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ՈՒսումնական հաստատության անվանումը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ
0738.05.01.5 «ՏԵԽՆԻԿ՝ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ
ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԿՑՄԱՆ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ»
ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ  ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝        0738.05.5 «ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԿՑՈՒՄ ԵՎ
ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ»

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ միջին մասնագիտական

ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ Տեխնիկ՝

գազամատակարարման սարքավորումների և

համակարգերի հավաքակցման և շահագործման

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԸ՝ միջնակարգ

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 3 տարի

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ՝ առկա

I. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ
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Տեսական
ուսուցում

Ուսումնա-
կան

պրակտիկա
տեսական

ուսուցմամբ

Ուսումնական
պրակտիկա

առանց տեսական
ուսուցման

Նախաավարտական,
արտադրական

պրակտիկա

Մոդուլների
ամփոփում

Նախապատրաստում
ամփոփիչ պետական
ատեստավորման

Ամփոփիչ
պետական

ատեստավո-
րում

Արձակուրդ,
ամանոր և

սուրբ ծնունդ

II. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՊԼԱՆԸ

N
Առարկաների անվանումը և մոդուլները

Ատեստավորում ըստ
կիսամյակների

Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը
(ժամ) Բաշխումն ըստ կուրսերի և կիսամյակների

Քնն. Ստու-
գարք

Կուրս
աշխ.

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

Ընդա-
մենը

Այդ թվում 3-րդ
կիս.
17

շաբ

4-րդ
կիս.
20

շաբ.

5-րդ
կիս.
15

շաբ.

6-րդ
կիս.
15

շաբ.

7-րդ
կիս.
12

շաբ.

8-րդ
կիս
9

շաբ

Տես.
ուսուց.

Լաբոր.
և գործն.

աշխ

Սեմինար
պարապ-

մունք
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ, ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ

ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
1 Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ 3,4տ 72 54 18 32 40
2 Տնտեսագիտության հիմունքներ 3,4տ 54 44 10 34 20
3 Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ 3,4տ 54 48 6 34 20
4 Իրավունքի հիմունքներ 4տ 36 30 6 36
5 Պատմություն 3,4տ 54 48 6 34 20
6 Ռուսաց լեզու 3,4տ 72 52 20 32 40
7 Օտար լեզու 3,4տ 72 52 20 32 40
8 Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ 3տ 36 30 6 36
9 Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ

իրավիճակների հիմնահարցեր 4տ 18 14 4 18

10 Ֆիզիկական կուլտուրա 3-8տ 176 6 170 34 40 30 30 24 18
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 644 268 274 30 30 24 18

2. ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1 Հաղորդակցություն 3տ 54 18 36 54
2 Անվտանգություն և առաջին օգնություն 3,4տ 108 28 80 72 36
3 Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր հմտություններ 3տ 72 14 58 72
4 Համակարգչային օպերատորություն 4տ 72 12 60 72

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 306 72 234 144 90 0 0 0
3. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
1 Ճարտարագիտական գեոդեզիա և շինարարական

աշխատանքների կազմակերպում 3տ 108 46 62 108



2 Գազամատակարարման համակարգի սխեմաներ ու
սարքավորումների նախագծեր 3տ 108 28 80 108

3 Նյութագիտություն 4տ 72 30 42 72
4 Գազամատակարարման համակարգի սարքավորումներում

կիրառվող ջերմամեկուսիչ կոնստրուկցիոն նյութեր 5տ 72 38 34 72

5 Տեխնիկական անվտանգության կանոնները վտանգավոր
օբյեկտներում 3տ 108 60 48 108

6 Չափագիտություն 4տ 108 32 76 108
7 Ստանդարտացում և սերտիֆիկացում 5տ 108 28 80 108
8 Աշխատանքի նորմավորում և նախահաշիվ 5տ 108 38 70 108
9 Գազային վառելիք` բնական և արհեստական գազեր 5տ 108 36 72 108
10 Գազամատակարարում և օդափոխություն 5տ 108 36 72 108

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1008 372 636 180 396 504 72 0
4. ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
1 Կենցաղային գազ սպառող սարքավորումների ավտոմատ

համակարգեր 6տ 108 36 72 108

2 Գազային տնտեսության ԳԿԿ-ի սարքերի և համակարգերի
շահագործում 6տ 108 36 72 108

3 Էլեկտրա-գազաեռակցում 6տ 108 22 86 108
4 Եռակցման աշխատատեղի և եռակցվող մետաղի

նախապատրաստում 6տ 36 6 30 36

5 Եռակցման կարի որակի ստուգում և արատների վերացում 6տ 54 12 42 54
6 Գազի տնտեսության և արդյունաբերական գազ օգտագործող

սարքավորումների շինարարական մոնտաժային
աշխատանքներ

7տ
108

38 70 108

7 Գազամատակարարման ցանցերի և սարքավորումների
նորոգման աշխատանքների կազմակերպում 7տ 108 32 76 108

8 Գազատար խողովակաշարերի պաշտպանությունը
կոռոզիայից 7տ 72 36 36 72

9 Գազազամատակարարման  ցանցեր և գազատար
խողովակաշարերի հենարաններ 7տ 72 24 48 72

10 Գազամատակարարման համակարգերի սարքավորումներ և
գազ սպառող արդյունաբերական սարքավորումներ 8տ 108 70 38 108

11 Կենցաղային գազ սպառող սարքերի տեղակայում և
շահագործում 8տ 108 54 54 108

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 990 0 0 0 414 360 216
5. ԸՆՏՐՈՎԻ 132 44 88

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ 88 20 32 6 24 4 2
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 612 720 540 540 432 324

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 300
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 ընդհանուր հումանիտար առարկաների

2 սոցիալ-տնտեսագիտական և բնագիտական առարկաների

3 լինգաֆոնային

4 օտար լեզուների

5 անվտանգության և առաջին օգնության

6 համակարգչային

7 գծագրության

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ
1 գազասարքավորումների լաբորատորիա

2 չափիչ սարքերի լաբորատորիա
V. ՊՐԱԿՏԻԿԱ Կիսամյակ Շաբաթ 3 նյութագիտության լաբորատորիա

1 Ուսումնական պրակտիկա տեսական ուսուցմամբ 4,5,6 8 ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ
2 Ուսումնական պրակտիկա առանց տեսական ուսուցման 6 3 1 փականագործական  արհեստանոց

3 Արտադրական կամ տեխնոլոգիական պրակտիկա 7,8 12 2 եռակցման արհեստանոց
4 Նախավարտական պրակտիկա 8 4 3 զոդման արհեստանոց

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ

VI. ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ
Հունիսի 22-ից հուլիսի 5-ը շրջանում երկու համալիր պետական քննություն ընդհանուր

և հատուկ մասնագիտական մոդուլներից կամ դիպլոմային պաշտպանություն

1 մարզադահլիճ
2 մարզահրապարակ

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

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

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

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

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



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

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

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



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ>>

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-Հ-5-15-001

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

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից

տեսական ուսուցում   18 ժամ

գործնական աշխատանք  36 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի հաղորդակցության  դերն ու  նշանակությունը անձնական և մասնագիտական նպատակների

իրականացման համար,

2) կիրառի ուղղակի հաղորդակցման ձևերը,

3) կիրառի անուղղակի հաղորդակցման ձևերը,

4) ձևավորի և զարգացնի միջանձնային հաղորդակցում,

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

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

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

իրականացման համար

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

համար,

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



3) ներկայացնում է գործնական հաղորդակցման եղանակները, բաղադրիչները,

4) շփման հնարավորությունը ուղղորդում է նպատակային հաղորդակցմանը,

5) անձնական հատկանիշները օգտագործում է գործնական հաղորդակցության մեջ:

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

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

ու դրանց բաղադրիչների վերաբերյալ։ Կառաջադրվեն իրավիճակային խնդիրներ՝ նպատակային հաղորդակցման

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

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

ընթացիկ իրավիճակներից։

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

օգտագործում է հնարավորությունները։

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

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված հարցաշարեր, իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կիրառել ուղղակի հաղորդակցման ձևերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ուղղակի հաղորդակցման ձևերը,

