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ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
ՏՆՕՐԵՆ

____________________

<___> ___________  20 __ թ.

__________________________________________
ՈՒսումնական հաստատության անվանումը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ
0716.11.01.5 << Տեխնիկ` վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական,

ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործման և
տեխնիկական սպասարկման>> ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ  ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝<<Վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական,
ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործում >>

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ միջին մասնագիտական
ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ Տեխնիկ`
վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական,
ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների
շահագործման և տեխնիկական սպասարկման
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԸ՝ միջնակարգ
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 3 տարի

I. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ
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Ընդամենը 72 12 35 2 2 33 156
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Տեսական
ուսուցում

Ուսումնա-
կան

պրակտիկա
տեսական

ուսուցմամբ

Ուսումնական
պրակտիկա

առանց տեսական
ուսուցման

Նախաավարտական,
արտադրական

պրակտիկա
Նախաավարտական

պրակտիկա

Մոդուլների
ամփոփում

Նախապատրաստում
ամփոփիչ պետական
ատեստավորման

Ամփոփիչ
պետական

ատեստավո-
րում

Արձակուրդ,
ամանոր և

սուրբ ծնունդ



716.11.5-01 - ՎԵՐԱՄԲԱՐՁ-ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ
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.
15

շաբ

4-րդ
կիս.
13

շաբ.

5-րդ
կիս.
11

շաբ.

6-րդ
կիս.
12

շաբ.

7-րդ
կիս.
11

շաբ.

8-րդ
կիս
10

շաբ

Տես.
ուսուց.

Լաբոր.
և գործն.

աշխ

Սեմինար
պարապ-

մունք
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ, ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ

ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

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

2 Տնտեսագիտության հիմունքներ 6տ 54 40 14 54

3 Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ 6տ 54 40 14 54

4 Իրավունքի հիմունքներ 6տ 36 30 6 36

5 Պատմություն 4տ 54 42 12 54

6 Ռուսաց լեզու 4,5 72 54 18 36 36

7 Oտար լեզու 4,5,6տ 72 54 18 24 24 24

8 Ֆիզիկական կուլտուրա 3-8տ 144 144 30 26 22 24 22 20

9 Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ
3տ

36 30 6 36

10 Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ
իրավիճակների հիմնահարցեր 3տ

18 14 4 18

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 612 358 232 22 156 140 82 192 22 20

2. ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1
Հաղորդակցություն

3տ 36 18 18 36

2
Անվտանգություն և առաջին օգնություն

3տ 36 12 24 36



3 3Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր
հմտություններ

4տ 36 12 24 36

4
Համակարգչային օպերատորություն

3տ 36 4 32 36

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 144 46 98 108 36

10 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1
Ճարտարագիտական գրաֆիկա

3տ 64 22 42 64

2
Նյութագիտության հիմունքներ

3տ 72 36 36 72

3
Կիրառական մեխանիկա

3տ 72 36 36 72

4 Թույլտվածքներ և նստեցվածքներ, չափիչ գործիքներ և
չափումների տեխնիկա

3տ 64 22 42 64

5
Ներքին այրման շարժիչի ընդհանուր կառուցվածքը

4տ 90 34 56 90

6 Ավտոմոբիլի և մասնագիտացված շարժակազմի
ընդհանուր կառուցվածքը

4տ 90 36 54 90

7
Էլեկտրասարքավորումներ

4տ 72 26 46 72

8 Վառելիքաքսանյութեր, տեխնիկական հեղուկներ,
հիդրոհաղորդակ

5 տ 72 36 36 72

9 Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելող
անսարքություններն ու պայմանները

5տ 48 24 24 48

10 Ճանապարհային երթևեկության կանոններ 5տ 48 24 24 48

11 Ավտոմեքենայի անվտանգ վարման հմտություններ 5տ 48 24 24 48

12 Էկոնոմիկա և կառավարում 6տ 48 24 24 48

13 Մարքեթինգ 6տ 48 24 24 48

14 Լիցենզավորում, հավաստագրում (Սերտիֆիկացիա),
փաստաթղթաշրջանառություն

8տ 48 24 24 48



15 Ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական
զննության կազմակերպում

6տ 72 36 36 72

16 Տեխնոլոգիական սարքավորումներ 5տ 64 32 32 64

17 Կենսագործունեության անվտանգության պահանջները
տեխնիկական սպասարկման և նորոգման
գործընթացներում

6տ 64 32 32 64

18 Ներքին այրման շարժիչի տեխնիկական սպասարկման
հմտություններ

7տ 90 36 54 90

19 Որակի հսկողություն 8տ 42 18 24 42

20 Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական
շահագործում

7տ 72 36 36 72

1 Ընդամենը 1288 582 706 272 252 280 232 162 90

ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1 Բեռնագիտություն 7տ 36 18 18 36

2 Վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների

կառուցվածքը

7տ 92 38 54 92

3 Վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների

տեխնիկական պարամետրերի որոշումը և

սարքավորումների ընտրությունը

7տ 36 18 18 36

4 Վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների

արատորոշում

7տ 48 18 30 48

5 Վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների

մոնտաժում և ապամոնտաժում

8տ 56 22 34 56

6 Վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և

սարքավորումների տեխնիկական սպասարկում

8տ 72 28 44 72

7 Ամբարձիչների անվտանգ շահագործում 8տ 36 14 22 36

1 Ընդամենը 376 156 220 212 164



ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2420 1142 1256 22 536 428 362 424 396 274

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ 4 4 34 8 14

ԸՆՏՐՈՎԻ 108 36 72

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2592 540 468 396 432 396 360

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 50 50 50 50 50 50

Շաբաթվա ժամերի քանակը 36 36 36 36 36 36

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

1 Ընտանեկան կյանքի նախապատրաստում ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐ
2 Տարիքային հոգեբանություն 1 հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքների,

2 ընդհանուր հումանիտար առարկաների,
3 օտար լեզուների,
4 էկոլոգիայի հիմունքների և աշխատանքի անվտանգության
5 անհատական համակարգիչների,
6 ճարտարագիտական գրաֆիկայի,
7 վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և

սարքավորումների կառուցվածքի
8 ավտոմեքենայի վարման հմտությունների

V. ՊՐԱԿՏԻԿԱ Կիսամյակ Շաբաթ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ
1 Ուսումնական պրակտիկա առանց տեսական ուսուցման 4,5,7 17 1 նյութագիտության
2 Արտադրական պրակտիկա 6 10 2 վառելիքաքսանյութերի և տեխնիկական հեղուկների
3 Նախաավարտական 8 8 3 էլեկտրասարքավորումների

4 տեխնիկական զննության և արատորոշման
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 35 5 տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման

VI. ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ
Համալիր քննություն ընդհանուր մասնագիտական մոդուլներից /հունիսի 22-ից

հունիսի 28-ը /
«Ավտոմոբիլի և մասնագիտացված շարժակազմի ընդհանուր կառուցվածքը»,

ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ
1 մեխանիկափականագործական աշխատանքների

ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ
1 Մարզադահլիճ
2 Մարզահրապարակ



«Ներքին այրման շարժիչի տեխնիկական սպասարկման հմտություններ»,
«Էլեկտրասարքավորումներ», «Ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական
զննության կազմակերպում», «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական
շահագործում» մոդուլներից:

Համալիր քննություն հատուկ մասնագիտական մոդուլներից /հունիսի 29-ից
հուլիսի 5-ը /
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«Վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների կառուցվածքը», «Վերամբարձ
տրանսպորտային մեքենաների մոնտաժում և ապամոնտաժում», «Վերամբարձ
տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկում»,
«Ամբարձիչների անվտանգ շահագործում»,մոդուլներից:

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

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

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

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

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

5. ՈՒսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ելնելով տեղական պայմաններից, կարելի է փոփոխել՝ պարտադիր պահպանելով տեսական և գործնական ուսուցման, մոդուլների ամփոփման,
պրակտիկայի, արձակուրդի ընդհանուր տևողությունը։ Ամանորի և Սուրբ ծննդի տոների շաբաթը քոլեջը հաշվի է առնում յուրաքանչյուր տարվա աշխատանքային ժամանակացույցը կազմելիս:

6. Ամբիոնների, առարկայական /ցիկլային/ հանձնաժողովների ներկայացրած խորհրդատվությունների անցկացման ձևը հաստատում է ուսումնամեթոդական խորհուրդը։
7. Պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից հանձնարարված փաստաթղթերի ուսումնասիրումը կատարվում է համապատասխան առարկաների ժամերի հաշվին։
8. Պահուստային ժամերը տնօրինում է քոլեջը՝ ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության սահմանած կարգի պահանջներին համապատասխան։
9. ՈՒսումնական պրակտիկան կարող է անցկացվել կենտրոնացված, կամ տեսական պարապմունքների հետ հաջորդաբար՝ պահպանելով պլանով նախատեսված ժամաքանակը։ Պրակտիկայի

անցկացման ժամկետը կարելի է տեղաշարժել ուսումնական տարվա նույն կիսամյակի ընթացքում։ Պրակտիկայի յուրաքանչյուր ձև ավարտվում է հաշվետվությամբ՝ գնահատումով։
10. Նախաավարտական պրակտիկան անց է կացվում կենտրոնացված կարգով, ուսումնական պլանով նախատեսված ժամկետներում։
11. Ուսումնական հաստատությունը, ելնելով անհրաժեշտությունից, կարող է ստեղծել լրացուցիչ կաբինետներ, մասնագիտացված լսարաններ։
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III. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՊԼԱՆԸ

N
Առարկաների անվանումը և մոդուլները

Ատեստավորում ըստ
կիսամյակների

Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը
(ժամ)

Բաշխումն ըստ կուրսերի և կիսամյակների

Քնն. Ստու-
գարք

Կուրս
աշխ.

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

Ընդա-
մենը

Այդ թվում 3-րդ
կիս.
15

շաբ

4-րդ
կիս.
13

շաբ.

5-րդ
կիս.
11

շաբ.

6-րդ
կիս.
12

շաբ.

7-րդ
կիս.
11

շաբ.

8-րդ
կիս
10

շաբ

Տես.
ուսուց.

Լաբոր.
և գործն.

աշխ

Սեմինար
պարապ-

մունք
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ, ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ

ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

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

2 Տնտեսագիտության հիմունքներ 6տ 54 40 14 54

3 Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ 6տ 54 50 14 54

4 Իրավունքի հիմունքներ 6տ 36 30 6 36

5 Պատմություն 4տ 54 42 12 54

6 Ռուսաց լեզու 4,5 72 54 18 36 36

7 Oտար լեզու 4,5,6տ 72 54 18 24 24 24

8 Ֆիզիկական կուլտուրա 3-8տ 144 144 30 26 22 24 22 20

9 Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ
3տ

36 30 6 36

10 Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ
իրավիճակների հիմնահարցեր 3տ

18 14 4 18

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 612 358 232 22 156 140 82 192 22 20

2. ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

5
Հաղորդակցություն

36 18 18 36



6
Անվտանգություն և առաջին օգնություն

3տ 36 12 24 36

7 3Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր
հմտություններ

4տ 36 12 24 36

8
Համակարգչային օպերատորություն

3տ 36 4 32 36

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 144 46 98 108 36

10 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

21
Ճարտարագիտական գրաֆիկա

3տ 64 22 42 64

22
Նյութագիտության հիմունքներ

3տ 72 36 36 72

23
Կիրառական մեխանիկա

3տ 72 36 36 72

24 Թույլտվածքներ և նստեցվածքներ, չափիչ գործիքներ և
չափումների տեխնիկա

3տ 64 22 42 64

25
Ներքին այրման շարժիչի ընդհանուր կառուցվածքը

4տ 90 34 56 90

26 Ավտոմոբիլի և մասնագիտացված շարժակազմի
ընդհանուր կառուցվածքը

4տ 90 36 54 90

27
Էլեկտրասարքավորումներ

4տ 72 26 46 72

28 Վառելիքաքսանյութեր, տեխնիկական հեղուկներ,
հիդրոհաղորդակ

5տ 72 36 36 72

29 Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելող
անսարքություններն ու պայմանները

5տ 48 24 24 48

30 Ճանապարհային երթևեկության կանոններ 5տ 48 24 24 48

31 Ավտոմեքենայի անվտանգ վարման հմտություններ 5տ 48 24 24 48

32 Էկոնոմիկա և կառավարում 6տ 48 24 24 48

33 Մարքեթինգ 6տ 48 24 24 48



34 Լիցենզավորում, հավաստագրում (Սերտիֆիկացիա),
փաստաթղթաշրջանառություն

8տ 48 24 24 48

35 Ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական
զննության կազմակերպում

6տ 72 36 36 72

36 Տեխնոլոգիական սարքավորումներ 5տ 64 32 32 64

37 Կենսագործունեության անվտանգության պահանջները
տեխնիկական սպասարկման և նորոգման
գործընթացներում

6տ 64 32 32 64

38 Ներքին այրման շարժիչի տեխնիկական սպասարկման
հմտություններ

7տ 90 36 54 90

39 Որակի հսկողություն 8տ 42 18 24 42

40 Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական
շահագործում

7տ 72 36 36 72

2 Ընդամենը 1288 582 706 272 252 280 232 162 90

ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1 Շինարարական նյութեր 7տ 52 26 26 52

2 Շինարարական մեքենաների և սարքավորումների

կառուցվածքը, ընտրությունը

7տ 108 44 64 108

3 Շինարարական մեքենաների և սարքավորումների

տեխնիկական արատորոշում, անսարքությունների

վերացում

8տ 108 36 72 108

4 Շինարարական մեքենաների և սարքավորումների

տեխնիկական սպասարկում

8տ 108 36 72 108

2 Ընդամենը 376 156 220 160 216

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2420 1142 1256 22 536 428 362 424 344 226

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ 4 40 8 8 4

ԸՆՏՐՈՎԻ 108 34 44 30



ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2592 540 468 396 432 396 360

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 50 50 50 50 50 50

Շաբաթվա ժամերի քանակը 36 36 36 36 36 36

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

1 Ընտանեկան կյանքի նախապատրաստում ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐ
2 Տարիքային հոգեբանություն 1 հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքների,

2 ընդհանուր հումանիտար առարկաների,
3 օտար լեզուների,
4 էկոլոգիայի հիմունքների և աշխատանքի անվտանգության
5 անհատական համակարգիչների,
6 ճարտարագիտական գրաֆիկայի,
7 վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և

սարքավորումների կառուցվածքի
8 ավտոմեքենայի վարման հմտությունների

V. ՊՐԱԿՏԻԿԱ Կիսամյակ Շաբաթ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ
1 Ուսումնական պրակտիկա առանց տեսական ուսուցման 4,5,7 17 1 նյութագիտության
2 Արտադրական պրակտիկա 6 10 2 վառելիքաքսանյութերի և տեխնիկական հեղուկների
3 Նախաավարտական 8 8 3 էլեկտրասարքավորումների

4 տեխնիկական զննության և արատորոշման
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 35 5 տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման

VI. ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ
Համալիր քննություն ընդհանուր մասնագիտական մոդուլներից /հունիսի 22-ից

հունիսի 28-ը /

ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ
1 մեխանիկափականագործական աշխատանքների

ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ
1 Մարզադահլիճ
2 Մարզահրապարակ



«Ավտոմոբիլի և մասնագիտացված շարժակազմի ընդհանուր կառուցվածքը»,
«Ներքին այրման շարժիչի տեխնիկական սպասարկման հմտություններ»,
«Էլեկտրասարքավորումներ», «Ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական
զննության կազմակերպում», «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական
շահագործում» մոդուլներից:

Համալիր քննություն հատուկ մասնագիտական մոդուլներից /հունիսի 29-ից
հուլիսի 5-ը /

«Շինարարական մեքենաների և սարքավորումների կառուցվածքը, ընտրությունը»,
«Շինարարական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական արատորոշում»,
անսարքությունների վերացում, «Շինարարական մեքենաների և սարքավորումների
տեխնիկական սպասարկում» մոդուլներից:

VIII. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ
12. 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։

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

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

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

16. ՈՒսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ելնելով տեղական պայմաններից, կարելի է փոփոխել՝ պարտադիր պահպանելով տեսական և գործնական ուսուցման, մոդուլների ամփոփման,
պրակտիկայի, արձակուրդի ընդհանուր տևողությունը։ Ամանորի և Սուրբ ծննդի տոների շաբաթը քոլեջը հաշվի է առնում յուրաքանչյուր տարվա աշխատանքային ժամանակացույցը կազմելիս:

17. Ամբիոնների, առարկայական /ցիկլային/ հանձնաժողովների ներկայացրած խորհրդատվությունների անցկացման ձևը հաստատում է ուսումնամեթոդական խորհուրդը։
18. Պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից հանձնարարված փաստաթղթերի ուսումնասիրումը կատարվում է համապատասխան առարկաների ժամերի հաշվին։
19. Պահուստային ժամերը տնօրինում է քոլեջը՝ ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության սահմանած կարգի պահանջներին համապատասխան։
20. 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։
21. Նախաավարտական պրակտիկան անց է կացվում կենտրոնացված կարգով, ուսումնական պլանով նախատեսված ժամկետներում։
22. Ուսումնական հաստատությունը, ելնելով անհրաժեշտությունից, կարող է ստեղծել լրացուցիչ կաբինետներ, մասնագիտացված լսարաններ։
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IV. 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.
15

շաբ

4-րդ
կիս.
13

շաբ.

5-րդ
կիս.
11

շաբ.

6-րդ
կիս.
12

շաբ.

7-րդ
կիս.
11

շաբ.

8-րդ
կիս
10

շաբ

Տես.
ուսուց.

Լաբոր.
և գործն.

աշխ

Սեմինար
պարապ-

մունք
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ, ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ

ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

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

2 Տնտեսագիտության հիմունքներ 6տ 54 40 14 54

3 Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ 6տ 54 40 14 54

4 Իրավունքի հիմունքներ 6տ 36 30 6 36

5 Պատմություն 4տ 54 42 12 54

6 Ռուսաց լեզու 4,5 72 54 18 36 36

7 Oտար լեզու 4,5,6տ 72 54 18 24 24 24

8 Ֆիզիկական կուլտուրա 3-8տ 144 144 30 26 22 24 22 20

9 Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ
3տ

36 30 6 36

10 Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ
իրավիճակների հիմնահարցեր 3տ

18 14 4 18

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 612 358 232 22 156 140 82 192 22 20

2. ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



9
Հաղորդակցություն

3տ 36 18 18
36

10
Անվտանգություն և առաջին օգնություն

3տ 36 12 24
36

11 3Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր
հմտություններ

5տ 36 12 24
36

12
Համակարգչային օպերատորություն

3տ 36 4 32
36

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 144 46 98 108 36

10 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

41
Ճարտարագիտական գրաֆիկա

3տ 64 22 42
64

42
Նյութագիտության հիմունքներ

3տ 72 36 36
72

43
Կիրառական մեխանիկա

3տ 72 36 36
72

44 Թույլտվածքներ և նստեցվածքներ, չափիչ գործիքներ և
չափումների տեխնիկա

3տ 64 22 42
64

45
Ներքին այրման շարժիչի ընդհանուր կառուցվածքը

4տ 90 34 56
90

46 Ավտոմոբիլի և մասնագիտացված շարժակազմի
ընդհանուր կառուցվածքը

4տ 90 36 54
90

47
Էլեկտրասարքավորումներ

4տ 72 26 46
72

48 Վառելիքաքսանյութեր, տեխնիկական հեղուկներ,
հիդրոհաղորդակ

4տ 72 36 36
72

49 Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելող
անսարքություններն ու պայմանները

5տ 48 24 24
48

50 Ճանապարհային երթևեկության կանոններ 5տ 48 24 24
48

51 Ավտոմեքենայի անվտանգ վարման հմտություններ 5տ 48 24 24
48

52 Էկոնոմիկա և կառավարում 6տ 48 24 24
48



53 Մարքեթինգ 7տ 48 24 24
48

54 Լիցենզավորում, հավաստագրում (Սերտիֆիկացիա),
փաստաթղթաշրջանառություն

7տ 48 24 24
48

55 Ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական
զննության կազմակերպում

6տ 72 36 36
72

56 Տեխնոլոգիական սարքավորումներ 5տ 64 32 32
64

57 Կենսագործունեության անվտանգության պահանջները
տեխնիկական սպասարկման և նորոգման
գործընթացներում

6տ 64 32 32
64

58 Ներքին այրման շարժիչի տեխնիկական սպասարկման
հմտություններ

7տ 90 36 54
90

59 Որակի հսկողություն 8տ 42 18 24
42

60 Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական
շահագործում

7տ 72 36 36
72

3 Ընդամենը
1288 582 706 272 324 208 184 258 42

ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1 Գրունտների դասակարգումը և հատկությունները 7տ 72 36 36
72

2 Ճանապարհային մեքենաների կառուցվածքը,

ընտրությունը

8տ 130 54 76 130

3 Ճանապարհային մեքենաների տեխնիկական

արատորոշում, անսարքությունների վերացում

8տ 60 22 38 60

4 Ճանարպարհային մեքենաների եվ սարքավորումների

տեխնիկական սպասարկում

8տ 70 28 42 70

3 Ընդամենը 376 156 220
72 260

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2420 1142 1256 22 536 464 326 376 352 322

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ 108 4 4 70 8 14 8



ԸՆՏՐՈՎԻ 108 48 30 30

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2592 540 468 396 432 396 360

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 50 50 50 50 50 50

Շաբաթվա ժամերի քանակը 36 36 36 36 36 36

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

1 Ընտանեկան կյանքի նախապատրաստում ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐ
2 Տարիքային հոգեբանություն 1 հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքների,

2 ընդհանուր հումանիտար առարկաների,
3 օտար լեզուների,
4 էկոլոգիայի հիմունքների և աշխատանքի անվտանգության
5 անհատական համակարգիչների,
6 ճարտարագիտական գրաֆիկայի,
7 վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և

սարքավորումների կառուցվածքի
8 ավտոմեքենայի վարման հմտությունների

V. ՊՐԱԿՏԻԿԱ Կիսամյակ Շաբաթ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ
1 Ուսումնական պրակտիկա առանց տեսական ուսուցման 4,5,7 17 1 նյութագիտության
2 Արտադրական պրակտիկա 6 10 2 վառելիքաքսանյութերի և տեխնիկական հեղուկների
3 Նախաավարտական 8 8 3 էլեկտրասարքավորումների

4 տեխնիկական զննության և արատորոշման
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 35 5 տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման

VI. ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ
Համալիր քննություն ընդհանուր մասնագիտական մոդուլներից /հունիսի 22-ից

հունիսի 28-ը /
«Ավտոմոբիլի և մասնագիտացված շարժակազմի ընդհանուր կառուցվածքը»,

ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ
1 մեխանիկափականագործական աշխատանքների

ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ
1 Մարզադահլիճ
2 Մարզահրապարակ



«Ներքին այրման շարժիչի տեխնիկական սպասարկման հմտություններ»,
«Էլեկտրասարքավորումներ», «Ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական
զննության կազմակերպում», «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական
շահագործում» մոդուլներից:

Համալիր քննություն հատուկ մասնագիտական մոդուլներից /հունիսի 29-ից
հուլիսի 5-ը /

«Ճանապարհային մեքենաների կառուցվածքը, ընտրությունը», « Ճանապարհային
մեքենաների տեխնիկական արատորոշում, անսարքությունների վերացում»,
«Ճանարպարհային մեքենաների եվ սարքավորումների տեխնիկական սպասարկում»
մոդուլներից:

VIII. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ
23. 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։

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

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

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

27. ՈՒսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ելնելով տեղական պայմաններից, կարելի է փոփոխել՝ պարտադիր պահպանելով տեսական և գործնական ուսուցման, մոդուլների ամփոփման,
պրակտիկայի, արձակուրդի ընդհանուր տևողությունը։ Ամանորի և Սուրբ ծննդի տոների շաբաթը քոլեջը հաշվի է առնում յուրաքանչյուր տարվա աշխատանքային ժամանակացույցը կազմելիս:

28. Ամբիոնների, առարկայական /ցիկլային/ հանձնաժողովների ներկայացրած խորհրդատվությունների անցկացման ձևը հաստատում է ուսումնամեթոդական խորհուրդը։
29. Պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից հանձնարարված փաստաթղթերի ուսումնասիրումը կատարվում է համապատասխան առարկաների ժամերի հաշվին։
30. Պահուստային ժամերը տնօրինում է քոլեջը՝ ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության սահմանած կարգի պահանջներին համապատասխան։
31. 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։
32. Նախաավարտական պրակտիկան անց է կացվում կենտրոնացված կարգով, ուսումնական պլանով նախատեսված ժամկետներում։
Ուսումնական հաստատությունը, ելնելով անհրաժեշտությունից, կարող է ստեղծել լրացուցիչ կաբինետներ, մասնագիտացված լսարաններ։



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ>>

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-Հ-5-15-001

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

Մոդուլիտ ևողությունը 36 ժամ

տեսական ուսուցում   18 ժամ

գործնական աշխատանք 18 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

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

համար,

2) կիրառի ուղղակի հաղորդակցման ձևերը,

3) կիրառիանուղղակի հաղորդակցման ձևերը,

4) ձևավորի և զարգացնի  միջանձնային հաղորդակցում,

5) խթանիհամագործակցության 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 պատասխանումհարցերին 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` 2ժամ

գործնական աշխատանք` 2ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կիրառել ուղղակի հաղորդակցման ձևերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ուղղակի հաղորդակցման ձևերը,

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

նպատակային, կարողանում է արձագանքել ըստ իրավիճակի։

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

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

հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`    4 ժամ

գործնական աշխատանք`   4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կիրառելանուղղակի հաղորդակցման ձևերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անուղղակի հաղորդակցման ձևերը,

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

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

փոխանցելու համար,

4) կազմում է գրություններ՝ ըստ հասցեատիրոջ և նպատակի,

5) վարում է տեղեկատվության հավաքագրման և փոխանցման փաստաթղթեր,

6) բանավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է գրավորի,

7) գրավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է բանավոր հակիրճ նյութի:

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

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

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



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

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

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

արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողըճիշտ է պատասխանումհարցերին և 80% ճշգրտությամբ կատարում է

հանձնարարությունները։

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

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

հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`     4 ժամ

գործնական աշխատանք`   4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք4 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՝հաշվիառնելովիրավիճակըև ունկնդրի հետաքրքրությունները:

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

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

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



եզրափակելու կարողությունները դիտարեկելու, գնահատելու համար։ Նույն առաջադրանքը կհանձնարարվի աշխատանքային

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

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

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

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

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

տեխնիկական սարքեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 4 ժամ

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք5 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 հավաքում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն,

3) հավաքագրված տեղեկատվությունն օգտագործում է գործարար հաղորդակցում ձևավորելու համար,

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

5) հաղորդակցման ընթացքում ձեռք է բերում վստահություն,

6) ապահովում է հետադարձ կապի միջոցառումներ:

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

միջոցով ստուգվում է համագործակցությունը խթանող միջոցառումների իմացությունը, և կոնկրետ դեպքերի համար դրանց

կիրառման առավել նպաստավոր տարբերակները։ Կհանձնարարվի հավաքագրել որոշակի գործընկերոջ վերաբերյալ

տեղեկատվություն և օգտագործել գործարար հաղորդակցում ձևավորելու համար։ Կառաջադրվի իրավիճակային խաղեր՝

գործնական հաղորդակցում նախաձեռնելու, համագործակցության հասնելու և հետադարձ կապ ապահովելու համար։ Արդյունքի

գնահատման որոշակի քայլեր, մասնավորապես՝ հարց ու պատասխանը, թեստերը, նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի



ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։

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

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

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

տեխնիկական սարքեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`    4 ժամ

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ>>

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ԱԱՕ-5-15-001

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

կանոնները պահպանելու, սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան կենցաղը և աշխատանքը կազմակերպելու,

հավանական վտանգները և վթարները կանխարգելելու, արտադրական վթարների դեպքում՝ անվտանգության միջոցառումներ

իրականացնելու  և առաջին օգնություն  ցուցաբերելու  կարողություններ

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից

տեսական ուսուցում  12 ժամ

գործնական աշխատանք  24 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի  աշխատանքային գործունեության ընթացքում  և կենցաղում  անվտանգության կանոնները,

2) կազմակերպի  կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին  համապատասխան,

3) կանխիհավանական վտանգները և վթարները, իրականացնիանվտանգության միջոցառումներ,

4) ցուցաբերի առաջին օգնություն:



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

մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում անվտանգության կանոնները

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

անհրաժեշտությունը,

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

3) ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման անվտանգության  կանոնները,

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

5) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաանվտանգության կանոնները,

6) ներկայացնում է անվտանգության կանոնների խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է թեստային առաջադրանքի հիման վրա։ Ուսանողին կհանձնարարվի առնվազն 10

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

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

1. -անվտանգության հիմնական կանոնները՝ ըստ տարբեր մասնագիտական աշխատատեղերի,

2. -տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման անվտանգության  կանոնները, դրանց խախտման հետևանքները,

պատասխանատվությունը,

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

պատասխանատվությունը,

4. -էլեկտրաանվտանգության կանոնները, դրանց խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունը։

5. -կենցաղային հիմանական սարքերի անվտանգության կանոնները։

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

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



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

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`  4 ժամ

գործնական աշխատանք`   4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կազմակերպել կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան

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

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

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

լուսավորվածությունը, տատանումները և այլն),

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

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

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

որոշակի, կոնկրետ իրավիճակից բխող սանիտարիայի և հիգիենայի պահպանման, ինչպես նաև անհրաժեշտ աշխատանքային

կամ կենցաղային նյութերի անվնաս օգտագործմանն ուղղված միջոցառումներ։

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

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

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

իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`   2 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կանխելհավանական վտանգները և վթարները, իրականացնել անվտանգության միջոցառումներ

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

2) ներկայացնում է արտադրական վթարների կանխման աշխատանքները,



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

առանձնահատուկ պայմանները և վտանգների կանխման  սահմանված միջոցառումները,

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

կարգը:

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

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

ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ։ Կհանձնարարվի ներկայացնել որոշակի խմբերի համար սահմանված աշխատանքային

պայմանների ապահովման և կոնկրետ վտանգի կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումներ։ Կառաջադրվի կոնկրետ

կենցաղային վթարի կամ պատահարի համար ներկայացնել փաստաթղթային ձևակերպումներ բաղադրիչները։

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

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

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

իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`  2 ժամ

գործնական աշխատանք`  6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ցուցաբերել առաջին օգնություն

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

2) առաջինօգնության գործողությունների քայլերը ճիշտ է ներկայացնում,

3) կատարում է արհեստականշնչառությանևսրտիաշխատանքիվերականգնման գործողություն,

4)կատարում է  արյանհոսքիդադարեցման ևբացվնասվածքների  վիրակապման գործողություն,

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

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



7) ներկայացնում է  տարբեր թունավորման դեպքերում առաջին օգնության գործողությունները:

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

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

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

իրավիճակներից։

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

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

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

իրավիճակային խնդիրներ, առաջին օգնության համար անհրաժեշտ միջոցներ, նյութեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`    4 ժամ

գործնական աշխատանք`   8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ>>

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ՀՕ-5-15-001

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

կիրառելու առաջնային կարողությունները,  աշխատանքային գործունեության ընթացքում և անձնական կարիքների

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

ծրագրերերը, կատարելագործել համացանցից օգտվելու կարողությունները և տեղեկատվական բազաների հետ նպատակային

աշխատելու հմտությունները

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 32 ժամ

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



ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) կիրառի համակարգչային համալիրում ներառվող բաղադրիչները  և օպերացիոն համակարգը,

2) խմբագրի և ֆորմատավորի տեքստեր,

3) պատրաստիև խմբագրի աղյուսակներ,

4) կատարի գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում,

5) համակարգչային ծրագրերով կազմակերպի ցուցադրություն,

6) աշխատի համացանցում:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարնախատես-

վածկատարմանչափանիշներիբավարարմակարդակիապահովումնէ։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կիրառել համակարգչային համալիրում ներառվող բաղադրիչները  և օպերացիոն համակարգը

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

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

3) օգտվում է համակարգչային օժանդակ տեխնիկական սարքերից,

4) ներկայացնում է օպերացիոն համակարգի պատուհանային կառուցվածքը,

5) ներկայացնում է կիրառվող հիմնական ծրագրերը,

6)բացում է առաջադրված թղթապանակը և ֆայլը,

7) օգտվում է պատուհանային մենյուի հիմնական հրամաններից,

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

9) կատարում էփաստաթղթիտպագրում:

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 ևամբողջությամբ ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։

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

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր, համակարգչային օժանդակ տեխնիկական

սարքեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`     2 ժամ

գործնական աշխատանք`   4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք2 Խմբագրել և ֆորմատավորել տեքստեր

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

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

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

4)մուտքագրված տեքստի պարզագույն ֆորմատավորման գործողությունները ճիշտ է կատարում,

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

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

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

գործողություններ՝   առնվազն 3 հիմնական ծրագրում կատարելով  նույն գործառույթը։

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

կատարում գործնական հանձնարարությունները։

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



գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը գործնական աշխատանք`    4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք3 Պատրաստելև խմբագրելաղյուսակներ

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

2) առաջադրված չափերով կազմում է աղյուսակ և մուտքագրում տվյալներ,

3)աղյուսակում կատարում է ուղղումներ, լրացումներ, փոփոխություններ,

4) աղյուսակի տվյալների մեջ ստեղծում է  պարզ ֆունկցիոնալ կախվածություն:

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

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

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

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

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

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

կատարում գործնական հանձնարարությունները։

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

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`    2 ժամ

գործնական աշխատանք`   6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կատարել գրաֆիկականխմբագրումևնկարազարդում

Կատարման չափանիշներ 1) գծագրում է գրաֆիկական օբյեկտներ` օգտագործելով նաև Autoshapes պատուհանի պատրաստի ձևերը,

2) գծագրում է կանոնավոր պատկերներ,



3) ֆորմատավորում է գրաֆիկական օբյեկտները` տեղափոխելով, պատճենելով, պտտելով և չափերըփոխելով,

4)խմբավորում է գրաֆիկական օբյեկտները,

5) գծագրում է տեքստային բլոկներ,

6) կատարում է գրաֆիկական օբյեկտների գունաերանգավորում:

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

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

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

ծրագրում կատարելով  նույն գործառույթը։

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

կատարում գործնական հանձնարարությունները։

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

գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք5 Համակարգչային ծրագրերով կազմակերպելցուցադրություն

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

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

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

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

5) ցուցադրում է պատրաստված տեղեկատվական  նյութը:

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

օգտվելով պատուհանային կառուցվածքից նախապատրաստել ցուցադրական ծրագիրը՝ թվային և տեքստային տվյալներ



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

ձևավորելու գործողություններ՝   առնվազն 2 հիմնական ծրագրում կատարելով  նույն գործառույթը։

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

տրամաբանական կապն ու հաջորդականությունը։

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

կատարում գործնական հանձնարարությունները։

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

գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը գործնական աշխատանք`  6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Աշխատելհամացանցում

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է «համացանց» հասկացությունը,

2) օգտագործում է ինտերնետային հիմնական ծրագրերը,

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

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

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

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

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

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

Ուսանողին կհանձնարարվի ներկայացնել համացանցի կառուցվածք, օգտագործման նպատակների բազմազանությունը,

համացանցի միջոցով կարգավորման ենթա հնարավոր հարցերը։ Ուսանողին կհանձնարարվի մուտք գործել ինտերնետային

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



տեղեկատվություն փոխանցել սոցիալական կայքերի միջոցով կամ բաշխել ըստ հասցեականության։

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

կատարում գործնական հանձնարարությունները։

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

գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը գործնական աշխատանք`   6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>>

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ԱԳՀ-5-15-001

Մոդուլի նպատակը Մոդուլը նպատակաուղղված է աշխատանքային հիմնական իրավահարաբերությունների մասին իրազեկվածության

բարձրացմանը, աշխատանք փնտրելու և գտնելու կարողությունների զարգացմանը, աշխատանքային գործունեության

ընդհանուր կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանը, ընթացիկ հաջողության հասնելու նախապայմանների

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

և գործընկերների հետ արդյունավետ հարաբերվելու կարողությնների, առաջացած աշխատանքային խնդիրներն

Ընկալելու և համապատասխան լուծումներ տալու կարողությունների ձևավորմանը։

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝  12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 24 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) փնտրի և գտնի աշխատանք,

2) հարմարվի աշխատանքային միջավայրին, ապահովի աշխատանքային դրական մթնոլորտ,



3) արդյունավետ աշխատի թիմում՝ պահպանելով էթիկայի նորմերը,

4) ներկայացնի աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները:

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

մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք1 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, աշխատանքիընդունվելու,

աշխատանքի փոփոխության ևաշխատանքիցազատվելուհիմնական 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

ուսանողիուշադիրլսելուևհասկանալու 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 արդյունք3 Արդյունավետ աշխատել թիմում՝ պահպանելով էթիկայի նորմերը

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

հարաբերությունների կարևորությունը,

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

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

4) առաջադրում է լուծումներ գործընկերների շրջանում առաջացած խնդրահարույց իրավիճակներում,

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

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

Ուսանողին կտրվեն հարցեր կազմակերպության և թիմային նպատակի սահմանման, թիմային աշխատանքի հիմնական

սկզբունքների և խնդիրների լուծման մեթոդների վերաբերյալ: Կստեղծվի աշխատանքային պայմանական իրավիճակ, որի

ընթացքում ուսանողը, որպես աշխատակից, պետք է կողմնորոշվի աշխատանքային պարզ հարաբերություններում առաջացած

բարեկամական կամ վիճահարույց իրավիճակներում՝ պահպանելով պատշաճությունը և հարգալից տոնը։ Կառաջադրվի

դերային խաղ, որի ընթացքում գործընկերների վարքագծերի տարբեր դրսևորումների պայմաններում ուսանողը առաջադրում է

թիմային շահից ելնող լուծումներ։ Վարքագծային դրսևորումների օրինակներ կարող են հանդիսանալ անձնական անհագալից

վերաբերմունքը, աշխատանքային պարտականությունների կատարման թերացումները կամ անտարբերությունները, անձնական

հատկանիշների գերադրում կամ ստորադասում, թիմային զգացողության բացասական գերակայությունը և այլն։



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

հանձնարարությունները։

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

մասնագիտական գրականություն, մշակված նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`    2 ժամ

գործնական աշխատանք`    6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել աշխատանքումհաջողությանհասնելունախապայմանները

Կատարման չափանիշներ 1)բացատրում էաշխատանքային կարգապահության և պատասխանատվության կարևորությունը աշխատանքային

հաջողությունների հասնելու գործում,

2) բացատրում է մասնագիտական կարողությունների պարբերական կատարելագործման կարևորությունը աշխատանքային

հաջողությունների հասնելու գործում,

3)բացատրում է նախաձեռնողականության և նպատակասլացության կարևորությունը աշխատանքային հաջողությունների

հասնելու գործում,

4) ներկայացնում է աշխատանքային գործունեության ընթացքում ստորադասության և վերադասության հարաբերությունների

պատշաճության կարևորությունը:

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

Ուսանողին կտրվեն հարցեր աշխատանքային գործունեության ընթացքում կարգապահության, պատասխանատվության,

մասնագիտական կարողությունների պարբերական կատարելագործման, նախաձեռնողականության և նպատակասլացության,

ստորադասության և վերադասության հարաբերությունների պատշաճության կարևորության վերաբերյալ: Վարվելակերպի

նշված կետերի կարևորության ընկալումը կդիտարկվի ուսանողի մոտ նաև գործնականում` ուսուցման գործընթացում:

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

հանձնարարությունները և դրսևորում է պատասխանատու վերաբերմունք ուսուցման գործընթացի նկատմամբ։



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

մասնագիտական գրականություն, նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`     4 ժամ

գործնական աշխատանք`   6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱՖԻԿԱ»

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ-5-15–001

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մասնագիտական աշխատանքային գծագրեր և էսքիզներ կարդալու և

հասկանալու, ինչպես նաև տիպային մեքենամասերի էսքիզներ և աշխատանքային գծագրեր կատարելու անհրաժեշտ

հմտություններ և կիրառական գիտելիքներ:

Մոդուլի տևողությունը 64 ժամ, որից՝

տեսական պարապմունք՝ 22 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 42 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) կատարի տիպային մեքենամասերի էսքիզներ և աշխատանքային գծագրեր,

2) կարդա աշխատանքային գծագրերը և էսքիզները,

3) կարդա հանգույցների ու մեքենամասերի աշխատանքային գծագրերը, դրանց պայմանական նշանակումները և

մասնագրերը:

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

մակարդակի ապահովվումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կատարել տիպային մեքենամասերի էսքիզներ և աշխատանքային գծագրեր

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում երկրաչափական կառուցումները հարթության վրա,



2) ճիշտ է կատարում տիպային մեքենամասերի պրոեկտումը հարթությունների վրա և պատկերում դրանց երեք պրոեկցիաները,

3) ճիշտ է տալիս կտրվածքներ և պատկերում է առաջադրված տիպային մեքենամասերի աշխատանքային գծագրերը և

էսքիզները,

4) ճիշտ է պատկերում աշխատանքային գծագրերի և էսքիզների վրա տիպային մեքենամասերի չափերը,

5) ճիշտ է կառուցում տիպային մեքենամասերի տարածական (աքսիոնոմետրիկ) պատկերները,

6) ճիշտ է կատարում տիպային մեքենամասի բնօրինակից համապատասխան էսքիզը և աշխատանքային գծագիրը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ուսուցումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Գործնական առաջադրանքի ժամանակ

ուսանողից կպահանջվի կատարել չորսից ոչ պակաս առաջադրված տիպային մեքենամասերի բնօրինակների էսքիզներն ու

աշխատանքային գծագրերը:

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները.

- երկրաչափական կառուցումները հարթության վրա,

- տիպային մեքենամասերի պրոեկտումը հարթությունների վրա և պատկերում դրանց երեք պրոեկցիաները,

- կտրվածքներ,

- տիպային մեքենամասերի չափերի պատկերում,

- տիպային մեքենամասերի տարածական (աքսիոնոմետրիկ) պատկերները,

- մեքենամասի բնօրինակից էսքիզավորում և աշխատանքային գծագրերի կազմում:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողն առաջադրված օրինակով առաջադրանքը կատարում

ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
գծագրման համար անհրաժեշտ բոլոր գործիքները և պարագաները: Ուսուցումը պետք է իրականացնել կաբինետային
պայմաններում` ունենալով տեխնիկական գծագրության դիտակտիկ նյութեր` դետալներ, մոդելներ, միացություններ և ուսումնա-
կան գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական պարապմունք՝       8 ժամ



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝   14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կարդալ աշխատանքային գծագրերը և էսքիզները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքային գծագրերի և էսքիզների վրա պատկերված չափերի թույլվածքները և մաքրության

դասերի նշանակումները,

2) ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքային գծագրերի և էսքիզների վրա պատկերված մակերևույթների ձևի թույլատրելի

շեղումները,

3) ճիշտ է մեկնաբանում աշխատանքային գծագրերի և էսքիզի վրա ներկայացված տեխնիկական պայմանները,

4) ճիշտ է մեկնաբանում աշխատանքային գծագրերի կամ էսքիզի վրա պատկերված երիթի, բազմաերիթի, ատամնաանիվի,

տարբեր նշանակության առվակների, երեսակների և նմանատիպ այլ տարրերի նշանակումները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ուսուցումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Գործնական առաջադրանքի ժամանակ

ուսանողից կպահանջվի ընթերցել և վերլուծել չորսից ոչ պակաս առաջադրված տիպային մեքենամասերի աշխատանքային

գծագրերը և էսքիզները՝ կատարելով դրանց վրա պատկերված չափերի ճշտություններն ու մակերևույթների որակը բնութագրող

պայմանական նշանակումների վերլուծություն:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

մեքենամասերի աշխատանքային գծագրերի և էսքիզների վրա պատկերված չափերի թույլտվածքների ու մաքրության դասերի

նշանակումները և դրանց մակերևույթների ձևի թույլատրելի շեղումները, մակերևութների փոխադարձ դիրքերի պայմանական

նշանակումները, գծագրերում ներկայացված տեխնիկական պայմանները, գծագրերում երիթի, բազմաերիթի, ատամնանիվի,

տարբեր նշանակության առվակների, երեսակների և նմանատիպ այլ տարրերի նշանակումները:

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում առաջադրանքը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսություննորի և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների

համար նպատակահարմար է օգտագործել պլակատներ, դետալների և աշխատանքային գծագրերի ու էսքիզների

հավաքածուներ, համապատասխան գրականություն:



ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝    8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կարդալ հանգույցների ու մեքենամասերի աշխատանքային գծագրերը, դրանց պայմանական նշանակումները և մասնագրերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նշանակում հանգույցների և մեքենամասերի հավաքական գծագրերում առանձին մեքենամասերի դիրքավորումները,

2) ճիշտ է կիրառում հավաքական գծագրում պայմանական նշանակումները,

3) ճիշտ է ներկայացնում հավաքական գծագրերում պատկերված նստեցվածքների պայմանական նշանները,

4) ճիշտ է ներկայացնում հավաքական գծագրի և մասնագրի փոխադարձ կապը,

5) ճիշտ է ընտրում և օգտվում հավաքական գծագրից համապատասխան մեքենամասի աշխատանքային գծագիրի,

6) ճիշտ է կիրառում հավաքական գծագրի տեխնիկական պահանջները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  անհատական  առաջադրանքների  օգնությամբ, որի ժամանակ ուսանողը կարդում է

հանգույցների ու մեքենամասերի աշխատանքային գծագրերը, դրանց պայմանական նշանակումները և մասնագրերը

/ուսանողին կտրվի որևէ հանգույցի աշխատանքային գծագիրը/:

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները.

- հանգույցների և մեքենամասերի հավաքական գծագրերում առանձին մեքենամասերի (ատամնաանիվ, փոկանիվ,

աստղանիվ, լիսեռ, կցաշուրթ և այլն) դիրքավորումները,

- մեքենամասի առանձին տարրերի (երիթ, բազմաերիթ, տարբեր նշանակության առվակներ, երեսակներ և այլն)

դիրքավորումները,

- հավաքական գծագրերում պատկերված նստեցվածքները,

- հավաքական գծագրի և մասնագրի փոխադարձ կապը,

- հավաքական գծագրի հիման վրա համապատասխան մեքենամասի աշխատանքային գծագրի  ընտրումը:

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում առաջադրանքը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցումն իրականացվելու է



մոդելների, դիտակտիկ նյութերի, մեքենայի հանգույցների մոդելների, հավաքական գծագրերի ատլասների, չափող գործիքների,

համակարգիչների և ուսումնական գրականության օգնությամբ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՆՅՈՒԹԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ–5–15-002

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել անհրաժեշտ գիտելիքներ սև և գունավոր մետաղների և դրանց

համաձուլվածքների տեսակների, հատկությունների, մակնիշավորման սկզբունքների և կիրառության բնագավառների

վերաբերյալ, ինչպես նաև մետաղների, համաձուլվածքների, նախապատրաստվածքների պրոֆիլները ճանաչելու,

մակնշավորման սկզբունքները գործնականում օգտագործելու կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 36 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 36 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի թուջերի և պողպատների դասակարգումը, դրանց կիրառման բնագավառը և հիմնական

ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները,

2) ներկայացնի թուջերի և պողպատների մակնիշումը,

3) ներկայացնի վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների

արտադրության մեջ կիրառվող գունավոր մետաղների և դրանց համաձուլվածքների դասակարգումը, կիրառման

բնագավառները, հիմնական ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները, մակնշումը,

4) ներկայացնի վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների



արտադրության մեջ կիրառվող պոլիմերային և կերամիկական նյութերի դասակարգումը, կիրառման բնագավառը և

մակնշավորումը,

5) ներկայացնի մեքենաշինության մեջ կիրառվող պրոֆիլների տեսակները և կարողանալ օգտվել պրոֆիլների

ստանդարտներից:

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

մակարդակի ապահովվումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել թուջերի և պողպատների դասակարգումը, դրանց կիրառման բնագավառը և հիմնական ֆիզիկամեխանիկական

հատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում պողպատների և թուջերի, որպես երկաթ ածխածնային միացության, կառուցվածքային էությունը և

բացատրում դրանց դասակարգումը,

2) ճիշտ է մեկնաբանում պողպատների և թուջերի հիմնական ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները` ամրություն,

կարծրություն, կռելիություն, պլաստիկություն,

3) ճիշտ է մեկնաբանում պողպատների և թուջերի կիրառման բնագավառը` ելնելով նրանց հիմնական ֆիզիկամեխանիկական

հատկություններից,

4) կարողանում է մետաղների նմուշների կոտրվածքներով ճանաչել և տարբերել թուջերը և պողպատները,

5) կարողանում է ձեռքի փականագործական գործիքներով գնահատել պողպատի և թուջի համեմատական ամրությունները և

կարծրությունները,

6) Ներկայացնել մեկուսիչ, էլեկտրահաղորդիչ և մագնիսահաղորդիչ նյութերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվելու է խմբային քննարկման, ինչպես նաև գործնական աշխատանքի կատարման

հիման վրա: Գործնական առաջադրանքի ժամանակ ուսանողը պետք է կարողանա տարբերակել թուջի և պողպատի

ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները և ձեռքի փականագործական գործիքներով գնահատել պողպատի և թուջի

ամրությունն ու կարծրությունը:



Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- - պողպատների և թուջերի, որպես երկաթ ածխածնային միացության, կառուցվածքային էությունը և դրանց

դասակարգումը,

- պողպատների և թուջերի հիմնական ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները` ամրություն, կարծրություն, կռելիություն,

պլաստիկություն,

- պողպատների և թուջերի կիրառման բնագավառը, ելնելով նրանց հիմնական ֆիզիկամեխանիկական հատկություններից,

մետաղների նմուշների կոտրվածքներով ճանաչել և տարբերել թուջերն ու պողպատները,

- ձեռքի փականագործական գործիքներով` խարտոց, սրոցաքար, հղկաքար գնահատել պողպատի և թուջի բացարձակ և

համեմատական ամրությունները և կարծրությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի դրական, եթե գործնական առաջադրանքը կկատարվի հիմնականում ճիշտ, որոշ

էական բացթողումները թույլատրելի են:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:  Ուսուցման ընթացքում օգտագործվելու են

երկաթածխածնային դիագրամային պաստառ, պողպատների հատկությունները բնութագրող պաստառ, համապատասխան

գրականություն և տեղեկատուներ, տարբեր մետաղների նմուշների կոտրվածքներ, ձեռքի փականագործական գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել թուջերի և պողպատների մակնշումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում պողպատների մակնշումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում թուջերի մակնշումը,

3) կարողանում է ճիշտ վերծանել պողպատների և թուջերի մակնիշները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողը պետք է կարողանա վերծանել

պողպատների և թուջերի մակնիշները:



Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- պողպատների մակնիշումը,

- թուջերի մակնիշումը:

Արդյունքի ձեռքբերունը կհամարվի դրական, եթե առաջադրանքը կատարվում է հիմնականում ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսուցումը կատարվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման ընթացքում օգտագործվելու

են  պողպատների և թուջերի տարբեր մակնիշների նմուշներ, պլականտներ, ուսումնական համապատասխան գրականություն և

տեղեկատուներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների

արտադրության մեջ կիրառվող գունավոր մետաղների և դրանց համաձուլվածքների դասակարգումը, կիրառման

բնագավառները, հիմնական ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները, մակնշումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների

արտադրության և նորոգման ժամանակ առավել հաճախ կիրառվող գունավոր մետաղների` ալյումինի և պղնձի

համաձուլվածքները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ալյումինի և պղնձի համաձուլվածքների դասակարգումը, դրանց մակնշավորումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ալյումինի և պղնձի համաձուլվածքների ֆիզկամեխանիկական հատկությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է թեստային առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակն ուսանողը պետք  է

կարողանա ճիշտ դասակարգել ալյումինի և պղնձի համաձուլվածքները և ճիշտ ներկայացնի նրանց ֆիզիկամեխանիկական

հատկությունները:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների արտադրության մեջ



առավել հաճախ կիրառվող գունավոր մետաղների` ալյումինի և պղնձի համաձուլվածքների կիրառման բնագավառը,

- ալյումինի և պղնձի համաձուլվածքների դասակարգումը, դրանց մակնիշավորումը,

- ալյումինի և պղնձի համաձուլվածքների ֆիզկամեխանիկական հատկությունները,

- ալյումինի և պղնձի համաձուլվածքների մակնիշավորումը:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե թեստային առաջադրանքը կատարվում է ճիշտ՝ որոշ էական

բացքողումները թույլատրելի են:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման ընթացքում

օգտագործվելու են ալյումինի և պղնձի համաձուլվածքի դասակարգման, ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների վերաբերյալ

պլակատներ, նմուշներ, ուսումնական համապատսխան գրականություն և  տեղեկատուներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների

արտադրության մեջ կիրառվող պոլիմերային և կերամիկական նյութերի դասակարգումը, կիրառման բնագավառը և

մակնշավորումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների

արտադրության և նորոգման ժամանակ օգտագործվող պոլիմերային նյութերի դասակարգումը, մակնշավորումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների

արտադրության և նորոգման ժամանակ օգտագործվող կերամիկական նյութերի դասակարգումը, մակնշավորումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում պոլիմերային նյութերի ֆիզիկա-քիմիական և մեխանիկական հատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում կերամիկական նյութերի ֆիզիկա-քիմիական և մեխանիկական հատկությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գրավոր թեստերի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը պետք է կարողանա ճիշտ

դասակարգի վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների



արտադրության մեջ կիրառվող պոլիմերային և կերամիկական նյութերը և ներկայացնի դրանց մակնշավորումը:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների արտադրության և

նորոգման մեջ առավել հաճախ կիրառվող պոլիմերայինև կերամիկական նյութերի դասակարգումը, մակնշավորումը,

- կերամիկական նյութերի ֆիզիկա-քիմիական և մեխանիկական հատկությունները,

- կերամիկական նյութերի ֆիզիկա-քիմիական և մեխանիկական հատկությունները:

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

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման ընթացքում

անհրաժետ է պոլիմերային և կերամիկական նյութերից պատրաստված նախապատրաստվածքներ, մշակող գործիքներ,

դասակարգման ու մակնիշման պլակատներ, կտրիչների սալիկներ, ուսումնական համապատասխան գրականություն,

տեղեկատուներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել մեքենաշինության մեջ կիրառվող պրոֆիլների տեսակները և կարողանալ օգտվել պրոֆիլների ստանդարտներից

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների

արտադրության մեջ կիրառվող պրոֆիլների տեսակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում պրոֆիլների հիմնական երկրաչափական բնութագրերը,

3) կարողանում է ճիշտ օգտվել համապատասխան ստանդարտներից պրոֆիլների տեսականիները որոշելու համար:

Գնահատման միջոցը Արդյունքը գնահատվում է  գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Ուսանողը պետք է կարողանա որոշել պրոֆիլների

տեսակները՝ օգտվելով համապատասխան ստանդարտներից:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների արտադրության մեջ



կիրառվող պրոֆիլների տեսակները,

- պրոֆիլների հիմնական երկրաչափական բնութագրերը:

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի դրական, եթե գործնական առաջադրանքը կատարվում է հիմնականում անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման ընթացքում

օգտագործվելու են պրոֆիլների տարբեր տեսակների պլակատներ և նմուշներ, ստանդարտներ, ուսումանական

համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել մեկուսիչ, էլեկտրահաղորդիչ և մագնիսահաղորդիչ նյութերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մեկուսիչ, էլեկտրահաղորդիչ և մագնիսահաղորդիչ նյութերն ըստ նշանակության և տեսակի,

2) ճիշտ է ներկայացնում մեկուսիչ, էլեկտրահաղորդիչ և մագնիսահաղորդիչ նյութերի բնութագրերը և հատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում նյութերի կիրառման տեղը,

4) ճիշտ է ընտրում մեկուսիչ, էլեկտրահաղորդիչ, մագնիսահաղորդիչ նյութը ըստ նշանակության,

5) ճիշտ է տեղադրում և միացնում մեկուսիչը, էլեկտրահաղորդիչը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ուսուցումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանքի հիման վրա:  Ուսանողը պետք է ճիշտ ընտրի մեկուսիչ,

էլեկտրահաղորդիչ, մագնիսահաղորդիչ նյութը ըստ նշանակության և կարողանա տեղադրել և միացնել մեկուսիչը և

էլեկտրահաղորդիչը:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

-մեկուսիչ, էլեկտրահաղորդիչ և մագնիսահաղորդիչ նյութերն ըստ նշանակության և տեսակի, համապատասխան

ստանդարտներ պրոֆիլների տեսականիները որոշելու համար,

- մեկուսիչ, էլեկտրահաղորդիչ և մագնիսահաղորդիչ նյութերի բնութագրերը և հատկությունները

- մեկուսիչի և էլեկտրահաղորդիչի միացում և տեղադրում:



Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի դրական, եթե սովորողը հարցերի առնվազն 80%-ին տվել է ճիշտ պատասխաներ: Մնացած

հարցերի պատասխաններում կարող են թույլ տրվել որոշ ոչ էական սխալներ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսուցումը կատարվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման ընթացքում օգտագործվելու են

պրոֆիլների տարբեր տեսակների պլակատներ և նմուշներ, ստանդարտներ, ուսումանական համապատասխան գրականություն,

տեղեկատուներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԿԱ»

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ–5–15-003

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ մեխանիկայի հիմունքների` ստատիկայի, կինեմատիկայի և

դինամիկայի սկզբունքների, շարժումների, ուժային համակարգերի, հզորության և դրանց կիրառումների, մեխանիզմների,

մեքենաների և սարքավորման կառուցվածքի և հաշվարկի սկզբունքների վերաբերյալ, ինչպես նաև ձևավորել ավտոմոբիլների

տեխնիկական սպասարկման և նորոգման գործընթացներում օգտագործվող տեխնոլոգիական սարքավորումներում

առաձգական տարրերը և միացությունները կիրառելու կարողություններ։

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 36 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 36 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՎՏՇՃՄ–5–15-01 «Ճարտարագիտական գրաֆիկա» և

ՎՏՇՃՄ-5–15-002 «Նյութագիտության հիմունքներ» մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի տեխնիկական մեխանիկայի ուսումնասիրության օբյեկտները, դրանց տարրերի մոդելները և

մեխանիզմների կառուցվածքային վերլուծությունը,



2) ներկայացնի մեխանիզմների և մեքենամասերի ամրության հիմնական հաշվարկները,

3) կիրառի առաձգական տարրերը և միացությունները տեխնոլոգիական սարքավորումներում,

4) ներկայացնի մեխանիզմների, մեքենաների և սարքերի կառուցվածքը:

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

մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել տեխնիկական մեխանիկայի ուսումնասիրության օբյեկտները, դրանց տարրերի մոդելները և մեխանիզմների

կառուցվածքային վերլուծությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տեխնիկական մեխանիկայի ուսումնասիրության օբյեկտները` մեքենա, մեխանիկական սարք և

մեխանիզմ համակարգերը, դրանց դասակարգումը և կիրառության ոլորտները,

2) ճիշտ է ներկայացնում առաջադրված մեխանիզմների հիմնական տեսակները,

3) ճիշտ է ներկայացնում շարժման և հավասարակշռության պայմաններում մարմինների փոխազդեցությունների ընդհանուր

օրինաչափությունները։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ուսուցումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Գործնական առաջադրանքի ժամանակ

ուսանողից կպահանջվի նշել իրեն հանձնանարված 5-6 մեխանիզմների նշանակությունը, օղակների և կինեմատիկ զույգերի

քանակը՝ որոշելով մեխանիզմների ազատության աստիճանների թիվը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

մեխանիկական համակարգեր` մեքենա, մեխանիկական սարք, մեխանիզմներ, դրանց դասակարգումը և կիրառության

ոլորտները, մեխանիզմների հիմնական տեսակները և դրանց նշանակությունը, մեխանիզմների կառուցվածքի

հասկացությունները` մեխանիզմի օղակ, կինեմատիկական զույգ, կինեմատիկական շղթա, կինեմատիկական զույգերի

դասակարգումը և ազատության աստիճանների թվի որոշումը, շարժման և հավասարակշռության պայմաններում մարմինների

փոխազդեցությունների ընդհանուր օրինաչափությունները:

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



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

ուսումնական և ցուցադրական նյութեր` մեքենաների մեխանիզմների վերաբերյալ, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր,

ուսումնական և տեղեկատու գրականություն, դիտարկման թերթիկների հավաքածու: Ուսուցումն իրականացնել ,Կիրառական

մեխանիկայի լաբորատորիայում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել մեխանիզմների և մեքենամասերի ամրության հիմնական հաշվարկները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ամրության հաշվարկների նպատակը, խնդիրները և հիմնական հասկացությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ձգման և սեղմման դեպքում առաջացող լարումները, դեֆորմացիաները,

3) ճիշտ է ներկայացնում սահքի դեֆորմացիայի դեպքում լարումները և դեֆորմացիաները,

4) ճիշտ է ներկայացնում ոլորման դեպքում լարումները և դեֆորմացիաները,

5) ճիշտ է ներկայացնում ծռման դեպքում լարումները և դեֆորմացիաները,

6) ճիշտ է ներկայացնում բարդ լարվածային վիճակը և ամրության տեսությունները։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ուսուցումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Գործնական առաջադրանքի ժամանակ

ուսանողից կպահանջվի լուծել իրեն հանձնանարված 3-4 պարզագույն խնդիրներ ձգման, սեղմման, ծռման և ոլորման ժամանակ

դեֆորմացիաների և հեծանի կտրվածքի չափերի որոշման վերաբերյալ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

ամրության հաշվարկի նպատակը, խնդիրները և հիմնական հասկացությունները, առանցքային ձգում և սեղմում, լարումները,

դեֆորմացիաները և Հուկի օրենքը ձգման դեպքում, սահքի դեֆորմացիա` լարումները և դեֆորմացիաները, ոլորման

լարումները և դեֆորմացիաները, լայնական ծռում, լարումները և դեֆորմացիաները, երկայնական ծռում, լարումները և

դեֆորմացիաները, հեծանների և ձողերի կտրվածքի չափերի որոշումը ըստ թույլատրելի լարումների:

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

ուսումնական և տեղեկատու գրականություն, համակարգիչ, ցուցադրող սարք և ցուցադրական նյութեր, դիտարկման

թերթիկների հավաքածու` գործնական առաջադրանքների կատարման համար: Ուսուցումն իրականացնել «Կիրառական

մեխանիկայի» լաբորատորիայում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կիրառել առաձգական տարրերը և միացությունները տեխնոլոգիական սարքավորումներում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում առաձգական տարրերի տեսակները և կիրառման բնագավառները,

2) ճիշտ է ներկայացնում մեքենաաներում և սարքավորումներում օգտագործվող միացությունները,

3) ճիշտ է կիրառում եռակցված, զոդված և սոսնձված միացությունները,

4) ճիշտ է կիրառում գամավոր միացությունները և դրանց կիրառումը,

5) ճիշտ է կիրառում պարուրակային միացությունները և դրանց կիրառումը,

6) ճիշտ է կիրառում երիթավոր, բազմաերիթավոր և բութակավոր միացությունները և դրանց կիրառումը,

7) ճիշտ է օգտագործում միացությունների ստանդարտները։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ուսուցումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Գործնական առաջադրանքի ժամանակ

ուսանողից կպահանջվի կատարել ձուլման սարքավորումներում կիրառվող զսպանակների և միացությունների առաջադրված

սխեմաների (4-5 հատ) ամրության հաշվարկներ՝ ըստ առաջադրված պայմանների:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

զսպանակներ և առաձգական տարրեր, միացությունների դասակարգումը, եռակցված միացություններ, զոդված

միացություններ, սոսնձված միացություններ, գամավոր միացություններ, պարուրակային միացություններ, երիթային

միացություններ, բութակավոր միացություններ:

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



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

զսպանակների, առաձգական տարրերի, մեքենամասերի, հանգուցներում օգտագործվող միացությունների ցուցադրական և

ուսումնական նյութեր, ուսումնական և տեղեկատու գրականություն, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր կամ այլ ցուցադրման

սարքեր, դիտարկման թերթիկների հավաքածու: Ուսուցումը պետք է իրականացնել «Կիրառական մեխանիկայի»

լաբորատորիայում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել մեխանիզմների, մեքենաների և սարքերի կառուցվածքը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում և վերլուծում մեխանիզմների, մեքենաների և սարքերի կառուցվածքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում մեքենաների և մեխանիզմների մեխանիկական շարժաբերների դերը, կառուցվածքը և տարբեր

մեքենաների համար դրանց ընտրության սկզբունքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում մեխանիկական փոխանցումների տեսակները` լծակավոր, բռունցքային, ճկուն օղակներով, շփական և

ատամնավոր, դրանց կիրառության բնագավառները և հաշվարկի հիմնական տարրերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում մեքենաների և սարքերի կառուցվածքում օգտագործվող հիմնական մեքենամասերի` լիսեռների,

սռնիների, առանցքակալների և կցորդիչների դերը, հիմնական տեսակները և կիրառությունները։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ուսուցումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Գործնական առաջադրանքի ժամանակ

ուսանողից կպահանջվի համաձայն առաջադրված մեխանիկական փոխանցումների սխեմաների հաշվել փոխանցման թվերը

ըստ առաջադրված պայմանների և լրացնել աղյուսակը: Կպահանջվի նաև լուծել

1-.2 պարզ խնդիր՝ լիսեռների և սռնիների երկրաչափական պարամետրերի որոշման վերաբերյալ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

մեքենաներում օգտագործվող մեխանիկական փոխանցումները և նրանց հիմնական բնութագրերը, լծակային մեխանիզմներ,

բռունցքային մեխանիզմներ, շփական մեխանիզմներ, ատամնավոր մեխանիզմներ և փոխանցումներ, առանցքակալներ,



կցորդիչներ, լիսեռներ և սռնիներ, մեքենաների և մեխանիզմների մեխանիկական շարժաբերներ:

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

մեքենաներում օգտագործվող փոխանցումների, մեքենամասերին և հաղորդակներին վերաբերող ցուցադրական և ուսումնական

միջոցներ, ուսումնական և տեղեկատու գրականություն, դիտարկման թերթիկների հավաքածու, համակարգիչ, թվային

պրոյեկտոր: Ուսուցումը պետք է իրականացնել «Կիրառական մեխանիկայի» լաբորատորիայում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԹՈՒՅԼՏՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ՆՍՏԵՑՎԱԾՔՆԵՐ, ՉԱՓԻՉ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ԵՎ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱՆ»

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ–5–15–004

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ընդհանուր գիտելիքներ մեքենամասերի մակերևույթների մշակման

ճշտության, մշակված մակերևույթների մաքրության ու որակի, մեքենամասի նոմինալ, սահմանային և իրական չափերի,

թույլտվածքների և նստեցվածքների, ճշտության դասերի, հիմնական չափագիտական հասկացությունների վերաբերյալ, ինչպես

նաև մեքենաշինության մեջ օգտագործվող հիմնական չափիչ գործիքներին տիրապետելու և դրանցով համապատասխան

չափումներ կատարելու կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 64 ժամ, որից

տեսական ուսուցում՝ 22 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 42 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՎՏՇՃՄ–5–15-01 «Ճարտարագիտական գրաֆիկա» և

ՎՏՇՃՄ–5–15-002 «Նյութագիտության հիմունքներ» մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի մեքենամասերի չափերի թույլտվածքների և նստեցվածքների համակարգը,



2) հաշվի թույլտվածքները,

3) տիրապետի չափումների տեխնիկային` արդյունավետ աշխատելով հիմնական չափիչ գործիքներով:

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել մեքենամասերի չափերի թույլտվածքների և նստեցվածքների համակարգը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նեկայացնում մեքենամասերի մշակման ճշտությունը կանխորոշող պայմանները,

2) ճիշտ է նեկայացնում մշակվող մեքենամասերի մաքրությանը և որակին ներկայացվող հիմնական պահանջները,

3) ճիշտ է պարզաբանում մեքենամասերի համափոխարինելիության սկզբունքը,

4) ճիշտ է նեկայացնում մեքենամասի նոմինալ, սահմանային և իրական չափերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ուսուցումը գնահատվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Թեստային առաջադրանքի

ժամանակ ուսանողից կպահանջվի ներկայացնել համափոխարինելիության սկզբունքը, թույլտվածքների ու նստեցվածքների

համակարգը: Գործնական առաջադրանքի ժամանակ ուսանողից կպահանջվի ըստ առաջադրված բացակով, ձգվածքով կամ

անցումային նստեցվածքով միացություններից որևէ մեկի գծագրի որոշել սահմանային չափերն ու մակերևութային

խորդուբորդությունները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

չափերի թույլտվածքներ, թույլտվածքների և նստեցվածքների համակարգեր, ճշտության կվալիտետներ, բացակով

նստեցվածքներ և դրանց պայմանական նշանակումները գծագրերի վրա, ձգվածքով և նրանց պայմանական նշանակումը

գծագրերի վրա, անցումային նստեցվածքներ և նրանց պայմանական նշանակումը գծագրերի վրա, մակերևույթների դիրքը, ձևի

դասավորության սխալանքները և դրանց նշանակումը, մակերևույթի որակի գնահատումն ու նշանակումը գծագրի վրա:

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

ուսումնական և ցուցադրական նյութեր, միավորների միջազգային համակարգի, տարբեր ստանդարտների և արտադրանքի



սերտիֆիկացման վերաբերյալ նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր` նյութի ներկայացման համար: Արդյունքի ուսուցումը

կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական և ցուցադրական

նյութեր` թույլտվածքների, միացությունների նստեցվածքների, մակերևույթների որակի և խորդուբորդությունների վերաբերյալ

ստանդարտներ, միացությունների գծագրերի փաթեթ, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր` նյութի ներկայացման համար:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Հաշվել թույլտվածքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է սահմանում թույլտվածք և նստեցվածք հասկացությունները, չափերի շեղումները,

2) ճիշտ է ներկայացնում թույլտվածքների համակարգը և սահմանում վերջինս լիսեռի ու անցքի համակարգերի բաժանման

հատկանիշները,

3) ճիշտ է թվարկում թույլտվածքների համակարգի ճշտության աստիճանները (կվալիտետները),

4) ճիշտ է օգտվում թույլտվածքների աղյուսակներից,

5) ըստ տրված գծագրի կամ խնդրի պայմանի ճիշտ է հաշվարկում լիսեռի թույլտվածքը, անցքի թույտվածքը և հնարավոր

նվազագույն բացակը կամ ձգվածքը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ուսուցումը գնահատվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: Թեստային առաջադրանքի

ժամանակ ուսանողից պետք է ներկայացնի մեքենամասերի չափերի թույլտվածքների հաշվարկման եղանակները: Գործնական

առաջադրանքների ժամանակ ուսանողից կպահանջվի ըստ առաջադրված բացակով, ձգվածքով կամ անցումային

նստեցվածքով միացություններից որևէ մեկի գծագրի հաշվարկել լիսեռի թույլտվածքը, անցքի թույտվածքը ու հնարավոր

նվազագույն բացակը կամ ձգվածքը և զանազանել գծագրի վրա նշված ճշտության կվալիտետները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

չափերի թույլտվածքների հաշվարկման եղանակներ, չափերի շեղումներ, թույլտվածքների համակարգը, լիսեռի ու անցքի

համակարգեր, նրանց առանձնահատկությունները, ճշտության աստիճաններ (կվալիտետները) և նրանց պայմանական



նշանակումը գծագրերի վրա, թույլտվածքների աղյուսակներ:

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

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

ուսումնական և ցուցադրական նյութեր` թույլտվածքների, միացությունների նստեցվածքների, մակերևույթների որակի և

խորդուբորդությունների վերաբերյալ ստանդարտներ, միացությունների գծագրերիփաթեթ, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր`

նյութի ներկայացման համար:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Տիրապետել չափումների տեխնիկային` արդյունավետ աշխատելով հիմնական չափիչ գործիքներով

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում չափումը, օգտագործվող ժամանակակից չափման միավորները,

2) ճիշտ է ներկայացնում չափման մեթոդները և դրանց իրականացման եղանակները,

3) ճիշտ է բացատրում ձողակարկինի կառուցվածքը և դրանով իրականացնում է հանձնարարված չափումները,

4) ճիշտ է օգտվում միկրոմետրից և չափաձողից ու մեկնաբանում վերջիններիս չափելու ճշտությունը,

5) ճիշտ է օգտվում ունիվերսալ անկյունաչափից, կալիբրներից, բացակաչափից, շաբլոններից և պարուրակաչափերից:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ուսուցումը գնահատվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: Թեստային առաջադրանքի

ժամանակ ուսանողից կպահանջվի պարզաբանել չափումների տեխնիկայի առանձնահատկությունները: Գործնական

առաջադրանքների ժամանակ ուսանողից կպահանջվի առաջադրված չափերով ձուլվածքի համար կատարել 5-6 չափումներ և

որոշել պատահական սխալանքը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

չափագիտության հիմնական տերմինները, հասկացությունները և խնդիրները, չափման միջոցների և մեթոդների

դասակարգումը, չափիչ սարքերի հիմնական չափագիտական ցուցանիշները, չափման ճշգրտությունը, չափման միջոցների

ընտրությունն ու շահագործումը, չափման սխալանքը և նրա գնահատումը, չափերի միասնականության ապահովման



համակարգը, նյութերի, ձուլվածքների և պատրաստի դետալների հնարավոր անճշտությունները և դրանց հայտնաբերումը:

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

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

տեխնիկական և տեխնոլոգիական չափիչ գործիքներ և սարքեր, ուսումնական և ցուցադրական նյութեր, ստանդարտներ,

թվային պրոյեկտոր համապատասխան նյութերը ցուցադրելու համար:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՆԵՐՔԻՆ ԱՅՐՄԱՆ ՇԱՐԺԻՉԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ»

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ–5–15–005

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային

մեքենաների ներքին այրման շարժիչների հիմնական մեխանիզմների և համակարգերի կառուցվածքի, դրանց աշխատանքի

առանձնահատկությունների վերաբերյալ անհրաժեշտ կիրառական գիտելիքներ և հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ, որից

տեսական ուսուցում՝ 34 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 56 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՎՏՇՃՄ–5–15-002 «Նյութագիտության հիմունքներ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի ներքին այրման շարժիչների նշանակությունը, տեխնիկական բնութագրերը, ընդհանուր

կառուցվածքը,ներկայացվող պահանջները,

2) ներկայացնի ներքին այրման շարժիչների տեսակները, հիմնական մեխանիզմների կառուցվածքային

առանձնահատկությունները,

3) ներկայացնի ներքին այրման շարժիչների հիմնական համակարգերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները,



4) ներկայացնի ներքին այրման շարժիչների հիմնական մեխանիզմների և համակարգերի աշխատանքում առաջացող

հիմնական անսարքությունները:

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ներքին այրման շարժիչների նշանակությունը, տեխնիկական բնութագրերը, ընդհանուր

կառուցվածքը,ներկայացվող պահանջները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ներքին այրման շարժիչների նշանակությունը և դասակարգումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ներքին այրման շարժիչների պարամետրերը, տեխնիկական բնութագրերը և ներկայացվող

պահանջները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ներքին այրման շարժիչի ընդհանուր կառուցվածքը,

4) ճիշտ է ներկայացնում ներքին այրման շարժիչների համեմատական վերլուծությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեսթային և գործնական առաջադրանքների  միջոցով: Թեստային

առաջադրանքի ժամանակ ուսանողը պետք է ճիշտ  ներկայացնի ներքին այրման շարժիչների նշանակությունը, տեխնիկական

բնութագրերը, ընդհանուր կառուցվածքը: Գործնական առաջադրանքի ժամանակ կատարի ներքին այրման շարժիչների

համեմատական վերլուծություն:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- ներքին այրման շարժիչների դասակարգումը,

- շարժիչների ընդհանուր կառուցվածքը,

- առանձին մասերի (շուռտվիկ-շարժաթևային մեխանիզմ, վառոցքի մեխանիզմ, հովացման մեխանիզմ, յուղման

մեխանիզմ և այլն) ընդհանուր նկարագիրը և նշանակությունը.,

- շարժիչը բնութագրող հիմնական ցուցանիշների մեծությունների և հասկացությունների (շարժիչի տակտ, մխոցի քայլ,

սեղմման աստիճան, գլանի լցավորման գործակից, ստորին և վերին մեռյալ կետեր և այլն) ընդհանուր նկարագիրը.



- կարբյուրատորային, դիզելային և վառելանյութի ներարկումով շարժիչների աշխատանքի առանձնահատկությունները,

- դիզելային և կարբյուրատորային շարժիչների աշխատանքային ցիկլերը,

- քառատակտ շարժիչների համար գազաբաշխման դիագրամայի ընդհանուր նկարագիրը,

- արտաքին արտահայտումներով որոշելու  հնարավոր անսարքությունները,

- ջերմային բացակի կարգավորումը:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե թեստային և գործնական առաջադրանքները կատարվում են

հիմնականում անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով՝: Արդյունքի ուսուցման համար

անհրաժեշտ են պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն, տրակտորների

շարժիչների և դրանց առանձին մեխանիզմների մոդելներ և իրական շարժիչ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ներքին այրման շարժիչների տեսակները, հիմնական մեխանիզմների կառուցվածքային

առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում կարբյուրատորային, դիզելային և վառելանյութի ներարկումով շարժիչների աշխատանքի

առանձնահատկությունները, հիմնական բնութագրերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ներքին այրման շարժիչների համակարգերը և մեխանիզմները,

3) ճիշտ է բացատրում շուռտվիկ շարժաթևային մեխանիզմի շարժական և անշարժ մեքենամասերից յուրաքանչյուրի

նշանակությունը և ընդհանուր կառուցվածքը,

4) ճիշտ է ներկայացնում գազաբաշխիչ մեխանիզմի նշանակությունը,

5) ճիշտ է բացատրում փականային գազաբաշխիչ մեխանիզմի մեքենամասերից յուրաքանչյուրի նշանակությունը և ընդհանուր

կառուցվածքը:



Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային քննարկման միջոցով, որի ընթացքւոմ ուսանողը պետք է ճիշտ ներակայացնի

ներքին այրման շարժիչների համակարգերը և մեխանիզմները, շուռտվիկ շարժաթևային մեխանիզմի շարժական և անշարժ

մեքենամասերից յուրաքանչյուրի նշանակությունը և ընդհանուր կառուցվածքը:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- կարբյուրատորային, դիզելային և վառելանյութի ներարկումով շարժիչների աշխատանքի առանձնահատկությունները,

հիմնական բնութագրերը,

- շուռտվիկ շարժաթևային մեխանիզմի շարժական և անշարժ մեքենամասերից յուրաքանչյուրի նշանակությունը և ընդհանուր

կառուցվածքը,

- ներքին այրման շարժիչների համակարգերը և մեխանիզմները,

- գազաբաշխիչ մեխանիզմի նշանակությունը,

- փականային գազաբաշխիչ մեխանիզմի մեքենամասերից յուրաքանչյուրի նշանակությունը և ընդհանուր կառուցվածքը:

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի դրական, եթե խմբային քննարկման ժամանակ ուսանողը հարցերին հիմնականում

պատասխանում է ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով՝: Արդյունքի ուսուցման համար

անհրաժեշտ է պլակատներ, սխեմաներ, եթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն, ավտոմոբիլների և

տրակտորների շարժիչների և դրանց առանձին մեխանիզմների մոդելներ և իրական շարժիչ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել ներքին այրման շարժիչների հիմնական համակարգերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հեղուկային և օդային հովացման համակարգերից յուրաքանչյուրի նշանակությունը և կառուցվածքային

առանձնահատկությունները և աշխատանքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում մեքենամասերի յուղման առանձնահատկությունները, յուղման համակարգի նշանակությունը



ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում կարբյուրատորային, դիզելային և վառելիքի ներարկումով սնման համակարգների կառուցվածքային

առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում սնման յուրաքանչյուր համակարգի հիմնական մասերի նշանակությունը և դրանց ընդհանուր

կառուցվածքը և աշխատանքը,

5) ճիշտ է ներկայացնում գազախառնուրդներով սնման համակարգի կառուցվածքային առանձնահատկությունները հիմնական

մասերի նշանակությունը, դրանց ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքը,

6) ճիշտ է ներկայացնում վառոցքի համակարգի նշանակությունը, ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեսթային առաջադրանքի  օգնությամբ, որի ժամանակ ուսանողը ճիշտ է

ներկայացնում ներքին այրման շարժիչների հիմնական համակարգերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- շարժիչի  հովացման եղանակները, հեղուկային և օդային  հովացման համակարգի կառուցվածքը, աշխատանքը, առանձին

մասերի  նշանակությունը,

- շարժիչի  յուղման եղանակները, օգտագործվող  յուղերի խմբերը, դիզելային շարժիչի  յուղման  համակարգի կառուցվածքը,

աշխատանքը, առանձին մասերի  նշանակությունը,

- վառելիքի մակնիշները և կիրառման առանձնահատկությունները,

- ,խառնուրդագոյացում հասկացությունը,

- դիզելի սնման  համակարգի կառուցվածքը, աշխատանքը, առանձին մասերի (օդի զտիչներ,վառելիքի բաք, զտիչներ,

- ներմղող պոմպ, բոցամուղ, բարձր ճնշման վառելիքի պոմպ, համառեժիմ կարգավորիչ ) նշանակությունը,

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողն առաջդրանքը կատարում է ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Արդյունքի ուսուցման ժամանակ

անհրաժեշտ է օգտագործել պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն, շարժիչների և



դրանց առանձին մեխանիզմների մոդելներ և իրական շարժիչ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել ներքին այրման շարժիչների հիմնական մեխանիզմների և համակարգերի աշխատանքում առաջացող հիմնական

անսարքությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շուռտվիկ շարժաթևային մեխանիզմի հիմնական անսարքությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում գազաբաշխիչ մեխանիզմի հիմնական անսարքությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում հովացման համակարգի հիմնական անսարքությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում յուղման համակարգի հիմնական անսարքությունները,

5) ճիշտ է ներկայացնում սնման համակարգի հիմնական անսարքությունները,

6) ճիշտ է ներկայացնում վառոցքի համակարգի հիմնական անսարքությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողից կպահանջվի հայտնաբերել

շարժիչի որևէ հանգույցի հիմնական մեխանիզմների և համակարգերի աշխատանքում առաջացող հիմնական

անսարքությունները:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- շուռտվիկ շարժաթևային մեխանիզմի հիմնական անսարքությունները,

- գազաբաշխիչ մեխանիզմի հիմնական անսարքությունները,

- հովացման համակարգի հիմնական անսարքությունները,

- յուղման համակարգի հիմնական անսարքությունները,

- սնման համակարգի հիմնական անսարքությունները,

- վառոցքի համակարգի հիմնական անսարքությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողն առաջդրանքը կատարում է ճիշտ:



Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Արդյուքնի ուսուցման համար

անհրաժեշտ է օգտագործել պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն, շարժիչների և

դրանց առանձին մեխանիզմների մոդելներ, մեքենամասեր, գործիքներ, նյութեր և իրական շարժիչ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԻ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ՇԱՐԺԱԿԱԶՄԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ»

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ–5–15–006

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ավտոմոբիլների շարժահաղորդակների, կառավարման համակարգերի,

կախոցքների, ընթացքային մասի և մասնագիտացված շարժակազմի ընդհանուր կառուցվածքի, դրանց աշխատանքի

առանձնահատկությունների և հիմնական անսարքությունների վերաբերյալ կիրառական գիտելիքներ և հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ, որից

տեսական ուսուցում՝ 36 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 54 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՎՏՇՃՄ–5–12-002 «Նյութագիտության հիմունքներ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) բացատրի ավտոմոբիլի շարժահաղորդակների տեսակները, կառուցվածքը, աշխատանքի առանձնահատկությունը,

2) ներկայացնի ղեկային վարման և արգելակային համակարգերի տեսակները, կառուցվածքային

առանձնահատկությունները և հիմնական անսարքությունները,

3) ներկայացնի կախոցքների տեսակները, կառուցվածքային առանձնահատկությունները և հիմնական

անսարքությունները,

4) ներկայացնի թափքերի տեսակները, կառուցվածքային առանձնահատկությունները և հիմնական անսարքությունները,

5) ներկայացնի անիվների և դողերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները և հիմնական անսարքությունները:



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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Բացատրել ավտոմոբիլի շարժահաղորդակների տեսակները, կառուցվածքը, աշխատանքի առանձնահատկությունները և

շարժահաղորդակի հիմնական անսարքությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում շարժահաղորդակի նշանակությունը, տեսակները, հարմարադասման սխմաները,

2) ճիշտ է բացատրում կցորդիչի նշանակությունը և տեսակները, յուրաքանչուր մեքենամասի նշանակությունը և ընդհանուր

կառուցվածքը,

3) ճիշտ է բացատրում փոխանցումների տուփի նշանակությունը և տեսակները, աստիճանավոր և անաստիճան փոխանցման

տուփերի հիմնական մեքենամասերի (մասերի) նշանակությունը և ընդհանուր կառուցվածքը,

4) ճիշտ է բացատրում կարդանային փոխանցման նշանակության, հավասար և անհավասար անկյունային արագության

կարդանային փոխանցումների յուրաքանչուր մեքենամասի նշանակությունը և ընդհանուր կառուցվածքը,

5) ճիշտ է բացատրում բաշխիչ տուփի նշանակությունը և ընդհանուր կառուցվածքը,

6) ճիշտ է ներկայացնում տանող կամրջակի նշանակությունը, տեսակները, յուրաքանչյուր մասի (մեքենամասի) նշանակությունը

և ընդհանուր կառուցվածքը,

7) ճիշտ է բացատրում առջևի տանող և ղեկավարվող անիվների հաղորդակների կառուցվածքային առանձնահատկությունները,

8) ճիշտ է ներկայացնում շարժահաղորդակի աշխատանքի ընթացքում առաջացող հիմնական անսարքությունները:

Գնահատման միջոցը Աարդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեսթային և գործնական առաջադրանքների  միջոցով: Թեստային առաջադրանքի

ժամանակ ուսանողը պետք է ճիշտ ներկայացնի ավտոմոբիլի շարժահաղորդակների տեսակները, կառուցվածքը, աշխատանքի

առանձնահատկությունները և շարժահաղորդակի հիմնական անսարքությունները: Գործնական առաջադրանքի ժամանակ

ուսանողից կպահանջվի արտաքին արտահայտումներով  որոշել անսարքությունները, ստուգել յուղի մակարդակը

փոխանցումների տուփում և փոխարինել յուղը:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.



- շարժահաղորդակի նշանակությունը,

- տեսակները, հարմարադասման սխմաները,

- կցորդիչի, փոխանցումների տուփի, բաշխիչ-բաժանիչ տուփի և կարդանային փոխանցիչի, տանող կամրջակի

նշանակությունը և տեսակները, յուրաքանչուր մեքենամասի նշանակությունը և ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքը,

- առջևի տանող և ղեկավարվող անիվների հաղորդակների կառուցվացքային առանձնահատկությունները,

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե առաջադրանքները կատարվում են հիմնականում անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով՝: Ուսուցման ընթացքում

օգտագործվում է ուսումնական գրականություն, դիտակտիկ նյութեր, փոխանցումների տուփ, բաշխիչ-բաժանիչ տուփ,

կարդանային փոխանցիչ, կարգավորման գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ղեկային վարման և արգելակային համակարգերի տեսակները, կառուցվածքային առանձնահատկությունները և

հիմնական անսարքությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նեկայացնում ղեկային վարման նշանակությունը, ընդհանուր կառուցվածքը, հիմնական բնութագրերը, ներկայացվող

պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ղեկային մեխանիզմի, նշանակություն, տեսակներ և թվարկում հիմնական մեքենամասերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ղեկային մեխանիզմի յուրաքանչյուր մեքենամասի նշանակությունը և ընդհանուր կառուցվածքը,

աշխատանքի ընթացքում առաջացող հիմնական անսարքությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում ղեկային շարժաբերի նշանակությունը, տեսակները, շարժաբերի հիմնական մեքենամասերի

նշանակությունը և ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքի ընթացքում առաջացող հիմնական անսարքությունները,

5) ճիշտ է ներկայացնում արգելակային համակարգի նշանակությունը, ընդհանուր կառուցվածքը, տեսակները, հիմնական

բնութագրերը, ներկայացվող պահանջները,



6) ճիշտ է ներկայացնում թմբուկային և սկավառակային արգելակային մեխանիզմների յուրաքանչյուր մեքենամասի

նշանակությունը և ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքի ընթացքում առաջացող հիմնական անսարքությունները,

7) ճիշտ է ներկայացնում հիդրավլիկ արգելակային հաղորդակի ընդհանուր կառուցվածքը, հիմնական մասերի նշանակությունը

և կառուցվածքը, աշխատանքի ընթացքում առաջացող հիմնական անսարքությունները,

8) ճիշտ է ներկայացնում պնևմատիկ արգելակային հաղորդակի ընդհանուր կառուցվածքը, հիմնական մասերի նշանակությունը

և կառուցվածքը, աշխատանքի ընթացքում առաջացող հիմնական անսարքությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեսթային և գործնական առաջադրանքների  միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը պետք

է ճիշտ ներակայացնի ղեկային վարման և արգելակային համակարգերի տեսակները, կառուցվածքային

առանձնահատկությունները և հիմնական անսարքությունները: Գործնական առաջադրանքի ժամանակ ուսանողը պետք է

կարողանա կարգավորել ղեկի ձգաձողերի հոդակապային միացությունները և ապահովի ղեկի ազատ շարժը:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- անիվավոր տրակտորի և ավտոմեքենաների ղեկային կառավարման նշանակությունը, եղանակները  և դրանց

աշխատանքի առանձնահատկությունները,

- ղեկի մեխանիզմի կառուցվածքը,

- արտաքին արտահայտումներով  ղեկային կառավարման  հնարավոր  անսարքությունները,

- ղեկի ձգաձողերի հոդակապային միացությունների կարգավորումը և ղեկի ազատ շարժը:

Արդյունքը համարվում է ձեռքբերված, եթե բոլոր առաջադրանքները կատարվում են հիմնականում անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Արդյունքի ուսուցման համար

անհրաժեշտ է օգտագործել պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն, ղեկային

վարման մեխանիզմների և շարժաբերների մոդելներ, ղեկանիվի պարապ ճոճքի մեծության կարգաբերման համար կիրառվող

գործիքներ և սարքեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել կախոցքների տեսակները, կառուցվածքային առանձնահատկությունները և հիմնական անսարքությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում կախոցքների նշանակությունը, տեսակները, հիմնական բնութագրերը, ներկայացվող պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում կախյալ կախոցքի ընդհանուր կառուցվածքը և թվարկում հիմնական մասերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում կախյալ կախոցքի յուրաքանչյուր մեքենամասի նշանակությունը և ընդհանուր կառուցվածքը,

4) ճիշտ է ներկայացնում անկախ կախոցքի ընդհանուր կառուցվածքը և թվարկում հիմնական մասերը,

5) ճիշտ է ներկայացնում անկախ կախոցքի յուրաքանչուր մասի նշանակությունը և ընդհանուր կառուցվածքը,

6) ճիշտ է ներկայացնում կախոցքի աշխատանքի ընթացքում, առաջացող հիմնական անսարքությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեստային առաջադրանքի  օգնությամբ, որի ժամանակ ուսանողը պետք է ճիշտ

ներակայացնի կախոցքների տեսակները, կառուցվածքային առանձնահատկությունները և հիմնական անսարքությունները:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- կախոցքների նշանակությունը, տեսակները, հիմնական բնութագրերը,

- կախյալ և անկախ կախոցքների  հիմնական մասերը,

- կախոցքի յուրաքանչուր մասի նշանակությունը և ընդհանուր կառուցվածքը,

- կախոցքի աշխատանքի ընթացքում առաջացող հիմնական անսարքությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե առաջադրանքը կատարվում է ճիշտ, որոշ ոչ էական բացթողումները

թույլատրելի են:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Արդյուքի ուսուցման համար

անհրաժեշտ է  օգտագործել պլակատներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն, կախոցի մեխանիզմ ու

կցման սարքավորում, կարգավորման գործիքներ, տրակտոր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ



ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել թափքերի տեսակները, կառուցվածքային առանձնահատկությունները և հիմնական անսարքությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում թափքերի նշակակությունը, տեսակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում թափքերի ընդհանուր կառուցվածքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում շրջանակի և թափքի հիմնական մասերից յուրաքանչյուրի նշանակությունը և ընդհանուր կառուցվածքը,

4) ճիշտ է ներկայացնում թափքերի հիմնական անսարքութունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեստային առաջադրանքի  միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը պետք է ճիշտ

ներկայացնի թափքերի տեսակները, կառուցվածքային առանձնահատկությունները և հիմնական անսարքությունները:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- թափքերի նշակակությունը, տեսակները,

- թափքերի ընդհանուր կառուցվածքը,

- շրջանակի և թափքի հիմնական մասերից յուրաքանչյուրի նշանակությունը և ընդհանուր կառուցվածքը,

- թափքերի տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները և հիմնական անսարքութունները:

Արդյունքը համարվում է ձեռքբերված, եթե առաջադրանքը կատարվում է հիմնականում անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման ընթացքում

օգտագործվում է ավտոմոբիլների թափքերի տարբեր տեսակների մոդելներ, պլակատներ, առանձին մասերի մոդելներ և

իրական նմուշներ, ուսումնական համապատասխան գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել անիվների և դողերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները և հիմնական անսարքությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում անիվների և դողերի կառուցվածքը և թվարկում մեքենամասերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում անիվների յուրաքանչյուր մեքենամասի նշանակությունը և ընդհանուր կառուցվածքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ավտոմոբիլի շահագործման ընթացքում անիվների և դողերի հիմնական անսարքությունները:



Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանքի  միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը պետք է կատարի

անիվների և դողերի տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- անիվների և դողորի կառուցվացքը,

- անիվների և դողորի տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները,

- շահագործման ընթացքում առաջացող հիմնական անսարքությունները,

- ավտոմոբիլի կարգավորում և տեխնիկական սպասարկում:

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանել առաջադրված բոլոր հարցերին:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման ընթացքում

օգտագործվում է անիվների և դողերի տարբեր տեսակների մոդելներ, նմուշներ, պլակատներ, ուսումնական համապատասխան

գրականություն, սպասարկման և կարգավորման նյութեր և գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ տե տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել մասնագիտացված շարժակազմերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում մասնագիտացված շարժակազմերի նշանակությունը, նշանակման համակարգը, հիմնական

