի պատրաստման տեխնոլոգիական գործընթացները ներկայացնում է,

3) խմորի համար անհրաժեշտ հումքատեսակների նախապատրաստումը և բաժնավորումը ճիշտ է կատարում,

4)խմորի շաղախման տիպը պայմանավորող գործոնները ճիշտ է ներկայացնում,

5) խմորի շաղախման տիպը ճիշտ է ընտրում,

6) ճիշտ է ընտրում և կիրառում մեքենասարքավորումները,

7) խմորի շաղախումը ճիշտ է կատարում,

8) ճիշտ է ընտրում մակարոնային մամլիչը,

9) ճիշտ է կարգավորում մամլիչում ստեղծվող ճնշումը,

10) ճիշտ է կարգավորում շնեկային խցիկի տաքացման կամ հովացման ռեժիմը,

11) ճիշտ է կարգավորում վակուումային համակարգի աշխատանքային ռեժիմը,

12) ճիշտ է ներկայացնում մամլիչի կարճատև կամ երկարատև կանգառումների կանոնները,

13) ճիշտ է ընտրում տվյալ մամլիչի և արտադրատեսակի համար նախատեսված մատրիցայի /մամլամայրի/ տեսակը,

14) ճիշտ է ներկայացնում և հսկում օգտագործվող մամլամայրի շահագործման կանոնները,

15) ճիշտ է կատարում մամլամայրի փոխումը, մաքրումը և լվացումը,

16) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Մակարոնային խմորի առանձնահատկությունները: Մակարոնային խմորի տիպերը ըստ խոնավության և ավելացվող ջրի

ջերմաստիճանի: Խմորի արտադրական բաղադրագրերի կազմում: Մակարոնային խմորը շաղախող, խտացնող, մամլող և

ձևավորող շնեկային մամլիչներ, դրանց կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը: Հումքատեսակների նախապատրաստում և

բաժնեչափում, ալյուրի և ջրի սինխրոն մատակարարման կարգավորում, ստացված խմորի կառուցվածքի գնահատում: Խմորի

խտացում, մամլման կամերայում ստեղծվող ճնշումը և հակաճնշումը, վակուումացումը, շնեկային խցիկի հովացման ռեժիմները,

խտացված խմորի նոր ֆիզիկական հատկությունների ձեռք բերում: Խմորի ձևավորման համար մատրիցի ընտրում, մատրիցների



կառուցվածքը, մամլման արագության կարգավորում, մատրիցների փոխում, մաքրում և լվացում: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և

աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, ելանյութեր, սարքավորումներ և

գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել հում մակարոնային պատրաստվածքների շրջափչում, կտրատում և դասավորում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ընտրում և հսկում շրջափչող օդի ջերմաստիճանային և խոնավային պարամետրերը,

2) ճիշտ է ընտրում շրջափչման համար նախատեսված օդամղիչը,

3) ճիշտ է կատարում հում պատրաստվածքների շրջափչում,

4) ըստ արտադրատեսակի ճիշտ է ընտրում կտրող սարքը և մեխանիզմը,

5) հում արտադրատեսակների կտրատումը ճիշտ է կատարում,

6) ըստ արտադրատեսակի ճիշտ է ընտրում դասավորման ձևը և մեխանիզմը,

7) հում արտադրատեսակները ճիշտ է դասավորում ժապավենային փոխադրիչի, կասետների /պարկուճ/ և բաստունների վրա,

8) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Հում մակարոնային արտադրանքների շրջափչման նշանակությունը, շրջափչող օդի ջերմաստիճանային և խոնավային պարամետրերը:

Հում մակարոնները կտրող սարքը և մեխանիզմը, կտրման ձևերը: Հում կարճաչափ և երկար մակարոններ դասավորումը

ժապավենային փոխադրիչի, կասետների և բաստունների վրա, ներկայացվող պահանջները: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և

աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

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



ռեսուրսները սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, ելանյութեր, սարքավորումներ և

գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Չորացնել հում մակարոնային պատրաստվածքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ընտրում տվյալ արտադրատեսակի չորացման եղանակը և չորանոցը,

2) ճիշտ է ընտրում և հսկում չորացման տեխնոլոգիական ռեժիմը ըստ ջերմաստիճանի, օդի հարաբերական խոնավության և

չորացման տևողության,

3) ճիշտ է ներկայացնում չորացման, կայունացման և հովացման ռեժիմների տեխնոլոգիական պարամետրերը,

4) ճիշտ է գնահատում մակարոնեղեն արտադրանքի որակը,

5) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Չորացման գործընթացի նշանակությունը, չորացման փափուկ և կոշտ ռեժիմներ ըստ ջերմաստիճանի, օդի հարաբերական

խոնավության և չորացման տևողության, կարճաչափ և երկար արտադրանքների չորացման ռեժիմների

առանձնահատկությունները: Չորացման գործընթացի վերահսկում: Չոր մակարոնի հովացում և կայունացում, հովացման և

կայունացման տեխնոլոգիական ռեժիմները: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

սխեմաներ, պաստառներ, բաղադրագրեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, ելանյութեր, սարքավորումներ և

գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Տեսակավորել և փաթեթավորել պատրաստի մակարոնեղենը

Կատարման չափանիշներ 1) ըստ որակական ցուցանիշների ճիշտ է տեսակավորում պատրաստի արտադրանքը,



2) ճիշտ է ներկայացնում խոտանված պատրաստվածքների երկրորդային օգտագործումը,

3) պատրաստի արտադրանքի մագնիսական մաքրումը ճիշտ է կատարում,

4) ըստ արտադրանքի տեսակի ճիշտ է ընտրում տարայավորման և փաթեթավորման ձևը,

5) ճիշտ է կատարում պատրաստի արտադրանքի փաթեթավորումը և տարայավորումը,

6) ճիշտ է ներկայացնում փաթեթների և տարայի վրա մակնշումը,

7) պահպանում է սանիտարահիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Պատրաստի արտադրանքի տեսակավորում ըստ որակական ցուցանիշների, խոտանված հում պատրաստվածքների և

արտադրանքի երկրորդային վերամշակում: Պատրաստի մակարոնեղենի տարայավորման և փաթեթավորման ձևերը, տարայի

մակնշումը: Սանիտարահիգիենիկ նորմերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, ելանյութեր, սարքավորումներ և գործիքներ::

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Հաշվառել հումքը և պատրաստի արտադրանքը, կազմել հաշվետվություն

Կատարման չափանիշներ 1) մակարոնեղենի արտադրության համար նախատեսված տեխնոլոգիական ծախսերի և կորուստների մեծությունները պահպանում է,

2) ճիշտ է հաշվառում օգտագործվող հումքը, պատրաստի արտադրանքը և թափոնները,

3) ճիշտ է կազմում նյութական փաստաթղթեր և հաշվետվություններ:

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

մակարոնեղենի արտադրության հումքի, նյութերի պահանջագիր և պատրաստի արտադրանքի հանձնման փաստաթղթեր:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Օրվա պահանջագիր, համապատասխան բանվորական հրահանգներ, անհրաժեշտ տվյալներ, պահեստից հիմնական և օժանդակ

հումքի, փաթեթավորող թղթերի և տարայի ստացման պահանջագիր, ընդունված, օգտագործված, մնացորդների և վնասված



ռեսուրսների վերաբերյալ հաշվետվություն, պատրաստի արտադրանքի պահեստ հանձնման կարգ, հերթափոխի և օրվա ամփոփիչ

հաշվետվություններ:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

և տեղեկատու գրականություն, բաղադրագրեր, հաշվետվության ձևեր:

ՈՒսուցման երաշխավորվող

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ