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

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

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

5) մասնակցում է 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, կհանձնարարվի որոշակի թեմայի շուրջ



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

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

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

ընթացիկ իրավիճակներից։

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

նպատակային, կարողանում է արձագանքել ըստ իրավիճակի։

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

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

հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 4 ժամ

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կիրառել անուղղակի հաղորդակցման ձևերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անուղղակի հաղորդակցման ձևերը,

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

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

տեղեկատվությունը փոխանցելու համար,

4) կազմում է գրություններ՝ ըստ հասցեատիրոջ և նպատակի,

5) վարում է տեղեկատվության հավաքագրման և փոխանցման փաստաթղթեր,

6) բանավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է գրավորի,

7) գրավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է բանավոր հակիրճ նյութի:

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

միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր անուղղակի հաղորդակցման ձևերի վերաբերյալ, կհանձնարարվի որոշակի

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



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

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

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

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

ընթացիկ իրավիճակներից։

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

կատարում է հանձնարարությունները։

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

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

հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`     4 ժամ

գործնական աշխատանք`   8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ձևավորել և զարգացնել  միջանձնային հաղորդակցում

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

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

3) առկա տեղեկատվությունն օգտագործում է միջանձնային հաղորդակցում ձևավորելու համար,

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

համար,

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

6) պահպանում և եզրափակում է երկխոսությունը,

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

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

Ուսանողին կհանձնարարվի գործնական աշխատանքներ որոշակի տեղեկատվություն ստանալու, մշակելու և



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

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

առաջադրանքը կհանձնարարվի աշխատանքային շփումների համար։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր

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

ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։

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` 6 ժամ

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

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

ցուցահանդեսներ և այլն),

2) հավանական գործընկերոջ վերաբերյալ 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։

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

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

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

հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`    4 ժամ

գործնական աշխատանք`   8 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 108 ժամ, որից

տեսական ուսուցում 28 ժամ

գործնական աշխատանք 80 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի աշխատանքային գործունեության ընթացքում  և կենցաղում  անվտանգության կանոնները,



2) կազմակերպի կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին  համապատասխան,

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

4) ցուցաբերի առաջին օգնություն:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում անվտանգության կանոնները

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

անհրաժեշտությունը,

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

3) ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման անվտանգության  կանոնները,

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

5) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաանվտանգության կանոնները,

6) ներկայացնում է անվտանգության կանոնների խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունները:

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

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

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

1. անվտանգության ուսումնասիրման առարկան, դրա խնդիրներն ու նպատակը,

2. անվտանգության հիմնական կանոնների ազդեցության ոլորտը՝ ըստ տարբեր մասնագիտական աշխատատեղերի,

3. տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման կանոններ,

4. հրդեհային անվտանգության կանոնները,

5. էլեկտրաանվտանգության կանոններ,

6. կենցաղային հիմանական սարքերի շահագործման կանոններ,

7. անվտանգության կանոնների խախտման հետևանքներն ու պատասխանատվությունը ։



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, համապատասխան սարքավորումների անձնագրերև

այդ սարքավորումների անվտանգ շահագործման պահանջներ, մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված

թեմաներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 6 ժամ

գործնական աշխատանք` 16 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։

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

1. մարդկանց առողջության վրա ազդող վտանգավոր գործոններ,

2. անձնակազմի աշխատանքային անվտանգությանը ներկայացվող սանիտարիայի և հիգիենայի պահանջներ,

3. աշխատանքի ընթացքում կիրառվող վտանգավոր նյութեր ու դրանց հետ վարվելու անվտանգության պահանջներ,

4. անձնակազմի աշխատանքային անվտանգությանը ներկայացվող սանիտարիայի և հիգիենայի պահանջների

ապահովման անհրաժեշտ միջոցառումներ:



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

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

ՀՀ կառավարության որոշումներ և համապատասխան ոլորտի նախարարների հրամաններ, ՀՀ տեխնիկական

կանոնակարգեր, անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական գրականություն,

նյութեր, մշակված թեմաներ և իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 6 ժամ