բնութագրերը, ներկայացվող պահանջները,

2) ճիշտ է բացատրում ավտոմոբիլ-ինքնաթափերի բեռնաթափման համակարգերի ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքը,

3) ճիշտ է բացատրում ավտոմոբիլ-հեղուկատարների բեռնման բեռնաթափման համակարգերի ընդհանուր կառուցվածքը և

աշխատանքի առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է բացատրում փոշենման բեռներ փոխադրող մասնագիտացված շարժակազմերի բեռնման բեռնաթափման

համակարգերի ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքի առանձնահատկությունները,

5) ճիշտ է բացատրում ավտոմոբիլ-սառնարանների թափքերի սառեցման համակարգերի ընդհանուր կառուցվածքը և



աշխատանքի առանձնահատկությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեսթային առաջադրանքի  միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը ճիշտ պետք է

ներկայացնի մասնագիտացված շարժակազմերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- մասնագիտացված շարժակազմերի նշանակությունը,

- նշանակման համակարգը, հիմնական բնութագրերը ներկայացվող պահանջները,

- ավտոմոբիլ-ինքնաթափեր, նշանակությունը, ընդհանուր կառուցվածքը,

- ավտոմոբիլ-հեղուկատարներ, նշանակությունը, ընդհանուր կառուցվածքը,

- փոշենման բեռներ փոխադրող մասնագիտացված շարժակազմեր, նշանակությունը, ընդհանուր կառուցվածքը,

- բեռնման,  բեռնաթափման համակարգերի ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքի առանձնահատկությունները,

- ավտոմոբիլ-սառնարանների թափքերի սառեցման համակարգերի ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքի

առանձնահատկությունները:

Արդյունքը համարվում է ձեռքբերված, եթե թեստային առաջադրանքը կատարվում է ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական աշխատանքների միջոցով: Այդ պարապմունքների համար

նպատակահարմար է օգտագործել ուսումնական գրականություն, պլակատներ, շարժանկարներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ»

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ–5–15–007

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ վերամբարձ տրանսպորտային,

շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների էլեկտրասարքավորումների կառուցվածքի և աշխատանքի

առանձնահատկությունների վերաբերյալ:



Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 26 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 46 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԱՀ-ԱԱՕ-5-15-001 «Անվտանգություն և առաջին օգնություն»

մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների

էլեկտրասարքավորումների նշանակությունը, էլեկտրասնուցման համակարգը,

2) ներկայացնի  գործարկման շարժիչի վառոցքի համակարգը, հնարավոր անսարքությունները,

3) բացատրի ազդանշանային և լուսավորման համակարգերը,

4) բացատրի տեղեկատվական-արատորոշման համակարգը,

5) ներկայացնի էլեկտրոնային սարքավորումների հիմնական տեսակները:

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների

էլեկտրասարքավորումների նշանակությունը, էլեկտրասնուցման համակարգը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրասարքավորումների նշանակությունը,

2) ճիշտ է բացատրում և ներկայացնում էլեկտրասարքավորումների խմբերը,

3) ճիշտ է բացատրում գեներատորային տեղակայանքների նշանակությունը, տեսակները, ընդհանուր կառուցվածքը և

աշխատանքը,

4) ճիշտ է բացատրում ակումուլյատորային մարտկոցների ընդհանուր կառուցվածքը, տեսակները, մակնշումը, աշխատանքը և

բնութագիրը:



Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեսթային առաջադրանքի  օգնությամբ, որի ժամանակ ուսանողը պետք է ճիշտ

ներկայացնի վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների

էլեկտրասարքավորումների նշանակությունը, էլեկտրասնուցման համակարգը:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- էլեկտրասարքավորումների նշանակությունը,

- էլեկտրասարքավորումների խմբերը,

- գեներատորային տեղակայանքների նշանակությունը, տեսակները, ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքը,

- ակումուլյատորային մարտկոցների ընդհանուր կառուցվածքը, տեսակները, մակնիշումը, աշխատանքը և բնութագիրը

- կարգավորման և սպասարկման աշխատանքներ:

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի դրական, եթե թեստային առաջադրանքը կատարվի հիմնականում անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների համար

նպատակահարմար է օգտագործել պլակատներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն,  կարգավորման և

էլեկտրաչափիչ գործիքներ, տրակտոր և ավտոմեքենա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել  գործարկման շարժիչի վառոցքի համակարգը, հնարավոր անսարքությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում էլեկտրական գործարկման համակարգերի նշանակությունը և հարմարադասման սխեմաները,

2) ճիշտ է բացատրում գործակիչների էլեկտրամեխանիկական բնութագրերը, էլեկտրական կառավարումը, ընդհանուր

կառուցվածքը,

3) ճիշտ է բացատրում շարժիչի գործարկումը հեշտացնող միջոցների կառուցվածքը, տեսակները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեստային և գործնական առաջադրանքների  միջոցով: Թեստային առաջադրանքի

ժամանակ ուսանողը պետք է ճիշտ ներկայացնի գործարկման շարժիչի վառոցքի համակարգը, հնարավոր անսարքությունները:



Գործնական առաջադրանքի ժամանակ կհանձնարարվի հայտնաբերել էլկետրաէներգիայի աղբյուր հանդիսացող սարքերի

հնարավոր անսարքություններն արտաքին արտահայտումներով և կարգավորել դրանք:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- գործարկման շարժիչի վառոցքի համակարգի և մագնետոի կառուցվածքը ու աշխատանքի սկզբունքը,

- գործակիչների էլեկտրամեխանիկական բնութագրերը,

- էլեկտրական կառավարումը, ընդհանուր կառուցվածքը,

- շարժիչի գործարկումը հեշտացնող միջոցների կառուցվածքը, տեսակները:

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի դրական, եթե առաջադրանքները կատարվեն հիմնականում անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների համար

նպատակահարմար է օգտագործել պլակատներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն, կարգավորման և

էլեկտրաչափիչ գործիքներ, շարժիչի ուսումնական մոդել, վառոցքի համակարգի գործող ստենդ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Բացատրել ազդանշանային և լուսավորման համակարգերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում լուսավորման և ազդանշանային համակարգերի դասակարգումը, հիմնական տերմինները,

2) ճիշտ է բացատրում լուսավորման համակարգերի դասակարգումը, հիմնական մասերի տեսակները, կառուցվածքը,

3) ճիշտ է բացատրում ազդանշանային համակարգի նշանակությունը, նվազագույն համալիր կազմը, հիմնական մասերի

նշանակությունը և կառուցվածքը:

Գնահատման միջոցը Աարդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեստային  և գործնական առաջադրանքների  միջոցով: Թեստային առաջադրանքի

ժամանակ ուսանողը պետք է ներկայացնի ներկայացնում ազդանշանային և լուսավորման համակարգերը: Գործնական

առաջադրանքի ժամանակ կպահանջվի արտաքին արտահայտումներով բացահայտել էներգիայի սպառող հանդիսացող

սարքերի  անսարքությունները և կարգավորել:



Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- մեկնասարքի, լուսավորման, ազդանշանային համակարգերի նշանակությունը, հիմնական մասերի տեսակները,

կառուցվածքը,

- ազդանշանների և ստուգիչ-չափիչ սարքերի նշանակությունը, կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը:

Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի տրված առաջադրանքների լիարժեք  կատարման վրա:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների համար

նպատակահարմար է օգտագործել պլակատներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն, կարգավորման և

էլեկտրաչափիչ գործիքներ, լուսավորման և ազդանշանային համակարգերի գործող ստենդ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Բացատրել տեղեկատվական-արատորոշման համակարգը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տեղեկատվական-արատորոշման համակարգի նշանակությունը, հիմնական տարրերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրասնուցման հսկման սարքերը, դրանց կառուցվածքը,

3) ճիշտ է բացատրում ջերմաստիճանի, ճնշման, մակարդակի, հսկիչ սարքերի նշանակությունը, տեսակները, ընդհանուր

կառուցվածքը,

4) ճիշտ է բացատրում շարժման արագության և ծնկաձև լիսեռի պտուտաթվերի տեղեկատվական սարքերի տեսակները,

կառուցվածքը և աշխատանքը,

5) ճիշտ է բացատրում հսկման բոլոր համակարգերի նշանակությունը, տեսակները, կառուցվածքային սխեմաները,

6) ճիշտ է բացատրում օժանդակ էլեկտրասարքավորումների նշանակությունը, կառուցվածքը, աշխատանքը, բորտ էլեկտրական

ցանցի սկզբունքային սխեման և աշխատանքը, հիմնական բնութագրերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  խմբային քննարկման և գործնական առաջադրանքի  միջոցով: Խմբային քննարկման

ժամանակ ուսանողը պետք է կարողանա բացատրել բորտ էլեկտրական ցանցի սկզբունքային սխեման և աշխատանքը,



գործնական առաջադրանքի ժամանակ ուսանողից կպահանջվի կատարել համապատասխան սպասարկում և

կարգավորումներ:

Ստորև ներկայացվում է  ծրագրային մանրամասները.

- տեղեկատվական-արատորոշման համակարգի նշանակությունը, հիմնական տարրերը,

- էլեկտրասնուցման հսկման սարքերը, դրանց կառուցվածքը,

- ջերմաստիճանի, ճնշման, մակարդակի, հսկիչ սարքերի նշանակությունը, տեսակները, ընդհանուր կառուցվածքը,

- շարժման արագության և ծնկաձև լիսեռի պտուտաթվերի տեղեկատվական սարքերի տեսակները, կառուցվածքը և

աշխատանքը,

- հսկման բոլոր համակարգերի նշանակությունը, տեսակները, կառուցվածքային սխեմաները,

- օժանդակ էլեկտրասարքավորումների նշանակությունը, կառուցվածքը, աշխատանքը,

- բորտ էլեկտրական ցանցի սկզբունքային սխեման և աշխատանքը, հիմնական բնութագրերը,

- սպասարկում և կարգավորում:

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի դրական, եթե առաջադրանքները կատարվեն հիմնականում անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների շխատանքների միջոցով: Այդ

պարապմունքների համար նպատակահարմար է օգտագործել պլակատներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական

գրականություն, կարգավորման և էլեկտրաչափիչ գործիքներ, տեղեկատվական-արատորոշման համակարգերի գործող

ստենդ, համակարգիչ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել էլեկտրոնային սարքավորումների հիմնական տեսակները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների կառավարման և

թողարկման համակարգում օգտագործվող էլեկտրոնային սարքերը,



2) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաներում օգտագործվող

միկրոպրոցեսորային սարքերը,

3) ճիշտ է բացատրում էլեկտրոնային և միկրոպրոցեսորային սարքերի դերը և նշնակությունը,

4) ճիշտ է կատարում էլեկտրոնային և միկրոպրոցեսորային սարքերի միացման աշխատանքները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  խմբային քննարկման և գործնական առաջադրանքի  միջոցով: Խմբային քննարկման

ժամանակ ուսանողը պետք է ճիշտ ներկայացնի վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների

կառավարման և թողարկման համակարգում օգտագործվող էլեկտրոնային և միկրոպրոցեսորային սարքերը: Գործնական

առաջադրանքի ժամանակ ուսանողից կպահանջվի կատարել էլեկտրոնային և միկրոպրոցեսորային սարքերի միացման

աշխատանքներ:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների կառավարման և թողարկման համակարգում

օգտագործվող էլեկտրոնային սարքերը,

- վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաներում օգտագործվող միկրոպրոցեսորային

սարքերը,

- էլեկտրոնային և միկրոպրոցեսորային սարքերի դերն ու նշանակությունը,

- էլեկտրոնային և միկրոպրոցեսորային սարքերի միացման աշխատանքները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե առաջադրանքնը կատարվում է հիմնականում անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կկատարվի տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման գործընթացի ժամանակ

կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն, համապատասխան մշակումներ,

էլեկտրոնային սարքավորումների գործող ստենդ, համակարգիչ, ցուցադրական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՎԱՌԵԼԻՔԱՔՍԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐ, ՀԻԴՐՈՀԱՂՈՐԴԱԿ»

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ–5–15–008

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային

մեքենաներում կիրառվող վառելիքաքսանյութերի, տեխնիկական հեղուկների և հիդրոհաղորդակների վերաբերյալ գիտելիքներ

և շահագործման ընթացքում դրանք կիրառելու կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 36 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 36 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) բացատրի վառելիքաքսանյութերի և տեխնիկական հեղուկների նշանակությունը,

2) ներկայացնի ներքին այրման շարժիչներում օգտագործվող վառելանյութերի դասակարգումը, մակնշումը, կիրառումը,

3) ներկայացնի քսանյութերի դասակարգումը, մակնիշումը և կիրառումը,

4) ներկայացնի տեխնիկական հեղուկների նշանակությունը, տեսակները, կիրառման բնագավառները,

5) ներկայացնի վառելիքաքսանյութերի և տեխնիկական հեղուկների պահպանումը և լիցքավորումը,

6) հաշվարկի վառելանյութերի և քսանյութերի ծախսի նորմաները:

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Բացատրել վառելիքաքսանյութերի և տեխնիկական հեղուկների նշանակությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում վառելիքաքսանյութերի նշանակությունը ավտոմոբիլների շահագործման արդյունավետության

բարձրացման գործընթացում,

2) ճիշտ է բացատրում տեխնիկական հեղուկների նշանակությունը ավտոմոբիլի հուսալիության և երկարակեցության



ապահովման համար,

3) ճիշտ է ներկայացնում վառելիքաքսանյութերի նշանակությունը ավտոմոբիլի հուսալի աշխատանքը և երկարակեցությունը

ապահովման համար,

4) ճիշտ է ներկայացնում վառելիքաքսանյութերի և տեխնիկական հեղուկների նշանակությունը ավտոմոբիլի անվտանգ

շահագործումը ապահովելիս:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեստային  և գործնական առաջադրանքների միջոցով: Թեստային առաջադրանքի

միջոցով  ուսանողը պետք է ճիշտ ներկայացնի վառելիքաքսանյութերի և տեխնիկական հեղուկների նշանակությունը:

Գործնական առաջադրանքի ժամանակ ուսանողից կպահանջվի հաշվարկել վառելանյութերի և քսանյութերի ծախսի

նորմաները:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- վառելիքաքսանյութերի և տեխնիկական հեղուկների նշանակությունն ավտոմոբիլի հուսալիության ապահովման համար,

- վառելիքաքսանյութերի և տեխնիկական հեղուկների նշանակությունն ավտոմոբիլի երկարակեցության ապահովման

համար,

- վառելիքաքսանյութերի և տեխնիկական հեղուկների նշանակությունն ավտոմոբիլների շահագործման արդյունավետության

բարձրացման գործընթացում,

- վառելիքաքսանյութերի և տեխնիկական հեղուկների նշանակությունը     ավտոմոբիլի անվտանգ շահագործման

ապահովման համար:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողն առաջադրանքները կատարում է ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կկատարվի տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով: Ուսուցման

գործընթացի ժամանակ կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն,

վառելիքաքսանյութերի և տեխնիկական հեղուկների տեսականի, համապատասխան մշակումներ, ցուցադրական նյութեր,

տեսանյութեր, լիցքավորման սարքեր և գործիքներ, հրդեհային անվտանգության տեխնիկական միջոցներ:



ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ներքին այրման շարժիչներում օգտագործվող վառելանյութերի դասակարգումը, մակնշումը, կիրառումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վառելանյութերին ներկայացվող տեխնիկա-շահագործական պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում վառելանյութերի որակի նորմավորված ցուցանիշները,

3) ճիշտ է ներկայացնում բենզինների դասակարգումը, մակնիշումը և կիրառումը,

4) ճիշտ է ներկայացնում դիզելային վառելանյութերի դասակարգումը, մակնիշումը և կիրառումը,

5) ճիշտ է ներկայացնում գազային վառելանյութերի տեսակները, մակնիշումը և կիրառման բնագավառները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանքի  միջոցով: ՈՒսանողից կպահանջվի դասակարգել

ներկայացնում ներքին այրման շարժիչներում օգտագործվող վառելանյութեր, մակնշել և ներկայացնել դրանց կիրառման

բնագավառները:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- վառելանյութերին ներկայացվող տեխնիկա-շահագործական պահանջները,

- վառելանյութերի որակի նորմավորված ցուցանիշները,

- բենզինների դասակարգումը, մակնիշումը և կիրառումը,

- դիզելային վառելանյութերի դասակարգումը, մակնիշումը և կիրառումը,

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

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման գործընթացի

ժամանակ օգտագործվում է ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն, համապատասխան

մշակումներ, վառելանյութերի տեսականի, ցուցադրական նյութեր, տեսանյութեր,  լիցքավորման սարքեր և գործիքներ,

հրդեհային անվտանգության տեխնիկական միջոցներ::

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել քսանյութերի դասակարգումը, մակնիշումը և կիրառումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շարժիչային քսանյութերի դասակարգումը, մակնիշումը և կիրառման բնագավառները,

2) ճիշտ է ներկայացնում շարժահաղորդակներում կիրառվող քսանյութերի տեսակները և կիրառման բնագավառները,

3) ճիշտ է ներկայացնում քսուքների տեսակները և կիրառման բնագավառները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեսթային առաջադրանքի  օգնությամբ, որի ժամանակ ուսանողը ճիշտ է

դասակարգում քսանյութերը, ներկայացնում է մակնիշումը և կիրառման բնագավառները:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- շարժիչային քսանյութերի դասակարգումը, մակնիշումը,

- շարժիչային քսանյութերի կիրառման բնագավառները,

- շարժահաղորդակներում կիրառվող քսանյութերի տեսակները և կիրառման բնագավառները,

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

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կկատարվի տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով: Ուսուցման

գործընթացի ժամանակ կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն,

համապատասխան մշակումներ, ցուցադրական նյութեր, տեսանյութեր,քսանոյւթերի տեսականի, լիցքավորման սարքեր և

գործիքներ, հրդեհային անվտանգության տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել տեխնիկական հեղուկների նշանակությունը, տեսակները, կիրառման բնագավառները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ ներկայացնում շարժիչներում օգտագործվող հովացնող հեղուկների նշանակությունը, դասակարգումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում կցորդիչի հաղորդակում կիրառվող տեխնիկական հեղուկների նշանակությունը, դասակարգումը,

մակնիշումը,



3) ճիշտ է ներկայացնում արգելակային հաղորդակում կիրառվող տեխնիկական հեղուկների նշանակությունը, դասակարգումը,

մակնիշումը,

4) ճիշտ է ներկայացնում ղեկային վարման հաղորդակում կիրառվող տեխնիկական հեղուկների նշանակությունը,

դասակարգումը, մակնիշումը,

5) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և մասնագիտացված

շարժակազմի աշխատանքային օրգանների և սարքավորումների հաղորդակներում կիրառվող տեխնիկական հեղուկների

նշանակությունը, դասակարգումը, մակնիշումը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեսթային առաջադրանքի  միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը ճիշտ է ներկայացնում

տեխնիկական հեղուկների նշանակությունը, տեսակները, կիրառման բնագավառները:

Ծրագրային մանրամասներ:

- շարժիչներում օգտագործվող հովացնող հեղուկների նշանակությունը, դասակարգումը,

- կցորդիչի հաղորդակում կիրառվող տեխնիկական հեղուկների նշանակությունը, դասակարգումը, մակնիշումը,

- արգելակային հաղորդակում կիրառվող տեխնիկական հեղուկների նշանակությունը, դասակարգումը, մակնիշումը,

- ղեկային վարման հաղորդակում կիրառվող տեխնիկական հեղուկների նշանակությունը, դասակարգումը, մակնիշումը::

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողն առաջդրանքը կատարում է ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կկատարվի տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով: Ուսուցման

գործընթացի ժամանակ կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն,

համապատասխան մշակումներ, ցուցադրական նյութեր, տեսանյութեր,  լիցքավորման սարքեր և գործիքներ, տեխնիկական

հեղուկների տեսականի, հրդեհային անվտանգության տեխնիկական միջոցներ::

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել վառելիքաքսանյութերի և տեխնիկական հեղուկների պահպանումը և լիցքավորումը



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բենզինների պահպանումը և ավտոմոբիլի լիցքավորումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում դիզելային վառելիքի պահպանումը և ավտոմոբիլի լիցքավորումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում հեղուկ գազի պահպանումը և լիցքավորումը,

4) ճիշտ է ներկայացնում բնական գազի պահպանումը և լիցքավորումը,

5) ճիշտ է ներկայացնում քսանյութերի պահպանումը և լիցքավորումը,

6) ճիշտ է ներկայացնում տեխնիկական հեղուկների պահպանումը և լիցքավորումը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանքի  միջոցով, որի ժամանակ ուսանողից կպահանջվի

բացատրել վառելիքաքսանյութերի, տեխնիկական հեղուկների, բնական և հեղուկ գազի, բենզինի պահպանման

տեխնոլոգիաները և կատարել լիցքավորում:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- բենզինի պահպանումը և ավտոմոբիլի լիցքավորումը,

- դիզելային վառելիքի պահպանումը և ավտոմոբիլի լիցքավորումը,

- բնական գազի պահպանումը և լիցքավորումը, հեղուկ գազի պահպանումը և լիցքավորումը,

- քսանյութերի պահպանումը և լիցքավորումը,

- տեխնիկական հեղուկների պահպանումը և լիցքավորումը:

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

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կկատարվի տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով: Ուսուցման

գործընթացի ժամանակ կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն,

համապատասխան մշակումներ, ցուցադրական նյութեր, տեսանյութեր, լիցքավորման սարքեր և գործիքներ

վառելիքաքսանյութերի և տեխնիկական հեղուկների տեսականի, հրդեհային անվտանգության տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ



ՈՒսումնառության արդյունք 6 Հաշվարկել վառելանյութերի և քսանյութերի ծախսի նորմաները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տրանսպորտա-տեխնոլոգիական աշլատանքներում վառելիքի նորմաները, դրանց ավելացման և

նվազեցման պայմանները,

2) ճիշտ է հաշվում վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների վառելիքի ծախսի նորմատիվային արժեքը,

3) ճիշտ է հաշվում շինարարական մեքենաների վառելիքի ծախսի նորմատիվային արժեքը,

4) ճիշտ է հաշվում ճանապարհային մեքենաների վառելիքի ծախսերի նորմատիվային արժեքները,

5) ճիշտ է հաշվում մասնագիտացված շարժակազմի վառելիքի ծախսերի նորմատիվային արժեքները,

6) ճիշտ է հաշվում քսանյութերի ծախսի նորմաները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանքի  միջոցով: Ուսանողից կպահանջվի հաշվարկել

վառելանյութերի և քսանյութերի ծախսերի նորմատիվային արժեքները:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- տրանսպորտա-տեխնոլոգիական աշլատանքներում վառելիքի նորմաները, դրանց ավելացման և նվազեցման

պայմանները,

- վերամբարձ տրանսպորտային շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և  մասնագիտացված շարժակազմի

վառելիքի ծախսերի նորմատիվային արժեքների և քսանյութերի ծախսի նորմաների հաշվարկը:

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

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կկատարվի տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով: Ուսուցման

գործընթացի ժամանակ կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն,

համապատասխան մշակումներ, ցուցադրական նյութեր, տեսանյութեր, լիցքավորման սարքեր և գործիքներ,

վառելիքաքսանյութերի և տեխնիկական հեղուկների տեսականի, հրդեհային անվտանգության տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ



ՈՒսումնառության արդյունք 7 Ներկայացնել վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների հիդրոհաղորդակների

նշանակությունը, կառուցվածքային առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հիդրոհաղորդակների, նշանակությունը, դասակարգումը և ներկայացվող պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում բաց և փակ հիդրոհաղորդակների աշխատանքի սկզբունքը և կառուցվածքային

առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում հիդրոմեքենաների նշանակությունը, դասակարգումը, կառուցվածքային առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում հիդրոհաղորդակի հաշվարկի և ագրեգատների ընտրության հիմունքները,

5) ճիշտ է ներկայացնում հիդրոհաղորդակների տեխնիկական սպասարկմանը և շահագործմանը ներկայացվող պահանջները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեսթային և գործնական առաջադրանքների  միջոցով: Թեստային առաջադրանքի

ժամանակ ուսանողը պետք է ճիշտ ներկայացնի  վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային

մեքենաների հիդրոհաղորդակների նշանակությունը, կառուցվածքային առանձնահատկությունները: Գործնական

առաջադրանքի ժամանակ կպահանջվի կատարել հիդրոհաղորդակի հաշվարկ և ընտրություն:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- հիդրոհաղորդակների, նշանակությունը, դասակարգումը և ներկայացվող պահանջները,

- բաց և փակ հիդրոհաղորդակների աշխատանքի սկզբունքը և կառուցվածքային առանձնահատկությունները,

- հիդրոմեքենաների նշանակությունը, դասակարգումը, կառուցվածքային առանձնահատկությունները,

- հիդրոհաղորդակի հաշվարկի և ագրեգատների ընտրության սկզբունքները և ձևերը,

- հիդրոհաղորդակների  տեխնիկական սպասարկմանը և շահագործմանը ներկայացվող պահանջները:

- հիդրոհաղորդակի հաշվարկման եղանակները:

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի դրական, եթե առաջադրանքները կատարվեն անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների համար

նպատակահարմար է օգտագործել պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն,



տրանսպորտային, ճանապարհային և շինարարական մեքենաների հիդրավլիկական համակարգերի և դրանց առանձին

մասերի գործող ստենդներ և ուսումնական մոդելներ, հիդրավլիկ համակարգերի կարգավորման գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄՆ ԱՐԳԵԼՈՂ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ»

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ–5–15-009

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

շահագործումն արգելող անսարքությունների և պայմանների վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 48 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 24 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի արգելակային և ղեկային կառավարման համակարգերի անսարքություններն ու տրանսպորտային

միջոցների շահագործումն արգելող պայմանները,

2) ներկայացնի արտաքին լուսային սարքերի անսարքություններն ու ավտոմեքենայի շահագործումն արգելող պայմանները,

3) ներկայացնի անիվների և դողերի անսարքությունները և ավտոմեքենայի շահագործումն արգելող պայմանները,

4) ներկայացնի շարժիչի անսարքությունները, ավտոմեքենայի այլ անսարքություններն ու շահագործումն արգելող

պայմանները:

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել արգելակային և ղեկային կառավարման համակարգերի անսարքություններն ու տրանսպորտային միջոցների



շահագործումն արգելող պայմանները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում արգելակային համակարգի անսարքությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ղեկային կառավարման համակարգի անսարքությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեսթային առաջադրանքի  օգնությամբ, որի ժամանակ  ուսանողը ճիշտ կներկայացնի

արգելակային և ղեկային կառավարման համակարգերի անսարքություններն ու տրանսպորտային միջոցների շահագործումն

արգելող պայմանները:

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները.

- արգելակային համակարգի կառուցվածքը, աշխատանքը,

- արգելակային համակարգի հնարավոր անսարքությունները,

- արգելակային մեխանիզմի կարգավորումները և տենիկական սպասարկումները,

- ղեկային կառավարման համակարգի կառուցվածքը, աշխատանքը,

- ղեկային կառավարման համակարգի հնարավոր անսարքությունները,

- ղեկային կառավարման մեխանիզմի կարգավորումները և տենիկական սպասարկումները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե առաջադրանքը կատարվում է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման ընթացքում

օգտագործվում է ուսումնական գրականություն, պլակատներ, կարգավորման գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել արտաքին լուսային սարքերի անսարքություններն ու ավտոմեքենայի շահագործումն արգելող պայմանները



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում արտաքին լուսային սարքերի հնարավոր անսարքությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում լապտերների կարգավորումը, արտաքին լուսավորման սարքերի աշխատանքային ռեժիմները,

լուսաանդրադարձների աղտոտվածության աստիճանը, առկայծող փարոսիկների տեղակայումը, արտաքին լուսային սարքերի

ստանդարտների անհամապատասխանությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանքի  միջոցով: Ուսանողից կպահանջվի բացահայտել

արտաքին լուսային սարքերի հնարավոր անսարքությունները, ստանդարտների անհամապատասխանությունը, կարգավորել

լապտերները, արտաքին լուսավորման սարքերի աշխատանքային ռեժիմները, տեղակայել առկայծող փարոսիկները:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները`

- ավտոմեքենայի արտաքին լուսային սարքերի նշանակությունը, տեսակները, կառուցվածքը,

- ավտոմեքենայի արտաքին լուսային սարքերի անսարքությունները, կարգավորումը և տեխնիկական սպասարկուը,

- արտաքին լուսավորման սարքերի աշխատանքային ռեժիմները,

- լուսաանդրադարձների աղտոտվածության աստիճանը,

- արտաքին լուսային սարքերի ստանդարտները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե առաջադրանքը կատարվում է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման ընթացքում

օգտագործվում է ուսումնական գրականություն, պլակատներ, կարգավորման գործիքներ և անհրաժեշտ մեքենամասեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել անիվների և դողերի անսարքությունները և ավտոմեքենայի շահագործումն արգելող պայմանները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում դողերի պահպանաշերտերի նախշանկարի մնացորդային բարձրության ստանդարտային չափերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում դողերի հենքերի տեղային վնասվածքները և հիմնակմախքի շերտաբաժանումը,

3) ճիշտ է բացատրում անվահեծի կամ անվասկավառակի ամրացումը,



4) ճիշտ է բացատրում դողերի համապատասխանությունը ավտոմեքենայի տվյալ մոդելին,

5) ճիշտ է բացատրում տարբեր դողերի տեղեկայման հետևանքով առաջացող երևույթները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանքի  միջոցով: Ուսանողից կպահանջվի բացահայտել

անիվների և դողերի անսարքությունները և ավտոմեքենայի շահագործումն արգելող պայմանները:

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները.

- դողերի տեսակները և կառուցվածքային առանձնահատկությունները,

- դողերի ստանդարտային չափերը,

- դողերի պահպանաշերտերի նախշանկարի մնացորդային բարձրության ստանդարտային չափերը,

- դողերի հենքերի տեղային վնասվածքները և հիմնակմախքի շերտաբաժանումը,

- անվահեծերի կամ անվասկավառակների տեսակները, չափերը և ամրացումները,

- դողերի դիզբալանսը,

- տարբեր դողերի տեղեկայման հետևանքով առաջացող երևույթները:

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

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման ընթացքում

օգտագործվում է ուսումնական գրականություն, պլակատներ, կարգավորման գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել շարժիչի անսարքությունները, ավտոմեքենայի այլ անսարքություններն ու շահագործումն արգելող պայմանները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում արտածվող գազերում վնասակար նյութերի պարունակությունը կամ դրանց ծխայնությունը, որոնք

գերազանցում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ցուցանիշները,

2) ճիշտ է ներկայացնում այն բոլոր հնարավոր դեպքերը, երբ խախտված է սնման համակարգի հերմետիկությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում բանած գազերի արտածման համակարգի անսարքությունները,



4) ճիշտ է նարկայացնում արտաքին աղմուկի թույլատրելի մակարդակը,

5) ճիշտ է ներկայացնում ավտոմոբիլի շահագործումը չթույլատրող անսարքություններն ու պայմանները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանքի  միջոցով: Ուսանողից կպահանջվի բացահայտել  շարժիչի

և ավտոմեքենայի այլ անսարքությունները և շահագործումն արգելող պայմանները և վերացնել աղմուկ առաջացնող

պատճառները:

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները.

- ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված արտածվող գազերում վնասակար նյութերի պարունակությունը,

- սնման համակարգի անսարքությունները,

- բանած գազերի արտածման համակարգի անսարքությունն,

- ավտոմոբիլի շահագործումը չթույլատրող անսարքություններ,

- արտաքին աղմուկի թույլատրելի մակարդակը,

- աղմուկ առաջացնող պատճառների վերացումը:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե առաջադրանքը կատարվում է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման ընթացքում

օգտագործվում է ուսումնական գրականություն, պլակատներ, կարգավորման գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ»

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ–5–15–010

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել անհրաժեշտ գիտելիքներ և դրանց կիրառման հմտություններ` երթևեկության

անվտանգության ապահովման մասին ՀՀ օրենքի և ՀՀ-ում գործող ճանապարհային երթևեկության կանոնների վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 48 ժամ, որից՝



տեսական պարապմունք՝ 24 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 24 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին ՀՀ օրենքում օգտագործվող

հիմնական հասկացությունները,

2) բացատրի Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային երթևեկության կանոնները,

3) ներկայացնի ճանապարհային նշանները,

4) ներկայացնի ճանապարհային գծանշանները,

5) ներկայացնի տրանպորտային միջոցի ճանաչման նշանները,

6) ներկայացնի ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներից բխող վարչական իրավախախտումները և

նրանց համապատասխան սանկցիաները:

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին ՀՀ օրենքում օգտագործվող հիմնական

հասկացությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ընկալում և բացատրում գործող օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային երթևեկության մասնակիցների հիմնական իրավունքներն ու պարտականությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում տրանսպորտային միջոցների սեփականատիրոջ, վարորդի, հետիոտների և ուղևորների հիմնական

պարտականություններն ու իրավունքները` համաձայն գործող իրավական ակտերի,

4) ճիշտ է ներկայացնում տրանսպորտային միջոցների դասակարգման և դրանց վարման թույլտվության իրավունքները`

համաձայն գործող իրավական ակտերի:



Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեստային առաջադրանքի  օգնությամբ, որի ժամանակ  ուսանողը ճիշտ կներկայացնի

ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին ՀՀ օրենքում օգտագործվող հիմնական

հասկացությունները:

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները.

- գործող օրենքում  օգտագործվող  հիմնական հասկացությունները,

- տրանսպորտային միջոցների սեփականատիրոջ հիմնական իրավունքներն ու պարտականությունները,

- վարորդի, հետիոտների և ուղևորների հիմնական  պարտականություններն ու իրավունքները,

- տարբեր տրանսպորտային միջոցների դասակարգումը և դրանք վարելու իրավունքը:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե թեստային առաջադրանքը կատարվում է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:

Ուսուցման ընթացքում օգտագործվում է ուսումնական գրականություն, օրենսդրական փաստաթղթեր, ճանապարհների և

փոխհատումների սխեմաներ, լուսաֆորների, գծանշումների, ճանապարհային նշանների լուսանկարներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Բացատրել Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային երթևեկության կանոնները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում ՀՀ ճանապարհային երթևեկության կանոնների ընդհանուր դրույթները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ՀՀ ճանապարհային երթևեկության կանոններով սահմանված լուսացույցի և կարգավորողի

ազդանշանները,

3)ճիշտ է կիրառում վթարային ազդանշանը,

4) ճիշտ է ներկայացնում հատուկ ազդանշանի կիրառումը,

5)ճիշտ է ներկայացնում երթևեկությունը ավտոմայրուղիներում և բնակելի գոտիներում,

6) ճիշտ է ներկայացնում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների երթևեկության առավելությունը, արտաքին



լուսային սարքերի և ձայնային ազդանշանների կիրառումը, մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների քարշակումը,

մարդկանց և բեռների փոխադրումները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեստային առաջադրանքի  օգնությամբ, որի ժամանակ ուսանողը ճիշտ կներկայացնի

Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային երթևեկության կանոնները:

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները.

- ՀՀ  ճանապարհային երթևեկության կանոնների ընդհանուր դրույթները,

- լուսացույցի և կարգավորողի ազդանշանները,

- վթարային ազդանշանի և <<Վթարային կանգառ>> ճանաչման նշանի կիրառումը,

- հատուկ ազդանշանների կիրառումը,

- երթևեկության սկիզբը և մանևրումը,

- տրանսպորտային միջոցների դասավորումը  երթևեկելի մասում,

- վազանցը և երթևեկության արագությունը,

- կանգառը և կայանումը,

- հետիոտնային անցումների հատումը,

- երթևեկությունը երկաթուղային գծանցներով,

- երթևեկությունը ավտոմայրուղիներով,

- երթևեկությունը բնակելի գոտիներում:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը թեսթային առաջադրանքը կատարում է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով:` Ուսուցման

ընթացքում օգտագործվում է ուսումնական գրականություն, ճանապարհների և փոխհատումների սխեմաներ, լուսաֆորների,

գծանշումների, ճանապարհային նշանների լուսանկարներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական պարապմունք՝ 4 ժամ



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել ճանապարհային նշանները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային նախազգուշացնող նշանները,

2) ճիշտ է ներկայացնում առավելության նշանները,

3) ճիշտ է ներկայացնում արգելող նշանները,

4) ճիշտ է ներկայացնում թելադրող և հատուկ թելադրանքի նշանները,

5) ճիշտ է ներկայացնում տեղեկատվության սպասարկման և լրացուցիչ տեղեկատվության (ցուցանակների) նշանները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեսթային և գործնական առաջադրանքի  միջոցով: Թեստային առաջադրանքի

ժամանակ ուսանողը պետք է ճիշտ ներկայացնի   ճանապարհային նշանները: Գործնական առաջադրանքի ժամանակ

ուսանողը պետք է ճանապարհափողոցային ցանցի տվյալ տեղամասում ճիշտ կիրառի երթևեկության կազմակերպման

անհրաժեշտ սխեման:

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները.

- ճանապարհային նախազգուշացնող նշաններ,

- առավելության  նշաններ,

- արգելող  նշաններ,

- թելադրող և հատուկ թելադրանքի  նշաններ,

- տեղեկատվության սպասարկման և լրացուցիչ տեղեկատվության  (ցուցանակներ)  նշաններ:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է համարվում, եթե ուսանողը առաջադրանքները կատարում է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով:` Ուսուցման

ընթացքում օգտագործվում է ուսումնական գրականություն, ճանապարհների և փոխհատումների սխեմաներ, լուսաֆորների,

գծանշումների, ճանապարհային նշանների լուսանկարներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական պարապմունք՝ 4 ժամ



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել ճանապարհային գծանշանները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային հորիզոնական գծանշումները և դրանց կիրառումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային ուղղաձիգ գծանշումները և դրանց կիրառումը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեստային և գործնական առաջադրանքի  միջոցով: Թեստային առաջադրանքի

ժամանակ ուսանողը պետք է ճիշտ ներկայացնի   ճանապարհային գծանշանները: Գործնական առաջադրանքի ժամանակ

ուսանողից կպահանջվի ճանապարհափողոցային ցանցի տվյալ տեղամասում ճիշտ օգտվել ճանապարհային գծանշաններից

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները.

- ճանապարհային հորիզոնական գծանշումները և դրանց կիրառումը,

- ճանապարհային ուղղաձիգ գծանշումները և դրանց կիրառումը:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե առաջադրանքը կատարվում է բացարձակապես անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման ընթացքում

օգտագործվում է ուսումնական գրականություն, ճանապարհների և փոխհատումների սխեմաներ, լուսաֆորների, գծանշումների,

ճանապարհային նշանների լուսանկարներ, տրանսպորտային միջոց:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել տրանպորտային միջոցի ճանաչման նշանները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Ավտոգնացք, Երկարաչափ, Տրանսպորտային միջոց ճանաչման նշանները և նրանց

ներկայացվող պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում արագության Արագության սահմանափակում, Դանդաղընթաց տրանսպորտային միջոց, Մեծ

եզրաչափերով բեռ, Վտանգավոր բեռ նշանները և դրանց ներկայացվող պահանջները,

3) ճիշտ է ներկայացնում Երեխաների փոխադրում, Խուլ վարորդ, ՈՒսումնական տրանսպորտային միջոց, Բժիշկ»,



Հաշմանդամ նշանները և դրանց ներկայացվող պահանջները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեստային առաջադրանքի և ավտոմեքենայի գործնական վարման  միջոցով:

Թեստային առաջադրանքի ժամանակ ուսանողը պետք է ճիշտ ներկայացնի   տրանպորտային միջոցի ճանաչման նշանները:

Գործնական վարման ժամանակ ուսանողից կպահանջվի ճանապարհափողոցային ցանցի տվյալ տեղամասում ճիշտ օգտվել

տրանպորտային միջոցի ճանաչման նշաններից:

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները.`

- ավտոգնացք,

- երկարաչափ տրանսպորտային միջոց,

- արագության սահմանափակում,

- դանդաղընթաց տրանսպորտային միջոց,

- մեծ եզրաչափերով բեռ,

- վտանգավոր բեռ,

- երեխաների փոխադրում,

- խուլ վարորդ,

- ուսումնական  տրանսպորտային միջոց,

- բժիշկ,

- հաշմանդամ

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե բոլոր առաջադրանքները կատարվում են անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման ընթացքում

օգտագործվում է ուսումնական գրականություն, ճանապարհային և տրանսպորտային միջոցների ճանաչման նշանների

լուսանկարներ, ավտոմեքենա:

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական պարապմունք՝ 4 ժամ



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներից բխող վարչական իրավախախտումները և նրանց

համապատասխան սանկցիաները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ՀՀ-ում գործող ճանապարհային երթևեկության կանոնների իրավախախտումների հոդվածի

դիսպոզիցիան,

2)ճիշտ է ներկայացնում ՎԻՎՕ հոդվածը, մասը և համաձայն վարչական իրավախաղտումների տուգանքաչափերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեստային առաջադրանքի  օգնությամբ, որի ժամանակ ուսանողը ճիշտ կներկայացնի

ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներից բխող վարչական իրավախախտումները և նրանց

համապատասխան սանկցիաները:

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները.

- ՀՀ-ում գործող ճանապարհային երթևեկության կանոնների իրավախախտումների հոդվածի դիսպոզիցիան,

- վարչական իրավախաղտումների տուգանքաչափերը:

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

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման ընթացքում

օգտագործվում է ուսումնական գրականություն, օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՎԱՐՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ–5–15–011

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ավտոմեքենայի անվտանգ վարման անհրաժեշտ հմտություններ և

կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 48 ժամ



տեսական պարապմունք՝ 24 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 24 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՎՏՇՃՄ -5-12-009 «Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն

արգելող անսարքություններն ու պայմանները», ՎՏՇՃՄ -5-12-010 «Ճանապարհային երթևեկության կանոններ» մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի անվտանգ երթևեկության վրա ազդող ավտոմեքենայի հիմնական բնութագրերը և շահագործական գործոնները,

2) ներկայացնի երթի ընթացքում հոգեբանաֆիզիոլոգիական կողմնորոշման առանձնահատկությունները,

3) տիրապետի ավտոմեքենայի վարման գործնական հմտություններին,

4) վարի ավտոմեքենան իրական ճանապարհային շահագործական պայմաններում:

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք1 Ներկայացնել անվտանգ երթևեկության վրա ազդող ավտոմեքենայի հիմնական բնութագրերը և շահագործական գործոնները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ավտոմեքենայի ծանրության կենտրոնի դիրքի և անվադողերի ճանապարհի հետ կցման ազդեցությունը

անվտանգ երթևեկության վրա,

2) ճիշտ է ներկայացնում միջին արագության և դանդաղեցման ընտրության նշանակությունը, իներցիայի և սահքի երևույթների

դերը ավտոմեքենայի վարման ժամանակ,

3) ճիշտ է ներկայացնում ավտոմեքենայի անցողականության և մանևրողականոթյան ազդեցությունը անվտանգ երթևեկության

վրա,

4) ճիշտ է ներկայացնում ավտոմեքենայի կայունության և կառավարելիության ազդեցությունը անվտանգ երթևեկության վրա:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեստային առաջադրանքի  օգնությամբ, որի ժամանակ ուսանողը ճիշտ կներկայացնի

անվտանգ երթևեկության վրա ազդող ավտոմեքենայի հիմնական բնութագրերը և շահագործական գործոնները:

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները.



- ավտոմեքենայի ծանրության կենտրոնի դիրքը,

- անվադողերի ճանապարհի հետ կցման ազդեցությունը,

- միջին արագության,

- արագության փոփոխությունը,

- իներցիայի և սահքի երևույթները,

- ավտոմեքենայի անցողականությունը,

- ավտոմեքենայի մանևրողականոթյունը,

- ավտոմեքենայի կայունությունը,

- ավտոմեքենայի կառավարելիությունը:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը թեստային առաջադրանքը կատարում է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

օգտագործվում է ուսումնական գրականություն, պլակատներ, շարժանկարներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք ՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել երթի ընթացքում հոգեբանաֆիզիոլոգիական կողմնորոշման առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում տեսանելիության առանձնահատկությունները տարբեր բնակլիմայական ու ռելիեֆային պայմաններում,

գործնականում ցուցաբերում տեսողության համապատասխան հմտություններ,

2) ճիշտ է բացատրում տարածության և ժամանակի ընկալման կարևորությունը անվտանգ երթի ընթացքում և ցուցաբերում

համապատասխան հմտություններ,

3)ճիշտ է ներկայացնում ավտոմեքենայի հավասարակշռության ազդեցությունը անվտանգ փոխադրումների ժամանակ,

4) ճիշտ է բացատրում ավտոմեքենայի և շրջապատի կողմից լրացուցիչ ձայնային, լուսային և այլ ազդանշանների ընկալման

կարևորությունը ավտոմեքենայի շարժման ընթացքում և ցուցաբերում դրանց ընկալման համապատասխան հմտություններ,



5)ճիշտ է բացատրում այլ տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից կատարած սխալները և ցուցաբերում ՃՏՊ-ից

խուսափելու համապատասխան հմտություն:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեստային առաջադրանքի  օգնությամբ, որի ժամանակ ուսանողը ճիշտ կներկայացնի

երթի ընթացքում հոգեբանաֆիզիոլոգիական կողմնորոշման առանձնահատկությունները:

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները.

- տեսանելիությունը,

- տարածության և ժամանակի ընկալումը,

- ավտոմեքենայի հավասարակշռությունը,

- ավտոմեքենայի և շրջապատի կողմից լրացուցիչ ձայնային, լուսային և այլ ազդանշանների ընկալումը,

- այլ տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից կատարած սխալները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը թեստային առաջադրանքը կատարում է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման ընթացքում օգտագործվում

է ուսումնական գրականություն, պլակատներ, վթարային իրավիճակները բնութագրող շարժանկարներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Տիրապետել ավտոմեքենայի վարման գործնական հմտություններին

Կատարման չափանիշներ 1) ելնելով երթևեկության անվտանգության, վարորդի հոգեբանաֆիզիոլոգիական պահանջներից` երթից առաջ ճիշտ

դիրքավորվում վարորդի տեղում,

2) ճիշտ է օգտվում կցորդիչի կառավարման և աքսելերատորի ոտնակներից,

3) ճիշտ է կատարում ավտոմեքենայի սահուն տեղաշարժ կանգնած դիրքից,

4) ճիշտ է օգտվում ավտոմեքենայի ղեկային և արգելակային համակարգերի կառավարման օրգաններից,

5) ճիշտ է օգտվում լուսավորության, չափիչ-ստուգիչ և ազդանշանային սարքերից,



6) ճիշտ է կատարում ավտոմեքենայի ուղիղ, հետադարձ և շրջադարձային շարժումներ,

7) ճիշտ և վարժ իրականացնում է փոխանցման տուփի կառավարումը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է ավտոմեքենայի գործնական վարման միջոցով: Ուսանողից կպահանջվի կիրառելով

կատարման չափանշներով սահմանված պահանջները անսխալ վարել ավտոմեքենան:

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները.