գործնական աշխատանք` 18 ժամ

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

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

2) ներկայացնում է արտադրական վթարների կանխման աշխատանքները,

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

աշխատանքային առանձնահատուկ պայմանները և վտանգների կանխման  սահմանված միջոցառումները,

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

ձևակերպումների կարգը:

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

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

1. կենցաղային և արտադրական վթարներ,

2. կենցաղային և արտադրական վթարների կանխման միջոցառումներն ու դրանց համար տարվող

աշխատանքները,

3. տեխնածին վթարների, մահացու կամ ծանր ելքով արտադրական դժբախտ դեպքերի տեխնիկական

քննության և հաշվառման կարգը։

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

ՀՀ տեխնիկական կանոնակարգեր, անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական

գրականություն, նյութեր, մշակված թեմաներ և իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 8 ժամ

գործնական աշխատանք` 22 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ցուցաբերել առաջին օգնություն

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

2) առաջին օգնության գործողությունների քայլերը ճիշտ է ներկայացնում,

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

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

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

գործողություններ,

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

7) ներկայացնում է  տարբեր թունավորման դեպքերում առաջին օգնության գործողությունները:

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

վարժասարք-մանեկենի վրա կատարել (անհնարինության դեպքում՝ նկարագրել) առաջին օգնության

գործողություններ։

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

1. մարմնի կառուցվածք, նյարդային համակարգ, սրտանոթային համակարգ, ոսկրամկանային համակարգ,

ծածկանյութային համակարգ, մարսողական համակարգ,

2. առաջնային նախաբժշկական օգնություն - առաջնային զննում, գիտակցության ստուգում, շնչուղիների

անցանելիության ու շնչառության ստուգում, անոթազարկի և ուժեղ արյունահոսության ստուգում,

3. առաջնային նախաբժշկական օգնություն - կոտրվածք, վերջույթների վնասվածքներ և



բեկակալների տեղադրում,

4. առաջնային նախաբժշկական օգնություն - արյունահոսություններ,

5. առաջնային նախաբժշկական օգնություն - շնչառական խանգարումների ժամանակ,

6. առաջնային նախաբժշկական օգնություն - սրտի կանգ, սրտի աշխատանքի և շրնչառության վերականգնում

(սաշվ),

7. առաջնային նախաբժշկական օգնություն – շոկ,

8. առաջնային նախաբժշկական օգնություն - արևահարություն,

9. առաջնային նախաբժշկական օգնություն - սննդային թունավորումներ, թունավորումներ գազերից (մեթան,

քլորի գոլորշիներ, թմրադեղերի գոլորշիներ, շմոլ գազ):

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, “Գոշա” տեսակի

կամ մեկ այլ ժամանակակից վարժասարք-մանեկեն։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 8 ժամ

գործնական աշխատանք` 24 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 72 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 60 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) կիրառի համակարգչային համալիրում ներառվող բաղադրիչները  և օպերացիոն համակարգը,

2) խմբագրի և ֆորմատավորի տեքստեր,

3) պատրաստի և խմբագրի աղյուսակներ,

4) կատարի գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում,

5) համակարգչային ծրագրերով կազմակերպի ցուցադրություն,

6) աշխատի համացանցում:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կիրառել համակարգչային համալիրում ներառվող բաղադրիչները  և օպերացիոն համակարգը

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

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

պայմանները,

3) օգտվում է համակարգչային օժանդակ տեխնիկական սարքերից,

4) ներկայացնում է օպերացիոն համակարգի պատուհանային կառուցվածքը,

5) ներկայացնում է կիրառվող հիմնական ծրագրերը,

6) բացում է առաջադրված թղթապանակը և ֆայլը,

7) օգտվում է պատուհանային մենյուի հիմնական հրամաններից,

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



9) կատարում է փաստաթղթի տպագրում:

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

միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր համակրգչի հիմանական և լրացուցիչ բաղադրիչների, օժանդակ

տեխնիկական սարքերի, դրանց կիրառման և նշանակության մասին: Կհանձնարարվի միացնել համակարգիչը և

դրան կից օժանդակ տեխնիկական սարքերը, օգտագործել ծրագրային հնարավորությունները՝ համաձայն

առաջադրանքի։ Ուսանողին կառաջադրվեն առնվազն 3 հիմնական ծրագրում կատարել  նույն գործողությունը.

թղթապանակ և ֆայլ բացելու, պատուհանային մենյուի հիմնական հրամաններից օգտվելու, ստեղծված ֆայլը

պահպանելու, փակելու, առաջադրված վայրում տեղադրելու և տպագրելու գործողություն։

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

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։

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

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր, համակարգչային օժանդակ

տեխնիկական սարքեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 4 ժամ

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Խմբագրել և ֆորմատավորել տեքստեր

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

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

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

4) մուտքագրված տեքստի պարզագույն ֆորմատավորման գործողությունները ճիշտ է կատարում,

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

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

կհանձնարարվի նախապատրաստել ծրագիրը՝ ըստ առաջադրանքի տեքստեր մուտքագրելու, ձևավորելու,



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

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

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։

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

գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`    4 ժամ

գործնական աշխատանք` 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Պատրաստել և խմբագրել աղյուսակներ

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

2) առաջադրված չափերով կազմում է աղյուսակ և մուտքագրում տվյալներ,

3) աղյուսակում կատարում է ուղղումներ, լրացումներ, փոփոխություններ,

4) աղյուսակի տվյալների մեջ ստեղծում է  պարզ ֆունկցիոնալ կախվածություն:

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

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

տվյալներ մուտքագրելու, աղյուսակային տվյալները հավելելու և տվյալների ֆունկցիոնալ կախվածություն ստեղծելու

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

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

վերածելը) և այլն։

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

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։

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

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում` 4 ժամ



ժամաքանակը գործնական աշխատանք` 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կատարել գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում

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

2) գծագրում է կանոնավոր պատկերներ,

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

4) խմբավորում է գրաֆիկական օբյեկտները,

5) գծագրում է տեքստային բլոկներ,

6) կատարում է գրաֆիկական օբյեկտների գունաերանգավորում:

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

կհանձնարարվի նախապատրաստել ծրագիրը՝ ըստ առաջադրանքի գրաֆիկական օբյեկտներ, կանոնավոր

պատկերներ, տեքստային բլոկներ գծագրելու,  խմբագրելու, տվյալներ մուտքագրելու, խմբավորելու, ձևավորելու

գործողություններ՝   առնվազն 3 հիմնական ծրագրում կատարելով  նույն գործառույթը։

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

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։

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

գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը գործնական աշխատանք` 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Համակարգչային ծրագրերով կազմակերպել ցուցադրություն

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

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

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

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



5) ցուցադրում է պատրաստված տեղեկատվական  նյութը:

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

կհանձնարարվի օգտվելով պատուհանային կառուցվածքից նախապատրաստել ցուցադրական ծրագիրը՝ թվային և

տեքստային տվյալներ մուտքագրելու, խմբագրելու, նկարներ, տեսանյութեր, անիմացիաներ, աղյուսակային և

գրաֆիկական տվյալներ ներբեռնելու, ձևավորելու գործողություններ՝   առնվազն 2 հիմնական ծրագրում կատարելով

նույն գործառույթը։

Կառաջադրվի ազատ թեմայի ներկայացման համար պատրաստել ցուցադրություն և ներկայացնել՝ պահպանելով

թեմայի տրամաբանական կապն ու հաջորդականությունը։

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

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։

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

գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը գործնական աշխատանք` 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Աշխատել համացանցում

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է «համացանց» հասկացությունը,

2) օգտագործում է ինտերնետային հիմնական ծրագրերը,

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

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

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

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

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

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



միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի ներկայացնել համացանցի կառուցվածք, օգտագործման նպատակների

բազմազանությունը, համացանցի միջոցով կարգավորման 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` 10 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 72 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝  14 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 58 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն



ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) փնտրի և գտնի աշխատանք,

2) հարմարվի աշխատանքային միջավայրին, ապահովի աշխատանքային դրական մթնոլորտ,

3) արդյունավետ աշխատի թիմում՝ պահպանելով էթիկայի նորմերը,

4) ներկայացնի աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Փնտրել և գտնել աշխատանք