- վարորդի հոգեբանաֆիզիոլոգիական պահանջները,

- կցորդիչի կառավարման մեխանիզմները,

- աքսելերատորի ոտնակների տեսակները (ոտքի, ձեռքի),

- ավտոմեքենայի ընթացքային մասերի հուսալիությունը և կառավարումը,

- ավտոմեքենայի ղեկային կառավարման մեխանիզմների տեխնիկական վիճակը,

- արգելակային համակարգերի մեխանիզմների տեխնիկական վիճակը,

- լուսավորության, չափիչ-ստուգիչ և ազդանշանային սարքերի տեխնիկական վիճակը,

- փոխանցման տուփի կառավարման մեխանիզմի տեխնիկական վիճակը,

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը կարողանում է անսխալ վարել ավտոմեքենան:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման ընթացքում օգտագործվում

է ուսումնական գրականություն, պլակատներ, շարժանկարներ, ավտոմեքենա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Վարել ավտոմեքենան իրական ճանապարհային շահագործական պայմաններում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում ավտոմեքենայի դիրքավորումը և վերադիրքավորումը երթուղում` կախված ընտրված նպատակակետից և

տրանսպորտային հոսքի ծանրաբեռնվածությունից,

2) ճիշտ է իրականացնում միջանկյալ կանգառները և կանգառներից շարժումը երթի ժամանակ,



3) ճիշտ է կիառում ճանապարհային երթևեկության կանոնները շարժման ժամանակ,

4) ճիշտ է վարում ավտոմեքենան քաղաքային և միջքաղաքային ճանապարհային պայմաններում,

5) ճիշտ է վարում ավտոմեքենան տեսանելիության, ճանապարհային և շահագործական տարբեր պայմաններում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  գործնական վարման միջոցով: Ուսանողից կպահանջվի  իրական ճանապարհային

շահագործական պայմաններում անսխալ վարել ավտոմեքենան:

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները.

- տրանսպորտային հոսքեր,

- ավտոմեքենայի դիրքավորումը և վերադիրքավորումը երթուղում,

- ավտոմեքենայի միջանկյալ կանգառներ,

- ճանապարհային երթևեկության կանոնները,

- քաղաքային և միջքաղաքային ճանապարհներ,

- ոլորապտույտ և զառիթափ ճանապարհներ:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը կարողանում է անսխալ վարել ավտոմեքենան վերոհիշյալ

պայմաններում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման ընթացքում օգտագործվում

է ուսումնական գրականություն, պլակատներ, շարժանկարներ, ավտոմեքենա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ»

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ-5-15-012

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել տնտեսագիտական մտածողություն, ինչպես նաև շուկայական

հարաբերություններին մասնակցության կարողություններ: Մոդուլի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի



կառավարման գործընթացների կազմակերպման, կառավարչական որոշումների կայացման ունակություններ՝ իր

լիազորությունների շրջանակում:

Մոդուլի տևողությունը 48 ժամ, որից՝

տեսական պարապմունք՝ 24 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 24 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը նախապես պետք է ուսումնասիրած լինի Տնտեսագիտության հիմունքներ

առարկան:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

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

2) ներկայացնի գնագոյացման հետ կապված հասկացությունները և մեխանիզմները,

3) կատարի կազմակերպության գործունեության վերաբերյալ վերլուծական աշխատանքներ,

4) պատրաստի բիզնես պլանի կազմման համար նախնական տվյալները,

5) հաշվարկի հարկերը,

6) ներկայացնի կառավարման մեթոդները և կառավարման ապարատի կառուցվածքը:

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

մակարդակի ապահովվումն է:

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

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

2) ճիշտ է բնութագրում նյութական ռեսուրսները և ճիշտ գնահատում դրանց օգտագործման մակարդակը,

3) ճիշտ է բնութագրում աշխատանքային ռեսուրսները և ճիշտ գնահատում դրանց օգտագործման մակարդակը,

4) ճիշտ է բնութագրում ֆինանսական ռեսուրսները և ճիշտ գնահատում դրանց օգտագործման մակարդակը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստերի, գործնական աշխատանքների միջոցով: Թեստային առաջադրանքի ժամանակ



ուսանողը պետք է ճիշտ ներկայացնի կազմակերպության ռեսուրսները և դրանց օգտագործման մակարդակի գնահատման

ցուցանիշները: Գործնական առաջադրանքի ժամանակ ուսանողից կպահանջվի կատարել ցուցանիշների հաշվարկներ:

Ստորև բերվում են այս արդյունքի հետ կապված 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 թեստերին պատասխանի ընդհանուր առմամբ ճիշտ,

իսկ ցուցանիշների հաշվարկները կատարի ճիշտ։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցանումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման գործընթացի

ընթացքում կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն, համապատասխան մշակումներ,

ցուցադրական նյութեր, տեսանյութեր, օրենսդրական և նորմատիվային ակտեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել գնագոյացման հետ կապված հասկացությունները և մեխանիզմները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում գնի տարբեր մակարդակների կազմը և կապը,

2) ճիշտ է ներկայացնում արտադրանքի ինքնարժեքի ձևավորման մեխանիզմը,

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



Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկման և գործնական հանձնարարություն կատարելու միջոցով: Գործնական

առաջադրանքը վերաբերվելու է որևէ արտադրանքի պայմանական ինքնարժեքը և գինը հաշվարկելուն, 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։

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները.

- արտադրական ծախսեր,

- նյութական ծախսումներ,

- ամորտիզացիոն ծախսեր,

- տրանսպորտային ծախսեր,

- կազմակերպչական ծախսեր,

- այլ բնույթի ծախսեր,

- արտադրանքի ինքնարժեք,

- անհատական գին,

- շուկայական գին:

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 ուսուցանումը կկատարվի տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման գործընթացի ժամանակ

կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն, համապատասխան մշակումներ,

ցուցադրական նյութեր, տեսանյութեր, օրենսդրական և նորմատիվային ակտեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել կազմակերպության գործունեության վերաբերյալ վերլուծական աշխատանքներ



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տնտեսական որոշումներ ընդունելու համար վերլուծական աշխատանքները,

2) ճիշտ է կատարում համապատասխան ցուցանիշների փոփոխության չափի և պատճառի բացահայտումը,

3) ճիշտ է հաշվարկում համապատասխան ցուցանիշների բարելավման հնարավոր ռեզերվները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական աշխատանքների հիման վրա, ըստ որոնց ուսանողը 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։

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները.

- վիճակագրության հիմնական հասկացությունները,

- վիճակագրական աղյուսակներ,

- տնտեսության հիմնական ցուցանիշների վերլուծություն,

- ժամանակային շարքեր,

- կատարված ծախսերի վրա ազդող գործոնների վերլուծություն,

- շահույթի և շահութաբերության վրա ազդող գործոնների վերլուծություն:

- կազմակերպության  գործնեության արդյունավետություն,

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

Մեթոդաբանությունը և Արդյունքի ուսուցանումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման գործընթացի



ռեսուրսները ժամանակ կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն, ուսումնական գրականություն և

նյութեր, գործնական հանձնարարությունների տարբերակներ, հաշվարկման մեթոդիկայի թերթիկներ, ցուցադրական նյութեր,

տեսանյութեր, օրենսդրական և նորմատիվային ակտեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Պատրաստել բիզնես պլանի կազմման համար նախնական տվյալները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կազմակերպության գործունեության համար բիզնես պլանի դերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում բիզնես պլանի բովանդակությունը,

3) ճիշտ է կատարում շուկայի վերլուծության քայլերը և հաջորդականությունը,

4) ճիշտ է ներկայացնում արտադրանքի թողարկման պլանի կազմման մոտեցումները,

5) ճիշտ է ներկայացնում ռիսկերի պլանավորումը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է անհատական հանձնարարությունների հիման վրա։ Յուրաքանչյուր ուսանող պետք է 8-10 էջի
սահմաններում ներկայացնի իր հանձնարարականը՝ կազմի բիզնես պլան /նախապես պատրաստելով բիզնես պլանի համար
անհրաժեշտ տվյալները/, պաշտպանի այն։
Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները.`

- բիզնես պլանը և դրա դերը կազմակերպության գործնեության վրա,

- բիզնես պլանի բովանդակությունը,

- շուկայի վերլուծության քայլերը և հաջորդականությունը,

- արտադրանքի թողարկման պլանի կազմումը,

- ռիսկերի պլանավորումը:

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

մոտեցումները հիմնավորվում են։

Մեթոդաբանությունը և Արդյունքի ուսուցանումը կկատարվի տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով: Ուսուցման



ռեսուրսները գործընթացի ժամանակ կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն, համապատասխան

մշակումներ, ցուցադրական նյութեր, տեսանյութեր, օրենսդրական և նորմատիվային ակտեր, գործնական աշխատանքների

նյութեր, մեթոդական ցուցումներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Հաշվարկել հարկերը

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

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

3) ճիշտ է հաշվարկում հարկերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանքի  միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը առաջադրված օրինակով

պետք է կատարի առանձին հարկատեսակների հաշվարկ:

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները.

- հարկային և մաքսային օրենսդրական ակտերը,

- հարկերի առանձին տեսակների հաշվարկման կարգը և առանձնահատկությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը առաջադրանքը կատարում է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցանումը կկատարվի տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման գործընթացի ժամանակ

կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն, համապատասխան հարկային օրենքների և

դրանց կիրառման վերաբերյալ հրահանգներ, նախապատրաստված ուսուցողական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, տեսանյութեր,

օրենսդրական և նորմատիվային ակտեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել կառավարման մեթոդները և կառավարման ապարատի կառուցվածքը



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

2) ճիշտ է ներկայացնում կառավարման մեթոդները,

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

4) ճիշտ է գնահատում կառավարման արդյունավետությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեստային առաջադրանքի  միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը ճիշտ է  ներկայացնում

կառավարման մեթոդները և կառավարման ապարատի կառուցվածքը:

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները.

- պլանավորում, կազմակերպում, մոտիվացիա, վերահսկողություն,

- մենեջմենթի խնդիրները,

- վարչակազմակերպական, տնտեսական, սոցիալ-հոգեբանական մեթոդները,

- կառավարման կառուցվածքի տեսակները,

- կազմակերպական ստորաբաժանումները և դրանց ֆունկցիաները,

- կառավարման արդյունավետությունը:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցանումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման գործընթացի

ժամանակ կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն, համապատասխան մշակումներ,

ցուցադրական նյութեր, տեսանյութեր, օրենսդրական և նորմատիվային ակտեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք ՝ 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ»

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ-5–15–013

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մրցակցային պայմաններում, սպառողների և կազմակերպության շահերի



ներդաշնակության հիման վրա, կազմակերպության կայուն գործունեության, աշխատանքի և զարգացման ապահովման համար

անհրաժեշտ գիտելիքներ և կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 48 ժամ, որից՝

տեսական պարապմունք՝ 24 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 24 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի մարքեթինգի էությունը,

2) մշակի մարքեթինգային ռազմավարություն,

3) պլանավորի ծառայությունը,

4) կառավարի հարաբերությունները սպառողների հետ:

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել մարքեթինգի էությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մարքեթինգի էությունը և հիմունքները,

2) ճիշտ է սահմանում մարքեթինգի նպատակները,

3) ճիշտ է սահմանում մարքեթինգային պլանավորման սկզբունքները,

4) ճիշտ է ներկայացնում մարքեթինգային հետազոտությունների մեթոդները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային քննարկման, որի ժամանակ ուսանողը պետք է ներկայացնի մարքեթինգի

էությունը, մարքեթինգային հետազոտությունների մեթոդները:

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները.

- ապրանքային քաղաքականություն,



- գնագոյացման քաղաքականություն,

- բաշխման կապուղիների էությունը և դրանց կազմակերպումը,

- մարքեթինգային հաղորդակցությունների էությունը և գործընթացը,

- մարքեթինգային հաղորդակցման համալիրի տարրերը,

- մարքեթինգային պլանավորման սկզբունքները,

- մարքեթինգային հետազոտությունների մեթոդները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե խմբային քննարկման ընթացքում ուսանողը ցուցաբերում է բավարար

գիտելիքներ, կարողանում է հիմնավորել իր եզրահանգումները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների աշխատանքների միջոցով: Ուսուցման

գործընթացի ժամանակ կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն, համապատասխան

մշակումներ, ցուցադրական նյութեր, տեսանյութեր, օրենսդրական և նորմատիվային ակտեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Մշակել մարքեթինգային ռազմավարություն

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում միջավայրի (սպառողի, հաճախորդի, մրցակիցների, կազմակերպության) վերլուծություն,

2) ճիշտ է ներկայացնում ընկերության առաջնայնությունը,

3) ճիշտ է կատարում շուկայի սեգմենտացիան,

4) ճիշտ է առանձնացնում նպատակային շուկան,

5) ճիշտ է սահմանում ծառայության նպատակակետը,

6) ճիշտ է մշակում մարքեթինգային համակարգը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանքի  միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կատարում է որևէ

կազմակերպության վերլուծություն և  մշակում է  մարքեթինգային ռազմավարություն:



Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները.

- միջավայրի (սպառողի, հաճախորդի, մրցակիցների, կազմակերպության) վերլուծություն,

- շուկայի սեգմենտացիան,

- նպատակային շուկա,

- ծառայության նպատակակետը:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողն առաջադրանքը կատարում է ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցանումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման գործընթացի

ժամանակ կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն, համապատասխան մշակումներ,

ցուցադրական նյութեր, տեսանյութեր, օրենսդրական և նորմատիվային ակտեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Պլանավորել ծառայությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է որոշում առաջադրված պայմանական ընկերության օպտիմալացման ռազմավարությունը,

2) ճիշտ է գծում բիզնես փաթեթի մատրիցան,

3) ճիշտ է գծում շուկայի դիրքի սխեման,

4) ճիշտ է որոշում ամենաարդյունավետ սեգմենտը,

5) առաջադրված օրինակում տարբերակում է տվյալ ծառայությունը նմանատիպ այլ ծառայություններից` օգտագործելով շուկայում

ծառայության դիրքի ամրապնդման ստանդարտները,

6) ճիշտ է նկարագրում ապրանքանիշի ռազմավարությունը,

7) ճիշտ է ներկայացնում ռեգիոնալ ապրանքանիշի հասկացությունը և բերում օրինակներ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանքի  միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը պետք է ընտրի որևէ

կազմակերպություն և իրականացնի ծառայության պլանավորում:



Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները.

- օպտիմալացման ռազմավարություն,

- բիզնես փաթեթի մատրիցան,

- շուկայի դիրքի սխեման,

- սեգմենտացիա, ամենաարդյունավետ սեգմենտի որոշումը,

- շուկայում ծառայության դիրքի ամրապնդման ստանդարտները,

- ապրանքանիշի ռազմավարությունը,

- ռեգիոնալ ապրանքանիշի հասկացությունը:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը տրված կազմակերպության համար առաջադրանքը կատարում է

ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցանումը կկատարվի տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման գործընթացի ընթացքում

կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն, համապատասխան մշակումներ,

ցուցադրական նյութեր, տեսանյութեր, օրենսդրական և նորմատիվային ակտեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կառավարել հարաբերությունները սպառողների հետ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում ապրանքի արժեքի սահմանման գործընթացը,

2) ճիշտ է սահմանում սպառողի կողմից գնման գործընթացը,

3) առաջադրված օրինակում ճիշտ է նկարագրում վաճառքի խթանման համակարգը և փուլերը,

4) առաջադրված օրինակում ճիշտ է կազմում հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարման համակարգ,

5) ճիշտ է գծում Պարետոյի դիագրամը և կատարում վերահսկման վերլուծություն:

Գնահատման միջոցը Աարդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  իրավիճակային և գործնական առաջադրանքի  միջոցով: Ուսանողից կպահանջվի



ստեղծել հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարման համակարգ և կառավարել  կազմակերպության

հարաբերությունները սպառողների հետ:

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները.

- գնագոյացում և ապրանքի արժեքի սահմանում,

- սպառողի կողմից գնման գործընթացը,

- վաճառքի խթանման համակարգը և փուլերը,

- հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարման համակարգ,

- պարետոյի դիագրամը և վերահսկման վերլուծությունը:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողն առաջադրված օրինակով առաջադրանքը կատարում է ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցանումը կկատարվի տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման գործընթացի ժամանակ

կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն, համապատասխան մշակումներ,

ցուցադրական նյութեր, տեսանյութեր, օրենսդրական և նորմատիվային ակտեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ, ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՈՒՄ (ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑԻԱ), ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ–5–12–014

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել անհրաժեշտ տեսական և կիրառական գիտելիքներ տրանսպորտային

ծառայությունների և գործընթացների լիցենզավորման ու հավաստագրման, ինչպես նաև տեխնիկական սպասարկման և

նորոգման կազմակերպման մեջ կիրառվող փաստաթղթաշրջանառության կիրառման հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 48 ժամ, որից՝

տեսական պարապմունք՝ 24 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 24 ժամ



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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի լիցենզավորումը տրանսպորտում,

2) ներկայացնի հավաստագրումը տրանսպորտում,

3) ներկայացնի տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման նորոգման կազմակերպման ընթացքում շրջանառվող

փաստաթղթերը և ձևակերպման կարգը:

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել լիցենզավորումը տրանսպորտում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում լիցենզավորման անհրաժեշտությունը և նպատակները ավտոտրանսպորտային համալիրում,

2) ճիշտ է բացատրում լիցենզիա  տերմինը,

3) ճիշտ է ներկայացնում տրանսպորտային ոլորտում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակները և անձինք,

4) ճիշտ է ներկայացնում լիցենզիայի տրման կարգը և լիցենզիա տվող օրգանի հիմնական գործառույթները,

5) ճիշտ է ներկայացնում լիցենզիայի գործողության դադարեցման և վերականգնման կարգը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեսթային և գրավոր առաջադրանքի  օգնությամբ, որի ժամանակ ուսանողը ճիշտ է

ներկայացնում լիցենզավորման գործընթացը տրանսպորտում:

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները.

- ՀՀ  լիցենզավորման օրենսդրական հիմքը,

- լիցենզավորման էությունը,

- լիցենզավորման անհրաժեշտությունը և նպատակները ավտոտրանսպորտային համալիրում,

- տրանսպորտային ոլորտում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակները և անձինք,

- լիցենզիայի տրման կարգը և լիցենզիա տվող օրգանի հիմնական գործառույթները,



- լիցենզիայի գործողության դադարեցման և վերականգնման կարգը:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանող ճիշտ է կատարում տրված առաջադրանքը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցանումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման գործընթացի

ժամանակ կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն, համապատասխան մշակումներ,

ցուցադրական նյութեր, տեսանյութեր, օրենսդրական և նորմատիվային ակտեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել հավաստագրումը տրանսպորտում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում հավաստագրման նշանակությունը և անհրաժեշտությունը, նպատակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում հավաստագրման իրավական հիմքերը, գործառույթները և փուլերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում հավաստագրման գործող կարգերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում ծառայությունների հավաստագրման նախապատրաստման փուլերը,

5) ճիշտ է ներկայացնում տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայությունների

հավաստագրման կարգը,

6) ճիշտ է ներկայացնում տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայությունների

հավաստագրման մեթոդիկան:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեսթային և գրավոր առաջադրանքի  օգնությամբ, որի ժամանակ ուսանողը ճիշտ է

ներկայացնում  տրանսպորտի հավաստագրման գործընթացը:

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները.

- հավաստագրման օրենսդրական հիմքը,

- հավաստագրման նշանակությունը և անհրաժեշտությունը, նպատակները,

- հավաստագրման գործող կարգերը,



- ծառայությունների հավաստագրման նախապատրաստման փուլերը,

- տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայությունների հավաստագրման կարգը,

- ներկայացնում տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայությունների հավաստագրման

մեթոդները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցանումը կկատարվի տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման գործընթացի ժամանակ

կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն, համապատասխան մշակումներ,

ցուցադրական նյութեր, տեսանյութեր, օրենսդրական և նորմատիվային ակտեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման նորոգման կազմակերպման ընթացքում շրջանառվող

փաստաթղթերը և ձևակերպման կարգը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տրանսպոտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման կազմակերպման ժամանակ

շրջանառվող փաստաթղթերի տեսակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում և կատարում ուղեթերթիկի ձևակերպումները,

3) ճիշտ է ներկայացնում և կատարում տրանսպորտային միջոցի հաշվառման քարտի ձևակերպումները,

4) ճիշտ է ներկայացնում և կատարում նորոգման թերթիկի ձևակերպումները,

5) ճիշտ է ներկայացնում և կատարում տեխնիկական սպասարկման պլան-հաշվետվության ձևակերպումները,

6) ճիշտ է ներկայացնում և կատարում պահանջագրի ձևակերպումները,

7) ճիշտ է ներկայացնում և կատարում նյութերի հաշվառման պահեստային քարտի ձևակերպումները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանքի  միջոցով: Ուսանողից կպահանջվի կատարել

տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման կազմակերպման փաստաթղթային ձևակերպում հիմք



ընդունելով գործող կարգերը և նորմատիվ ակտերը:

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները.

- տրանսպոտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման կազմակերպման ժամանակ շրջանառվող

փաստաթղթերի տեսակները,

- ուղեթերթիկի ձևակերպման կարգը,

- տրանսպորտային միջոցի հաշվառման քարտի ձևակերպումները,

- նորոգման թերթիկի ձևակերպման կարգը,

- սպասարկման պլան-հաշվետվությունը,

- պահանջագրի ձևակերպումները,

- նյութերի հաշվառման պահեստային քարտի ձևակերպումները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը առաջադրանքը կատարում է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով: Ուսուցման

գործընթացի ժամանակ կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն, համապատասխան

մշակումներ, ցուցադրական նյութեր, տեսանյութեր, օրենսդրական և նորմատիվային ակտեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ»

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ–5–15-015

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ և հմտություններ ավտոտրանսպորտային

միջոցների տեխնիկական զննության, ինչպես նաև կիրառվող փաստաթղթաշրջանառության վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝

տեսական պարապմունք՝ 36 ժամ



գործնական աշխատանք՝ 36 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԱՀ-ԱԱՕ-5-15-001 «Անվտանգություն և առաջին օգնություն»,

ՎՏՇՃՄ-5-15-009 «Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելող անսարքություններն ու պայմանները» մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) բացատրի ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության ընդհանուր դրույթներն ու հիմնական խնդիրները,

2) ներկայացնի տեխնիկական զննության ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթաշրջանառությունը,

3) ներկայացնի տեխնիկական զննության անցկացման կարգը և կազմակերպման գործունեությունը,

4) կատարի տեխնիկական զննության արդյունքների հաշվառում և ձևակերպում:

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Բացատրել ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության ընդհանուր դրույթներն ու հիմնական խնդիրները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շահագործվող և ճանապարհային ոստիկանությունում հաշվառված ավտոտրանսպորտային միջոցների

պարտադիր տեխնիկական զննման, լիցենզավորման և կազմակերպման կարգը,

2) ճիշտ է բացատրում ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ոլորտի նորմատիվ իրավական ակտերի,

կանոնների, ստանդարտների և տեխնիկական նորմերի պահանջները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ավտոտրանսպորտային միջոցներից վնասակար նյութերի մթնոլորտ արտանետման տեխնիկական

նորմատիվների տեխնիկական վիճակի և կահավորանքի համապատասխանությունը,

4) ճիշտ է ներկայացնում շահագործման մեջ գտնվող տրանսպորտային միջոցների կառուցվածքում ինքնակամ և երթևեկության

անվտանգությանը սպառնացող փոփոխությունների կատարման կանխման վտանգավորության չափանիշները,

5) ճիշտ է բացատրում տեխնիկական զննության անցկացման տեղի, սահմանված ժամկետների պարբերականությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեստային առաջադրանքի  միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը պետք է ճիշտ ներկայացնի



ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության ընդհանուր դրույթներն ու հիմնական խնդիրները:

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները.

- ավտոտրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննման, լիցենզավորման և կազմակերպման կարգը,

- ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ոլորտի`

- նորմատիվ իրավական ակտերը,

- կանոնները, ստանդարտները և տեխնիկական նորմերը,

- արտանետվող վնասակար նյութերի տեխնիկական նորմատիվները,

- տեխնիկական վիճակի և կահավորանքի համապատասխանությունը,

- տրանսպորտային միջոցների կառուցվածքում ինքնակամ և երթևեկության անվտանգությանը սպառնացող փոփոխությունների

կատարման կանխման վտանգավորության չափանիշները,

- տեխնիկական զննության անցկացման տեղի, սահմանված ժամկետների պարբերականությունը:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը թեստային առաջադրանքը կատարում է հիմնականում անսխալ,

որոշ ոչ էական բացթողումները թույլատրլի են:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման գործընթացի ժամանակ

կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն, համապատասխան մշակումներ,

ցուցադրական նյութեր, տեսանյութեր, օրենսդրական և նորմատիվային ակտեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել տեխնիկական զննության ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթաշրջանառությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տեխնիկական զննության ներկայացվող փաստաթղթերի կարևորությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում գույքահարկի և բնապահպանական վճարների պարտավորությունների ամբողջական կատարումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում հատուկ լուսային և ձայնային ազդանշաններով ավտոտրանսպորտային միջոցի կահավորման



նշանակության և ճանապարհային ոստիկանությունում նրանց համապատասխան գրառման վերաբերյալ չափորոշիչները,

4) ճիշտ է բացատրում տրանսպորտային միջոցի վրա տեղակայված անվտանգության և դրան ներկայացվող պահանջների

համապատասխանությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեստային առաջադրանքի  միջոցով: Ուսանողից կպահանջվի ճիշտ ներկայացնել

տրանսպորտային միջոցի  տեխնիկական զննության ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթաշրջանառությունը:

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները.

- տեխնիկական զննության ներկայացվող փաստաթղթերը և դրանց ներկայացման  կարևորությունը,

- գույքահարկի և բնապահպանական վճարները և դրանց կատարման կարևորությունը,

- հատուկ լուսային և ձայնային ազդանշաններով թույլատրելի սարքերը, ավտոտրանսպորտային միջոցի վրա դրանց

կահավորման և  ոստիկանությունում համապատասխան գրառման վերաբերյալ չափորոշիչները,

- տրանսպորտային միջոցի վրա տեղակայվող անվտանգության նշանները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը թեստային առաջադրանքը հիմնականում կատարում է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման գործընթացի ժամանակ

կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն, համապատասխան մշակումներ,

ցուցադրական նյութեր, տեսանյութեր, օրենսդրական և նորմատիվային ակտեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 10 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել տեխնիկական զննության անցկացման կարգը և կազմակերպման գործունեությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տրանսպորտային միջոցը տեխնիկական զննության ներկայացնելուց առաջ պահանջվող անհրաժեշտ

փաստաթղթերի համապատասխանությունը դրանց ներկայացվող պահանջներին,

2) ճիշտ է ներկայացնում արատորոշման միջոցների օգտագործմամբ և զննման միջոցով տրանսպորտային միջոցները

տեխնիկական զննման անցկացման հերթականությունը և չափորոշիչները,



3) ճիշտ է ներկայացնում շահագործման մեջ գտնվող տրանսպորտային միջոցների և դրանց լրացուցիչ սարքավորումների

կառուցվածքին և տեխնիկական վիճակին պահանջներ ներկայացվող նորմատիվ իրավական ակտերի` ճանապարհային

երթևեկության անվտանգության վերաբերյալ պահանջները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանքի  միջոցով: Ուսանողից կպահանջվի կազմակերպել

տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական զննում՝ հիմք ընդունելով տրանսպորտային միջոցների զննման կարգը:

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները.

- տրանսպորտային միջոցը տեխնիկական զննության ներկայացնելուց առաջ պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերը,

- արատորոշման միջոցների օգտագործմամբ և զննման միջոցով տրանսպորտային միջոցները տեխնիկական զննման

անցկացման հերթականությունը և չափորոշիչները,

- շահագործման մեջ գտնվող տրանսպորտային միջոցների և դրանց լրացուցիչ սարքավորումների կառուցվածքին և

տեխնիկական վիճակին ներկայացվող նորմատիվ իրավական ակտերը,

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքը կատարում է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման գործընթացի ժամանակ

կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն, համապատասխան մշակումներ,

ցուցադրական նյութեր, տեսանյութեր, օրենսդրական և նորմատիվային ակտեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 10 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կատարել տեխնիկական զննության արդյունքների հաշվառումը և ձևակերպումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի ստուգման արդյունքների հիման վրա տեխնիկական

զննության արատորոշման քարտի ձևակերպման աշխատանքները,

2) ճիշտ է կատարում տեխնիկական զննություն անցած տրանսպորտային միջոցի համար հաստատված ձևի տեխնիկական

զննության կտրոնի վրա համապատասխան նշումները,



3) ճիշտ է կատարում տեխնիկական զննության արդյունքում հատուկ գրանցամատյանի լրացումը,

4) ճիշտ է կատարում հաշվառման փաստաթղերի տվյալների գրանցման կամ համակարգչում զետեղելու աշխատանքները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանքի  միջոցով: Ուսանողից կպահանջվի իրականացնել

տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական զննման արդյունքների հաշվառում և ձևակերպում:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- տեխնիկական զննության արատորոշման քարտի ձևակերպման աշխատանքները,

- տեխնիկական զննության կտրոնի վրա համապատասխան նշումները,

- տեխնիկական զննության հատուկ գրանցամատյանի լրացումը,

- հաշվառման փաստաթղթերի տվյալների գրանցման աշխատանքները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե արդյունքների հաշվառումը և ձևակերպումները ճիշտ են:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է  տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման գործընթացի ժամանակ

կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն, համապատասխան մշակումներ,

ցուցադրական նյութեր, տեսանյութեր, օրենսդրական և նորմատիվային ակտեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ»

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ-5–15–016

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել անհրաժեշտ գիտելիքներ և կարողություններ վերամբարձ տրանսպորտային,

շինարարական, ճանապարհային մեքենաների տեխնոլոգիական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման ժամանակ կիրառվող

տեխնոլոգիական սարքավորումների կառուցվածքի, աշխատանքի առանձնահատկությունների և կիրառման վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 64 ժամ, որից՝

տեսական պարապմունք՝ 32 ժամ



գործնական աշխատանք՝ 32 ժամ

Մուտքային պահանջները Ուսանողը մինչև այս մոդուլի ուսումնասիրումը, պետք է ուսումնասիրած լինի ԱՀ-ԱԱՕ-5-15-001 «Անվտանգություն և առաջին

օգնություն», ՎՏՇՃՄ-5-15-004 «Թույտվածքներ և նստեցվածքներ, չափիչ գործիքներ և չափումների տեխնիկան» մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ժամանակ կիրառվող տեխնոլոգիական սարքավորումների

ընտրությունը,

2) կիրառի հավաքման-լվացման աշխատանքների տեխնոլոգիական սարքավորումները,

3) կիրառի ամբարձիչ-զննման և ամբարձիչ փոխադրական սարքավորումները,

4) կիրառի լիցքավորման սարքավորումները,

5) կիրառի քանդման հավաքման աշխատանքներում օգտագործվող սարքավորումները:

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ժամանակ կիրառվող տեխնոլոգիական սարքավորումների ընտրությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական սարքավորումների խմբերը և ենթախմբերը,

2) ճիշտ է բացատրում տեխնոլոգիական սարքավորումների անհրաժեշտ թվի ընտրության և որոշման մեթոդները,

3) ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական սարքավորումների պահանջարկը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողից կպահանջվի որևէ նորոգման կամ

տեխնիկական սպասարկման գործընթացի համար ընտրել տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական սպասարկման և նորոգման

ժամանակ կիրառվող տեխնոլոգիական սարքավորումները:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- տեխնոլոգիական սարքավորումների խմբերը և ենթախմբերը,

- սարքավորումների տեսակի ընտրությունը,



- սարքավորումների քանակի որոշման մեթոդները,

- սարքավորումների պահանջարկի որոշումը:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե գործնական առաջադրանքը կատարվում է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման գործընթացի ժամանակ

կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն, համապատասխան մշակումներ,

սարքավորումներ և գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կիրառել հավաքման-լվացման աշխատանքների տեխնոլոգիական սարքավորումները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հավաքման-լվացման աշխատանքներում կիրառվող տեխնոլոգիական սարքավորումների ընտրության

մեթոդիկան,

2) ճիշտ է բացատրում թափքերի հավաքման և սանիտարական մշակման աշխատանքներում կիրառվող սարքավորումների

ընդհանուր կառուցվածքի և աշխատանքի առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է կիրառում թափքերի լվացման աշխատանքներում օգտագործվող սարքավորումները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանքի  միջոցով: Ուսանողից կպահանջվի տրանսպորտային միջոցի

որևէ տեխնիկական սպասարկման գործընթացի ժամանակ ճիշտ կիրառել հավաքման-լվացման աշխատանքների

տեխնոլոգիական սարքավորումները:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- հավաքման-լվացման աշխատանքներում կիրառվող տեխնոլոգիական սարքավորումների նշանակությունը և, դասակարգում,

- հավաքման-լվացման աշխատանքներում կիրառվող տեխնոլոգիական սարքավորումների ընտրության մեթոդները,

- թափքերի հավաքման և սանիտարական մշակման աշխատանքներում կիրառվող սարքավորումների նշանակությունը և,

դասակարգում,



- թափքերի հավաքման և սանիտարական մշակման աշխատանքներում կիրառվող սարքավորումների կառուցվածքը և

աշխատանքի առանձնահատկությունները,

- թափքերի լվացման աշխատանքներում օգտագործվող սարքավորումների նշանակությունը և, դասակարգում,

- թափքերի լվացման աշխատանքներում օգտագործվող սարքավորումների ընտրումը և կիրառումը:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական սպասարկումը իրականացվում է

որակյալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման գործընթացի ժամանակ

կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն, համապատասխան մշակումներ,

տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական սպասարկման համար անհրաժեշտ համապատասխան սարքավորումներ և գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կիրառել ամբարձիչ-զննման և ամբարձիչ փոխադրական սարքավորումները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում ամբարձիչ-փոխադրական սարքավորումների ընտրության մեթոդիկան,

2) ճիշտ է բացատրում ամբարձիչ-զննման սարքավորումների դասակարգումը, տեսակները և կառուցվածքային

առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է կիրառում ամբարձիչ-փոխադրական սարքավորումները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանքի  միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը պետք է ճիշտ կիրառի

ամբարձիչ-զննման և ամբարձիչ փոխադրական սարքավորումները:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- ամբարձիչ-զննման և ամբարձիչ փոխադրական սարքավորումների նշանակությունը և, դասակարգում,

- ամբարձիչ-զննման և ամբարձիչ փոխադրական սարքավորումների կառուցվածքային առանձնահատկությունները,

- ամբարձիչ-զննման և ամբարձիչ փոխադրական սարքավորումների ընտրության մեթոդները:



Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը մի որևէ նորոգման կամ տեխնիկական սպասարկման գործընթացի

համար ճիշտ է ընտրում և կիրառում ամբարձիչ-զննման և ամբարձիչ փոխադրական սարքավորումները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման գործընթացի ժամանակ

կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն, համապատասխան մշակումներ,

համապատասխան սարքավորումներ և գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կիրառել լիցքավորման սարքավորումները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կիրառում շարժիչները քսանյութերով լիցքավորման սարքավորումները,

2) ճիշտ է կիրառում շարժահաղորդակների ագրեգատները և մեխանիզմները քսանյութերով լիցքավորման սարքավորումները,

3) ճիշտ է ներկայացնում կառավարման համակարգերի, կցորդիչների, ավտոմատ փոխանցման տուփերի, բեռամբարձ

մեխանիզմների և աշխատանքային օրգանների հաղորդակների լիցքավորման սարքավորումների կառուցվածքային

առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է կիրառում սեղմված օդի լիցքավորման սարքավորումները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանքի  օգնությամբ, որի ժամանակ ուսանողը ճիշտ է կիրառում

լիցքավորման սարքավորումները:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- շարժիչները քսանյութերով լիցքավորման սարքավորումների նշանակությունը,

- շարժիչները քսանյութերով լիցքավորման սարքավորումների տեսակները և դասակարգումը,,

- շարժահաղորդակների ագրեգատները և մեխանիզմները քսանյութերով լիցքավորման սարքավորումների նշանակությունը,

տեսակները և կառուցվածքային առանձնահատկությունները,

- կառավարման համակարգերի, կցորդիչների, ավտոմատ փոխանցման տուփերի, քսանյութերով լիցքավորման



սարքավորումների նշանակությունը, տեսակները և կառուցվածքային առանձնահատկությունները,

- բեռամբարձ մեխանիզմների և աշխատանքային օրգանների հաղորդակների լիցքավորման սարքավորումների

նշանակությունը, տեսակները և կառուցվածքային առանձնահատկությունները,

- սեղմված օդի լիցքավորման սարքավորումների նշանակությունը, տեսակները և կառուցվածքային առանձնահատկությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը տեխնիկական սպասարկման գործընթացի համար ճիշտ է ընտրում

և կիրառում լիցքավորման սարքավորումները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման գործընթացի ժամանակ

կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն, համապատասխան մշակումներ,

համապատասխան սարքավորումներ և գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կիրառել քանդման հավաքման աշխատանքներում օգտագործվող սարքավորումները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ագրեգատների և հանգույցների քանդման-հավաքման աշխատանքներում կիրառվող տեխնոլոգիական

սարքավորումների նշանակությունը և դասակարգումը,

2) ճիշտ է բացատրում ագրեգատների քանդման-հավաքման աշխատանքներում կիրառվող տեհնոլոգիական սարքավորումների

ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքը,

3) ճիշտ է կիրառում քանդման-հավաքման աշխատանքներում կիրառվող սարքավորումները, հարմարանքները և գործիքները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանքի  միջոցով: Ուսանողից կպահանջվի որևէ ագրեգատի կամ

հանգույցի քանդման հավաքման աշխատանքներում  ճիշտ կիրառել անհրաժեշտ սարքավորումները:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- ագրեգատների և հանգույցների քանդման-հավաքման աշխատանքներում կիրառվող տեխնոլոգիական սարքավորումների

նշանակությունը և դասակարգումը,



- քանդման-հավաքման աշխատանքներում կիրառվող սարքավորումները, հարմարանքները, գործիքները և և կառուցվածքային

առանձնահատկությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը առաջադրանքը կատարում է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման գործընթացի ժամանակ

կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն, համապատասխան մշակումներ,

համապատասխան սարքավորումներ և գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ»

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ–5–15–017

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների

և սարքավորումների շահագործման ընթացքում կենսագործունեության անվտանգության և բնապահպանական միջոցառումների

վերաբերյալ։

Մոդուլի տևողությունը 64 ժամ, որից՝

տեսական պարապմունք՝ 32 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 32 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի կենսագործունեության անվտանգության կանոնները ՎՏՇՃՄ և սարքավորումների շահագործման ժամանակ,

2) ներկայացնի կենսագործունեության անվտանգության կանոնները վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական,

ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկումների և ընթացիկ նորոգումների



ժամանակ,

3) ներկայացնի վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների

շահագործման ընթացքում բնապահպանական միջոցառումները,

4) ներկայացնի վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների

շահագործման ընթացքում բնապահպանական միջոցառումները:

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

մակարդակի ապահովումն է:

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կենսագործունեության անվտանգության կանոնները ՎՏՇՃՄ և սարքավորումների շահագործման ժամանակ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների այն

անսարքությունները, որոնց դեպքում արգելվում է դրանց շահագործումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների թողարկումից, կանգառից

և արագության փոփոխումից առաջ, ինչպես նաև տեղափոխման ժամանակ շահագործող անձնակազմի գործողությունները՝

կապված լուսային և ձայնային ազդանշանների կիրառման հետ,

3) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների

շահագործման կարգը օրվա մութ ժամերին,

4) ճիշտ է ներկայացնում արհեստական կառույցներով վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային

մեքենաների և սարքավորումների տեղափոխման անվտանգության կանոնները և պահանջները,

5) ճիշտ է ներկայացնում մեքենավարների աշխատատեղին ներկայացվող պահանջները,

6) ճիշտ է ներկայացնում իր գործողությունները՝ կապված վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային

մեքենաների և սարքավորումների շահագործման ընթացքում կենսագործունեության անվտանգության կանոնների հետ։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեստային առաջադրանքի  միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը ճիշտ է ներկայացնում



կենսագործունեության անվտանգության կանոնները ՎՏՇՃՄ և սարքավորումների շահագործման ժամանակ:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- շահագործումը արգելող վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների

անսարքությունները,

- շահագործող անձնակազմի գործողությունները՝ կապված լուսային և ձայնային ազդանշանների կիրառման հետ,

- վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործման կարգը

օրվա մութ ժամերին,

- արհեստական կառույցներով վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և

սարքավորումների տեղափոխման անվտանգության կանոնները և պահանջները,

- մեքենավարների աշխատատեղին ներկայացվող պահանջները,

- վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործման ընթացքում

մեքենավարի կենսագործունեության անվտանգության կանոններով գործողությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը թեստային առաջադրանքը կատարում է հիմնականում անսխալ,

որոշ ոչ էական բացթողումները թույլատրելի են:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման գործընթացի ժամանակ

կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն, համապատասխան մշակումներ,

օրենսդրական ակտեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել կենսագործունեության անվտանգության կանոնները վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական,

ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկումների և ընթացիկ նորոգումների ժամանակ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների



տեխնիկական սպասարկումների և ընթացիկ նորոգումների կատարման տեղերին ներկայացվող պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների

տեխնիկական սպասարկման և նորոգումների ժամանակ օգտագործվող գործիքներին և սարքերին ներկայացվող պահանջները,

3) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների

տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգումների ժամանակ ագրեգատներին և հանգույցներին ներկայացվող

անվտանգության պահանջները։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեստային առաջադրանքի  օգնությամբ, որի ժամանակ ուսանողը պետք է  ներկայացնի

կենսագործունեության անվտանգության կանոնները վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային

մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկումների և ընթացիկ նորոգումների ժամանակ:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- տեխնիկական սպասարկումների և ընթացիկ նորոգումների կատարման տեղերին ներկայացվող պահանջները,

- տեխնիկական սպասարկման և նորոգումների ժամանակ օգտագործվող գործիքների և սարքերի տեսակները, դասակարգումը

և կառուցվածքային առանձնահատկությունները,

- տեխնիկական սպասարկումների և ընթացիկ նորոգումների կատարման տեղերին ներկայացվող պահանջները,

- տեխնիկական սպասարկման և նորոգումների ժամանակ օգտագործվող գործիքներին և սարքերին ներկայացվող

անվտանգության պահանջները,

- տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգումների ժամանակ ագրեգատներին և հանգույցներին ներկայացվող

անվտանգության պահանջները։

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը թեստային առաջադրանքը կատարում է հիմնականում անսխալ,

որոշ ոչ էական բացթողումները թույլատրելի են:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման գործընթացի ժամանակ

կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն, համապատասխան մշակումներ,



օրենսդրական ակտեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործման

ընթացքում հակահրդեհային անվտանգության և էլեկտրաանվտանգության կանոնները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների

շահագործման ժամանակ հակահրդեհային գույքի լրակազմությունը, նշանակությունը և կիրառումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների

կայանատեղերին ներկայացվող հակահրդեհային անվտանգության պահանջները,

3) ճիշտ է ներկայացնում վառելիքաքսանյութերի և տեխնիկական հեղուկների պահպանման և օգտագործման հակահրդեհային

անվտանգության կանոնները,

4) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների

շահագործման էլեկտրաանվտանգության կանոնները,

5) ճիշտ է կատարում պատահարների գրանցում։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեստային առաջադրանքի  միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը ճիշտ է ներկայացնում

վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործման ընթացքում

հակահրդեհային անվտանգության և էլեկտրաանվտանգության կանոնները:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- մեքենաների և սարքավորումների շահագործման ժամանակ հակահրդեհային գույքի լրակազմությունը, տեսակները,

նշանակությունը և կիրառումը,

- մեքենաների և սարքավորումների կայանատեղերին ներկայացվող հակահրդեհային անվտանգության պահանջները,

- վառելիքաքսանյութերի և տեխնիկական հեղուկների պահպանման և օգտագործման հակահրդեհային անվտանգության



կանոնները,

- մեքենաների և սարքավորումների շահագործման էլեկտրաանվտանգության կանոնները,

- պատահարների գրանցման կարգը։

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը թեստային առաջադրանքը կատարում է հիմնականում անսխալ,

որոշ ոչ էական բացթողումները թույլատրելի են:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման գործընթացի ժամանակ

կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն, համապատասխան մշակումներ,

օրենսդրական ակտեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք ՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործման

ընթացքում բնապահպանական միջոցառումները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների

շահագործման ժամանակ շրջակա միջավայրի հնարավոր աղտոտում առաջացնող պատճառները,

2) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների

լվացման, տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման ժամանակ օգտագործվող քիմիական նյութերի՝ շրջակա միջավայրի

վրա վտանգավոր ազդեցության կանխարգելման միջոցառումները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ներքին այրման շարժիչների նորմալ շահագործմանը ներկայացվող պահանջները՝ կապված շրջակա

միջավայրի անվտանգության պահպանման հետ,

4) ճիշտ է ներկայացնում վառելիքաքսանյութերի և տեխնիկական հեղուկների պահպանման, լիցքավորման և տեղափոխման

ժամանակ ներկայացվող բնապահպանական պահանջները։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեստային առաջադրանքի  օգնությամբ, որի ժամանակ ուսանողը ճիշտ է ներկայացնում



վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործման ընթացքում

բնապահպանական միջոցառումները:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- բնապահպանության հիմհական պահանջները,

- մեքենաների և սարքավորումների շահագործման ժամանակ շրջակա միջավայրի հնարավոր աղտոտում առաջացնող

պատճառները,

- մեքենաների և սարքավորումների լվացման, տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման ժամանակ օգտագործվող

քիմիական նյութերը,

- օգտագործվող քիմիական նյութերի՝ շրջակա միջավայրի վրա վտանգավոր ազդեցության կանխարգելման միջոցառումները,

- ներքին այրման շարժիչների նորմալ շահագործմանը ներկայացվող շրջակա միջավայրի անվտանգության պահպանման

պահանջները:

- վառելիքաքսանյութերի և տեխնիկական հեղուկների պահպանման, լիցքավորման և տեղափոխման ժամանակ ներկայացվող

բնապահպանական պահանջները։

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը թեստային առաջադրանքը կատարում է հիմնականում անսխալ,

որոշ ոչ էական բացթողումները թույլատրելի են:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման գործընթացի ժամանակ

կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն, համապատասխան մշակումներ,

օրենսդրական ակտեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՆԵՐՔԻՆ ԱՅՐՄԱՆ ՇԱՐԺԻՉԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ–5–15-018



Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ և գործնական կարողություններ ներքին

այրման շարժիչի տեխնիկական սպասարկման, ինչպես նաև նրա ագրեգատների, համակարգերի, մեխանիզմների և

հանգույցների տեխնիկական վիճակը զննելու, ստուգելու, արատորոշելու կարողություններ` հնարավոր մերժերն ու

անսարքությունները տեխնիկական սպասարկման տեխնոլոգիական գործընթացներով կանխարգելելու համար:

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ, որից՝

տեսական պարապմունք՝ 36 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 54 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԱՀ-ԱԱՕ-5-15-001 «Անվտանգություն և առաջին օգնություն»,

ՎՏՇՃՄ-5-15-004 «Թույլտվածքներ և նստվածքներ, չափիչ գործիքներ և չափումների տեխնիկա», ՎՏՇՃՄ-5–15–005 «Ներքին

այրման շարժիչի ընդհանուր կառուցվածքը» մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի ավտոմոբիլների տեխնիկական սպասարկման տեսակները,

2) իրականացնի շարժիչի հովացման և յուղման համակարգերի տեխնիկական սպասարկումները,

3) իրականացնի կարբյուրատորային շարժիչի սնման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման տեխնոլոգիական

գործընթացներ,

4) իրականացնի գազախառնուրդային սնման համակարգով շարժիչի տեխնիկական սպասարկման տեխնոլոգիական

գործընթացներ,

5) իրականացնի շարժիչի սեղմված գազով աշխատող սնման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման տեխնոլոգիական

գործընթացներ,

6) իրականացնի դիզելային շարժիչի սնման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման տեխնոլոգիական գործընթացներ,

7) իրականացնի շարժիչի ագրեգատների յուղման-մաքրման աշխատանքների տեխնոլոգիական գործընթացներ,

8) իրականացնի շարժիչների սեզոնային սպասարկման գործընթացներ,



9) իրականացնի հեղուկ գազով և սեղմած գազով աշխատող ավտոմոբիլների շարժիչների սեզոնային սպասարկման

գործընթացներ:

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ավտոմոբիլների տեխնիկական սպասարկման տեսակները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է թվարկում տեխնիկական սպասարկման և նորոգման տեսակները,

2) ճիշտ է ընտրում տեխնիկական սպասարկման պարբերականությունները ըստ ավտոմոբիլի տիպի և մակնիշի,

3) ճշգրտում է տեխնիկական սպասարկման պարբերականությունները և հիմնական նորոգման վազքերը` ելնելով ավտոմոբիլների

շահագործման պայմաններից,

4) ճշգրտում է տեխնիկական սպասարկումների աշխատատարության նորմատիվները (չափորոշիչները)` ելնելով ավտոմոբիլների

շահագործման պայմաններից:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեստային առաջադրանքի  օգնությամբ, որի ժամանակ ուսանողը պետք է  ներկայացնի

ավտոմոբիլների տեխնիկական սպասարկման տեսակները և տեխնիկական սպասարկումների աշխատատարության

նորմատիվները:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամացները.