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է աշխատանքային իրավահարաբերությունների ձևավորման նախապայմանները,

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

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

3) ճիշտ է կազմում գրավոր ինքնակենսագրություն (CV),

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

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

ընթացակարգերը:

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

միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր աշխատանքային իրավահարաբերություններ ծագման հիմքերի, կողմերի

իրավունիքների և պարտականությունների, պայմանագրային հարաբերություններ ձևավորելու նախապայմանների,

աշխատանքի ընդունվելու, աշխատանքի փոփոխության և աշխատանքից ազատվելու հիմնական ընթացակարգերի

վերաբերյալ։ Կհանձնարարվի փնտրել ուսանողի ապագա որակավորմանը համապատասխան հավանական

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

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

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



համոզիչ՝ տվյալ աշխատատեղում իր համապատասխանության հարցում։

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

հանձնարարությունները և առաջադրանքները։

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

աշխատանքային իրավահարաբերությունների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր (աշխատանքային օրենսգիրք,

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

գրականություն, նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 4 ժամ

գործնական աշխատանք` 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Հարմարվել աշխատանքային միջավայրին, ապահովել աշխատանքային դրական մթնոլորտ

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

պահանջները,

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

3) ներկայացնում է գործընկերների նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքի և արդյունավետ հաղորդակցվելու

օրինակներ,

4) առաջադրված իրավիճակում ցուցաբերում է պատրաստակամություն և պատասխանատվության դրսևորումներ,

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

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

միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր աշխատանքային կարգապահության, աշխատավայրի կառուցվածքի և

ստորաբաժանումների, աշխատավայրի տեխնիկական պայմանների և աշխատանքային գործունեության ոլորտում

արտադրական միջավայրին ներկայացվող այլ պահանջների վերաբերյալ։ Կստեղծվի աշխատանքային պայմանական

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

հաղորդակցման կարողություն, շփվել գործընկերային միջավայրում, հաղթահարել տարբեր տրամադրվածություններ,



որով հնարավոր կլինի գնահատել նոր աշխատակցի պատրաստակամությունը և պատասխանատվության զգացումը։

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

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

հանձնարարությունները։

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

աշխատանքային իրավահարաբերությունների և կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական

գրականություն, նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`     4 ժամ

գործնական աշխատանք` 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Արդյունավետ աշխատել թիմում՝ պահպանելով էթիկայի նորմերը

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

միջանձնային հարաբերությունների կարևորությունը,

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

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

4) առաջադրում է լուծումներ գործընկերների շրջանում առաջացած խնդրահարույց իրավիճակներում,

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` 4 ժամ

գործնական աշխատանք` 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները

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

հաջողությունների հասնելու գործում,

2) բացատրում է մասնագիտական կարողությունների պարբերական կատարելագործման կարևորությունը

աշխատանքային հաջողությունների հասնելու գործում,

3) բացատրում է նախաձեռնողականության և նպատակասլացության կարևորությունը աշխատանքային

հաջողությունների հասնելու գործում,

4) ներկայացնում է աշխատանքային գործունեության ընթացքում ստորադասության և վերադասության

հարաբերությունների պատշաճության կարևորությունը:

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

միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր աշխատանքային գործունեության ընթացքում կարգապահության,

պատասխանատվության, մասնագիտական կարողությունների պարբերական կատարելագործման,

նախաձեռնողականության և նպատակասլացության, ստորադասության և վերադասության հարաբերությունների

պատշաճության կարևորության վերաբերյալ: Վարվելակերպի նշված կետերի կարևորության ընկալումը կդիտարկվի



ուսանողի մոտ նաև գործնականում` ուսուցման գործընթացում:

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

հանձնարարությունները և դրսևորում է պատասխանատու վերաբերմունք ուսուցման գործընթացի նկատմամբ։

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

մասնագիտական գրականություն, նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

գործնական աշխատանք` 14 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԵՈԴԵԶԻԱ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Մոդուլի դասիչը ԳՍՀՇ 5-15-001