- ավտոմոբիլների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման տեսակները,

- ավտոմոբիլների տեխնիկական սպասարկման պարբերականությունները,

- ավտոմոբիլների շահագործման պայմանները,

- տեխնիկական սպասարկման պարբերականությունները և հիմնական նորոգման վազքերը,

- տեխնիկական սպասարկումների և նորոգումների գրաֆիկները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը թեստային առաջադրանքը կատարում է հիմնականում

անսխալ, որոշ ոչ էական բացթողումները թույլատրելի են:



Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով՝: Այդ պարապմունքների համար

նպատակահարմար է օգտագործել պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն,

ավտոմոբիլների և տրակտորների շարժիչների և դրանց առանձին մեխանիզմների մոդելներ և իրական շարժիչ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Իրականացնել շարժիչի հովացման և յուղման համակարգերի տեխնիկական սպասարկումները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում շարժիչի հովացման և ջեռուցման համակարգերի հերմետիկության ստուգումը զննմամբ,

2) ճիշտ է կատարում շերտափեղկերի շարժաբերի, ռադիատորի, թերմոստատի, հեղուկաթափ ծորակների վիճակի և

գործողության ստուգումը,

3) ճիշտ է իրականացնում ռադիատորի, նրա երեսպատվածքի, շերտափեղկերի, կապոտի ստուգման գործընթացները,

4) ճիշտ է իրականացնում քամհարի, ջրային պոմպի և բաշխիչ ատամնանիվների կափարիչի ամրացման ստուգման

գործընթացները,

5) ճիշտ է իրականացնում շարժաբերային փոկերի վիճակը և ձգվածքների ստուգման գործընթացները,

6) ճիշտ է իրականացնում յուղման համակարգի հերմետիկության զննումով ստուգման գործընթացը,

7) ճիշտ է իրականացնում շարժիչի գլանների գլխիկների և գազաբաշխման մեխանիզմի ճոճալծակների կանգնակների

առանցքների ամրացման և գազաբաշխման մեխանիզմի կափույրների ձողերի և ճոճալծակների միջև բացակների ստուգման և

կարգավորման գործընթացները,

8) ճիշտ է իրականացնում շարժիչի կարտերի տակդիրի, ծնկաձև լիսեռի պտտման հաճախականության կարգավորիչի, շարժիչի

հենարանների վիճակի ամրակցման և խլացուցիչի խողովակաշարերի ամրակցման ստուգումները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանքի  օգնությամբ: Ուսանողից կպահանջվի իրականացնել

շարժիչի հովացման և յուղման համակարգերի տեխնիկական սպասարկում:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.



- շարժիչի հովացման և ջեռուցման համակարգերի հերմետիկության ստուգումը զննմամբ,

- շերտափեղկերի շարժաբերի, ռադիատորի, թերմոստատի, հեղուկաթափ ծորակների վիճակ և գործողության

առանձնահատկությունները,

- ռադիատորի, նրա երեսպատվածքի, շերտափեղկերի, կապոտի փոխադարձ դիրքը և շեղումները,

- քամհարի, ջրային պոմպի և բաշխիչ ատամնանիվների կափարիչի փոխադարձ դիրքը և ամրացումները;

- շարժաբերային փոկերի վիճակը և ձգվածքների ստուգման գործընթացները,

- յուղման համակարգի հերմետիկության զննումըը,

- շարժիչի գլանների գլխիկների և գազաբաշխման մեխանիզմի ճոճալծակների կանգնակների առանցքների ամրացման և

գազաբաշխման մեխանիզմի կափույրների ձողերի և ճոճալծակների միջև բացակների ստուգման և կարգավորման

գործընթացները,

- շարժիչի կարտերի տակդիրի, ծնկաձև լիսեռի պտտման հաճախականության կարգավորիչի, շարժիչի հենարանների վիճակի

ամրակցման և խլացուցիչի խողովակաշարերի ամրակցման ստուգումները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը ճիշտ է իրականացնում շարժիչի առանձին հանգույցների վիճակի

ստուգումներ և կարգավորումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների համար

նպատակահարմար է օգտագործել պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն,

ավտոմոբիլների և տրակտորների շարժիչների և դրանց առանձին մեխանիզմների մոդելներ և իրական շարժիչ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Իրականացնել կարբյուրատորային շարժիչի սնման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման տեխնոլոգիական

գործընթացներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է իրականացնում շարժիչի բենզինով սնման համակարգի տարրերի վիճակը և վառելիքախողովակների հերմետիկության



ստուգման գործընթացը,

2) ճիշտ է իրականացնում վառելիքային բաքերի, խողովակաշարային միացությունների, կարբյուրատորի և վառելիքային պոմպի

ամրակցման և հերմետիկության ստուգման գործընթացները,

3) ճիշտ է իրականացնում դրոսելային և օդային փականների բացման և փակման լրիվության ու շարժաբերի գործողության

ստուգման գործընթացները,

4) ճիշտ է իրականացնում վառելիքային պոմպի աշխատանքի ստուգման գործընթացը, առանց շարժիչի վրայից հանելու,

5) ճիշտ է իրականացնում կարբյուրատորի լողանային խցում վառելիքի մակարդակի ստուգման գործընթացները,

6) ճիշտ է իրականցնում շարժիչի հեշտ գործարկման աշխատանքի, օգտագործած գազերում ածխածնի մոնօքսիդի (CO)

պարունակության ստուգման, պարապ ընթացքի ռեժիմում շարժիչի ծնկաձև լիսեռի նվազագույն պտուտաթվերի կարգավորման

գործընթացները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանքի  օգնությամբ: Ուսանողից կպահանջվի իրականացնել

կարբյուրատորային շարժիչի սնման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման տեխնոլոգիական գործընթացներ:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- բենզինով շարժիչի սնման համակարգի տարրերի վիճակի գնահատում և վառելիքատար խողովակների հերմետիկության

գործընթացի  ստուգումներ,

- վառելիքային բաքերի, խողովակաշարային միացությունների, կարբյուրատորի և վառելիքային պոմպի ամրակցման և

հերմետիկության ստուգումները,

- դրոսելային և օդային փականների բացման և փակման լրիվության ու շարժաբերի գործողության ստուգման գործընթացները,

- կարբյուրատորի լողանային խցում վառելիքի մակարդակի ստուգման գործընթացները,

- շարժիչի հեշտ գործարկման աշխատանքի, օգտագործած գազերում ածխածնի մոնօքսիդի (CO) պարունակության ստուգում,

- պարապ ընթացքի ռեժիմում շարժիչի ծնկաձև լիսեռի նվազագույն պտուտաթվերի կարգավորման գործընթացները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքը կատարում է անսխալ:



Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով՝: Այդ պարապմունքների համար

նպատակահարմար է օգտագործել պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն,

ավտոմոբիլների և տրակտորների շարժիչների և դրանց առանձին մեխանիզմների մոդելներ և իրական շարժիչ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Իրականացնել գազախառնուրդային սնման համակարգով շարժիչի տեխնիկական սպասարկման տեխնոլոգիական

գործընթացներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է իրականցնում հեղուկ գազով աշխատող ավտոմոբիլի տեխնիկական սպասարկում կատարելուց առաջ, բալոնից գազի

պարտադիր դատարկման, բալոնի իներտ գազով կամ ազոտով գազազերծման գործընթացները, գազային սարքավորումների և

գազախողովակների վիճակի և ամրակցման, գազային բալոնի կալունակների շրջանակի լոնժերոնների ամրակցման ստուգման

գործընթացները,

2) ճիշտ է իրականցնում ռեդուկտորի առաջին և երկրորդ աստիճաններում ճնշման, կոթի ընթացքի և ռեդուկտորի երկրորդ

աստիճանի փականի հերմետիկության, բեռնաթափիչ հարմարանքի հերմետիկության ստուգման գործընթացները,

3) ճիշտ է իրականցնում խառնիչի օդային և դրոսելային սահափականների շարժաբերի վիճակի և գործողության, շարժիչի

բենզինով սնման համակարգի տարրերի վիճակը և վառելիքախողովակների, գոլորշարարի գազային և ջրային խոռոչների

հերմետիկության ստուգման և անհրաժեշտության դեպքում մաքրման գործընթացները,

4) ճիշտ է իրականցնում շարժիչի գազով աշխատելիս բռնկման վաղորոքման անկյան և հեղուկ գազի մակարդակի տվիչի

ստուգման գործընթացները,

5) ճիշտ է իրականցնում կարբյուրատորը ներածման խողովակաոստին և վերջինիս ամրակցումը խառնիչին ստուգման և

դոզավորող խնայարարային հարմարանքի հանման ու նրա աշխատանքի ստուգման գործընթացները,

6) ճիշտ է իրականցնում մայրուղային զտիչի զտող տարրի և գազային ռեդուկտորի ցանցավոր զտիչի հանման- մաքրման և

մայրուղային, լցավորման և ծախսման վենտիլների կոթերի պարուրակային մասերի յուղման գործընթացները,



7) ճիշտ է իրականցնում գազային ռեդուկտորից նստվածքի հեռացման, խառնիչի օդային զտիչի հանման և լվացման, վաննայի

մեջ թարմ յուղի լցման, բենզինի զտիչ-պարզարանի հանման, լվացման և սեղմած օդով զտիչ տարրի փչահարման

գործընթացները,

8) ճիշտ է իրականցնում ամբողջ գազային համակարգի հերմետիկությունը ազոտով կամ սեղմած օդով ստուգման

գործընթացները, կարբյուրատորի վրայից բոցահարիչի հանման, ցանցի լվացման և սեղմած օդով փչահարման գործընթացները,

9) ճիշտ է իրականցնում շարժիչի աշխատանքը գազով, իսկ հետո նաև բենզինով, ծնկաձև լիսեռի պտտման տարբեր

հաճախությունների տակ ստուգման, շարժիչի պարապ ընթացքի ռեժիմում ծնկաձև լիսեռի պտտման ըստ նվազագույն

հաճախության կարգավորման և անհրաժեշտության դեպքում օգտագործված գազերում ածխածնի մոնօքսիդի պարունակության

կարգավորման գործընթացները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանքի  օգնությամբ: Ուսանողից կպահանջվի իրականացնել

գազախառնուրդային սնման համակարգով շարժիչի տեխնիկական սպասարկման տեխնոլոգիական գործընթացները:

Ստորև ներկայացվում  է ծրագրային մանրամասները.

- հեղուկ գազով աշխատող ավտոմոբիլի տեխնիկական սպասարկում կատարելուց առաջ գազաբալոնի գազազերծման

գործընթացներ,

- ռեդուկտորի առաջին և երկրորդ աստիճաններում ճնշման, կոթի ընթացքի և ռեդուկտորի երկրորդ աստիճանի փականի

հերմետիկության ստուգման գործընթացներ,

- խառնիչի օդային և դրոսելային սահափականների շարժաբերի վիճակի ստուգման գործընթացներ,

- վառելիքախողովակների, գոլորշարարի գազային և ջրային խոռոչների հերմետիկության ստուգման և անհրաժեշտության

դեպքում մաքրման գործընթացները,

- շարժիչի գազով աշխատելիս բռնկման վաղորոքման անկյան և հեղուկ գազի մակարդակի տվիչի ստուգման գործընթացները,

- մայրուղային զտիչի զտող տարրի և գազային ռեդուկտորի ցանցավոր զտիչի հանման- մաքրման և մայրուղային, լցավորման և

ծախսման վենտիլների կոթերի պարուրակային մասերի յուղման գործընթացները,,



- գազային ռեդուկտորից նստվածքի հեռացման, խառնիչի օդային զտիչի հանման և լվացման, վաննայի մեջ թարմ յուղի լցման,

բենզինի զտիչ-պարզարանի հանման, լվացման և սեղմած օդով զտիչ տարրի փչահարման գործընթացները,

- գազային համակարգի հերմետիկությունը ազոտով կամ սեղմած օդով ստուգման գործընթացները,

- շարժիչի աշխատանքը գազով, իսկ հետո նաև բենզինով, ծնկաձև լիսեռի պտտման տարբեր հաճախությունների տակ

ստուգման գործընթացները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքը կատարում է հիմնականում անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով՝: Այդ պարապմունքների համար

նպատակահարմար է օգտագործել պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն,

ավտոմոբիլների և տրակտորների շարժիչների և դրանց առանձին մեխանիզմների մոդելներ և իրական շարժիչ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Իրականացնել շարժիչի սեղմված գազով աշխատող սնման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման տեխնոլոգիական

գործընթացներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է իրականացնում ավտոմոբիլը տեխնիկական սպասարկման պոստի (գծի) վրա տեղակայելուց առաջ բարձր ճնշման

խողովակաշարի և գազային բալոնների ամրանների հերմետիկության պարտադիր ստուգման գործընթացները,

2) ճիշտ է իրականացնում առջևի և հետևի խմբերի բալոնների ծախսման վենտիլների փակման և համակարգից գազի

աշխատասպառման (մինչև շարժիչի կանգ առնելը), մայրուղային վենտիլի փակման և շարժիչը գազով աշխատեցնելուն անցնելու,

անհրաժեշտության դեպքում բալոններից գազի հեռացման գործընթացները,

3) ճիշտ է իրականացնում բարձր և ցածր ճնշման ռեդուկտորների վիճակի ստուգման և կարգավորման գործընթացները,

4) ճիշտ է իրականացնում կարբյուրատոր-խառնիչի կառավարման, բարձր և ցածր ճնշման մանոմետրերի աշխատանքի ստուգման

գործընթացները,

5) ճիշտ է իրականացնում գազային սարքավորման և գազախողովակների վիճակի և ամրակցման զննմամբ ստուգման



գործընթացը, գազային բալոնների վիճակի և կալունակներին ամրակցման, իսկ վերջիններս` երկայնական չորսուներին

ամրակցման ստուգման գործընթացները,

6) ճիշտ է իրականացնում տաքացուցիչի աշխատանքի ստուգման և մայրուղային զտիչի զտող տարրի մաքրման և մայրուղային,

լցավորման ու ծախսման վենտիլների պարուրակների յուղման գործընթացները,

7) ճիշտ է իրականացնում գազային համակարգի հերմետիկության սեղմված օդով ստուգման և էլեկտրամագնիսական փական-

զտիչների աշխատանքի գործընթացները,

8) ճիշտ է իրականացնում շարժիչի գործարկման և պարապ ընթացքի ռեժիմով ծնկաձև լիսեռի պտույտների տարբեր

հաճախություններով աշխատանքի ստուգման, ծնկաձև լիսեռի պտտման նվազագույն հաճախության կարգավորման և

օգտագործած գազերում CO-ի պարունակության ստուգման գործընթացները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանքի  օգնությամբ: Ուսանողից կպահանջվի իրականացնել

շարժիչի սեղմված գազով աշխատող սնման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման տեխնոլոգիական գործընթացները:

Ստորև ներկայացվում  է ծրագրային մանրամասները.

- ավտոմոբիլը տեխնիկական սպասարկման պոստի (գծի) վրա տեղակայելուց առաջ բարձր ճնշման խողովակաշարի և

գազային բալոնների ամրանների հերմետիկության պարտադիր ստուգման գործընթացները,

- բարձր և ցածր ճնշման ռեդուկտորների վիճակի ստուգման և կարգավորման գործընթացները,

- կարբյուրատոր-խառնիչի կառավարման, բարձր և ցածր ճնշման մանոմետրերի աշխատանքի ստուգման գործընթացները,

- գազային սարքավորման և գազախողովակների վիճակի և ամրակցման զննմամբ ստուգման գործընթացը, գազային

բալոնների վիճակի և կալունակներին ամրակցման, իսկ վերջիններս` երկայնական չորսուներին ամրակցման ստուգման

գործընթացները,

- տաքացուցիչի աշխատանքի ստուգման և մայրուղային զտիչի զտող տարրի մաքրման և մայրուղային, լցավորման ու

ծախսման վենտիլների պարուրակների յուղման գործընթացները,

- գազային համակարգի հերմետիկության սեղմված օդով ստուգման և էլեկտրամագնիսական փական-զտիչների աշխատանքի



գործընթացները,

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքը կատարում է հիմնականում անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով՝: Այդ պարապմունքների համար

նպատակահարմար է օգտագործել պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն,

ավտոմոբիլների և տրակտորների շարժիչների և դրանց առանձին մեխանիզմների մոդելներ և իրական շարժիչ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Իրականացնել դիզելային շարժիչի սնման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման տեխնոլոգիական գործընթացներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է իրականացնում վառելիքային բաքի, խողովակաշարերի միացությունների, վառելիքային պոմպերի, բոցամուղերի,

զտիչների, շարժաբերի կցորդիչների ամրակցման և հերմետիկության ստուգման գործընթացները,

2) ճիշտ է իրականացնում յուրաքանչյուր 2-րդ տեխնիկական № 2 սպասարկման ժամանակ բոցամուղերի հանման և հատուկ

սարքերի վրա ստուգման գործընթացները,

3) ճիշտ է իրականացնում վառելիքի մատուցման կառավարման մեխանիզմի սարքինության ստուգման գործընթացը,

4) ճիշտ է իրականացնում շարժիչի կանգնեցման գործողության գործընթացները,

5) ճիշտ է իրականացնում վառելիքի շրջապտույտի ստուգման և անհրաժեշտության դեպքում համակարգի ճնշափորձարկման

գործընթացները,

6) ճիշտ է իրականացնում շարժիչի գործարկման հուսալիության և պարապ ընթացքի ռեժիմում ծնկաձև լիսեռի պտտման

նվազագույն հաճախության կարգավորման գործընթացները,

7) ճիշտ է իրականացնում շարժիչի, վառելիքի բարձր ճնշման մղիչի, ծնկաձև լիսեռի պտտման հաճախության կարգավորիչի

աշխատանքի ստուգման և օգտագործված գազերի ծխայնության որոշման գործընթացները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանքի օգնությամբ: Ուսանողից կպահանջվի իրականացնել

դիզելային շարժիչի սնման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման տեխնոլոգիական գործընթացներ:



Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- վառելիքային բաքի, խողովակաշարերի միացությունների, վառելիքային պոմպերի, բոցամուղերի, զտիչների, շարժաբերի

կցորդիչների ամրակցման և հերմետիկության ստուգման գործընթացները,

- տեխնիկական № 2 սպասարկման ժամանակ բոցամուղերի հանման և հատուկ սարքերի վրա ստուգման գործընթացները,

- վառելիքի մատուցման կառավարման մեխանիզմի սարքինության ստուգման գործընթացը,

- շարժիչի գործարկման հուսալիության և պարապ ընթացքի ռեժիմում ծնկաձև լիսեռի պտտման նվազագույն հաճախության

կարգավորման գործընթացները,

- շարժիչի, վառելիքի բարձր ճնշման մղիչի, ծնկաձև լիսեռի պտտման հաճախության կարգավորիչի աշխատանքի ստուգման և

օգտագործված գազերի ծխայնության որոշման գործընթացները:

- շարժիչի կանգնեցման գործողության գործընթացները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքը կատարում է հիմնականում անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով՝: Այդ պարապմունքների համար

նպատակահարմար է օգտագործել պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն,

ավտոմոբիլների և տրակտորների շարժիչների և դրանց առանձին մեխանիզմների մոդելներ և իրական շարժիչ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 7 Իրականացնել շարժիչի ագրեգատների յուղման-մաքրման աշխատանքների տեխնոլոգիական գործընթացներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում շարժիչի շփման հանգույցների քիմմոտոլոգիական քարտին համապատասխան յուղման աշխատանքների

գործընթացները,

2) ճիշտ է իրականացնում վառելիքային բարձր ճնշման մղիչում և շարժիչի ծնկաձև լիսեռի պտտման հաճախության

կարգավորիչում յուղի մակարդակի ստուգման գործընթացները,

3) ճիշտ է իրականացնում յուղի զտիչների իրաններից նստվածքի թափման գործընթացը,



4) ճիշտ է իրականացնում շարժիչի քարտերի օդափոխման փականի մաքրման և լվացման գործընթացները,

5) ճիշտ է իրականացնում շարժիչի և կոմպրեսորի օդային զտիչի զտիչ տարրի լվացման և նրանցում յուղի փոխման

գործընթացները,

6) ճիշտ է իրականացնում շարժիչի կարտերում յուղի (ըստ ժամանակացույցի) փոխման, այդ ժամանակ յուղի կոշտ զտիչի զտող

տարրի լվացման, նուրբ մաքրման զտիչի զտող տարրի փոխման կամ կենտրոնախույս զտիչի մաքրման գործընթացները,

7) ճիշտ է իրականացնում վառելիքային զտիչ-պարզարանի և վառելիքի նուրբ մաքրման զտիչի հանման և լվացման, դիզելային

շարժիչով ավտոմոբիլների մոտ` վառելիքի նախնական և նուրբ մաքրման զտիչների հանման և զտող տարրերի փոխման

գործընթացները,

8) ճիշտ է իրականացնում վառելիքային պոմպի պարզարանի զննման և անհրաժեշտության դեպքում ջրից և կեղտից մաքրման և

խոնավազատիչի զտիչ տարրերի լվացման գործընթացները, դիզելային շարժիչով ավտոմոբիլների մոտ վառելիքային բաքից

նստվածքի հեռացման գործընթացը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանքի  օգնությամբ, որի ժամանակ ուսանողը պետք է իրականացնի

շարժիչի ագրեգատների յուղման-մաքրման աշխատանքների տեխնոլոգիական գործընթացներ:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- շարժիչի շփման հանգույցների քիմմոտոլոգիական քարտին համապատասխան յուղման աշխատանքների գործընթացները,

- վառելիքային բարձր ճնշման մղիչում և շարժիչի ծնկաձև լիսեռի պտտման հաճախության կարգավորիչում յուղի մակարդակի

ստուգման գործընթացները,

- յուղի զտիչների իրաններից նստվածքի թափման գործընթացը,

- շարժիչի քարտերի օդափոխման փականի մաքրման և լվացման գործընթացները,

- շարժիչի կարտերում յուղի (ըստ ժամանակացույցի) փոխման, այդ ժամանակ յուղի կոշտ զտիչի զտող տարրի լվացման, նուրբ

մաքրման զտիչի զտող տարրի փոխման կամ կենտրոնախույս զտիչի մաքրման գործընթացները,

- վառելիքային զտիչ-պարզարանի և վառելիքի նուրբ մաքրման զտիչի հանման և լվացման, դիզելային շարժիչով



ավտոմոբիլների մոտ` վառելիքի նախնական և նուրբ մաքրման զտիչների հանման և զտող տարրերի փոխման

գործընթացները,

- վառելիքային պոմպի պարզարանի զննման և անհրաժեշտության դեպքում ջրից և կեղտից մաքրման և խոնավազատիչի

զտիչ տարրերի լվացման գործընթացները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքը հիմնականում կատարում է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով՝: Այդ պարապմունքների համար

նպատակահարմար է օգտագործել պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն,

ավտոմոբիլների և տրակտորների շարժիչների և դրանց առանձին մեխանիզմների մոդելներ և իրական շարժիչ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 8 Իրականացնել շարժիչների սեզոնային սպասարկման գործընթացներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում սեզոնային սպասարկման դերն ու նշանակությունը, իրականացնում շարժիչի հովացման համակարգի

լվացման գործընթացը,

2) ճիշտ է իրականացնում հովացման համակարգի ծորակների և սնման համակարգերի դատարկման հարմարանքի վիճակի և

գործողության ստուգման գործընթացները,

3) ճիշտ է իրականացնում վառելիքի բաքի լվացման և փչահարման (աշնանը) գործընթացները,

4) ճիշտ է իրականացնում վարորդի խցի (թափքի) ջեռուցիչի ջերմափոխանակիչի և գործարկման տաքացուցիչի լվացման

գործընթացները,

5) ճիշտ է իրականացնում կարբյուրատորի և վառելիքի պոմպի հանման, լվացման և ստենդի վրա վիճակի ու աշխատանքի

ստուգման (աշնանը) գործընթացները,

6) ճիշտ է իրականացնում բարձր ճնշման մղիչի հանման, լվացման և ստենդի վրա վիճակի ու աշխատանքի ստուգման (աշնանը)

գործընթացները,



7) ճիշտ է իրականացնում հովացման համակարգի օդափոխիչի կցորդիչի միացման տվիչի, հովացման համակարգի հեղուկի

ջերմաստիճանի վթարային ազդանշանիչների և յուղման համակարգում յուղի ճնշման տվիչների սարքինության ստուգման

գործընթացները,

8) ճիշտ է իրականացնում ջերմափոխանակիչի շերտափեղկերի փակման քիփության և բացման լրիվության ստուգման

գործընթացները և քիմմոտոլոգիական քարտին համապատասխան յուղերի սեզոնային փոխման կատարման գործընթացները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանքի  օգնությամբ, որի ժամանակ ուսանողը պետք է իրականացնի

շարժիչների սեզոնային սպասարկման գործընթացներ:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները

- սեզոնային սպասարկման դերն ու նշանակությունը,

- շարժիչի հովացման համակարգի լվացման գործընթացը,

- հովացման համակարգի ծորակների և սնման համակարգերի դատարկման հարմարանքի վիճակի և գործողության ստուգման

գործընթացները,

- վառելիքի բաքի լվացման և փչահարման (աշնանը) գործընթացները,

- վարորդի խցի (թափքի) ջեռուցիչի ջերմափոխանակիչի և գործարկման տաքացուցիչի լվացման գործընթացները,

- աշնանը կարբյուրատորի և վառելիքի պոմպի հանման, լվացման և ստենդի վրա վիճակի ու աշխատանքի ստուգման

գործընթացները,

- հովացման համակարգի օդափոխիչի կցորդիչի միացման տվիչի, հովացման համակարգի հեղուկի ջերմաստիճանի վթարային

ազդանշանիչների և յուղման համակարգում յուղի ճնշման տվիչների սարքինության ստուգման գործընթացները,

- ջերմափոխանակիչի շերտափեղկերի փակման քիփության և բացման լրիվության ստուգման գործընթացները և

քիմմոտոլոգիական քարտին համապատասխան յուղերի սեզոնային փոխման կատարման գործընթացները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքը կատարում է հիմնականում անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և Արդյունքի ուսուցումը իրկանացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով՝: Այդ պարապմունքների համար



ռեսուրսները նպատակահարմար է օգտագործել պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն,

ավտոմոբիլների և տրակտորների շարժիչների և դրանց առանձին մեխանիզմների մոդելներ և իրական շարժիչ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 9 Իրականացնել հեղուկ գազով և սեղմած գազով աշխատող ավտոմոբիլների շարժիչների սեզոնային սպասարկման գործընթացներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է իրականացնում սեզոնային տեխնիկական սպասարկում անցկացնելուց առաջ բալոններից գազի դատարկման, իսկ

բալոնները իներտ գազով գազազերծման գործընթացները,

2) ճիշտ է իրականացնում գազային բալոնի պահպանիչ փականի գործարկման ճնշման ստուգման գործընթացը,

3) ճիշտ է իրականացնում գազախողովակաշարերը և վառելիքախողովակաշարերը սեղմված օդով փչահարման գործընթացը,

4) ճիշտ է իրականացնում ծնկաձև լիսեռի պտտման առավելագույն հաճախության սահմանափակիչի աշխատանքի ստուգման

գործընթացը,

5) ճիշտ է իրականացնում ճնշաչափի (մանոմետրի) ստուգողական ստուգման մատյանում գրանցման գործընթացները,

6) ճիշտ է բացատրում տրանսպորտային միջոցները ձմռան շահագործմանը նախապատրաստելու գործընթացները,

7) ճիշտ է բացատրում`

- գազի բալոնը ամրանների հետ զննելու անհրաժեշտությունը երկու տարին մեկ անգամ,

- հիդրավլիկական և պնևմատիկական փորձարկումների կատարումը երկու տարին մեկ անգամ,

- բալոնների ներկումը և դրոշմապատումը` նշելով հաջորդ զննման ժամկետը, կատարելու անհրաժեշտությունը:

8) ճիշտ է բացատրում շարժիչները ձմռան շահագործմանը նախապատրաստելիս լրացուցիչ աշխատանքների կատարման կարգը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանքի  օգնությամբ, որի ժամանակ ուսանողը պետք է իրականացնի

հեղուկ գազով և սեղմած գազով աշխատող ավտոմոբիլների շարժիչների սեզոնային սպասարկման գործընթացներ:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- բալոնների գազազերծման գործընթացները,



- գազային բալոնի պահպանիչ փականի գործարկման ճնշման ստուգման գործընթացը,

- գազախողովակաշարերը և վառելիքախողովակաշարերը սեղմված օդով փչահարման գործընթացը,

- գազային բալոնի պահպանիչ փականի գործարկման ճնշման ստուգման գործընթացը,

- ծնկաձև լիսեռի պտտման առավելագույն հաճախության սահմանափակիչի աշխատանքի ստուգման գործընթացը,

- ճնշաչափի (մանոմետրի) ստուգողական ստուգման մատյանում գրանցման գործընթացները

- տրանսպորտային միջոցները ձմռան շահագործմանը նախապատրաստելու գործընթացները,

- գազի բալոնը ամրանների հետ զննելու, հիդրավլիկական և պնևմատիկական փորձարկումների, բալոնների ներկման և

դրոշմապատման աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքը կատարում է հիմնականում անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով՝: Այդ պարապմունքների համար

նպատակահարմար է օգտագործել պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն,

ավտոմոբիլների և տրակտորների շարժիչների և դրանց առանձին մեխանիզմների մոդելներ և իրական շարժիչ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ-5-15-019

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել անհրաժեշտ գիտելիքներ ծառայությունների մատուցման տեսակի, կարգի,

ձևի, որակի և այլ ցուցանիշների մասին, ինչպես նաև աշխատակիցների աշխատանքը, աշխատակիցների կողմից մատուցվող

ծառայությունների որակը վերահսկելու, կազմակերպությունում կիրառվող տեխնոլոգիական սարքավորումների,

հարմարանքների և գործիքների նպատակային շահագործումն ապահովելու կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 42 ժամ

Տեսական պարապմունք 18 ժամ



Գործնական աշխատանք 24 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի ծառայությունների մատուցման` սպառողին ընդունելի որակը,

2) ներկայացնի աշխատակիցների կողմից աշխատատեղի մաքրության, տեխնոլոգիական սարքավորումների,

հարմարանքների և գործիքների օգտագործման և պահպանման նորմերի կիրառումը, դասավորվածությունը,

3) ներկայացնի աշխատակիցների կողմից հաճախորդների սպասարկման կուլտուրայի կանոնների պահպանումը,

4) ներկայացնի ծառայությունների մատուցման որակի հսկողության համակարգը:

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ծառայությունների մատուցման` սպառողին ընդունելի որակը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ծառայությունների նպատակայնությունը, արդյունքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում որակի հասկացությունը տարաբնույթ ծառայությունների պարագայում,

3) ճիշտ է ներկայացնում մատուցվող ծառայությունների որակի ապահովման եղանակներն ու միջոցները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեսթային և գրավոր առաջադրանքի  օգնությամբ, որի ժամանակ ուսանողը ճիշտ է

ներկայացնում ծառայությունների մատուցման` սպառողին ընդունելի որակը:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

-ապրանքի (աշխատանքի, ծառայության) որակը,

-որակի ենթակառուցվածքի համակարգի նշանակությունը, հիմնական ոլորտներըը,

-որակի համակարգին վերաբերող փաստաթղթեր,

-որակի վերաբերյալ գրառումները, ինչպես, օրինակ, տեխնիկական հսկողության մասին հաշվետվություններ և փորձարկման,

տրամաչափարկման (կալիբրավորման) ու ներգրավված աշխատողների որակավորման մասին տվյալներ.



-որակի ենթակառուցվածքի համակարգը, ներառում է ստանդարտացուման, չափագիտության, հավատարմագրման,

փորձարկման, տեխնիկական հսկողության և սերտիֆիկացման, տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտները և շուկայի

վերահսկողությունը:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե գործնական առաջադրանքը կատարվում է հիմնականում անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման գործընթացի

ժամանակ կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն, համապատասխան

մշակումներ, տեսաֆիլմեր,օրենսդրական ակտեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

Տեսական պարապմունք` 6 ժամ

Գործնական աշխատանք ` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել աշխատակիցների կողմից աշխատատեղի մաքրության, տեխնոլոգիական սարքավորումների, հարմարանքների

և գործիքների օգտագործման և պահպանման նորմերի կիրառումը, դասավորվածությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում աշխատատեղի մաքրությանը ներկայացվող պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական սարքավորումների, հարմարանքների և գործիքների, նպատակայնությունը,

ծագման պատկանելիությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում սպասարկման ամբողջ ընթացքում կիրառվող նորմերը, դրանց անհրաժեշտությունն ու հետևելու

կարգը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեստային և գրավոր առաջադրանքի  օգնությամբ, որի ժամանակ ուսանողը ճիշտ է

ներկայացնում աշխատակիցների կողմից աշխատատեղի մաքրության, տեխնոլոգիական սարքավորումների, հարմարանքների

և գործիքների օգտագործման և պահպանման նորմերի կիրառումը, դասավորվածությունը:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- տեխնոլոգիական սարքավորումների, հարմարանքների, գործիքների նշանակությունը և կիրառման ոլորտները,

-տեխնոլոգիական սարքավորումների, հարմարանքների, գործիքների շահագործման անվտանգությանը ներկայացվող



պահանջները,

-ապրանքի (աշխատանքի, ծառայության) անվտանգություն` սպառողի կյանքի, առողջության, գույքի եւ շրջակա միջավայրի

համար ապրանքի (աշխատանքի, ծառայության) անվտանգությունը սովորական պայմաններում՝ դրա օգտագործման,

պահման, փոխադրման, օգտահանման ժամանակ, ինչպես նաեւ աշխատանքի կատարման (ծառայության մատուցման)

գործընթացի անվտանգությունը:

Արդյունքի ուսուցումը կհամարվի դրական, եթե առաջադրանքները կատարվում է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման գործընթացի

ժամանակ կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն, համապատասխան

մշակումներ, տեսաֆիլմեր, օրենսդրական ակտեր, անհրաժեշտ գործիքներ և հարմարանքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

Տեսական պարապմունք` 4 ժամ

Գործնական աշխատանք ` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել աշխատակիցների կողմից հաճախորդների սպասարկման կուլտուրայի կանոնների պահպանումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հաճախորդ-աշխատակից փոխհարաբերությունը,

2) ճիշտ է բնութագրում «սպասարկման կուլտուրա» հասկացությունը,

3) ճիշտ է կատարում հսկողության այն քայլերը, որոնք բացահայտում են սպասարկման ծառայության իրական պատկերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  գործնական կատարման հիման վրա, որի ժամանակ ուսանողը ըստ առաջադրանքի

ճիշտ է ներկայացնում հաճախորդի սպասարկման ծառայության կազմակերպման և իրականացման գործընթացը:

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի դրական, եթե գործնական առաջադրանքը կատարվում է հիմնականում ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման գործընթացի

ժամանակ կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն, համապատասխան

մշակումներ, տեսաֆիլմեր, օրենսդրական ակտեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված Տեսական պարապմունք` 4 ժամ



ժամաքանակը Գործնական աշխատանք ` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել ծառայությունների մատուցման որակի հսկողության համակարգը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սպասարկման ամբողջ ընթացքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում սպասարկման գործընթացի փոխկապակցված օղակները,

3) ճիշտ է նկարագրում իր և հաճախորդի շփման եզրերը,

4) ճիշտ է իրականացնում ծառայությունների մատուցումը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային քննարկման և գործնական կատարման հիման վրա, որի ժամանակ

ուսանողը ճիշտ է ներկայացնում ծառայությունների մատուցման որակի ապահովման համակարգի և հսկողության համակարգի

գործնական կիրառումը կոնկրետ օրինակով:

Ծրագրային մանրամասներ.

- որակ հասկացության կապը կյանքի որակի հետ,

-ծառայությունների մատուցման որակի և անվտանգության ապահովման նշանակությունը,

- ծառայությունների մատուցման որակի ապահովման և հսկողության համակարգերի նշանակությունը, հիմնական տարրերը,

- որակի կառավարման համակարգերի ՀՍՏ ԻՍՕ 9000 ստանդարտների շարքը,

- ծառայությունների մատուցման որակի հսկողության համակարգին վերաբերող փաստաթղթեր,

-մատուցվող ծառայության որակի համապատասխանությունը նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին:

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի դրական, եթե գործնական առաջադրանքը կատարվում է հիմնականում անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման գործընթացի

ժամանակ կօգտագործվի ուսումնական, մասնագիտական և մեթոդաբանական գրականություն, համապատասխան

մշակումներ, տեսաֆիլմեր, օրենսդրական ակտեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

Տեսական պարապմունք` 4 ժամ

Գործնական աշխատանք` 6 ժամ



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ»

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ–5–15–020

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

տեխնիկական շահագործման վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝

տեսական պարապմունք՝ 36 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 36 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՎՏՇՃՄ-5–15–005 Ներքին այրման շարժիչի ընդհանուր

կառուցվածքը ՎՏՇՃՄ-5–15–006 Ավտոմոբիլի և մասնագիտացված շարժակազմի ընդհանուր կառուցվածքը ՎՏՇՃՄ-5-15-

009 Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելող անսարքություններն ու պայմանները մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի տեխնիկական շահագործման դերն ու նշանակությունը,

2) բացատրի տրանսպորտային միջոցների շահագործման պայմանները և կատեգորիաները,

3) ներկայացնի տրանսպորտային միջոցների և կցանքների պահման ձևերն ու եղանակները և կազմակերպումը,

4) ներկայացնի տրանսպորտային միջոցների անվադողերի տեխնիկական շահագործման գործընթացները,

5) կատարի տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի գնահատում,

6) ներկայացնի տրանսպորտային միջոցների զելումը, փոխադրումը և շահագործական փորձարկումը:

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել տեխնիկական շահագործման դերն ու նշանակությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տրանսպորտային միջոցների արտադրողականության բարձրացումը, կատարվող աշխատանքների

ինքնարժեքի նվազեցումը, վառելիքա-էներգետիկական ռեսուրսների տնտեսումը, շրջակա միջավայրի վրա վնասակար



ազդեցության փոքրացումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում տրանսպորտային միջոցի հիմնական շահագործման հատկանիշները. հուսալիությունը, երթևեկության

անվտանգությունը, դինամիկությունը և վառելիքային շահավետությունը,

3) ճիշտ է բացատրում տրանսպորտային միջոցների տեխնիկա-շահագործական ցուցանիշները և դրանց բարձրացման

հիմնական միջոցառումները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեստային առաջադրանքի  միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը ճիշտ է ներկայացնում

տեխնիկական շահագործման դերն ու նշանակությունը:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասներ.

- տրանսպորտային միջոցների արտադրողականություն,

- ինքնարժեք,

- նյութական միջոցների ծախս,

- շրջակա միջավայրի ազդեցություն,

- տրանսպորտային միջոցի հիմնական շահագործման հատկանիշները,

- հուսալիություն,

- երթևեկության անվտանգությունը, դինամիկություն,

- վառելիքային շահավետություն,

- տրանսպորտային միջոցների տեխնիկա-շահագործական ցուցանիշները:

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի բավարար, եթե առաջադրանքը կատարվում է հիմնականում անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով՝: Արդյունքի ուսուցման համար

նպատակահարմար է օգտագործել պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ



ՈՒսումնառության արդյունք 2 Բացատրել տրանսպորտային միջոցների շահագործման պայմանները և կատեգորիաները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է թվարկում տրանսպորտային միջոցների շահագործման պայմանները, շահագործման պայմանների

կատեգորիաները,

2) ճիշտ է բացատրում տրանսպորտային միջոցների շահագործման ճանապարհային պայմանները. տեղանքի ռելիեֆը,

ճանապարհի տեխնիկական կատեգորիաները և ծածկույթների տեսակները,

3) ճիշտ է բացատրում շահագործման տրանսպորտային պայմանները,

4) ճիշտ է շարադրում շահագործման բնակլիմայական պայմանները,

5) ճիշտ է բացատրում տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական վիճակի փոփոխման վրա շահագործման պայմանների

(գործոնների) ազդեցությունը,

6) ճիշտ է բացատրում տրանսպորտային միջոցների մեքենամասերի շփման և մաշի տեսակները, կատարում մեքենամասերի

մաշվածքների չափումներ,

7) ճիշտ է բացատրում տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական շահագործման առանձնահատկությունները տարբեր

բնակլիմայական պայմաններում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեստային առաջադրանքի  օգնությամբ, որի ժամանակ ուսանողը պետք է ճիշտ

ներկայացնի տրանսպորտային միջոցների շահագործման պայմանները և կատեգորիաները:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- տրանսպորտային միջոցների շահագործման պայմանները, շահագործման պայմանների կատեգորիաները,

- տրանսպորտային միջոցների շահագործման ճանապարհային պայմանները.

- տեղանքի ռելիեֆը,

- ճանապարհի տեխնիկական կատեգորիաները,

- ճանապարհի ծածկույթների տեսակները,

- շահագործման տրանսպորտային պայմանները,



- շահագործման բնակլիմայական պայմանները,

- մեքենամասերի շփման և մաշի տեսակները,

- մեքենամասերի մաշվածքների չափումներ,

- բացատրում տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական շահագործման առանձնահատկությունները տարբեր

բնակլիմայական պայմաններում:

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի բավարար, եթե առաջադրանքը կատարվի հիմնականում անսխալ, որոշ ոչ էական

բացթողումները թույլատրելի են:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով՝: Այդ պարապմունքների համար

նպատակահարմար է օգտագործել պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել տրանսպորտային միջոցների և կցանքների պահման ձևերն ու եղանակները և կազմակերպումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է թվարկում տրանսպորտային միջոցների պահման եղանակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում տրանսպորտային միջոցների փակ կայանատեղերում պահման գործընթացները,

3) ճիշտ է ներկայացնում կայանատեղերի տեսակները,

4) ճիշտ է բացատրում տրանսպորտային միջոցների բաց հարթակներում պահման գործընթացները,

5) ճիշտ է ներկայացնում շրջապատի օդի ցածր ջերմաստիճանների դեպքում շարժիչների գործարկման համար կիրառվող

մեթոդները,

6) ճիշտ է ներկայացնում փակ և բաց կայանատեղերում տրանսպորտային միջոցների տեղավորման եղանակները,

7) ճիշտ է բացատրում գազաբալոնային սնման համակարգերով տրանսպորտային միջոցների պահման

առանձնահատկությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեստային առաջադրանքի  օգնությամբ, որի ժամանակ ուսանողը պետք է ճիշտ



ներկայացնի տրանսպորտային միջոցների և կցանքների պահման ձևերն ու եղանակները:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- տրանսպորտային միջոցների պահման եղանակները,

- կայանատեղերի տեսակները,

- տրանսպորտային միջոցների բաց հարթակներում պահման գործընթացները,

- տրանսպորտային միջոցների փակ կայանատեղերում պահման գործընթացները,

- օդի ցածր ջերմաստիճանների դեպքում շարժիչների գործարկման համար կիրառվող մեթոդները,

- գազաբալոնային սնման համակարգերով տրանսպորտային միջոցների պահման առանձնահատկությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի բավարար, եթե առաջադրանքը կատարվի հիմնականում անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով՝: Այդ պարապմունքների համար

նպատակահարմար է օգտագործել պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել տրանսպորտային միջոցների անվադողերի տեխնիկական շահագործման գործընթացները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում անվադողերի տեխնիկական վիճակի և երթևեկության անվտանգության կախվածությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում անվադողերի տեխնիկական շահագործման կանոնները,

3) ճիշտ է ներկայացնում դողածածկանների դողախցերի պահման գործընթացները,

4) ճիշտ է բացատրում անվադողերի տեխնիկական սպասարկման և նորոգման գործընթացները,

5) ճիշտ է ներկայացնում անվադողերի հաշվառման գործընթացները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  թեստային առաջադրանքի  օգնությամբ, որի ժամանակ ուսանողը պետք է

ներկայացնի տրանսպորտային միջոցների անվադողերի տեխնիկական շահագործման գործընթացները:

Ստորև ներկայացվում է  ծրագրային մանրամասները.



- անվադողերի տեխնիկական վիճակի և երթևեկության անվտանգության կախվածությունը,

- անվադողերի տեխնիկական շահագործման կանոնները,

- դողածածկանների դողախցերի պահման գործընթացները,

- անվադողերի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում,

- անվադողերի հաշվառում:

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի բավարար, եթե առաջադրանքը կատարվի հիմնականում անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով՝: Այդ պարապմունքների համար

նպատակահարմար է օգտագործել պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կատարել տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի գնահատում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում տրանսպորտային միջոցների երթևեկության անվտանգությունը երաշխավորող համակարգերի,

մեխանիզմների տեխնիկական վիճակին ներկայացվող պահանջները,

2) կարողանում է արտաքին զննմամբ և ստուգմամբ որոշել, իսկ անհրաժեշտության դեպքում, կազմակերպել տրանսպորտային

միջոցի տեխնիկական արատորոշման գործընթացներ (արատորոշման կայանում),

3) ճիշտ է կատարում տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական վիճակի գնահատման վերաբերյալ փաստաթղթերի

ձևակերպումները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանքի  միջոցով: Ուսանողից կպահանջվի իրականացնել

տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական վիճակի գնահատում և ձևակերպել անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- տրանսպորտային միջոցների երթևեկության անվտանգությունը երաշխավորող համակարգեր,

- մեխանիզմների տեխնիկական վիճակին ներկայացվող պահանջները,



- արտաքին զննմամբ և ստուգմամբ տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական արատորոշման գործընթացներ,

- տեխնիկական վիճակի գնահատման վերաբերյալ փաստաթղթերի ձևակերպումները:

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի բավարար, եթե առաջադրանքը կատարվի հիմնականում անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով՝: Այդ պարապմունքների համար

նպատակահարմար է օգտագործել պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել տրանսպորտային միջոցների զելումը, փոխադրումը և շահագործական փորձարկումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տրանսպորտային միջոցների ընդունումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում նոր ստացված տրանսպորտային միջոցների զելումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում տրանսպորտային միջոցների փոխադրումը,

4) ճիշտ է ներկայացնում տրանսպորտային միջոցների շահագործական փորձարկումները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանքի  օգնությամբ: Ուսանողից կպահանջվի կատարել

տրանսպորտային միջոցի զլման, փոխադրման և շահագործման փորձարկում:

Ստորև ներկայացվում է  ծրագրային մանրամասները

- տրանսպորտային միջոցների  ընդունման գործընթացը,

- տրանսպորտային միջոցների զելումը,

- տրանսպորտային միջոցների փոխադրումը,

- տրանսպորտային միջոցների շահագործական փորձարկումները:

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի բավարար, եթե կատարվի հիմնականում անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով՝: Արդյունքի ուսուցման համար

նպատակահարմար է օգտագործել պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն:



ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք ՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

Միջին մասնագիտական կրթության 0716.11.5 «Վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և

սարքավորումների շահագործում» մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագրի հատուկ մասնագիտական կարողությունների

մոդուլներ «Վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների շահագործում» մասնագիտացման համար

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԲԵՌՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ>>

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ-5-15-021/01

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ բեռների դասակարգման, բեռների փաթեթավորմանը և

ամրացմանը ներկայացվող պահանջների, բեռնման-բեռնաթափման գործընթացների, օգտագործվող

տեխնիկական միջոցների վերաբերյալ, ինչպես նաև վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների

շահագործման ընթացքում այդ գործողություններն իրականացնելու կարողություններ։

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ որից՝

տեսական ուսուցում՝ 18 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:



Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել բեռների տեսակները և դրանց դասակարգման սկզբունքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բեռների տեսակները և դրանց դասակարգման ընդհանուր սկզբունքները,

2) ճիշտ է ներկայացնում բեռների որակական հատկանիշները,

3) ճիշտ է ներկայացնում բեռների բեռնման-բեռնաթափման ժամանակ կորստի թույլատրելի նորմերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում տարբեր բեռների բեռնման-բեռնաթափման համար անհրաժեշտ

տրանսպորտային միջոցներին ներկայացվող առանձնահատուկ պահանջները։

Գնահատման միջոցը Ուսանողին կտրվի թեսթային առաջադրանք բաղկացած ոչ պակաս քան 10 հարցից՝ բեռների տեսակների,

դասակարգման, որակական հատկանիշների և բեռնման-բեռնաթափման համար անհրաժեշտ

տրանսպորտային միջոցներին ներկայացվող առանձնահատուկ պահանջների վերաբերյալ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-բեռներ, դրանց տեսակները և դասակարգման սկզμունքները։

-բեռների դասակարգումը ըստ որակական հատկանիշների, օգտագործվող պայմանական նշանները։

-բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների ընթացքում կորստի թույլատրելի նորմերը՝ կախված μեռի

տեսակից և փաթեթավորումից։

-բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներում օգտագործվող վերամμարձ-տրանսպորտային միջոցներին

ներկայացվող պահանջները։

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում թեսթային

առաջադրանքի հարցերին։

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

է ունենալ մասնագիտական գրականություն, բեռների տեսակների , դասակարգման բնութագրերի

վերաբերյալ դիտակտիվ նյութեր, բեռների տարբեր տեսակների նմուշներ և մոդելներ, բեռնման-

բեռնաթափման տեխնոլոգիական գործընթացների վերաբերյալ նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր,



մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել բեռների փաթեթավորմանը, ամրացմանը և բեռնմանը ներկայացվող պահանջները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում փոխադրական տարային և բեռների փաթեթավորմանը ներկայացվող ընդհանուր

պահանջները, ինչպես նաև դրանց պիտակավորումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում վտանգավոր բեռների բեռնման-բեռնաթափման ժամանակ փոխադրական

տարային և փաթեթավորմանը ներկայացվող առանձնահատուկ պահանջները,

3) ճիշտ է ներկայացնում բեռների այն տեսակները, որոնք կարող են ներկայացվել բեռնման-

բեռնաթափման առանց փաթեթավորման, ինչպես նաև պարտադիր փաթեթավորման ենթակա

բեռները,

4) ճիշտ է ներկայացնում բեռները բեռնման-բեռնաթափման գործընթացում ամրացնելու սկզբունքները և

ձևերը,

5) ճիշտ է ներկայացնում բեռնարկղերի տեսակները և դրանց նշանակությունը։

Գնահատման միջոցը Ուսանողին կտրվի թեստային առաջադրանք` բաղկացած ոչ պակաս քան 10 հարցից՝ բեռների

փոխադրական տարայի, փաթեթավորման, բեռների ամրացման, բեռնարկղերի տեսակների և

դասակարգման վերաբերյալ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-բեռների փաթեթավորմանը և փոխադրական տարային ներկայացվող ընդհանուր

պահանջները,

-բեռնափոխադրումների ժամանակ օգտագործվող μեռնարկղերը, դրանց տեսակները և մակնիշավորումը,

-առանց փաթեթավորման փոխադրվող բեռներ,



-վտանգավոր բեռներ, դրանց փաթեթավորմանը ու բեռների տարաներին ներկայացվող հատուկ

պահանջները և մակնշումը,

-բեռնման-բեռնաթափման և μեռնափոխադրման ժամանակ բեռների ամրացման սկզբունքները, ձևերը ու

օգտագործվող միջոցները։

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում թեստային

առաջադրանքի հարցերին։

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

է ունենալ մասնագիտական գրականություն, բեռների տեսակների , փաթեթավորման, տրանսպորտային

տարաների և բեռնարկղերի վերաբերյալ դիտակտիվ նյութեր, տրանսպորտային տարաների և

բեռնարկղերի տարբեր տեսակների նմուշներ և մոդելներ, բեռնման-բեռնաթափման տեխնոլոգիական

գործընթացների վերաբերյալ նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր, մշակված հարցաշարեր,

տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել բեռնման-բեռնաթափման գործընթացը և դրանում օգտագործվող տեխնիկական միջոցները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բեռնման-բեռնաթափման գործընթացը, այդ գործընթացի ազդեցությունը

վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների պարապուրդի և շահագործական արտադրողականության

վրա,

2) ճիշտ է ներկայացնում բեռնման-բեռնաթափման տեխնիկական միջոցների դասակարգումը և դրանց

աշխատանքի առանձնահատկությունները` կախված բեռնվող-բեռնաթափվող նյութերի տեսակից և ձևից,

3) ճիշտ է ներկայացնում բեռնման-բեռնաթափման տեխնիկական միջոցների կիրառման

արդյունավետությունը տարբեր բեռների բեռնման-բեռնաթափման ժամանակ:



Գնահատման միջոցը Ուսանողին կտրվի թեստային առաջադրանք` բաղկացած ոչ պակաս քան 10 հարցից՝ բեռնման-

բեռնաթափման տեխնոլոգիական գործընթացի բաղադրիչների, բեռնման-բեռնաթափման տեխնիկական

միջոցների դասակարգման և ընտրության, դրանց կիրառման արդյունավետության բարձրացման

վերաբերյալ: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում

թեսթային առաջադրանքի հարցերին։

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-բեռնման-բեռնաթափման գործընթացը և դրա բաղկացուցիչները,

-վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների պարապուրդ և շահագործական արտադրողականություն,

դրանց վրա ազդող գործոններն ու հաշվարկը,

բեռնման-բեռնաթափման հարմարանքներ, դրանց տեսակներն ու դասակարգումը, աշխատանքի

առանձնահատկությունները՝պայմանավորված բեռնվող-բեռնաթափվող բեռների տեսակից և ձևից,

-բեռնման-բեռնաթափման հարմարանքների կիրառման արդյունավետությունը՝ կախված բեռի տեսակից։

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում թեստային

առաջադրանքի հարցերին։

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

է ունենալ մասնագիտական գրականություն, բեռների տարբեր տեսակների և բեռնման-բեռնաթափման

տեխնոլոգիական գործընթացների վերաբերյալ դիտակտիվ նյութեր, նորմատիվ տեխնիկական

փաստաթղթեր, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, բեռնման-բեռնաթափման

տեխնիկական միջոցների տարբեր տեսակների նմուշներ և մոդելներ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ,



Ուսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել տարբեր տեսակի բեռների բեռնման-բեռնաթափման գործընթացի

առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տարբեր տեսակի բեռների բեռնման-բեռնաթափման գործընթացը, և դրա

ժամանակ օպերատորի պարտադիր գործողությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ծանրաքաշ և ոչ գաբարիտային բեռների բեռնման-բեռնաթափման

առանձնահատկությունները և կանոնները,

3) ճիշտ է ներկայացնում վտանգավոր և պայթյունավտանգ բեռների բեռնման-բեռնաթափման

առանձնահատկությունները և կանոնները,

4) ճիշտ է ներկայացնում շուտ փչացող բեռների բեռնման-բեռնաթափման առանձնահատկությունները և

կանոնները,

5) ճիշտ է ներկայացնում սորուն և կիտովի բեռների բեռնման-բեռնաթափման առանձնահատկությունները

և կանոնները,

6) ճիշտ է ներկայացնում հեղուկ բեռների բեռնման-բեռնաթափման առանձնահատկությունները և

կանոնները,

7) ճիշտ է ներկայացնում բեռնարկղերի և հատային բեռների բեռնման-բեռնաթափման

առանձնահատկությունները և կանոնները,

8) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական կառուցվածքների բեռնման-բեռնաթափման և տեղակայման

առանձնահատկություններն ու կանոնները։

Գնահատման միջոցը Ուսանողին կտրվի թեստային առաջադրանք` բաղկացած ոչ պակաս քան 10 հարցից՝ տարբեր տեսակի

բեռների բեռնման-բեռնաթափման տեխնոլոգիական գործընթացների բաղադրիչների և

առանձնահատկությունների, տեխնոլոգիական գործընթացների տեխնիկական կանոնների վերաբերյալ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.



-բեռնման-բեռնաթափման գործընթացում օպերատորի պարտադիր գործողությունները,

-բեռների տեսակները՝ ծանրաքաշ և ոչ գաբարիտային, վտանգավոր և պայթունավտանգ, արագ փչացող,

սորուն և կիտովի, հեղուկ, բեռնարկղով տեղափոխվող և հատային, շինարարական կառուցվածքներ,

-տարբեր տեսակի բեռների բեռնման-բեռնաթափման առանձնահատկությունները և կանոնները։

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում թեսթային

առաջադրանքի հարցերին։

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

է ունենալ մասնագիտական գրականություն, բեռների տարբեր տեսակների և բեռնման-բեռնաթափման

տեխնոլոգիական գործընթացների վերաբերյալ դիտակտիվ նյութեր, նորմատիվ տեխնիկական

փաստաթղթեր, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, բեռնման-բեռնաթափման

տեխնիկական միջոցների տարբեր տեսակների նմուշներ և մոդելներ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ,

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՎԵՐԱՄԲԱՐՁ-ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ>>

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ -5-15-022/01

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների

դասակարգման, նշանակության և կառուցվածքի վերաբերյալ, ինչպես նաև ձևավորել վերամբարձ-

տրանսպորտային մեքենաներ ընտրելու կարողություններ։

Մոդուլի տևողությունը 92 ժամ, որից

տեսական ուսուցում՝ 38 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 54 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է յուրացրած լինի լինի ՎՏՇՃՄ 5-15-002



<<Նյութագիտության հիմունքներ>>, ՎՏՇՃՄ 5-15-003 <<Կիրառական մեխանիկա>> և ՎՏՇՃՄ 5-15-

008 <<Վառելիքաքսանյութեր, տեխնիկական հեղուկներ, հիդրոհաղորդակ>> մոդուլները։

ՈՒսումնառության արդյունքները

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների նշանակությունը, դասակարգումը,

ընտրությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ մեքենաների նշանակությունը,

2) ճիշտ է կատարում վերամբարձ մեքենաների տեսակի ընտրությունը՝ ըստ աշխատանքի բնույթի և

ծավալի,

3) ճիշտ է ներկայացնում տրանսպորտային մեքենաների նշանակությունը,

4) ճիշտ է կատարում տրանսպորտային մեքենաների ընտրությունը՝ ըստ աշխատանքի բնույթի և ծավալի,

5) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ մեքենաների դասակարգումը՝ ըստ կառուցվածքի, նշանակության,

ընթացքային սարքավորման, շարժի տեսակի և կառավարման համակարգի,

6) ճիշտ է ներկայացնում տրանսպորտային մեքենաների դասակարգումը՝ ըստ կառուցվածքի,

նշանակության և շարժականության։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է խմբային քննարկման հիման վրա: Ուսանողը պետք է հստակ

ներկայացնի վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների նշանակությունը, դասակարգումը, կատարի

ճիշտ ընտրություն:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-վերամբարձ մեքենաների և սարքավորումների նշանակությունը, տեսակները,դասակարգման

սկզբունքները, կիրառումը,



-վերամբարձ մեքենաների և սարքավորումների դասակարգումն ըստ կառուցվածքի, ընթացքային

սարքավորման, շարժիչի տեսակի և կառավարման համակարգի,

-վերամբարձ մեքենաների և սարքավորումների տեսակի ընտրությունը՝ կախված կատարվող

աշխատանքների բնույթից և ծավալներից,

-տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների նշանակությունը, տեսակները,

կիրառման բնագավառները,

-տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների դասակարգումն ըստ կառուցվածքի և

շարժականության, -տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների տեսակի ընտրությունն ըստ

կատարվող աշխատանքների բնույթի և ծավալի։

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը առաջադրված հարցերին պատասխանում

է ճիշտ:

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

է ունենալ մասնագիտական գրականություն, վերամբարձ-տրանսպորտային տարբեր մեքենաների

նմուշներ և ուսումնական մոդելներ, դիտակտիվ նյութեր, նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր,

մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել վերամբարձ մեքենաների ընդհանուր կառուցվածքը և դրանց հիմնական տարրերի ու

մեխանիզմների նշանակությունը, կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ մեքենաների ընդհանուր կառուցվածքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ մեքենաների տեխնիկական պարամետրերը, բնութագրերը և դրանց

ընտրության սկզբունքները,



3) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ մեքենաների մեխանիզմների և աշխատանքային սարքավորումների

ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքը,

4) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ մեքենաների մեխանիզմների, հիդրավլիկական հաղորդակների և

էլեկտրական սարքավորումների ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքը,

5) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ մեքենաների մեխանիզմների և աշխատանքային սարքավորումների

փոխազդեցությունը։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է խմբային քննարկման հիման վրա: Ուսանողը պետք է հստակ

ներկայացնի վերամբարձ մեքենաների ընդհանուր կառուցվածքը աշխատանքի սկզբունքը, դրանց

հիմնական տարրերի ու մեխանիզմների նշանակությունը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

- վերամբարձ մեքենաների ընդհանուր կառուցվածքը,

-պարզ ամբարձիչ մեքենաների և սարքավորումների (ամբարձիկներ, տելֆերներ, կարապիկներ,

դոմկրատներ, տալեր և այլն) կառուցվածքը և աշխատանքը,

-ամբարձիչների հաշվարկի ընդհանուր դրույթները, հիմնական պարամետրերը, ազդող բեռնվածքները և

արտադրողականությունը,

- վերամբարձ մեքենաների շարժաբերային սարքավորումներ, հանգույցներ և մեքենամասեր,

-բեռնային և քարշային սարքավորումների տարրերվ և մեքենամասերը,

-ճոպանային թմբուկներ և ճախարակներ,դրանց կառուցվածքը և աշխատանքը,

-պողպատե ճոպաններ, կառուցվածքը,դասակարգումը, շահագործման կանոնները, ամրության հաշվարկի

հիմունքները,

-բազմաճախարակներ, կառուցվածքը, աշխատանքը և հաշվարկի հիմունքները,

-բեռնիչ սարքավորումներ (բեռնային կեռեր, օղակներ, կեռային կախոցքներ, հատուկ բեռնիչներ),



կառուցվածքը, աշխատանքը և հաշվարկի հիմունքները,

-արգելակներ (կոճղավոր,ժապավենային, սկավառակային) և դադարակներ, կառուցվածքը, աշխատանքը

և հաշվարկիհիմունքները,

-բեռի բարձրացման մեխանիզմների կառուցվածքային առանձնահատկությունները, աշխատանքը,

-ձեռքի և մեքենայական շարժաբերով մեխանիզմներ, կառուցվածքը և հաշվարկի հիմունքները,

-շրջադարձային մեխանիզմների կառուցվածքային առանձնահատկությունները և հաշվարկի հիմունքները,

- վերամբարձ մեքենաների հիդրավլիկական, պնևմատիկական և էլեկտրական շարժաբերներ

(հաղորդակներ),

դրանց ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքը,

- վերամբարձ մեքենաների հենարանային կոնստրուկցիաները և դրանց հաշվարկի հիմունքները,

-կամրջակային, այծավոր, սլաքավոր վերամբարձ մեքենաների կառուցվածքային և աշխատանքի

առանձնահատկությունները, դրանց կինեմատիկական սխեմաները,

-ամբարձիչ-դարսակիչների կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը։

Արդյունքը կհամարվի ձեռքբերված, եթե հիմնականում հարցերին տրվում են ճիշտ պատասխաններ:

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

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, վերամբարձ-տրանսպորտային տարբեր

մեքենաների նմուշներ և ուսումնական մոդելներ, դիտակտիվ նյութեր, նորմատիվ տեխնիկական

փաստաթղթեր, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 16 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 20 ժամ,



Ուսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել տրանսպորտային մեքենաների ընդհանուր կառուցվածքը, տեխնիկական բնութագրերը և

դրանց հիմնական տարրերի ու մեխանիզմների նշանակությունը, կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տրանսպորտային մեքենաների ընդհանուր կառուցվածքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում տրանսպորտային մեքենաների հիմնական տարրերի, մեխանիզմների և

աշխատանքային սարքավորումների նշանակությունն ու փոխադարձ կապը,

3) ճիշտ է ներկայացնում տարբեր տրանսպորտային մեքենաների համատեղ աշխատանքի պայմանները`

կախված մեքենաների պարամետրերից,

4) ճիշտ է ներկայացնում տրանսպորտային մեքենաների աշխատանքային և ուժային սարքավորումների

ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքը,

5) ճիշտ է ընտրում մի քանի տրանսպորտային մեքենաների աշխատանքային և ուժային

սարքավորումներ` դրանք համատեղ աշխատացնելու համար։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է խմբային քննարկման հիման վրա: Ուսանողը պետք է հստակ

ներկայացնի տրանսպորտային մեքենաների ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը,

տեխնիկական բնութագրերը և դրանց հիմնական տարրերի ու մեխանիզմների նշանակությունը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

- տրանսպորտային մեքենաների ընդհանուր կառուցվածքը,,

-փոխակրիչների տեսակները՝ ժապավենային, շղթայավոր,շերեփավոր, պտուտակային, հոլովակավոր,

իներցիոն և թրթռային,

-ժապավենային փոխակրիչի կառուցվածքը, աշխատանքի սկզμունքը և կիրառումը,

-շղթայավոր փոխակրիչի կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը և կիրառումը,

-շերեփավոր փոխակրիչի կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը և կիրառումը,

-պտուտակային փոխակրիչի կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը և կիրառումը,



-հոլովակավոր փոխակրիչի կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը և կիրառումը,

-իներցիոն փոխակրիչի կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը և կիրառումը,

-թրթռային փոխակրիչի կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը և կիրառումը,

-էլևատորներ, դրանց կառուցվածքը, աշխատանքը և կիրառման բնագավառները,

-սորուն նյութերի պնևմատիկական փոխադրման կայանքներ (պնևմափոխադրիչներ), դրանց

կառուցվածքը, աշխատանքը և կիրառման բնագավառները։

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի դրական, եթե առաջադրված հարցերին ուսանողը հիմնականում

պատասխանում է անսխալ:

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

է ունենալ մասնագիտական գրականություն, տրանսպորտային տարբեր մեքենաների և մեխանիզմների

նմուշներ և ուսումնական մոդելներ, դիտակտիվ նյութեր, նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր,

մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել բեռնիչների դասակարգումը, ընդհանուր կառուցվածքը, տեխնիկական բնութագրերը և

դրանց հիմնական տարրերի ու մեխանիզմների նշանակությունը, կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը

և կատարել բեռնիչի ընտրություն

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բեռնիչների դասակարգումը՝ ըստ աշխատանքի օրգանի ձևի,

բեռնամբարձության, ընթացամասի տեսակի, ուժային սարքավորման տեսակի,

2) ճիշտ է ներկայացնում բեռնիչների ընդհանուր կառուցվածքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում բեռնիչների և դրանց մեխանիզմների աշխատանքի սկզբունքները,

4) ճիշտ է կատարում բեռնիչների տեսակի ընտրություն՝ ըստ աշխատանքի բնույթի և ծավալի,



5) ճիշտ է ներկայացնում բեռնիչների մեխանիզմների, հիդրավլիկական հաղորդակների և

աշխատանքային սարքավորման փոխադարձ կապը։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Ուսանողը պետք է

կատարի բեռնիչների տեսակի ընտրություն` ըստ աշխատանքի բնույթի և ծավալի:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-բեռնման-բեռնաթափման մեքենաների (բեռնիչների) նշանակությունը, ընդհանուր

կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը,

-բեռնիչների տեսակները, դրանց հիմնական պարամետրերը, հաշվարկի և ընտրության սկզբունքները,

-հատային բեռների բեռնման-բեռնաթափման մեքենաների կառուցվածքը և աշխատանքը,

-ավտոբեռնիչների կառուցվածքը և աշխատանքի առանձնահատկությունները,

-սորուն բեռների բեռնման-բեռնաթափման մեքենաների տեսակները, կառուցվածքը և աշխատանքը:

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի դրական, եթե առաջադրանքը կատարվի հիմնականում անսխալ:

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

է ունենալ մասնագիտական գրականություն, տաբեր տեսակի բեռնիչների և դրանց առանձին

մեխանիզմների նմուշներ և ուսումնական մոդելներ, դիտակտիվ նյութեր, նորմատիվ տեխնիկական

փաստաթղթեր, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ,

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՎԵՐԱՄԲԱՐՁ-ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԵՎ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ>>

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ-5-15-023/01

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների հիմնական



տեխնիկական պարամետրերի որոշման և սարքավորումների ընտրության կարողություններ։

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից

տեսական ուսուցում՝ 18 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՎՏՇՃՄ 5-15-022/01

<<Վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների կառուցվածքը, ընտրությունը>> մոդուլը։

ՈՒսումնառության արդյունքները

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների տեխնիկական պարամետրերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների տեխնիկական պարամետրերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների գլխավոր պարամետրերը

(բնութագրերը) և դրանց մեծության վրա ազդող գործոնները,

3) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների հիմնական տեխնիկական

բնութագրերը և դրանց մեծությունների ընտրության սկզբունքները։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Ուսանողը պետք է

ճիշտ ներկայացնի վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների հիմնական տեխնիկական բնութագրերը

կատարի դրանց մեծությունների ընտրություն: Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

- վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների (ՎՄ և Ս) տեխնիկական պարամետրերը

(բեռնամբարձություն, բեռի բարձրացման առավելագույն չափ, բեռի բարձրացման և

պտտման թույլատրելի արագություն, ճոպանի բնութագրեր, շարժիչի հզորություն և այլն),

- ՎՄ և Ս վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների գլխավոր պարամետրերը,



բեռնամբարձությունը պայմանավորող գործոնները,

- ՎՄ և Ս բարձրացման մեխանիզմի հիմնական տարրերի (ճոպան, μեռնային կեռ, ճախարակ,

ճոպանային թմբուկ) հիմնական տեխնիկական բնութագրերը, դրանց վրա ազդող

գործոնները և մեծությունների ընտրության սկզբունքները,

-տրանսպորտային սարքավորումների տեխնիկական պարամետրերը (արտադրողականություն,

տեղափոխման հեռավորություն, արագություն, տեղափոխող մեխանիզմի չափեր, ուժային սարքավորման

պարամետրեր և այլն),

-տրանսպորտային սարքավորումների գլխավոր պարամետրերը, արտադրողականությունը պայմանավորող

գործոնները։

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի դրական, եթե առաջադրանքը հիմնականում կատարվի անսխալ:

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, տաբեր տեսակի վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների և

սարքավորումների և դրանց առանձին մեխանիզմների նմուշներ և ուսումնական մոդելներ, դիտակտիվ

նյութեր, նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 2 Ընտրել վերամբարձ մեքենաների մեխանիզմների հիմնական պարամետրերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կիրառում վերամբարձ մեքենաների բարձրացման մեխանիզմի հիմնական պարամետրերը բեռի

բարձրացման աշխատանքների կազմակերպման ժամանակ,

2) ճիշտ է ընտրում բարձրացման մեխանիզմի հիմնական սարքավորումները,

3) ճիշտ է ընտրում վերամբարձ մեքենաների տեղաշարժման մեխանիզմի հիմնական պարամետրերը,

4) ճիշտ է ընտրում վերամբարձ մեքենաների տեղաշարժման մեխանիզմի հիմնական սարքավորումները,



5) ճիշտ է ընտրում վերամբարձ մեքենաների պտտման մեխանիզմի հիմնական պարամետրերը,

6) ճիշտ է ընտրում վերամբարձ մեքենաների պտտման մեխանիզմի հիմնական սարքավորումները։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական կատարման հիման վրա: Ուսանողը պետք է

կարողանա հստակ ներկայացնել վերամբարձ մեքենաների մեխանիզմների հիմնական պարամետրերը և

ըստ առաջադրանքի կատարել դրանց ընտրություն:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

- վերամբարձ մեքենաների մեխանիզմների հիմնական պարամետրերը, դրանց հաշվարկի և ընտրության

սկզμունքները,

- վերամբարձ մեքենաների բարձրացման  մեխանիզմի հիմնական պարամետրերը, դրանց վրա ազդող

գործոնները, բարձրացման մեխանիզմի սարքավորումների ընտրության սկզբունքները,

- վերամբարձ մեքենաների տեղաշարժման մեխանիզմի հիմնական պարամետրերը, դրանց վրա ազդող

գործոնները,տեղաշարժման մեխանիզմի սարքավորումների ընտրության սկզբունքները,

- վերամբարձ մեքենաների պտտման մեխանիզմի հիմնական պարամետրերը, դրանց վրա ազդող

գործոնները, պտտման մեխանիզմի սարքավորումների ընտրության սկզμունքները։

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի դրական, եթե առաջադրանքը կատարվի հիմնականում անսխալ:

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, տաբեր տեսակի վերամբարձ մեքենաների և սարքավորումների

և դրանց առանձին մեխանիզմների նմուշներ և ուսումնական մոդելներ, դիտակտիվ նյութեր, նորմատիվ

տեխնիկական փաստաթղթեր, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ,



Ուսումնառության արդյունք 3 Հաշվել տրանսպորտային մեքենաների համատեղ աշխատանքի պարամետրերը, ընտրել

համապատասխան մեքենաներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տարբեր տրանսպորտային մեքենաների համատեղ աշխատանքի պայմանները`

կախված մեքենաների պարամետրերից,

2) ճիշտ է կատարում տրանսպորտային մեքենաների գլխավոր պարամետրերի պարզ հաշվարկ դրանց

համատեղ աշխատանքի պայմաններում,

3) ճիշտ է ընտրում մի քանի տրանսպորտային մեքենաների աշխատանքային և ուժային սարքավորումներ

դրանք համատեղ աշխատացնելու համար։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական կատարման հիման վրա: Ուսանողը պետք է

կարողանա ըստ առաջադրանքի ճիշտ հաշվել տրանսպորտային մեքենաների համատեղ աշխատանքի

պարամետրերը և ընտրել մեքենաները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների համատեղ աշխատանքը շինանյութերի

արտադրության ձեռնարկություններում, բետոնի ու ասֆալտի գործարաններում և այլն։

- տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների համատեղ աշխատանքի պայմանները՝ կախված

մեքենաների և սարքավորումների պարամետրերից,

-տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների գլխավոր պարամետրերի հաշվարկի սկզբունքները՝

դրանց առանձին և համատեղ աշխատանքի պայմաններում,

-տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների աշխատանքային և ուժային հանգույցների

ընտրությունը՝ համատեղ աշխատանքի պայմաններում։

Արդյունքը կհամարվի ձեռքբերված, եթե ուսանողը առաջադրանքը կատարի հիմնականում անսխալ:

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



ունենալ մասնագիտական գրականություն, տաբեր տեսակի տրանսպորտային մեքենաների և դրանց

առանձին մեխանիզմների նմուշներ և ուսումնական մոդելներ, դիտակտիվ նյութեր, նորմատիվ

տեխնիկական փաստաթղթեր, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ,

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՎԵՐԱՄԲԱՐՁ-ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԱՐԱՏՈՐՈՇՈՒՄ>>

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ -5-15-024/01

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների տեխնիկական

արատորոշման և նորոգման կազմակերպման կարողություններ։

Մոդուլի տևողությունը 48 ժամ, որից

տեսական ուսուցում՝ 18 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 30 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՎՏՇՃ -5-15-022/01 <<Վերամբարձ-

տրանսպորտային մեքենաների կառուցվածքը, ընտրությունը>> մոդուլը։

ՈՒսումնառության արդյունքները

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների տեխնիկական արատորոշման նպատակը և

օբյեկտը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների տեխնիկական արատորոշման

նպատակը,

2) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների տեխնիկական արատորոշման օբյեկտը։



Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է խմբային քննարկման հիման վրա: Ուսանողը պետք է հստակ

ներկայացնի վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների տեխնիկական արատորոշման նպատակը և

օբյեկտը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

- վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների արատորոշման նպատակը և խնդիրները,

-տեխնիկական արատորոշման անհրաժեշտությունը վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների

տեխնիկական սպասարկումների և նորոգումների արդյունավետ կազմակերպման տեսանկյունից,

- վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների տեխնիկական արատորոշման ենթակա հիմնական

հանգույցներն ու մեխանիզմները՝ որպես արատորոշման օբյեկտ։

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի դրական, եթե խմբային քննարկման ժամանակ ուսանողը հարցերին

պատասխանի հիմնականում ճիշտ:

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, տաբեր տեսակի վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների և

դրանց առանձին մեխանիզմների նմուշներ և ուսումնական մոդելներ, դիտակտիվ նյութեր, նորմատիվ

տեխնիկական փաստաթղթեր, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների տեխնիկական արատորոշման տեսակները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների տեխնիկական արատորոշման

տեսակները՝ ըստ արատորոշող օբյեկտի ընդգրկման աստիճանի (ընդհանուր և տեղական),

2) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների տեխնիկական արատորոշման

տեսակները՝ ըստ օգտագործվող արատորոշիչ միջոցների (համապիտանի, մասնագիտացված, արտաքին և



ներսարքավորված),

3) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների տեխնիկական արատորոշման

տեսակները՝ ըստ նշանակության, պարբերականության, կատարվող աշխատանքների անվանացանկի,

ծավալի և տեխնիկական սպասարկման գործընթացում զբաղեցրած տեղի (ընդհանուր՝ Ա-1 և խորացված՝ Ա-

2)։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստային առաջադրանքի հիման վրա: Ուսանողը պետք է

կարողանա ճիշտ ընտրի վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների տեխնիկական արատորոշման

տեսակները՝ ըստ օգտագործվող արատորոշիչ միջոցների, ըստ նշանակության, պարբերականության,

կատարվող աշխատանքների անվանացանկի, ծավալի և տեխնիկական սպասարկման գործընթացում

զբաղեցրած տեղի:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

- վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների տեխնիկական արատորոշման իրականացման ուղիները և

տեսակները.

-ըստ արատորոշող օբյեկտի (միջոցի) ընդգրկման աստիճանի (ընդհանուր՝ ունիվերսալ և

տեղական՝ հատուկ),

-ըստ արատորոշիչ միջոցի բնույթի (համապիտանի, մասնագիտացված,արտաքին, ներսարքավորված),

- ըստ արատորոշման նշանակության, պարբերականության ևկատարման ձևի (ընդհանուր արատորոշում՝ Ա-

1, խորացված արատորոշում՝ Ա-2),

-տեխնիկական արատորոշման իրականացման ձևերը,

-արատորոշման տեխնիկական միջոցները՝ սարքեր, գործիքներ, տվիչներ, արատորոշող

համակարգեր և այլն, դրանց կառավարման ձևերը (ձեռքի և ավտոմատ)։

Արդյունքը կհամարվի ձեռքբերված, եթե թեստային առաջադրքնը կատարվի հիմնականում անսխալ:



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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, տաբեր տեսակի վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների և

դրանց առանձին մեխանիզմների նմուշներ և ուսումնական մոդելներ, դիտակտիվ նյութեր, տեխնիկական

արատորոշման նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ,

տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 3 Որոշել վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների արատորոշիչ պարամետրերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների արատորոշիչ պարամետրերը (շարժիչի

հզորություն, հեղուկների և գազերի ճնշում, աղմուկ, թրթռոց, կարտեր մտնող գազի քանակ),

2) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների արատորոշիչ պարամետրերի նոմինալ,

նորմալ, թույլատրելի և սահմանային արժեքները,

3) ճիշտ է ընտրում արատորոշման եղանակը,

4) ճիշտ է որոշում արատորոշիչ պարամետրերը,

5) ճիշտ է գնահատում արատորոշիչ պարամետրերի արժեքները,

6) ճիշտ է ձևակերպում տեխնիկական արատորոշման փաստաթղթերը։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական կատարման հիման վրա: Ուսանողը պետք է ըստ

առաջադրանքի ճիշտ որոշի վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենայի արատորոշիչ պարամետրերը, դրանց

մուտքային և ելքային մեծությունները,

այդ պարամետրերի նոմինալ, նորմալ և թույլատրելի արժեքները, ընտրի արատորոշման անհրաժեշտ

տեխնիկական միջոցները։

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.



- վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների արատորոշիչ պարամետրերը՝ ներքին այրման շարժիչների

հզորություն,պտուտաթվեր, յուղի ճնշում, վառելիքի ծախս և այլն,

հիդրոպնևմահամակարգերիաշխատանքային հեղուկի ճնշում, էլեկտրական սարքավորումների հոսանքի ուժ

և լարում,շարժաբերային մեխանիզմի ոլորող մոմենտ, պտուտաթիվ և այլն,

- վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների մուտքային և ելքային արատորոշիչ պարամետրերը, դրանց

նոմինալ, նորմալ և թույլատրելի արժեքները,

-Արատորոշման տեխնիկական միջոցների կիրառման կարգը և օգտագործման ձևերը՝

արատորոշում ձեռքի ղեկավարման արատորոշիչ գործիքներով ու սարքերով և արատորոշում ավտոմատ

կառավարման սարքերով ու տվիչներով,

- վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների համալիր արատորոշումը ստենդների վրա,

- վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների արատորոշման տեխնոլոգիական գործընթացները:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե գործնական առաջադրանքները կատարվի հիմնականում անսխալ:

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, տաբեր տեսակի վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների և

դրանց առանձին մեխանիզմների նմուշներ և ուսումնական մոդելներ, դիտակտիվ նյութեր, տեխնիկական

արատորոշման նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ,

տեսաֆիլմեր, անվտանգության տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ հրահանգներ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 4 Գնահատել վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների տեխնիկական վիճակը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների աշխատանքային սարքավորումների

հնարավոր անսարքությունները,



2) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների հնարավոր վթարային վնասումները,

3) ճիշտ է գնահատում վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների տեխնիկական վիճակը,

4) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների ընթացիկ և վթարային նորոգումների

կազմակերպման ընթացքը,

5) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների կապիտալ նորոգման կազմակերպման

ընթացքը,

6) ճիշտ է ձևակերպում վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների նորոգումների կազմակերպման

փաստաթղթերը։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական կատարման հիման վրա: Ուսանողը պետք է

կարողանա ըստ առաջադրանքի ճիշտ գնահատել վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենայի տեխնիկական

վիճակը, որոշի անսարքությունները և ներկայացնի նորոգումների կազմակերպման տեխնոլոգիական

գործընթացները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

- վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների տեխնիկական վիճակի գնահատման նպատակը,

- վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների աշխատանքային սարքավորումների հնարավոր

անսարքություններն ու վթարային վնասումները, դրանց հայտնաբերումը և գնահատումը տեխնիկական

արատորոշման միջոցով,

- վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների ագրեգատների, հիդրոպնևմա և էլեկտրական համակարգերի,

ընթացամասի, շարժահաղորդակի հնարավոր անսարքություններն ու վթարային վնասումները, դրանց

հայտնաբերումը և գնահատումը տեխնիկական արատորոշման միջոցով,

- վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների հայտնաբերված անսարքությունների և վթարային վնասումների

վերացման նպատակով անհրաժեշտ նորոգումների տեսակի (ընթացիկ, վթարային, կապիտալ) ընտրությունը,



- վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների ընթացիկ և վթարային նորոգումների կազմակերպման

ընթացքը,

- վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների կապիտալ նորոգումների կազմակերպման ընթացքը,

- վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների նորոգումների կազմակերպման և անցկացման համար

անհրաժեշտ փաստաթղթերը, դրանց լրացման կարգը:

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի դրական, եթե առաջադրանքը կատարվի հիմնականում անսխալ:

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, տաբեր տեսակի վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների և

դրանց առանձին մեխանիզմների նմուշներ և ուսումնական մոդելներ, դիտակտիվ նյութեր, նորոգումների

տեխնոլոգիական գործընթացների նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր, մշակված հարցաշարեր,

տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, անվտանգության տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ հրահանգներ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ,

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել հուսալիության գնահատման ցուցանիշները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անմերժության գնահատման ցուցանիշները,

2) ճիշտ է ներկայացնում երկարակեցության գնահատման ցուցանիշները,

3)ճիշտ է ներկայացնում նորոգապիտանիության գնահատման հիմնական ցուցանիշները,

4) ճիշտ է ներկայացնում պահպանելության գնահատման հիմնական ցուցանիշները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական կատարման հիման վրա: Ուսանողը պետք է ըստ

առաջադրանքի ճիշտ որոշի հուսալիության գնահատման ցուցանիշները:

Արդյունքը կհամարվի բավարար, եթե առաջադրանքը կատարվի հիմնականում անսխալ:

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



ունենալ մասնագիտական գրականություն, տաբեր տեսակի վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների և

դրանց առանձին մեխանիզմների նմուշներ և ուսումնական մոդելներ, դիտակտիվ նյութեր,հուսալիության

ցուցանիշների գնահատման վերաբերյալ տեղեկատու նյութեր, նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր,

մշակված հարցաշարեր, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ,

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՎԵՐԱՄԲԱՐՁ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ ԵՎ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ>>

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ -5-15-025/01

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների մոնտաժում-

ապամոնտաժում կազմակերպելու կարողություններ։

Մոդուլի տևողությունը 56 ժամ, որից

տեսական ուսուցում՝ 22 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 34 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՎՏՇՃՄ 5-15-003 <<Կիրառական

մեխանիկա>> և ՎՏՇՃՄ-5-15-022/01 <<Վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների կառուցվածքը,

ընտրությունը>> մոդուլները։

ՈՒսումնառության արդյունքները

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ժամանակակից արագացված մեթոդներով վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների

մոնտաժման-ապամոնտաժման փուլերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների մոնտաժման-ապամոնտաժման փուլերը,



2) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների մոնտաժման-ապամոնտաժման

նախապատրաստական փուլի հաջորդական գործընթացները (փաստաթղթերի նախապատրաստում,

մոնտաժման-ապամոնտաժման սխեմայի և տեխնոլոգիական գործընթացների մշակում, լրակազմության

ստուգում, պահեստամասերի մոնտաժային հարմարանքների և գործիքների ընտրություն),

3) ճիշտ է ներկայացնում մոնտաժման-ապամոնտաժման արտադրական փուլի գործընթացները

(տակելաժային սարքավորման տեղադրում՝ կապված բարձրացման, տեղափոխման, տեղադրման և

ամրացման հետ, մեքենայի վերջնական հավաքում և լրակազմում),

4) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների մոնտաժման-ապամոնտաժման

ավարտական փուլի գործընթացները (կատարված աշխատանքների որակի և ճշտության ստուգում՝

տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան, վերջնական կարգաբերում,

արտադրական փորձարկում)։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է խմբային քննարկման հիման վրա: ուսանողը պետք է հստակ

ներկայացնի վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների մոնտաժման-ապամոնտաժման

նախապատրաստական փուլի հաջորդական գործընթացները, արտադրական փուլի գործընթացները,

ավարտական փուլի գործընթացները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

- վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների (ՎՏՄ) մոնտաժման և ապամոնտաժման նպատակը և

խնդիրները,

-ժամանակակից արագացված մեթոդներով մոնտաժման և ապամոնտաժման հաջորդական փուլերը՝

նախապատրաստական, արտադրական, ավարտական,

-ՎՏՄ մոնտաժման-ապամոնտաժման նախապատրաստական փուլի ընթացքում կատարվող հաջորդական

գործընթացները՝ փաստաթղթերի նախապատրաստում, մոնտաժման-ապամոնտաժման սխեմայի և



տեխնոլոգիական գործընթացների կարգի մշակում, ըստ տեխնիկական փաստաթղթերի՝ լրակազմի ստուգում,

անհրաժեշտ պահեստամասերի, մոնտաժային (ապամոնտաժային) հարմարանքների և գործիքների

ընտրություն,

- ՎՏՄ մոնտաժման-ապամոնտաժման արտադրական փուլի ընթացքում կատարվող հաջորդական

գործընթացները, մասնավորապես մոնտաժման դեպքում՝ տակելաժային սարքավորման տեղադրում

(պայմանավորված ՎՏՄ և Ս կրող կոնստրուկցիաների բարձրացման, տեղափոխման, տեղադրման և

ամրացման հետ), մեքենայի կամ սարքավորման վերջնական հավաքում և լրակազմում,

-ՎՏՄ մոնտաժման-ապամոնտաժման ավարտական փուլի ընթացքում կատարվող հաջորդական

գործընթացները՝ կատարված աշխատանքների որակի և ճշգրտության ստուգում (ըստ տեխնիկական

փաստաթղթերի պահանջների), վերջնական կարգաբերում, արտադրական փորձարկում։

Արդյունքը կհամարվի ձեռքբերված, եթե ուսանողը պահանջվող բոլոր գործընթացները ներկայացնի ճիշտ:

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, տաբեր տեսակի վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների և

դրանց առանձին մեխանիզմների նմուշներ և ուսումնական մոդելներ, մոնտաժման և ապամոնտաժման

տեխնոլոգիական գործընթացների իրականացման վերաբերյալ նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի

պատճեներ և դիտակտիվ նյութեր, անվտանգության տեխնիկաի կանոնների վերաբերյալ հրահանգներ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների մոնտաժման-ապամոնտաժման եղանակները և

կատարման կարգը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների մոնտաժման եղանակները

(աստիճանական աճեցումով և խոշորաբլոկ աճեցումով),



2) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների ապամոնտաժման

առանձնահատկությունները՝ կախված փոխադրող տրանսպորտային միջոցի տեսակից,

3) ճիշտ է կազմում վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների մոնտաժման-ապամոնտաժման

գործողությունների կատարման հաջորդականությունը,

4) ճիշտ է կազմում վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների մոնտաժման-ապամոնտաժման

արդյունավետ իրականացման աշխատանքների աղյուսակ՝ նշելով քանդման և հավաքման

հաջորդականությունը,

5) ճիշտ է անվանակարգում վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների փոխադարձ լծորդվող

մեխանիզմները, ագրեգատները, հավաքական միավորները և մասերը։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական կատարման հիման վրա: Ուսանողը պետք է ըստ

առաջադրանքի ճիշտ ներկայացնի վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների մոնտաժման-

ապամոնտաժման եղանակները և կատարման կարգը: Նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի

պահանջների, տեխնոլոգիական գործընթացների հաջորդականության պահպանումը և անվտանգության

տեխնիկայի կանոնների պահպանումը պարտադիր պահանջ է:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-ՎՏՄ մոնտաժման եղանակները՝ աստիճանական աճեցումով և խոշորաբլոկ աճեցումով,

-ՎՏՄ մոնտաժման եղանակի ընտրությունը՝ կախված մեքենայի կամ սարքավորման կառուցվածքային

առանձնահատկություններից և նախորդ ապամոնտաժման եղանակից,

-ՎՏՄ ապամոնտաժումը, դրա առանձնահատկությունները՝ կախված փոխադրող տրանսպորտային միջոցի

տեսակից, փոխադրման երթուղու և կլիմայական պայմաններից,

- ՎՏՄ մոնտաժման-ապամոնտաժման գործողությունների կատարման հաջորդականությունը (անհրաժեշտ

փաստաթղթերի նախապատրաստում, մոնտաժման-ապամոնտաժման սխեմայի կազմում, մոնտաժային-



ապամոնտաժային հարմարանքների և գործիքների նախապատրաստում)։

Արդյունքը կհամարվի ձեռքբերված, եթե առաջադրանքը կատարվի հիմնականում անսխալ:

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների մոնտաժման և

ապամոնտաժման տեխնոլոգիական գործընթացների իրականացման վերաբերյալ նորմատիվ-տեխնիկական

փաստաթղթերի պատճեներ և դիտակտիվ նյութեր, անվտանգության տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ

հրահանգներ, ստենդներ, տեխնոլոգիական սարքավորումներ և գործիքներ, առանձին համակարգերի,

մեխանիզմների, ագրեգատների, հանգույցների նմուշներ և մոդելներ, մշակված հարցաշարեր,

տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել աշտարակային ամբարձիչների, ինքնընթաց սլաքավոր ամբարձիչների, շինարարական

վերհանների, խոշոր էքսկավատորների մոնտաժման-ապամոնտաժման առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում աշտարակային ամբարձիչների մոնտաժման-ապամոնտաժման

առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ինքնընթաց սլաքավոր շինարարական ամբարձիչների մոնտաժման

ապամոնտաժման առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական վերհանների մոնտաժման-ապամոնտաժման առանձնահատ-

կությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում խոշոր էքսկավատորների մոնտաժման-ապամոնտաժման առանձնահատ-

կությունները։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական կատարման հիման վրա: Ուսանողը պետք է ըստ



առաջադրանքի ճիշտ ներկայացնի մոնտաժման-ապամոնտաժման տեխնոլոգիական գործընթացները և

իրականացման կարգը: Նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների, տեխնոլոգիական

գործընթացների հաջորդականության պահպանումը և անվտանգության տեխնիկայի կանոնների

պահպանումը պարտադիր պահանջ է:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-աշտարակային ամբարձիչի նախապատրաստական աշխատանքների փաստաթղթերը, մոնտաժման

սխեման, նախապատրաստական աշխատանքները,

-աշտարակային ամբարձիչի մոնտաժման աշխատանքները, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևակերպումները,

- աշտարակային ամբարձիչի ստատիկական և դինամիկական փորձարկումները,

- աշտարակային ամբարձիչի ապամոնտաժման տեխնոլոգիական գործընթացները,

-սլաքավոր շինարարական ամբարձիչի մոնտաժման և ապամոնտաժման աշխատանքները, անհրաժեշտ

փաստաթղթերի ձևակերպումները,

-շինարարական վերհանի մոնտաժման և ապամոնտաժման աշխատանքները, անհրաժեշտ փաստաթղթերի

ձևակերպումները,

-էքսկավատորների աշխատանքային օրգանների, առանձին մեխանիզմների, ագրեգատների և հանգույցների

մոնտաժման և ապամոնտաժման տեխնոլոգիական գործընթացները, անհրաժեշտ փաստաթղթերի

ձևակերպումները:

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի դրական, եթե առաջադրանքը կատարվի հիմնականում անսխալ:

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, աշտարակային ամբարձիչի և սլաքավոր ամբարձիչների,

շինարարական վերհանների, էքսկավատորների կառուցվածքի և տեխնիկական բնութագրերի վերաբերյալ

դիտակտիվ նյութեր, մոդելներ, առանձին համակարգերի, մեխանիզմների, ագրեգատների, հանգույցների



նմուշներ և մոդելներ, մոնտաժման և ապամոնտաժման տեխնոլոգիական գործընթացների վերաբերյալ

նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր, ստենդներ, սարքավորումներ, գործիքներ, մշակված հարցաշարեր,

տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, անվտանգության տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ հրահանգներ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ,

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՎԵՐԱՄԲԱՐՁ-ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ

ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ>>

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ 5-15-026/01

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների

տեխնիկական սպասարկումների կազմակերպելու կարողություններ։

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից

տեսական ուսուցում՝ 28 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 44 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ԱՀ-ԱԱՕ-5-15-001<<Անվտանգություն

և առաջին օգնությունե>> ՎՏՇՃՄ 5-15-022/01 <<Վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների կառուցվածքը,

ընտրությունը>> մոդուլները։

ՈՒսումնառության արդյունքները

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական

սպասարկումների տեսակները և դրանց իրականացման ժամանակացույցը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական



սպասարկումների տեսակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական

սպասարկումների իրականացման մեթոդները,

3) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական

սպասարկումների իրականացման ժամանակացույցը։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Ուսանողը պետք է

կարողանա հստակ ներկայացնի վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների

տեխնիկական սպասարկումների տեսակները և դրանց իրականացման ժամանակացույցը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

- վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների (ՎՏՄ և Ս) տեխնիկական սպասարկման

նպատակը, խնդիրները,

- տեխնիկական սպասարկման նշանակությունը ՎՏՄ և Ս անվտանգ շահագործման և երկարակեցության

ապահովման տեսանկյունից,

- տեխնիկական սպասարկման տեսակները՝հերթափոխային, պարμերական, սեզոնային, հատուկ, դրանց

անցկացման ժամկետները,

- տեխնիկական սպասարկման անցկացման ժամանակ անհրաժեշտ փաստաթղթերը և դրանց լրացման

ընդհանուր կարգը,

- տեխնիկական սպասարկման անցկացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները (մարդկային և տեխնիկական)

և դրանց անցկացման եղանակներն ու մեթոդները:

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի դրական, եթե առաջադրանքը կատարվի հիմնականում անսխալ:

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների



կառուցվածքի և տեխնիկական բնութագրերի վերաբերյալ դիտակտիվ նյութեր, մոդելներ, առանձին

համակարգերի, մեխանիզմների, ագրեգատների, հանգույցների նմուշներ և մոդելներ, տեխնիկական

սպասարկման տեխնոլոգիական գործընթացների վերաբերյալ նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր,

ստենդներ, սարքավորումներ, գործիքներ, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր,

անվտանգության տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ հրահանգներ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների հերթափոխային

սպասարկման աշխատանքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների հերթափոխային

սպասարկման նպատակը,

2) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների հերթափոխային

սպասարկման ներառված օպերացիաների անվանացանկը,

3) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների հերթափոխային

սպասարկման անցկացման ժամկետները,

4) ճիշտ է բաշխում պարտականությունները հերթափոխային սպասարկում իրականացնող անձնակազմի

անդամների միջև։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական կատարման հիման վրա: Ուսանողը պետք է ըստ

առաջադրանքի ճիշտ ներկայացնի վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների

հերթափոխային սպասարկման տեխնոլոգիական գործընթացները և իրականացման կարգը: Նորմատիվ

տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների, տեխնոլոգիական գործընթացների հաջորդականության

պահպանումը և անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը պարտադիր պահանջ է:



Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-ՎՏՄ և Ս հերթափոխային սպասարկման նպատակը, խնդիրները,

- հերթափոխային սպասարկման նշանակությունը ՎՏՄ և Ս անվտանգ և անխափան շահագործման

տեսանկյունից,

- հերթափոխային սպասարկման իրականացման ընթացքում կատարվող աշխատանքները՝ մեքենաների

լիցքավորում, յուղում, ընթացամասի, աշխատանքային սարքավորումների, արգելակների, ղեկավարման

համակարգի ստուգողական զննում,

- հերթափոխային սպասարկման անցկացման ժամկետները,

- հերթափոխային սպասարկման իրականացնող անձնակազմը։

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե գործնական առաջադրանքը կատարվի հիմնականում անսխալ:

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների

կառուցվածքի և տեխնիկական բնութագրերի վերաբերյալ դիտակտիվ նյութեր, մոդելներ, առանձին

համակարգերի, մեխանիզմների, ագրեգատների, հանգույցների նմուշներ և մոդելներ, հերթափոխային

տեխնիկական սպասարկման տեխնոլոգիական գործընթացների վերաբերյալ նորմատիվ տեխնիկական

փաստաթղթեր, ստենդներ, սարքավորումներ, գործիքներ, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ,

տեսաֆիլմեր, անվտանգության տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ հրահանգներ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների պարբերական տեխնիկական

սպասարկման գործընթացները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների պարբերական



տեխնիկական սպասարկման տեսակներն ու նպատակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական

սպասարկում-1 անցկացման ժամկետները և նախատեսված աշխատանքների անվանացանկը,

3) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական

սպասարկում-2 անցկացման ժամկետները և նախատեսված աշխատանքների անվանացանկը,

4) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական

սպասարկում-3 անցկացման ժամկետները և նախատեսված աշխատանքների անվանացանկը,

5) ճիշտ է բաշխում պարտականությունները տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմի

անդամների միջև։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական կատարման հիման վրա: Ուսանողը պետք է ըստ

առաջադրանքի ճիշտ ներկայացնի վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների (ՎՏՄ և

Ս) պարբերական տեխնիկական սպասարկման տեխնոլոգիական գործընթացները և իրականացման կարգը:

Նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների, տեխնոլոգիական գործընթացների

հաջորդականության պահպանումը և անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը պարտադիր

պահանջ է:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-ՎՏՄ և Ս պարբերական տեխնիկական սպասարկման նպատակը, խնդիրները, դրանց նշանակությունը

ՎՏՄ և Ս անվտանգ և անխափան շահագործման ու երկարակեցության ապահովման տեսանկյունից,

-պարբերական տեխնիկական սպասարկման տեսակները (ՏՍ-1, ՏՍ-2, ՏՍ-3), դրանց

առանձնահատկությունները՝ կախված ՎՏՄ և Ս տեսակներից, կատարվող աշխատանքների ծավալից,

- պարբերական տեխնիկական սպասարկման ժամանակ կատարվող աշխատանքների և գործընթացների

տեսակները (մաքրում,լվացում, զննում, հանգույցների, ագրեգատների, սարքերի, ճոպանների,



հիդրավլիկական համակարգի աշխատանքային սարքավորումների տեխնիկական վիճակի հսկողություն ու

ստուգում, մեքենամասերի ձգում, մեխանիզմների, հանգույցների և ագրեգատների կարգաμերում, յուղում,

մեքենաների լիցքավորում, աշխատանքային և տեխնիկական

հեղուկների փոխում, մաշված դետալների վերականգնում կամ փոխարինում),

- պարբերական տեխնիկական սպասարկման (ՏՍ-1, ՏՍ-2, ՏՍ-3) անցկացման ժամանակացույցը և այն

իրականացնող անձնակազմը։

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե առաջադրանքը կատարվի հիմնականում անսխալ:

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների

կառուցվածքի և տեխնիկական բնութագրերի վերաբերյալ դիտակտիվ նյութեր, մոդելներ, առանձին

համակարգերի, մեխանիզմների, ագրեգատների, հանգույցների նմուշներ և մոդելներ, պարբերական

տեխնիկական սպասարկման տեխնոլոգիական գործընթացների վերաբերյալ նորմատիվ տեխնիկական

փաստաթղթեր, ստենդներ, սարքավորումներ, գործիքներ, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ,

տեսաֆիլմեր, անվտանգության տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ հրահանգներ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների սեզոնային տեխնիկական

սպասարկման աշխատանքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների սեզոնային

տեխնիկական սպասարկման իրականացման նպատակը և անհրաժեշտությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում սեզոնային տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների անվանացանկը՝

կախված վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների



կառուցվածքային առանձնահատկություններից և կլիմայական պայմաններից,

3) ճիշտ է բաշխում պարտականությունները վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների

սեզոնային տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմի անդամների միջև։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կատարման հիման վրա:

Ուսանողը պետք է ըստ առաջադրանքի ճիշտ ներկայացնի վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և

սարքավորումների (ՎՏՄ և Ս) սեզոնային տեխնիկական սպասարկման տեխնոլոգիական գործընթացները և

իրականացման կարգը: Նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների, տեխնոլոգիական

գործընթացների հաջորդականության պահպանումը և անվտանգության տեխնիկայի կանոնների

պահպանումը պարտադիր պահանջ է:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-ՎՏՇՃՄ և Ս սեզոնային տեխնիկական սպասարկման նպատակը, խնդիրները, դրանց նշանակությունը

ՎՏՇՃՄ և Ս արդյունավետ և անխափան շահագործման ու երկարակեցության ապահովման տեսանկյունից,

-սեզոնային տեխնիկական սպասարկման իրականացման ընթացքում կատարվող աշխատանքները,

դրանց տեսակները՝ կախված ՎՏՇՃՄ և Ս կառուցվածքային առանձնահատկություններից և կլիմայական

պայմաններից,

- սեզոնային տեխնիկական սպասարկման անցկացման ժամկետները, դրանք իրականացնող անձնակազմը։

Արդյուքը կհամարվի ձեռքբերված, եթե առաջադրանքը կատարվի հիմնականում ճիշտ:

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների

կառուցվածքի և տեխնիկական բնութագրերի վերաբերյալ դիտակտիվ նյութեր, մոդելներ, առանձին

համակարգերի, մեխանիզմների, ագրեգատների, հանգույցների նմուշներ և մոդելներ, սեզոնային

տեխնիկական սպասարկման տեխնոլոգիական գործընթացների վերաբերյալ նորմատիվ տեխնիկական



փաստաթղթեր, ստենդներ, սարքավորումներ, գործիքներ, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ,

տեսաֆիլմեր, անվտանգության տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ հրահանգներ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների հատուկ տեխնիկական

սպասարկման աշխատանքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և

սարքավորումների հատուկ տեխնիկական սպասարկման իրականացման նպատակը և անհրաժեշտությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և

սարքավորումների հատուկ տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների անվանացանկը,

3) պարտականությունների թերթիկները ճիշտ է բաշխում վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական,

ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների հատուկ տեխնիկական սպասարկում իրականացնող

անձնակազմի անդամների միջև։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կատարման հիման վրա:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է ըստ առաջադրանքի ճիշտ

ներկայացնել վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների (ՎՏՄ և Ս) հատուկ

տեխնիկական սպասարկման տեխնոլոգիական գործընթացները և իրականացման կարգը: Նորմատիվ

տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների, տեխնոլոգիական գործընթացների հաջորդականության

պահպանումը և անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը պարտադիր պահանջ է:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-ՎՏՇՃՄ և Ս հատուկ տեխնիկական սպասարկման նպատակը, խնդիրները, դրանց նշանակությունը

ՎՏՇՃՄ և Ս անվտանգ և անխափան շահագործման ու երկարակեցության ապահովման տեսանկյունից,



- հատուկ տեխնիկական սպասարկման իրականացման ընթացքում կատարվող աշխատանքները՝ կախված

ՎՏՇՃՄ և Ս կառուցվածքային առանձնահատկություններից,

- հատուկ տեխնիկական սպասարկման անցկացման ժամկետները,դրանք իրականացնող անձնակազմը։

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների

կառուցվածքի և տեխնիկական բնութագրերի վերաբերյալ դիտակտիվ նյութեր, մոդելներ, առանձին

համակարգերի, մեխանիզմների, ագրեգատների, հանգույցների նմուշներ և մոդելներ, հատուկ տեխնիկական

սպասարկման տեխնոլոգիական գործընթացների վերաբերյալ նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր,

ստենդներ, սարքավորումներ, գործիքներ, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր,

անվտանգության տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ հրահանգներ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ,



Ուսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական զննման

աշխատանքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական

զննման նպատակը և նախատեսված աշխատանքները,

2) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական

զննման անցկացման ժամկետները,

3) ճիշտ է բաշխում պարտականությունները վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների

տեխնիկական զննում իրականացնող անձնակազմի անդամների միջև։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կատարման հիման վրա:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է ըստ առաջադրանքի ճիշտ

ներկայացնել վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների (ՎՏՄ և Ս) տեխնիկական

զննման տեխնոլոգիական գործընթացները և իրականացման կարգը: Նորմատիվ տեխնիկական

փաստաթղթերի պահանջների, տեխնոլոգիական գործընթացների հաջորդականության պահպանումը և

անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը պարտադիր պահանջ է:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-ՎՏՇՃՄ և Ս տեխնիկական զննման նպատակը, խնդիրները, դրանց նշանակությունը ՎՏՇՃՄ և

Ս անվտանգ և անխափան շահագործման ու երկարակեցության ապահովման տեսանկյունից,

-տեխնիկական զննման ընթացքում կատարվող աշխատանքները (մեքենաների և

սարքավորումների շարժիչի, շարժաμերների, ընթացամասի, ղեկավարման համակարգերի և

աշխատանքային սարքավորումների, ինչպես նաև ողջ մեքենայի տեխնիկական ստուգում),

-տեխնիկական զննման անցկացման ժամկետները, դրանք իրականացնող անձնակազմը։

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



ունենալ մասնագիտական գրականություն, վերամբարձ տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների

կառուցվածքի և տեխնիկական բնութագրերի վերաբերյալ դիտակտիվ նյութեր, մոդելներ, առանձին

համակարգերի, մեխանիզմների, ագրեգատների, հանգույցների նմուշներ և մոդելներ, տեխնիկական զննման

տեխնոլոգիական գործընթացների վերաբերյալ նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր, ստենդներ,

սարքավորումներ, գործիքներ, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, անվտանգության

տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ հրահանգներ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ,

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԱՄԲԱՐՁԻՉՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ>>

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ 5-15-027/01

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել ամբարձիչների անվտանգ շահագործման վերաբերյալ

գիտելիքներ և անհրաժեշտ կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ որից՝

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 22 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ սովորողը պետք է ուսումնասիրած լինի ՎՏՇՃՄ 5-15-022/01

<<Վերամբարձ-տրանսպորտային մեքենաների կառուցվածքը, ընտրությունը>> մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ամբարձիչ աշտարակների (վերհանների) կառուցվածքի և անվտանգ շահագործման

տեխնիկական կանոնակարգի նշանակությունը և ընդհանուր դրույթները



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչ աշտարակների (վերհանների) կառուցվածքի և անվտանգ շահագործման

տեխնիկական կանոնակարգի նշանակությունը և տարածման ոլորտը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչ աշտարակների (վերհանների) կառուցվածքի և անվտանգ շահագործման

տեխնիկական կանոնակարգում կիրառված տերմինները և հիմնական հասկացությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչներին ներկայացվող տեխնիկական անվտանգության ընդհանուր

պահանջները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է հստակ ներկայացնել ամբարձիչ աշտարակների

(վերհանների) կառուցվածքի և անվտանգ շահագործման տեխնիկական կանոնակարգի հիմնադրույթները,

տեխնիկական անվտանգության ընդհանուր պահանջները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների տարածումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում

իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց կողմից շահագործվող ամբարձիչ աշտարակների և վերհանների

վրա`

1) ինքնագնաց աշտարակներ և վերհաններ,

2) կցանքային (կցովի) աշտարակներ և վերհաններ,

3) շարժական աշտարակներ և վերհաններ,

4) կայմային աշտարակներ` տեղակայված հատուկ հենասարքերի վրա:

-տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները չեն տարածվում մնացած բոլոր տեսակի ամբարձիչների

վրա, այդ թվում`

1) հրշեջային ամբարձիչների.

2) շինարարական բեռնատար ամբարձիչների.



3) բեռնամարդատար ամբարձիչների.

4) ճակատային ամբարձիչների.

5) ենթասալարկման միջոցների (փայտամածներ, լաստակներ, հարթակներ և այլն):

-տեխնիկական կանոնակարգում կիրառված տերմինների և հասկացությունների իմաստը:

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, ամբարձիչ աշտարակների (վերհանների) կառուցվածքի և

անվտանգ շահագործման տեխնիկական կանոնակարգը, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ,

տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ամբարձիչների և բաղկացուցիչ մասերի անվտանգության ապահովման պահանջները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ճոճաններին, ճոպաններին և շղթաներին ներկայացվող պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում թմբուկներին և ճախարակներին ներկայացվող պահանջները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ընթացային անիվներին և հենարաններին ներկայացվող պահանջները,

4) ճիշտ է ներկայացնում արգելակների, անվտանգության սարքերի և սարքվածքների նկատմամբ

պահանջները,

5) ճիշտ է ներկայացնում եռակցմանը, եռակցման որակի ստուգման և նյութերի նկատմամբ պահանջները,

6) ճիշտ է ներկայացնում պաշտպանիչ ծածկույթների նկատմամբ պահանջները,

7) ճիշտ է ներկայացնում հիդրոհամակարգի, հիդրավլիկ սարքավորումների և խողովակաշարերի նկատմամբ

պահանջները,

8) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրասարքավորումների նկատմամբ պահանջները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը



համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է հստակ ներկայացնել ճոճաններին, ճոպաններին,

շղթաներին, թմբուկներին, ճախարակներին, ընթացային անիվներին, հենարաններին, հիդրոհամակարգին,

հիդրավլիկ սարքավորումներին և խողովակաշարերին, էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող

պահանջները:

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, ամբարձիչների մոդելներ, ճոճաններ, ճոպաններ ,շղթաներ ,

թմբուկներ, ճախարակներ, ընթացային անիվներ, հենարաններ, հիդրոհամակարգի գործող ստենդ,

հիդրավլիկ սարքավորումներ և խողովակաշարեր, էլեկտրասարքավորումներ, անվտանգ շահագործման

տեխնիկական կանոնակարգ, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ,

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել ամբարձիչների պատրաստման, վերանորոգման, զննման և փորձարկման նկատմամբ

պահանջները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչների և դրանց հավաքման միավորների պատրաստմանը ներկայացվող

պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչների հաշվառմանը և գրանցմանը ներկայացվող պահանջները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչների զննմանը ներկայացվող պահանջները,

4) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչների ստատիկ փորձարկմանը ներկայացվող պահանջները,

5) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչների դինամիկ փորձարկմանը ներկայացվող պահանջները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է հստակ ներկայացնել ամբարձիչների և դրանց

հավաքման միավորների պատրաստմանը, հաշվառմանը և գրանցմանը, ամբարձիչների զննմանը, ստատիկ,



դինամիկ փորձարկումներին ներկայացվող պահանջները:

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, ամբարձիչների մոդելներ, ամբարձիչների և դրանց հավաքման

միավորների պատրաստմանը, հաշվառմանը և գրանցմանը, ամբարձիչների զննմանը, ստատիկ և դինամիկ

փորձարկումներին ներկայացվող պահանջների վերաբերյալ նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթեր և

նորմատիվ ակտեր, ամբարձիչների անվտանգ շահագործման տեխնիկական կանոնակարգը, մշակված

հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ,

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել ռիսկերի նվազեցման և կանխարգելման, աշխատանքների անվտանգ կատարման նկատմամբ

պահանջները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչների շահագործման և սպասարկման աշխատնքների հետ կապված

հնարավոր ռիսկերի նվազեցման ու վերացման համար անհրաժեշտ միջոցառումները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչների սարքինությունը և ռիսկերի նվազեցումն ապահովող

միջոցառումները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչներով աշխատանքների կատարման համար անվտանգության

անհրաժեշտ պահանջները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է հստակ ներկայացնել ամբարձիչների շահագործման և

սպասարկման աշխատնքների հետ կապված հնարավոր ռիսկերի նվազեցման ու վերացման համար

անհրաժեշտ միջոցառումները, ամբարձիչներով աշխատանքների կատարման համար անվտանգության

անհրաժեշտ պահանջները:



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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, ամբարձիչների մոդելներ, ամբարձիչների շահագործման և

սպասարկման աշխատնքների հետ կապված հնարավոր ռիսկերի նվազեցման ու վերացման համար

անհրաժեշտ միջոցառումների վերաբերյալ նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթեր, ամբարձիչներով

աշխատանքների կատարման համար անվտանգության պահանջների վերաբերյալ տեխնիկական

կանոնակարգը, նորմատիվ ակտերը, հրահանգները, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ,

Միջին մասնագիտական կրթության 0716.11.5 <<Վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և

սարքավորումների շահագործում>> մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագրի հատուկ մասնագիտական կարողությունների

մոդուլներ 0716.11.5-02 <<Շինարարական մեքենաների և սարքավորումների շահագործում>> մասնագիտացման համար

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ>>

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ 5-15-028/02

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ շինարարական նյութերի տեսակների,

ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների, կիրառման բնագավառների և դրանց ընտրության գործնական

կարողություններ։

Մոդուլի տևողությունը 52 ժամ, որից

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 28 ժամ

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



ՈՒսումնառության արդյունքները

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել  շինարարությունում կիրառվող նյութերի տեսակները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շինարարությունում օգտագործվող բնական շինարարական նյութերը (բնական

քարեր և շինվածքներ, խիճ, կոպիճ, ավազ, կավ),

2) ճիշտ է ներկայացնում շինարարությունում օգտագործվող անօրգանական կապակցանյութերը և դրանց

հիման վրա պատրաստվող շինարարական նյութերը (բետոնային խառնուրդներ և շինարարական

շաղախներ),

3) ճիշտ է ներկայացնում շինարարությունում օգտագործվող օրգանական կապակցանյութերից

պատրաստվող ասֆալտբետոնը։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական կատարման հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է առաջադրված նյութերից ըստ առաջադրանքի

պահանջի կատարել ճիշտ ընտրություն:

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, շինարարությունում կիրառվող նյութերի տեսականի, դիտակտիվ

նյութեր, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել  շինարարական նյութերի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական նյութերի հիմնական ֆիզիկական հատկությունները (խտություն,

ծավալային զանգված, ծակոտկենություն),



2) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական նյութերի հիմնական մեխանիկական հատկությունները (ամրություն,

կարծրություն, հղկունակություն),

3) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական նյութերին ներկայացվող պահանջները և մակնշումը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե ուսանողը կարողանում է հստակ ներկայացնել շինարարական նյութերի

ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-շինարարական նյութերի հիմնական ֆիզիկական հատկությունները՝ խտություն (ծավալային

և տեսակարար), ծակոտկենություն, շեպություն,րանց որոշման կամ չափման եղանակներն

ու միջոցները,

-շինարարական նյութերի հիմնական մեխանիկական հատկությունները՝ ամրություն, կարծրություն,

հղկունակություն։ Դրանց որոշման և չափման եղանակներն ու միջոցները,

-շինարարական նյութերի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների իմացության նշանակությունը ՇՄ և Ս

արդյունավետ շահագործման համար։

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, շինարարական նյութերի տեսականի, շինարարական նյութերի

ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների վերաբերյալ դիտակտիվ նյութեր, մշակված հարցաշարեր,

տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել  շինարարական նյութերի կիրառման բնագավառները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բնական քարային նյութերի կիրառման բնագավառը և շինարարական



մեքենաներով դրանց մշակման եղանակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում անօրգանական կապակցանյութերով պատրաստված բետոնային խառնուրդների և

շինարարական շաղախների կիրառման բնագավառը և շինարարական մեքենաներով դրանց ստացման

եղանակները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ասֆալտբետոնի կիրառման բնագավառը և դրա ստացման եղանակներ,

4) ճիշտ է կատարում շինարարական նյութերի ընտրությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե ուսանողը կարողանում է հստակ ներկայացնել շինարարական նյութերի

կիրառման բնագավառները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-շինարարական նյութեր, դրանց նշանակությունը, դասակարգումը,

-շինարարական նյութերը՝որպես ՇՄ և Ս աշխատանքի օբյեկտ,

-բնական քարային նյութերի կիրառման բնագավառը,

-բնական շինարարական նյութեր՝ բնական քարեր,շինվածքներ, խիճ, կոպիճ, ավազ, կավ, դրանց

տեսակները,

-շինարարական մեքենաներով քարերի մշակման եղանակները,

-շինարարական սարքավորումներով քարային հումքից խճի և խճավազի ստացման եղանակները,

- անօրգանական կապակցանյութեր և դրանցով պատրաստված շինարարական խառնուրդներ՝ գաջ,

ալեբաստր, գիպս,բետոնային խառնուրդներ, շինարարական շաղախներ,

-բետոնային խառնուրդների և շինարարական շաղախների կիրառման բնագավառները, շինարարական

մեքենաներով և սարքավորումներով դրանց ստացման, տեղափոխման և տեղադրման եղանակները,

-օրգանական կապակցանյութեր, դրանց տեսակները՝ բիտում, մազութ, էմուլսիա, օրգանական



սոսնձանյութեր,

-ասֆալտբետոն, դրա տեսակները, ասֆալտբետոնի կիրառման բնագավառները, դրա ստացման և

տեղադրման եղանակները։

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, շինարարական նյութերի տեսականի, շինարարական նյութերի

ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների և կիրառման բնագավառների վերաբերյալ դիտակտիվ նյութեր,

մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ,

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ>>

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ 5-15-029/02

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ շինարարական մեքենաների և սարքավորումների

դասակարգման, նշանակության և կառուցվածքի վերաբերյալ, ինչպես նաև ձևավորել շինարարական

մեքենաները և սարքավորումները ընտրելու կարողություններ։

Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ, որից

տեսական ուսուցում՝ 44 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 64 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է յուրացրած լինի լինի ՎՏՇՃՄ 5-15-002

<<Նյութագիտության հիմունքներ>>, ՎՏՇՃՄ 5-15-003 <<Կիրառական մեխանիկա>>, ՎՏՇՃՄ 5-15-008

<<Վառելիքաքսանյութեր, տեխնիկական հեղուկներ, հիդրոհաղորդակ>>, ՎՏՇՃՄ 5-15-028/02

<<Շինարարական նյութեր>> մոդուլները։

ՈՒսումնառության արդյունքները



Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել շինարարական մեքենաների և սարքավորումների նշանակությունը, և ընտրել դրանք

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների տեսակները (ջարդիչներ,

աղացներ, տեսակավորող սարքավորումներ, բետոնախառնիչներ, բետոնապոմպեր և բետոնի գործարաններ

) ու նշանակությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների դասակարգումը՝ ըստ

նշանակության, կառուցվածքի և կառավարման համակարգի,

3) ճիշտ է ընտրում ջարդիչներ և աղացները՝ ըստ արտադրողականության և մշակվող հումքի բնութագրերի,

4) ճիշտ է ընտրում տեսակավորող սարքավորումներ՝ ըստ արտադրողականության և նշանակության,

5) ճիշտ է ընտրում բետոնախառնիչներ և բետոնապոմպեր՝ ըստ արտադրողականության և գործողության

սկզբունքի:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե ուսանողը կարողանում է հստակ ներկայացնել շինարարական մեքենաների և

սարքավորումների (ՇՄ և Ս) նշանակությունը և ըստ առաջադրանքի կատարել շինարարական մեքենաների

և սարքավորումների լրակազմի ճիշտ ընտրություն:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-ՇՄ և Ս կիրառման բնագավառները, տեսակները. նշանակությունը, դասակարգման սկզբունքները,

- ՇՄ և Ս հիմնական տեխնիկատնտեսական պարամետրերը,

- լեռնային ապարների ջարդման մեքենաներ ու սարքավորումներ, դրանց նշանակությունը, տեսակները՝

այտավոր, կոնական, գրտնակային, հարվածային գործողությամբ, ռոտորային և մուրճային ջարդիչներ,

դրանց կիրառման բնագավառները և հիմնական տեխնոլոգիական պարամետրերը,



-նյութերի աղացման թմբուկային գնդային մեքենաներ ու սարքավորումներ, դրանց նշանակությունը և

կիրառումը,

-նյութերի տեսակավորման մեքենաներ և սարքավորումներ, ընդհանուր տեղեկություններ տեսակավորման

պրոցեսների մասին,

-տեսակավորող մեքենաների և սարքավորումների տեսակները՝ քարմաղեր, հիդրոդասակարգիչներ և օդային

զատիչներ,

-ջարդող-տեսակավորող գործարաններ և կայանքներ, դրանց շահագործման յուրահատկությունները,

-բետոնային խառնուրդների և շինարարական շաղախների պատրաստման, փոխադրման և տեղադրման

մեքենաներ, դրանց նշանակությունը, կիրառումը, տեսակները,

-բետոնախառնիչներ, դրանց տեսակները՝գրավիտացիոն և հարկադրական գործողությամբ,

-ավտոբետոնախառնիչներ,

-բետոնապոմպեր, դրանց նշանակությունը և կիրառումը,

-շինարարական վերջնամշակման աշխատանքի մեքենաներ, դրանց նշանակությունը, կիրառումը,

տեսակները՝ ձեռքի մեքենաներ, հարվածային գործողության մեքենաներ,

-ՇՄ և Ս ընտրության սկզբունքները և նպատակը,

-լեռնային ապարների ջարդիչների և աղացների տեսակի ընտրությունը՝ կախված դրանց

արտադրողականությունից և մշակվող հումքի ֆիզիկամեխանիկական բնութագրերից,

-տեսակավորող մեքենաների և սարքավորումների ընտրությունը՝ ըստ արտադրողականության և

նշանակության,

-բետոնախառնիչների և բետոնապոմպերի ընտրությունը՝ ըստ արտադրողականության և գործողության

սկզբունքի։

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



ունենալ մասնագիտական գրականություն, շինարարական մեքենաների և սարքավորումների մնուշներ,

ուսումնական մոդելներ, առանձին ագրեգատների և մեխանիզմների նմուշներ և մոդելներ, շինարարական

մեքենաների և սարքավորումների կիրառման բնագավառների և շահագործման վերաբերյալ դիտակտիվ

նյութեր, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել  շինարարական մեքենաների և սարքավորումների ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ջարդիչների և աղացների ընդհանուր կառուցվածքը, ներկայացնում դրանց

մակնիշավորումը և նշանակությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ջարդիչների և աղացների աշխատանքի սկզբունքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում տեսակավորող սարքավորումների նշանակությունը ընդհանուր կառուցվածքը,

մակնշումը,

4) ճիշտ է ներկայացնում տեսակավորող սարքավորումների աշխատանքի սկզբունքը,

5) ճիշտ է ներկայացնում բետոնախառնիչների և բետոնապոմպերի նշանակությունը ընդհանուր

կառուցվածքը, մակնշումը,

6) ճիշտ է ներկայացնում բետոնախառնիչների և բետոնապոմպերի աշխատանքը,

7) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների հիդրավլիկական համակարգերի

կառուցվածքը և աշխատանքի առանձնահատկությունները։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է հստակ ներկայացնել առաջադրված շինարարական

մեքենայի և սարքավորուման ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.



-ապարների ջարդման մեքենաների և սարքավորումների ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը,

մակնիշման սկզբունքն ու նշանակությունը,

-այտավոր ջարդիչների կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը,

-կոնական ջարդիչների կառուցվածքը,աշխատանքի սկզբունքը,

-գրտնակային ջարդիչների կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը,

-հարվածային ջարդիչների կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը,

-ռոտորային ջարդիչների կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը,

-մուրճային ջարդիչների կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը,

-նյութերի աղացման մեքենաների և սարքավորումների ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը,

մակնշումը և նշանակությունը,

-թմբուկային գնդիկավոր աղացների կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը,

-նյութերի տեսակավորման մեքենաների և սարքավորումների ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքի

սկզբունքը, մակնշումը և նշանակությունը,

-քարմաղերով տեսակավորող սարքավորումների կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը,

-հիդրոդասակարգիչների կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը,

-օդային զատիչների կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը,

-ջարդող տեսակավորող գործարանների և կայանքների հիմնական մեքենաները և սարքավորումները,

դրանց աշխատանքային սխեման,

-բետոնախառնիչների ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, մակնշումը և նշանակությունը,

-ավտոբետոնախառնիչների կառուցվածքային առանձնահատկությունները,

-գրավիտացիոն և հարկադրական գործողության բետոնախառնիչների կառուցվածքային

առանձնահատկությունները, աշխատանքի սկզբունքը,



-բետոնապոմպերի ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, մակնշումը և նշանակությունը,

-շինարարական գործիքներ, դրանց տեսակները, կիրառումը և կառուցվածքը։

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, շինարարական մեքենաների և սարքավորումների մնուշներ,

ուսումնական մոդելներ, առանձին ագրեգատների և մեխանիզմների նմուշներ և մոդելներ, շինարարական

մեքենաների և սարքավորումների կիրառման բնագավառների և շահագործման վերաբերյալ դիտակտիվ

նյութեր, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 32 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել շինարարական մեքենաների և սարքավորումների տեխնոլոգիական պարամետրերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ջարդիչների, աղացների և տեսակավորող սարքավորումների հիմնական

տեխնոլոգիական պարամետրերը և դրանց ընտրության սկզբունքները,

2) ճիշտ է ներկայացնում բետոնախառնիչների և բետոնապոմպերի տեխնոլոգիական հիմնական

պարամետրերը և դրանց ընտրության սկզբունքները,

3) ճիշտ է ներկայացնում տեսակավորող մեքենաների հիմնական տեխնոլոգիական պարամետրերը և դրանց

ընտրության սկզբունքները։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է հստակ ներկայացնել առաջադրված շինարարական

մեքենայի և սարքավորման տեխնոլոգիական պարամետրերը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-ՇՄ և Ս տեխնոլոգիական և տեխնիկական հիմնական պարամետրերը,

-ջարդիչների և աղացների տեխնոլոգիական պարամետրերը՝ ըստ դրանց կառուցվածքային



առանձնահատկությունների (արտադրողականություն, արտակենտրոն տարրի հաճախականություն և

արտակենտրոնության չափ, ջարդիչի և աղացի աշխատանքային օրգանի քայլ, ջարդված նյութի

հատիկաչափական բնութագրեր)։ Այդ պարամետրերի մեծությունների ընտրության սկզբունքները,

-տեսակավորող մեքենաների տեխնոլոգիական պարամետրերը՝ ըստ կառուցվածքային

առանձնահատկությունների (արտադրողականություն, տեսակավորված նյութի հատիկաչափական

բնութագրեր ), այդ պարամետրերի մեծությունների ընտրության սկզբունքները,

-բետոնախառնիչների և բետոնապոմպերի տեխնոլոգիական պարամետրերը՝ ըստ կառուցվածքային

առանձնահատկությունների և աշխատանքային ռեժիմների,դրանց մեծությունների ընտրության

սկզբունքները։

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, շինարարական մեքենաների և սարքավորումների նմուշներ,

ուսումնական մոդելներ, առանձին ագրեգատների և մեխանիզմների նմուշներ և մոդելներ, շինարարական

մեքենաների և սարքավորումների կիրառման բնագավառների և շահագործման վերաբերյալ դիտակտիվ

նյութեր, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 4 Հաշվել շինարարական մեքենաների և սարքավորումների հիմնական տեխնոլոգիական պարամետրերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է հաշվում ջարդիչների և աղացների հիմնական տեխնոլոգիական պարամետրերը,

2) ճիշտ է հաշվում տեսակավորող մեքենաների հիմնական տեխնոլոգիական պարամետրերը,

3) ճիշտ է հաշվում բետոնախառնիչների և բետոնապոմպերի հիմնական տեխնոլոգիական պարամետրերը։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական կատարման հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է ըստ առաջադրանքի ճիշտ հաշվել շինարարական



մեքենայի և սարքավորման հիմնական տեխնոլոգիական պարամետրերը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-ջարդիչների և աղացների տեխնոլոգիական պարամետրերի որոշման մեթոդները,

-այտավոր ջարդիչների բեռնման անկյան, բեռնման անցքի չափերի, շարժական այտի քայլի, արտակենտրոն

լիսեռի պտտման հաճախականության և արտադրողականության հաշվարկը,

-կոնական ջարդիչների ընդգրկման անկյան, կոնի քայլի, շարժաբերի արտկենտրոնության և

արտադրողականության հաշվարկը,

-ռոտորային ջարդիչների արտադրողականության որոշումը՝ կախված դրանց տեխնոլոգիական

պարամետրերից, ջարդման ռեժիմների ընտրությունը,

-աղացների տեխնոլոգիական պարամետրերի հաշվարկը, արտադրողականության որոշումը,

-տեսակավորող սարքավորումների մաղող օրգանի չափերի ընտրությունը, արտադրողականության

հաշվարկը,

-բետոնախառնիչների և μետոնապոմպերի տեխնոլոգիական պարամետրերի հաշվարկը, դրանց

արտադրողականության որոշումը՝ կախված կառուցվածքային առանձնահատկություններից և

աշխատանքային ռեժիմներից։

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, շինարարական մեքենաների և սարքավորումների նմուշներ,

ուսումնական մոդելներ, առանձին ագրեգատների և մեխանիզմների նմուշներ և մոդելներ, շինարարական

մեքենաների և սարքավորումների կիրառման բնագավառների և շահագործման վերաբերյալ դիտակտիվ

նյութեր, տեղեկատուներ, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ,



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՐԱՏՈՐՈՇՈՒՄ,

ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՈՒՄ>>

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ 5-15-030/02

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել շինարարական մեքենաների և սարքավորումների

տեխնիկական արատորոշման և նորոգման կազմակերպման կարողություններ։

Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ, որից

տեսական ուսուցում՝ 36 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 72 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ԱՀ-ԱԱՕ-5-15-001 <<Անվտանգություն

և առաջին օգնությունե>> և ՎՏՇՃՄ 5-15-029/02 <<Շինարարական մեքենաների և սարքավորումների

կառուցվածքը, ընտրությունը>> մոդուլները։

ՈՒսումնառության արդյունքները

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել շինարարական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական արատորոշման

նշանակությունը և տեսակները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական արատորոշման

նպատակը,

2) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական արատորոշման

օբյեկտը,

3) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական արատորոշման

տեսակները՝ ըստ արատորոշող օբյեկտի ընդգրկման աստիճանի (ընդհանուր և տեղական),



4) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական արատորոշման

տեսակները՝ ըստ օգտագործվող արատորոշիչ միջոցների (համապիտանի, մասնագիտացված, արտաքին և

ներսարքավորված),

5) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական արատորոշման

տեսակները՝ ըստ նշանակության, պարբերականության, կատարվող աշխատանքների անվանացանկի,

ծավալի և տեխնիկական սպասարկման գործընթացում զբաղեցրած տեղի (ընդհանուր՝ Ա-1 և խորացված՝ Ա-

2)։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է հստակ ներկայացնել շինարարական մեքենաների և

սարքավորումների տեխնիկական արատորոշման նշանակությունը և տեսակները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-արատորոշման նպատակը և խնդիրները,

-տեխնիկական արատորոշման անհրաժեշտությունը ՇՄ և Ս տեխնիկական սպասարկումների և

նորոգումների արդյունավետ կազմակերպման տեսանկյունից,

- ՇՄ և Ս տեխնիկական արատորոշման ենթակա հիմնական հանգույցներն ու մեխանիզմները՝ որպես

արատորոշման օբյեկտ,

-ՇՄ և Ս տեխնիկական արատորոշման իրականացման ուղիները և տեսակները՝ ըստ արատորոշող օբյեկտի

(միջոցի) ընդգրկման աստիճանի (ընդհանուր՝ ունիվերսալ և տեղական՝ հատուկ), ըստ արատորոշիչ միջոցի

բնույթի (համապիտանի, մասնագիտացված, արտաքին, ներսարքավորված), ըստ արատորոշման

նշանակության, պարբերականության և կատարման ձևի (ընդհանուր արատորոշում՝ Ա-1, խորացված

արատորոշում՝ Ա-2),

-տեխնիկական արատորոշման իրականացման ձևերը,



-արատորոշման տեխնիկական միջոցները՝ սարքեր, գործիքներ, տվիչներ, արատորոշող համակարգեր,

դրանց կառավարման ձևերը (ձեռքի և ավտոմատ)։

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, շինարարական մեքենաների և սարքավորումների նմուշներ,

ուսումնական մոդելներ, առանձին ագրեգատների և մեխանիզմների նմուշներ և մոդելներ, շինարարական

մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական արատորոշման նորմատիվ-տեխնիկական փաստթղթերի

պատճեներ, անվտանգության տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ հրահանգներ, դիտակտիվ նյութեր,

տեղեկատուներ, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել շինարարական մեքենաների և սարքավորումների արատորոշիչ պարամետրերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների արատորոշիչ պարամետրերը

(շարժիչի հզորություն, հեղուկների ճնշում, աղմուկ, թրթռոց),

2) ճիշտ է որոշում արատորոշիչ պարամետրերը լաբորատոր պայմաններում,

3) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների մուտքային և ելքային

արատորոշիչ պարամետրերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների արատորոշիչ պարամետրերի

նոմինալ, նորմալ, թույլատրելի և սահմանային արժեքները։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է հստակ ներկայացնել շինարարական մեքենաների և

սարքավորումների արատորոշիչ պարամետրերը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.



-ՇՄ և Ս արատորոշիչ պարամետրերը՝ ներքին այրման շարժիչների հզորություն,պտուտաթվեր, յուղի ճնշում,

վառելիքի ծախս և այլն, հիդրոպնևմահամակարգերի աշխատանքային հեղուկի ճնշում, էլեկտրական

սարքավորումների հոսանքի ուժ և լարում, շարժաբերային մեխանիզմի ոլորող մոմենտ, պտուտաթիվ,

- ՇՄ և Ս մուտքային և ելքային արատորոշիչ պարամետրերը, դրանց նոմինալ, նորմալ և թույլատրելի

արժեքները,

-արատորոշման տեխնիկական միջոցների կիրառման կարգը և օգտագործման ձևերը՝ արատորոշում ձեռքի

ղեկավարման արատորոշիչ գործիքներով ու սարքերով և արատորոշում ավտոմատ կառավարման սարքերով

ու տվիչներով,

- ՇՄ և Ս համալիր արատորոշումը ստենդների վրա։

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, շինարարական մեքենաների և սարքավորումների նմուշներ,

ուսումնական մոդելներ, առանձին ագրեգատների և մեխանիզմների նմուշներ և մոդելներ, շինարարական

մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական արատորոշման նորմատիվ-տեխնիկական փաստթղթերի

պատճեներ, արատորոշման տեխնիկական միջոցներ, անվտանգության տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ

հրահանգներ, դիտակտիվ նյութեր, տեղեկատուներ, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 3 Ընտրել արատորոշման եղանակը, պարամետրերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ընտրում արատորոշման եղանակը,

2) ճիշտ է որոշում արատորոշիչ պարամետրերը,

3) ճիշտ է գնահատում արատորոշիչ պարամետրերի արժեքները,

4) ճիշտ է ձևակերպում տեխնիկական արատորոշման փաստաթղթերը։



Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական կատարման հիման վրա:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է ճիշտ որոշել արատորոշման

պարամետրերը, գնահատաել պարամետրերի արժեքները և ճիշտ ձևակերպել տեխնիկական արատորոշման

փաստաթղթերը:

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, շինարարական մեքենաների և սարքավորումների մնուշներ,

ուսումնական մոդելներ, առանձին ագրեգատների և մեխանիզմների նմուշներ և մոդելներ, շինարարական

մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական արատորոշման նորմատիվ-տեխնիկական փաստթղթերի

պատճեներ, արատորոշման տեխնիկական միջոցներ, անվտանգության տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ

հրահանգներ, դիտակտիվ նյութեր, տեղեկատուներ, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել շինարարական մեքենաների և սարքավորումների անսարքություններն ու դրանց վերացման

գործընթացը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների աշխատանքային

սարքավորումների հնարավոր անսարքությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների հնարավոր վթարային

վնասումները,

3) ճիշտ է գնահատում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական վիճակը,

4) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ և վթարային

նորոգումների կազմակերպման գործընթացը,

5) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների կապիտալ նորոգման



կազմակերպման գործընթացը,

6) ճիշտ է ձևակերպում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների նորոգումների կազմակերպման

փաստաթղթերը։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կատարման հիման վրա:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է ճիշտ որոշել առաջադրված

շինարարական մեքենայի և սարքավորման անսարքությունները և ներկայացնել  դրանց վերացման

գործընթացները, ճիշտ ձևակերպել նորոգումների կազմակերպման փաստաթղթերը։

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-ՇՄ և Ս տեխնիկական վիճակի գնահատման նպատակը,

- ՇՄ և Ս աշխատանքային սարքավորումների հնարավոր անսարքություններն ու վթարային վնասումները,

դրանց հայտնաբերումը և գնահատումը տեխնիկական արատորոշման միջոցով,

- ՇՄ և Ս ագրեգատների, հիդրոպնևմա և էլեկտրական համակարգերի, ընթացամասի, շարժահաղորդակի

հնարավոր անսարքություններն ու վթարային վնասումները, դրանց հայտնաբերումը և գնահատումը

տեխնիկական արատորոշման միջոցով,

- ՇՄ և Ս հայտնաբերված անսարքությունների և վթարային վնասումների վերացման նպատակով

անհրաժեշտ նորոգումների տեսակի (ընթացիկ, վթարային, կապիտալ) ընտրությունը,

- ՇՄ և Ս ընթացիկ և վթարային նորոգումների կազմակերպման ընթացքը,

- ՇՄ և Ս կապիտալ նորոգումների կազմակերպման ընթացքը,

- ՇՄ և Ս նորոգումների կազմակերպման և անցկացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, դրանց

լրացման կարգը։

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, շինարարական մեքենաների և սարքավորումների նմուշներ,



ուսումնական մոդելներ, առանձին ագրեգատների և մեխանիզմների նմուշներ և մոդելներ, շինարարական

մեքենաների և սարքավորումների նորոգման տեխնիկական միջոցներ և տեխնոլոգիական սարքավորումներ,

նորոգման նորմատիվ-տեխնիկական փաստթղթերի պատճեներ, անվտանգության տեխնիկայի կանոնների

վերաբերյալ հրահանգներ, դիտակտիվ նյութեր, տեղեկատուներ, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ,

տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 20 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 40 ժամ,

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ>>

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ 5-15-031/02

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ շինարարական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական

սպասարկումների կազմակերպելու կարողություններ։

Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ, որից

տեսական ուսուցում՝ 36 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 72 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունքները

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՎՏՇՃՄ 5-15-030/02

<<Շինարարական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական արատորոշում, անսարքությունների

վերացում>> մոդուլը։

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:



Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել շինարարական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկումների

տեսակները և դրանց իրականացման ժամանակացույցը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման

տեսակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման

իրականացման մեթոդները,

3) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման

իրականացման ժամանակացույցը։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է հստակ ներկայացնել շինարարական մեքենաների և

սարքավորումների (ՇՄ և Ս) տեխնիկական սպասարկման տեսակները, դրանց իրականացման

ժամանակացույցը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

- ՇՄ և Ս տեխնիկական սպասարկման նշանակությունը մեքենաների և սարքավորումների անվտանգ և

արդյունավետ աշխատանքը ապահովելու համար,

- ՇՄ և Ս տեխնիկական սպասարկման տեսակները,

-ՇՄ և Ս տեխնիկական սպասարկման իրականացման ժամանակացույցը ըստ շահագործման

առանձնահատկությունների:

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, շինարարական մեքենաների և սարքավորումների նմուշներ,

ուսումնական մոդելներ, առանձին ագրեգատների և մեխանիզմների նմուշներ և մոդելներ, շինարարական

մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման  տեխնիկական միջոցներ և տեխնոլոգիական



սարքավորումներ, նորմատիվ-տեխնիկական փաստթղթերի պատճեներ, անվտանգության տեխնիկայի

կանոնների վերաբերյալ հրահանգներ, դիտակտիվ նյութեր, տեղեկատուներ, մշակված հարցաշարեր,

տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել շինարարական մեքենաների և սարքավորումների հերթափոխային սպասարկման

աշխատանքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների հերթափոխային սպասարկման

նպատակը,

2) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների հերթափոխային սպասարկման

ներառված օպերացիաների անվանացանկը,

3) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների հերթափոխային սպասարկման

անցկացման ժամկետները,

4) ճիշտ է բաշխում պարտականությունները հերթափոխային սպասարկում իրականացնող անձնակազմի

անդամների միջև։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական կատարման հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է իրականացնել առաջադրված շինարարական

մեքենայի և սարքավորման հերթափոխային տեխնիկական սպասարկման գործառույթները: Նորմատիվ–

տեխնիկական փաստաթղթերի և անվտանգության կանոնների պահպանումը խիստ պահանջ է:

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, շինարարական մեքենաների և սարքավորումների նմուշներ,

ուսումնական մոդելներ, առանձին ագրեգատների և մեխանիզմների նմուշներ և մոդելներ, շինարարական



մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման  տեխնիկական միջոցներ և տեխնոլոգիական

սարքավորումներ, նորմատիվ-տեխնիկական փաստթղթերի պատճեներ, անվտանգության տեխնիկայի

կանոնների վերաբերյալ հրահանգներ, դիտակտիվ նյութեր, տեղեկատուներ, մշակված հարցաշարեր,

տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել շինարարական մեքենաների և սարքավորումների պարբերական տեխնիկական սպասարկման

գործընթացները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների պարբերական տեխնիկական

սպասարկման տեսակներն ու նպատակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկում-1

անցկացման ժամկետները և նախատեսված աշխատանքների անվանացանկը,

3) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկում-2

անցկացման ժամկետները և նախատեսված աշխատանքների անվանացանկը,

4) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկում-3

անցկացման ժամկետները և նախատեսված աշխատանքների անվանացանկը,

5) ճիշտ է բաշխում պարտականությունները տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմի

անդամների միջև։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական կատարման հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է իրականացնել առաջադրված շինարարական

մեքենայի և սարքավորման պարբերական տեխնիկական սպասարկման գործառույթները: Նորմատիվ–

տեխնիկական փաստաթղթերի և անվտանգության կանոնների պահպանումը խիստ պահանջ է:



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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, շինարարական մեքենաների և սարքավորումների նմուշներ,

ուսումնական մոդելներ, առանձին ագրեգատների և մեխանիզմների նմուշներ և մոդելներ, շինարարական

մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման  տեխնիկական միջոցներ և տեխնոլոգիական

սարքավորումներ, նորմատիվ-տեխնիկական փաստթղթերի պատճեներ, անվտանգության տեխնիկայի

կանոնների վերաբերյալ հրահանգներ, դիտակտիվ նյութեր, տեղեկատուներ, մշակված հարցաշարեր,

տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել շինարարական մեքենաների և սարքավորումների սեզոնային տեխնիկական սպասարկման

աշխատանքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների սեզոնային տեխնիկական

սպասարկման իրականացման նպատակը և անհրաժեշտությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում սեզոնային տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների անվանացանկը՝ կախված

վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների

կառուցվածքային առանձնահատկություններից և կլիմայական պայմաններից,

3) ճիշտ է բաշխում պարտականությունները շինարարական մեքենաների և սարքավորումների սեզոնային

տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմի անդամների միջև։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական կատարման հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է իրականացնել առաջադրված շինարարական

մեքենայի և սարքավորման սեզոնային տեխնիկական սպասարկման գործառույթները: Նորմատիվ–

տեխնիկական փաստաթղթերի և անվտանգության կանոնների պահպանումը խիստ պահանջ է:



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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, շինարարական մեքենաների և սարքավորումների նմուշներ,

ուսումնական մոդելներ, առանձին ագրեգատների և մեխանիզմների նմուշներ և մոդելներ, շինարարական

մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման  տեխնիկական միջոցներ և տեխնոլոգիական

սարքավորումներ, նորմատիվ-տեխնիկական փաստթղթերի պատճեներ, անվտանգության տեխնիկայի

կանոնների վերաբերյալ հրահանգներ, դիտակտիվ նյութեր, տեղեկատուներ, մշակված հարցաշարեր,

տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել շինարարական մեքենաների և սարքավորումների հատուկ տեխնիկական սպասարկման

աշխատանքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների հատուկ տեխնիկական

սպասարկման իրականացման նպատակը և անհրաժեշտությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների հատուկ տեխնիկական

սպասարկման աշխատանքների անվանացանկը,

3) ճիշտ է բաշխում պարտականությունները շինարարական մեքենաների և սարքավորումների հատուկ

տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմի անդամների միջև։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական կատարման հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է իրականացնել առաջադրված շինարարական

մեքենայի և սարքավորման հատուկ տեխնիկական սպասարկման գործառույթները: Նորմատիվ–

տեխնիկական փաստաթղթերի և անվտանգության կանոնների պահպանումը խիստ պահանջ է:

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



ունենալ մասնագիտական գրականություն, շինարարական մեքենաների և սարքավորումների մնուշներ,

ուսումնական մոդելներ, առանձին ագրեգատների և մեխանիզմների նմուշներ և մոդելներ, շինարարական

մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման  տեխնիկական միջոցներ և տեխնոլոգիական

սարքավորումներ, նորմատիվ-տեխնիկական փաստթղթերի պատճեներ, անվտանգության տեխնիկայի

կանոնների վերաբերյալ հրահանգներ, դիտակտիվ նյութեր, տեղեկատուներ, մշակված հարցաշարեր,

տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել շինարարական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական զննման աշխատանքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական զննման նպատակը

և նախատեսված աշխատանքները,

2) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական զննման

անցկացման ժամկետները,

3) ճիշտ է բաշխում պարտականությունները շինարարական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական

զննում իրականացնող անձնակազմի անդամների միջև։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական կատարման հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է իրականացնել առաջադրված շինարարական

մեքենայի և սարքավորման տեխնիկական զննման գործառույթները: Նորմատիվ–տեխնիկական

փաստաթղթերի և անվտանգության կանոնների պահպանումը խիստ պահանջ է:

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, շինարարական մեքենաների և սարքավորումների մնուշներ,

ուսումնական մոդելներ, առանձին ագրեգատների և մեխանիզմների նմուշներ և մոդելներ, շինարարական



մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական զննման  տեխնիկական միջոցներ և տեխնոլոգիական

սարքավորումներ, նորմատիվ-տեխնիկական փաստթղթերի պատճեներ, անվտանգության տեխնիկայի

կանոնների վերաբերյալ հրահանգներ, դիտակտիվ նյութեր, տեղեկատուներ, մշակված հարցաշարեր,

տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ,

Միջին մասնագիտական կրթության 0716.11.5 <<Վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և

սարքավորումների շահագործում>> մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագրի հատուկ մասնագիտական կարողությունների

մոդուլներ 0716.11.5 -03,Ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործումե մասնագիտացման համար

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԳՐՈՒՆՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ>>

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ 5-15-032/03

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ մեքենաներով մշակվող գրունտների (աշխատանքային

միջավայր) տեսակների ու դասակարգման, ինչպես նաև ձևավորել գրունտների հիմնական

հատկությունները որոշելու կարողություններ։

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ,որից

տեսական ուսուցում՝ 36 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 36 ժամ,

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

ՈՒսումնառության արդյունքները



Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել մշակվող գրունտների տեսակները և դասակարգումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գրունտների տեսակները՝ ըստ ամբողջականության և հատիկային կազմի,

2) ճիշտ է ներկայացնում գրունտների տեսակները՝ ըստ ամրության,

3) ճիշտ է ներկայացնում մշակվող գրունտների կարգը։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է հստակ ներկայացնել մշակվող գրունտների

տեսակները և դասակարգումը:

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, շինարարությունում կիրառվող գրունտենրի տեսականի,

դիտակտիվ նյութեր, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել գրունտների ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գրունտների խտությունը, ծակոտկենությունը և բնական շեպության անկյունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում գրունտների ամրության, առաձգականության մոդուլի, սահքի, ներքին և արտաքին

շփման գործակիցների մեծությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում տվյալ ճանապարհային մեքենայի աշխատանքային օրգանով մշակվող

գրունտների կարգերը։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է ճիշտ ներկայացնել առաջադրված գրունտի



ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները և պարամետրերը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-գրունտների ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները և պարամետրերը՝ խտություն (տեսակարար և

ծավալային), ծակոտկենություն, փխրեցվածություն, բնական շեպության անկյուն, ամրություն,

առաձգականության մոդուլ, շփման գործակիցներ (սահքի, ներքին և արտաքին),

-գրունտների ֆիզիկամեխանիկական պարամետրերի փոփոխման սահմանները՝կախված գրունտի

տեսակից, կարգից և այլ գործոններից,

-ճանապարհային մեքենաներով մշակվող գրունտների կարգը՝ կախված մեքենայի և դրա աշխատանքային

օրգանի տեսակից։

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, շինարարությունում կիրառվող գրունտների տեսականի,

դիտակտիվ նյութեր, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 3 Որոշել գրունտների տեսակը և հիմնական ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գրունտների ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները որոշող սարքերի

տեսակները,

2) ճիշտ է որոշում գրունտների խտությունը և ծավալային զանգվածը,

3) ճիշտ է որոշում գրունտների ամրությունը,

4) ճիշտ է ներկայացնում գրունտների կիրռման ոլորտները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական կատարման հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է ճիշտ որոշել առաջադրված գրունտի խտությունը,



ծավալային զանգվածը և ամրությունը օգտագործելով համապատասխան չափիչ գործիքները: Չափման

սխալանքը պետք է լինի թույլատրելի սահմաններում:

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, շինարարությունում կիրառվող գրունտների տեսականի,

դիտակտիվ նյութեր, չափիչ գորշիքներ և սարքավորումներ, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ,

տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ,

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ>>

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ 5-15-033/03

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ ճանապարհային մեքենաների դասակարգման,

նշանակության և կառուցվածքի վերաբերյալ, ինչպես նաև ձևավորել ճանապարհային մեքենաներ ընտրելու

կարողություններ։

Մոդուլի տևողությունը 130 ժամ, որից

տեսական ուսուցում՝ 48 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 82 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՎՏՇՃՄ-5-15-002

<<Նյութագիտության հիմունքներ>>, ՎՏՇՃՄ 5-15-003 <<Կիրառական մեխանիկա>>, ՎՏՇՃՄ-5-15-008

<<Վառելիքաքսանյութեր, տեխնիկական հեղուկներ, հիդրոհաղորդակ>>, ՎՏՇՃՄ 5-15-032/03

<<Գրունտների դասակարգումը և հատկությունները>> մոդուլները։

ՈՒսումնառության արդյունքները

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման



չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ճանապարհային մեքենաների նշանակությունը, դասակարգումը և ընտրությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային մեքենաների տեսակները (հողափոր, հողափոր-

տրանսպորտային, նախապատրաստական աշխատանքների, խտացնող մեքենաներ և

ասֆալտատեղադրիչներ) և նշանակությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում հողափոր մեքենաների դասակարգումը՝ ըստ կառուցվածքի, ընթացքային

սարքավորման և կառավարման համակարգի,

3) ճիշտ է ներկայացնում հողափոր-տրանսպորտային մեքենաների դասակարգումը՝ ըստ կառուցվածքի,

ընթացքային սարքավորման և կառավարման համակարգի,

4) ճիշտ է ներկայացնում նախապատրաստական աշխատանքների մեքենաների դասակարգումը՝ ըստ

կառուցվածքի, ընթացքային սարքավորման և կառավարման համակարգի,

5) ճիշտ է ներկայացնում խտացնող մեքենաների դասակարգումը՝ ըստ կառուցվածքի, ընթացքային

սարքավորման և կառավարման համակարգի,

6) ճիշտ է ներկայացնում ասֆալտատեղադրիչների դասակարգումը՝ ըստ կառուցվածքի և կառավարման

համակարգի,

7) ճիշտ է ընտրում ճանապարհային մեքենա՝ ըստ աշխատանքի բնույթի և ծավալի։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է հստակ ներկայացնել ճանապարհային մեքենաների

նշանակությունը, դասակարգումը և ըստ առաջադրանքի կատարել ճանապարհային մեքենայի ճիշտ

ընտրություն:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-Ճանապարհային մեքենաների նշանակությունը, դասակարգման սկզμունքները, հիմնական տեսակները



(հողափոր, հողափոր-տրանսպորտային, նախապատրաստական աշխատանքների, խտացնող և

ասֆալտատեղադրիչ),

-հողափոր մեքենաներ (էքսկավատորներ), դրանց կիրառման μնագավառները, դասակարգման

սկզμունքները ևտեսակները,

-էքսկավատորների մակնիշավորումը, արտադրողականությունը և տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները,

-պարբերական գործողության միաշերեփ էքսկավատորներ, դրանց գործողության սկզμունքը,

նշանակությունը և տեսակները՝ ուղիղ թի բանող օրգանով, հակառակ թի μանող օրգանով, հողահան բանող

օրգանով (դրագլայն),

-ծնոտավոր շերեփ բանող օրգանով, փոխագուցավոր հարթագծիչ բանող օրգանով,

-անընդհատ գործողության էքսկավատորներ, դրանց գործողության սկզբունքը, նշանակությունը և

տեսակները՝ բազմաշերեփ շղթայավոր բանող օրգանով, քերակային շղթայավոր բանող օրգանով,

ռոտորավոր բազմաշերեփ բանող օրգանով, ֆրեզերային բանող օրգանով, շղթայավոր և ռոտորավոր

բանող օրգաններով,

-հողափոր-տրանսպորտային մեքենաներ, դրանց կիրառման բնագավառները, դասակարգման

սկզբունքները և տեսակները՝ բուլդոզերներ, ավտոգրեյդերներ, գրեյդեր-էլևատորներ, կեռաշերեփներ

(սկրեպեր), բազմաֆունկցիոնալ հողափոր-տրանսպորտային մեքենաներ,

-հողափոր-տրանսպորտային մեքենաների արտադրողականությունը և տեխնիկատնտեսական

ցուցանիշները,

-նախապատրաստական աշխատանքերի մեքենաներ, դրանց կիրառման բնագավառները, դասակարգման

սկզբունքները և տեսակները՝ թփակտրիչներ, արմատահանիչներ, փխրեցուցիչներ,դրանց հիմնական

տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները,

-խտացնող մեքենաներ, դրանց կիրառման բնագավառները, դասակարգումը և տեսակները՝գլդոններ,



տոփանիչներ և թրթռամեքենաներ,դրանց հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները,

-ասֆալտատեղադրիչներ, ասֆալտակտրիչներ, ճեղքալցիչներ, դրանց կիրառման բնագավառները,

դասակարգումը, հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները։

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, ճանապարհային մեքենաների մնուշներ, ուսումնական մոդելներ,

առանձին ագրեգատների և մեխանիզմների նմուշներ և մոդելներ, ճանապարհային մեքենաների

կիրառման բնագավառների և շահագործման վերաբերյալ դիտակտիվ նյութեր, մշակված հարցաշարեր,

տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ճանապարհային մեքենաների ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հողափոր մեքենաների (էքսկավատորների) ընդհանուր կառուցվածքը և

ներկայացնում հիմնական տարրերի ու մեխանիզմների նշանակությունը, կառուցվածքը և աշխատանքի

սկզբունքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում հողափոր-տրանսպորտային մեքենաների (բուլդոզերներ, ավտոգրեյդերներ,

սկրեպերներ) ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում խտացնող մեքենաների (գլդոններ, տոփանիչներ և թրթռիչներ) ընդհանուր

կառուցվածքը և և աշխատանքը,

4) ճիշտ է ներկայացնում նախապատրաստական մեքենաների (փխրեցուցիչներ, արմատահանիչներ,

թփակտրիչներ) ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքը,

5) ճիշտ է ներկայացնում ասֆալտատեղադրիչների ընդհանուր կառուցվածքը և և աշխատանքը,

6) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային մեքենաների մեխանիզմների, հիդրավլիկական հաղորդակների



և էլեկտրական սարքավորումների ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է հստակ ներկայացնել առաջադրված

ճանապարհային մեքենայի ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-հողափոր մեքենաների ընդհանուր կառուցվածքը, դրանցում օգտագործվող հիմնական մեխանիզմների և

հանգույցների (ներառյալ հիդրավլիկական, պնևմատիկական, էլեկտրական) նշանակությունը, կառուցվածքը

և գործողության սկզբունքը,

-հողափոր մեքենաների աշխատանքային սարքավորումների նշանակությունը, կառուցվածքային

առանձնահատկությունները, տեսակները՝ ըստ գործողության μնույթի (պարբերական և անընդհատ),

-պարբերական գործողության էքսկավատորների աշխատանքային սարքավորումների տեսակները՝ ուղիղ

թի, հակառակ թի, հողահան (դրագլայն), ծնոտավոր, փոխագուցավոր բանող օրգաններով, դրանց

գործողության սկզբունքը և կառուցվածքը,

-անընդհատ գործողության էքսկավատորների աշխատանքային սարքավորումների տեսակները՝

բազմաշերեփ շղթայավոր, քերակային շղթայավոր, ռոտորավոր բազմաշերեփ, ֆրեզերային, շղթայավոր և

ռոտորավոր բանող օրգաններով, դրանց գործողության սկզբունքը և կառուցվածքը,

-հողափոր-տրանսպորտային մեքենաների ընդհանուր կառուցվածքը, դրանցում օգտագործվող հիմնական

մեխանիզմների և հանգույցների (ներառյալ հիդրավլիկական, պնևմատիկական, էլեկտրական)

նշանակությունը, կառուցվածքը և գործողության սկզբունքը,

-բուլդոզերներ, դրանց տեսակները, դասակարգումը, աշխատանքի սկզբունքը և ընդհանուր կառուցվածքը,

-բուլդոզերների աշխատանքային սարքավորումների կառուցվածքը, տեսակները՝ շրջվող և անշարժ

գութանաթևով, մեխանիկական, հիդրավլիկական ղեկավարմամμ և այլն, դրանց գործողության սկզբունքը,



-ավտոգրեյդերներ, դրանց տեսակները, դասակարգումը, աշխատանքի սկզμունքը, ընդհանուր

կառուցվածքը,

-ավտոգրեյդերների աշխատանքային սարքավորումների կառուցվածքը, տեսակները, գործողության

սկզբունքը,

-գրեյդեր-էլևատորներ, դրանց տեսակները, դասակարգումը, աշխատանքի սկզբունքը, ընդհանուր

կառուցվածքը,

-գրեյդեր-էլևատորների աշխատանքային սարքավորումների կառուցվածքը, տեսակները, գործողության

սկզբունքը,

-կեռաշերեփներ (սկրեպերներ), դրանց տեսակները, դասակարգումը, աշխատանքի սկզբունքը, ընդհանուր

կառուցվածքը,

-կեռաշերեփների աշխատանքային սարքավորումների կառուցվածքը, տեսակները, գործողության

սկզբունքը,

-բազմաֆունկցիոնալ հողափոր-տրանսպորտային մեքենաներ, դրանց տեսակները, կառուցվածքային

առանձնահատկությունները, կիրառման նպատակները և բնագավառները,

-նախապատրաստական աշխատանքների մեքենաների ընդհանուր կառուցվածքը, դրանցում

օգտագործվող հիմնական մեխանիզմների և հանգույցների (ներառյալ հիդրավլիկական,

պնևմատիկական, էլեկտրական) նշանակությունը, կառուցվածքը և գործողության սկզբունքը,

-նախապատրաստական աշխատանքների մեքենաների (թփակտրիչներ, արմատահանիչներ,

փխրեցուցիչներ) աշխատանքային սարքավորումների կառուցվածքը, տեսակները և գործողության

սկզբունքը։

-խտացնող մեքենաների (գլդոններ, տոփանիչներ, թրթռամեքենաներ) ընդհանուր կառուցվածքը, դրանցում

օգտագործվող հիմնական մեխանիզմների և հանգույցների նշանակությունը, կառուցվածքը և գործողության



սկզբունքը,

-խտացնող մեքենաների աշխատանքային սարքավորումների կառուցվածքը, տեսակները և գործողության

սկզբունքը,

-ասֆալտատեղադրիչների, ասֆալտակտրիչների և ճեղքալցիչների ընդհանուր կառուցվածքը, դրանցում

օգտագործվող հիմնական մեխանիզմների և հանգույցների նշանակությունը, կառուցվածքը ու գործողության

սկզբունքը,

-ասֆալտատեղադրիչների աշխատանքային սարքավորումների կառուցվածքը, տեսակները և գործողության

սկզբունքը։

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, ճանապարհային մեքենաների նմուշներ, ուսումնական մոդելներ,

առանձին ագրեգատների և մեխանիզմների նմուշներ և մոդելներ, ճանապարհային մեքենաների

կիրառման բնագավառների և շահագործման վերաբերյալ դիտակտիվ նյութեր, մշակված հարցաշարեր,

տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 40 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել ճանապարհային մեքենաների տեխնիկական բնութագրերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հողափոր մեքենաների տեխնիկական բնութագրերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում հողափոր-տրանսպորտային և նախապատրաստական աշխատանքների

մեքենաների տեխնիկական բնութագրերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում խտացնող մեքենաների տեխնիկական բնութագրերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում ասֆալտատեղադրիչների տեխնիկական բնութագրերը,

5) ճիշտ է որոշում հողափոր մեքենաների հիմնական տեխնիկական պարամետրերը,



6) ճիշտ է որոշում հողափոր-տրանսպորտային և նախապատրաստական աշխատանքների մեքենաների

հիմնական տեխնիկական պարամետրերը,

7) ճիշտ է որոշում ասֆալտատեղադրիչների և խտացնող մեքենաների հիմնական տեխնիկական

պարամետրերը։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է հստակ ներկայացնել առաջադրված հողափոր

մեքենայի տեխնիկական բնութագրերը և տեխնիկական պարամետրերը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-Ճանապարհային մեքենաների հիմնական տեխնիկական պարամետրերը (քարշային ուժ, շարժիչի

հզորություն, տեսակարար էներգատարություն և այլն), դրանց սահմանումները և մեկնաբանումը,

-հողափոր մեքենաների հիմնական տեխնիկական պարամետրերը,

-հողափոր մեքենաների բանող օրգանի վրա ազդող ուժերը և դրանց հաշվարկի սկզբունքները։

-հողափոր-տրանսպորտային մեքենաների հիմնական տեխնիկական պարամետրերը,

-հողափոր-տրանսպորտային մեքենաների բանող օրգանի վրա ազդող ուժերը, մեքենայի քարշային ուժը,

դրանց հաշվարկի սկզբունքները,

-նախապատրաստական աշխատանքի մեքենաների հիմնական տեխնիկական պարամետրերը, դրանց

քարշային ուժի հաշվարկի սկզբունքները,

-խտացնող մեքենաների հիմնական տեխնիկական պարամետրերը,

-ասֆալտատեղադրիչների հիմնական տեխնիկական պարամետրերը։

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, հողափոր և հողափոր-տրանսպորտային մեքենաների նմուշներ,

ուսումնական մոդելներ, առանձին ագրեգատների և մեխանիզմների նմուշներ և մոդելներ, հողափոր և



հողափոր-տրանսպորտային մեքենաների կիրառման բնագավառների և շահագործման վերաբերյալ

դիտակտիվ նյութեր, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 4 Հաշվել ճանապարհային մեքենաների արտադրողականությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային մեքենաների տեսական, տեխնիկական և շահագործական

արտադրողականությունը,

2) ճիշտ է հաշվում առաջադրված ճանապարհային մեքենաների տեսական արտադրողականությունը,

3) ճիշտ է հաշվում առաջադրված ճանապարհային մեքենաների տեխնիկական արտադրողականությունը,

4) ճիշտ է հաշվում առաջադրված ճանապարհային մեքենաների շահագործական

արտադրողականությունը։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական կատարման հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է ճիշտ որոշել առաջադրված ճանապարհային

մեքենայի հաշվարկային, տեխնիկական և շահագործական արտադրողականությունները:

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, ճանապարհային մեքենաների ուսումնական մոդելներ, առանձին

ագրեգատների և մեխանիզմների նմուշներ և մոդելներ, ճանապարհային մեքենաների մեքենաների

տեխնիկական բնութագրեր, կիրառման բնագավառների և շահագործման վերաբերյալ դիտակտիվ նյութեր,

մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ,



Ուսումնառության արդյունք 5 Ընտրել մեքենաների լրակազմի օպտիմալ տարբերակ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային մեքենաների լրակազմը (հիմնական և օժանդակ մեքենաներ),

2) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային մեքենաների լրակազմի ընտրության սկզբունքները,

3) ճիշտ է ընտրում ճանապարհային մեքենաների լրակազմը` ըստ արտադրողականության,

4) ճիշտ է ընտրում ճանապարհային մեքենաների լրակազմը` ըստ հիմնական մեքենաների աշխատանքային

օրգանի տարողության,

5) ճիշտ է ընտրում ճանապարհային մեքենաների լրակազմը` ըստ օժանդակ ավտոինքնաթափերի

բեռնատարողության,

6) ճիշտ է ընտրում ճանապարհային մեքենաների լրակազմը` ըստ աշխատանքային արագությունների,

7) ճիշտ է ընտրում ճանապարհային մեքենաների լրակազմի օպտիմալ տարբերակը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական կատարման հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է ըստ առաջադրանքի պահանջների ճիշտ ընտրել

ճանապարհային մեքենաների լրակազմը։

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-Ճանապարհաշինարարական աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ մեքենաների լրակազմը,

հիմնական և օժանդակ մեքենաներ,

-մեքենաների լրակազմի ընտրության սկզբունքները,

-ճանապարհային մեքենաների լրակազմի ընտրությունը՝ ըստ հիմնական մեքենաների

արտադրողականության և աշխատանքային օրգանի տարողության,

-ճանապարհային մեքենաների լրակազմի ընտրությունը՝ ըստ օժանդակ ավտոինքնաթափերի

բեռնատարողության,

-ճանապարհային մեքենաների լրակազմի ընտրությունը՝ ըստ աշխատանքային արագությունների,



-ճանապարհային մեքենաների լրակազմի ընտրության տարբերակների համեմատումը և օպտիմալ

տարբերակի ընտրությունը։

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, ճանապարհային մեքենաների ուսումնական մոդելներ, առանձին

ագրեգատների և մեխանիզմների նմուշներ և մոդելներ, ճանապարհային մեքենաների մեքենաների

տեխնիկական բնութագրեր, կիրառման բնագավառների և շահագործման վերաբերյալ դիտակտիվ նյութեր,

մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ,

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՐԱՏՈՐՈՇՈՒՄ, ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ՎԵՐԱՑՈՒՄ>>

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ 5-15-034/03

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ճանապարհային մեքենաների տեխնիկական արատորոշման

և նորոգման կազմակերպման կարողություններ։

Մոդուլի տևողությունը 60 ժամ, որից

տեսական ուսուցում՝ 22 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 38 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ԱՀ-ԱԱՕ-5-15-001

<<Անվտանգություն և առաջին օգնություն>> և ՎՏՇՃՄ 5-15-033/03 <<Ճանապարհային մեքենաների

կառուցվածքը, ընտրությունը>> մոդուլները։

ՈՒսումնառության արդյունքները

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման



չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ճանապարհային մեքենաների տեխնիկական արատորոշումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային մեքենաների տեխնիկական արատորոշման նպատակը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային մեքենաների տեխնիկական արատորոշման օբյեկտը,

3) ճիշտ է ներկայացնում համապատասխան արատորոշման միջոցներով կատարվող ստուգման

ներկայացվող չափորոշիչները,

4) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային մեքենաների տեխնիկական արատորոշման տեսակները՝ ըստ

արատորոշող օբյեկտի ընդգրկման աստիճանի (ընդհանուր և տեղական),

5) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային մեքենաների տեխնիկական արատորոշման տեսակները՝ ըստ

օգտագործվող արատորոշիչ միջոցների (համապիտանի, մասնագիտացված, արտաքին և

ներսարքավորված),

6) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային մեքենաների տեխնիկական արատորոշման տեխնիկական

արատորոշման տեսակները՝ ըստ նշանակության, պարբերականության, կատարվող աշխատանքների

անվանացանկի, ծավալի և տեխնիկական սպասարկման գործընթացում զբաղեցրած տեղի (ընդհանուր՝ Ա-1

և խորացված՝ Ա-2)։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է հստակ ներկայացնել ճանապարհային մեքենաների

տեխնիկական արատորոշման նշանակությունը և տեսակները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-արատորոշման նպատակը և խնդիրները,

-տեխնիկական արատորոշման անհրաժեշտությունը ճանապարհային մեքենաների տեխնիկական

սպասարկումների և նորոգումների արդյունավետ կազմակերպման տեսանկյունից,



- ճանապարհային մեքենաների տեխնիկական արատորոշման ենթակա հիմնական հանգույցներն ու

մեխանիզմները՝ որպես արատորոշման օբյեկտ,

-ՇՄ և Ս տեխնիկական արատորոշման իրականացման ուղիները և տեսակները՝ ըստ արատորոշող օբյեկտի

(միջոցի) ընդգրկման աստիճանի (ընդհանուր՝ ունիվերսալ և տեղական՝ հատուկ), ըստ արատորոշիչ միջոցի

բնույթի (համապիտանի, մասնագիտացված, արտաքին, ներսարքավորված), ըստ արատորոշման

նշանակության, պարբերականության և կատարման ձևի (ընդհանուր արատորոշում՝ Ա-1, խորացված

արատորոշում՝ Ա-2),

-տեխնիկական արատորոշման իրականացման ձևերը,

-արատորոշման տեխնիկական միջոցները՝ սարքեր, գործիքներ, տվիչներ, արատորոշող

համակարգեր և այլն, դրանց կառավարման ձևերը (ձեռքի և ավտոմատ)։

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, ճանապարհային մեքենաների նմուշներ, ուսումնական

մոդելներ, առանձին ագրեգատների և մեխանիզմների նմուշներ և մոդելներ, ճանապարհային մեքենաների

տեխնիկական արատորոշման նորմատիվ-տեխնիկական փաստթղթերի պատճեներ, անվտանգության

տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ հրահանգներ, դիտակտիվ նյութեր, տեղեկատուներ, մշակված

հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ճանապարհային մեքենաների արատորոշիչ պարամետրերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային մեքենաների արատորոշիչ պարամետրերը (շարժիչի հզորություն,

հեղուկների և գազերի ճնշում, աղմուկ, թրթռոց, կարտեր մտնող գազի քանակ),

2) ճիշտ է որոշում արատորոշիչ պարամետրերը լաբորատոր պայմաններում,



3) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային մեքենաների մուտքային և ելքային արատորոշիչ պարամետրերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային մեքենաների արատորոշիչ պարամետրերի նոմինալ, նորմալ,

թույլատրելի և սահմանային արժեքները։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է հստակ ներկայացնել ճանապարհային մեքենաների

արատորոշիչ պարամետրերը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

- ճանապարհային մեքենաների արատորոշիչ պարամետրերը՝ ներքին այրման շարժիչների

հզորություն,պտուտաթվեր, յուղի ճնշում, վառելիքի ծախս և այլն, հիդրոպնևմահամակարգերի

աշխատանքային հեղուկի ճնշում, էլեկտրական սարքավորումների հոսանքի ուժ և լարում, շարժաբերային

մեխանիզմի ոլորող մոմենտ, պտուտաթիվ ,

- ճանապարհային մեքենաների մուտքային և ելքային արատորոշիչ պարամետրերը, դրանց նոմինալ,

նորմալ և թույլատրելի արժեքները,

--Ճանապարհային մեքենաների տեխնիկական արատորոշման եղանակները, դրանց ընտրությունը՝

կախված ճանապարհային մեքենաների կառուցվածքային և շահագործական առանձնահատկություններից

-ճանապարհային մեքենաների տեխնիկական արատորոշման կազմակերպումը, չափիչ գործիքների,

սարքերի, ստնեդների նախապատրաստումը,

-արատորոշման տեխնիկական միջոցների կիրառման կարգը և օգտագործման ձևերը՝ արատորոշում ձեռքի

ղեկավարման արատորոշիչ գործիքներով ու սարքերով և արատորոշում ավտոմատ կառավարման

սարքերով ու տվիչներով,

- ճանապարհային մեքենաների համալիր արատորոշումը ստենդների վրա,

-ճանապարհային մեքենաների տեխնիկական արատորոշման արդյունքների վերլուծությունը և



գնահատումը։

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, ճանապարհային մեքենաների նմուշներ, ուսումնական

մոդելներ, առանձին ագրեգատների և մեխանիզմների նմուշներ և մոդելներ, ճանապարհային մեքենաների

տեխնիկական արատորոշման նորմատիվ-տեխնիկական փաստթղթերի պատճեներ, անվտանգության

տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ հրահանգներ, դիտակտիվ նյութեր, տեղեկատուներ, մշակված

հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 3 Ընտրել արատորոշման եղանակը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ընտրում արատորոշման եղանակը,

2) ճիշտ է որոշում արատորոշիչ պարամետրերը,

3) ճիշտ է գնահատում արատորոշիչ պարամետրերի արժեքները,

4) ճիշտ է ձևակերպում տեխնիկական արատորոշման փաստաթղթերը։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական կատարման հիման վրա:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է ճիշտ որոշել առաջադրված

ճանապարհային մեքենայի արատորոշման պարամետրերը, գնահատել պարամետրերի արժեքները և ճիշտ

ձևակերպել տեխնիկական արատորոշման փաստաթղթերը:

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, ճանապարհային մեքենաների նմուշներ, ուսումնական

մոդելներ, առանձին ագրեգատների և մեխանիզմների նմուշներ և մոդելներ, ճանապարհային մեքենաների

տեխնիկական արատորոշման նորմատիվ-տեխնիկական փաստթղթերի պատճեներ, անվտանգության



տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ հրահանգներ, դիտակտիվ նյութեր, տեղեկատուներ, մշակված

հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 4 Բացահայտել և վերացնել ճանապարհային մեքենաների անսարքություններն ու վնասումները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային մեքենաների աշխատանքային սարքավորումների հնարավոր

անսարքությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային մեքենաների հնարավոր վթարային վնասումները,

3) ճիշտ է գնահատում ճանապարհային մեքենաների տեխնիկական վիճակը,

4) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային մեքենաների ընթացիկ և վթարային նորոգումների

կազմակերպման ընթացքը,

5) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային մեքենաների կապիտալ նորոգման կազմակերպման ընթացքը,

6) ճիշտ է ձևակերպում ճանապարհային մեքենաների նորոգումների կազմակերպման փաստաթղթերը։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կատարման հիման վրա:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է ճիշտ որոշել առաջադրված

ճանապարհային մեքենայի անսարքությունները և ներկայացնել  դրանց վերացման գործընթացները, ճիշտ

ձևակերպել նորոգումների կազմակերպման փաստաթղթերը։

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

- ճանապարհային մեքենայի տեխնիկական վիճակի գնահատման նպատակը,

- ճանապարհային մեքենայի աշխատանքային սարքավորումների հնարավոր անսարքություններն ու

վթարային վնասումները, դրանց հայտնաբերումը և գնահատումը տեխնիկական արատորոշման միջոցով,

- ճանապարհային մեքենայի ագրեգատների, հիդրոպնևմա և էլեկտրական համակարգերի, ընթացամասի,



շարժահաղորդակի հնարավոր անսարքություններն ու վթարային վնասումները, դրանց հայտնաբերումը և

գնահատումը տեխնիկական արատորոշման միջոցով,

- ճանապարհային մեքենայի հայտնաբերված անսարքությունների և վթարային վնասումների վերացման

նպատակով անհրաժեշտ նորոգումների տեսակի (ընթացիկ, վթարային, կապիտալ) ընտրությունը,

- ճանապարհային մեքենայի ընթացիկ և վթարային նորոգումների կազմակերպման գործընթացները,

- ճանապարհային մեքենայի կապիտալ նորոգումների կազմակերպման գործընթացները,

- ճանապարհային մեքենայի նորոգումների կազմակերպման և անցկացման համար անհրաժեշտ

փաստաթղթերը, դրանց լրացման կարգը։

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, ճանապարհային մեքենաների նմուշներ, ուսումնական

մոդելներ, առանձին ագրեգատների և մեխանիզմների նմուշներ և մոդելներ, ճանապարհային մեքենաների

տեխնիկական արատորոշման նորմատիվ-տեխնիկական փաստթղթերի պատճեներ, անվտանգության

տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ հրահանգներ, դիտակտիվ նյութեր, տեղեկատուներ, մշակված

հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 22 ժամ,

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՃԱՆԱՐՊԱՐՀԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ>>

Մոդուլի դասիչը ՎՏՇՃՄ 5-15-035/03

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական

սպասարկումների կազմակերպելու կարողություններ։

Մոդուլի տևողությունը 70 ժամ, որից

տեսական ուսուցում՝ 28 ժամ,



գործնական աշխատանք՝ 42 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՎՏՇՃՄ 5-15-034/03

<<Ճանապարհային մեքենաների տեխնիկական ախտորոշում, անսարքությունների վերացում>> մոդուլը։

ՈՒսումնառության արդյունքները

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարված աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև

յուրաքանչյուր արդյունքի կատարման չափանիշների մակարդակի ապահովումը:

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկումների

տեսակները և դրանց իրականացման ժամանակացույցը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական

սպասարկումների տեսակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական

սպասարկումների իրականացման մեթոդները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական

սպասարկումների իրականացման ժամանակացույցը։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է հստակ ներկայացնել ճանապարհային մեքենաների և

սարքավորումների (ՃՄ և Ս) տեխնիկական սպասարկման տեսակները, դրանց իրականացման

ժամանակացույցը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

- ՃՄ և Ս տեխնիկական սպասարկման նշանակությունը մեքենաների և սարքավորումների անվտանգ և

արդյունավետ աշխատանքը ապահովելու համար,

- ՃՄ և Ս տեխնիկական սպասարկման տեսակները,



-ՃՄ և Ս տեխնիկական սպասարկման իրականացման ժամանակացույցը ըստ շահագործման

առանձնահատկությունների:

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների նմուշներ,

ուսումնական մոդելներ, առանձին ագրեգատների և մեխանիզմների նմուշներ և մոդելներ, ճանապարհային

մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման  տեխնիկական միջոցներ և

տեխնոլոգիական սարքավորումներ, նորմատիվ-տեխնիկական փաստթղթերի պատճեներ, անվտանգության

տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ հրահանգներ, դիտակտիվ նյութեր, տեղեկատուներ, մշակված

հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների հերթափոխային սպասարկման

աշխատանքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների հերթափոխային սպասարկման

նպատակը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների հերթափոխային սպասարկման

ներառված օպերացիաների անվանացանկը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների հերթափոխային սպասարկման

անցկացման ժամկետները,

4) ճիշտ է բաշխում պարտականությունները հերթափոխային սպասարկում իրականացնող անձնակազմի

անդամների միջև։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական կատարման հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը



համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է իրականացնել առաջադրված ճանապարհային

մեքենայի և սարքավորման հերթափոխային տեխնիկական սպասարկման գործառույթները: Նորմատիվ–

տեխնիկական փաստաթղթերի և անվտանգության կանոնների պահպանումը խիստ պահանջ է:

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների նմուշներ,

ուսումնական մոդելներ, առանձին ագրեգատների և մեխանիզմների նմուշներ և մոդելներ, ճանապարհային

մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման  տեխնիկական միջոցներ և

տեխնոլոգիական սարքավորումներ, նորմատիվ-տեխնիկական փաստթղթերի պատճեներ, անվտանգության

տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ հրահանգներ, դիտակտիվ նյութեր, տեղեկատուներ, մշակված

հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների պարբերական տեխնիկական

սպասարկման գործընթացները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների պարբերական տեխնիկական

սպասարկման տեսակներն ու նպատակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկում-1

անցկացման ժամկետները և նախատեսված աշխատանքների անվանացանկը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկում-2

անցկացման ժամկետները և նախատեսված աշխատանքների անվանացանկը,

4) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկում-3

անցկացման ժամկետները և նախատեսված աշխատանքների անվանացանկը,



5) ճիշտ է բաշխում պարտականությունները տեխնիկակն սպասարկում իրականացնող անձնակազմի

անդամների միջև։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական կատարման հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է իրականացնել առաջադրված ճանապարհային

մեքենայի և սարքավորման պարբերական տեխնիկական սպասարկման գործառույթները: Նորմատիվ–

տեխնիկական փաստաթղթերի և անվտանգության կանոնների պահպանումը խիստ պահանջ է:

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների նմուշներ,

ուսումնական մոդելներ, առանձին ագրեգատների և մեխանիզմների նմուշներ և մոդելներ, ճանապարհային

մեքենաների և սարքավորումների պարբերական տեխնիկական սպասարկման  տեխնիկական միջոցներ և

տեխնոլոգիական սարքավորումներ, նորմատիվ-տեխնիկական փաստթղթերի պատճեներ, անվտանգության

տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ հրահանգներ, դիտակտիվ նյութեր, տեղեկատուներ, մշակված

հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների սեզոնային տեխնիկական սպասարկման

աշխատանքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների սեզոնային տեխնիկական

սպասարկման իրականացման նպատակը և անհրաժեշտությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում սեզոնային տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների անվանացանկը՝

կախված վերամաբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և

սարքավորումների կառուցվածքային առանձնահատկություններից և կլիմայական պայմաններից,



3) ճիշտ է բաշխում պարտականությունները ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների սեզոնային

տեխնիկական սպասարկման իրականացնող անձնակազմի անդամների միջև։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական կատարման հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է ճիշտ իրականացնել առաջադրված ճանապարհային

մեքենայի և սարքավորման սեզոնային տեխնիկական սպասարկման գործառույթները: Նորմատիվ–

տեխնիկական փաստաթղթերի և անվտանգության կանոնների պահպանումը խիստ պահանջ է:

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների նմուշներ,

ուսումնական մոդելներ, առանձին ագրեգատների և մեխանիզմների նմուշներ և մոդելներ, ճանապարհային

մեքենաների և սարքավորումների սեզոնային տեխնիկական սպասարկման  տեխնիկական միջոցներ և

տեխնոլոգիական սարքավորումներ, նորմատիվ-տեխնիկական փաստթղթերի պատճեներ, անվտանգության

տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ հրահանգներ, դիտակտիվ նյութեր, տեղեկատուներ, մշակված

հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ,

Ուսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների հատուկ տեխնիկական սպասարկման

աշխատանքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների հատուկ տեխնիկական

սպասարկման իրականացման նպատակը և անհրաժեշտությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների հատուկ տեխնիկական

սպասարկման աշխատանքների անվանացանկը,

3) ճիշտ է բաշխում պարտականությունները ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների հատուկ



տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմի անդամների միջև։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական կատարման հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է ճիշտ իրականացնել առաջադրված ճանապարհային

մեքենայի և սարքավորման հատուկ տեխնիկական սպասարկման գործառույթները: Նորմատիվ–

տեխնիկական փաստաթղթերի և անվտանգության կանոնների պահպանումը խիստ պահանջ է:

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների նմուշներ,

ուսումնական մոդելներ, առանձին ագրեգատների և մեխանիզմների նմուշներ և մոդելներ, ճանապարհային

մեքենաների և սարքավորումների հատուկ տեխնիկական սպասարկման  տեխնիկական միջոցներ և

տեխնոլոգիական սարքավորումներ, նորմատիվ-տեխնիկական փաստթղթերի պատճեներ, անվտանգության

տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ հրահանգներ, դիտակտիվ նյութեր, տեղեկատուներ, մշակված

հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ,



Ուսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական զննման աշխատանքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական զննման

նպատակը և նախատեսված աշխատանքներիը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական զննման

անցկացման ժամկետները,

3) ճիշտ է բաշխում պարտականությունները ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների

տեխնիկական զննում իրականացնող անձնակազմի անդամների միջև։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական կատարման հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է իրականացնել առաջադրված ճանապարհային

մեքենայի և սարքավորման տեխնիկական զննման գործառույթները: Նորմատիվ–տեխնիկական

փաստաթղթերի և անվտանգության կանոնների պահպանումը խիստ պահանջ է:

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների նմուշներ,

ուսումնական մոդելներ, առանձին ագրեգատների և մեխանիզմների նմուշներ և մոդելներ, ճանապարհային

մեքենաների և սարքավորումների հատուկ տեխնիկական զննման  տեխնիկական միջոցներ և

տեխնոլոգիական սարքավորումներ, նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի պատճեներ,

անվտանգության տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ հրահանգներ, դիտակտիվ նյութեր, տեղեկատուներ,

մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ,