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել  աշխատանքային և մասնագիտական գործունեություն

ժամանակակից արդյունավետ մեթոդներով գեոդեզիական և հանութագրման աշխատանքներ իրականացնելու,

ինչպես նաև շինարարական աշխատանքների կազմակերպման կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 46 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 62 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը յուրացնելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի ընդհանուր գեոդեզիայի էլեմենտները (պլաններ, քարտեր, պրոֆիլներ, մասշտաբներ, տեղանքի

ռելիեֆ) և գեոդեզիայի կենտրոններն ու նշանները,

2) ներկայացնի չափման սխալները, դասակարգի դրանք և ներկայացնի դրանց հատկությունները,

3) դասակարգի թեոդոլիտներն ըստ նշանակության ու տիպերի, ներկայացնի թեոդոլիտային հանույթը և  գեոդեզիայի

ցանցի ստեղծումը, տեսակները,

4) ներկայացնի նիվիլերացման նշանները, չափման մեթոդները և աշխատանքներն ըստ հաջորդականության,



5) ներկայացնի տախեոմետրական հանույթի էությունը, օգտագործվող գործիքները, ինչպես նաև

աէրոֆոտոհանույթի էությունը:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ընդհանուր գեոդեզիայի էլեմենտները (պլաններ, քարտեր, պրոֆիլներ, մասշտաբներ, տեղանքի ռելիեֆ)

և գեոդեզիայի կենտրոններն ու նշանները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գեոդեզիայի էլեմենտները (պլաններ, քարտեր, պրոֆիլներ, մասշտաբներ, տեղանքի ռելիեֆ),

2) ճիշտ է ներկայացնում գեոդեզիայի կենտրոնները,

3) ճիշտ է ներկայացնում գեոդեզիայի նշանները։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողից կպահանջվի

օրինակի վրա բացատրել ռեպերների փունջը, գեոդեզիական կենտրոններն ու մարկաները, ինչպես նաև պլանի

համաձայն կողմնորոշվել տեղանքում և,համապատասխան գործիքներն ու սարքավորումներն ընտրելով, տեղանքում

կատարել չափագրման և հանութագրման աշխատանքներ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Գեոդեզիայի ուսումնասիրման առարկան և նրա ժամանակակից խնդիրները, պլանաբարձունքային հիմքի ստեղծման

եղանակները, որոշ տեղեկություններ ծանրաչափական տվյալների վերաբերյալ: Գեոդեզիական աշխատանքներում

կիրառվող ժամանակակից գործիքներն ու սարքավորումները: Տեղանքում դիտարկման, չափագրման և

հանութագրման աշխատանքների իրականացման հիմնական եղանակները:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է բացատրում ռեպերների փունջը,

գեոդեզիական կենտրոններն ու մարկաները, ինչպես նաև ամբողջությամբ ճիշտ է կողմնորոշվում տեղանքում ու

կատարում է չափագրման և հանութագրման աշխատանքները։

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

գեոդեզիայի էլեմենտների (պլաններ, քարտեր, պրոֆիլներ, մասշտաբներ, տեղանքի ռելիեֆ), գեոդեզիայի



կենտրոնների և նշանների օրինակներ, ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական

ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, թեստային հանձնարարականների հավաքածուներ, տեղեկատվական գրականություն,

դիդակտիկ նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել չափման սխալները, դասակարգել դրանք և ներկայացնել դրանց հատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում չափման սխալները,

2) ճիշտ է դասակարգում չափման սխալները,

3) ճիշտ է ներկայացնում չափման սխալների հատկությունները։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողից կպահանջվի

տեղանքում կատարել չափագրման և հանութագրման աշխատանքներ համապատասխան գործիքների ու

սարքավորումների միջոցով: Ուսանողին կհանձնարարվի հաշվարկային օրինակի վրա ստանալ անկապքն ու

կատարել դրա ցրումը:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Գեոդեզիական աշխատանքներում կիրառվող գործիքներ ու սարքավորումներ, դրանցով հանութագրման

աշխատանքների իրականացման եղանակները: Չափող սարքերի սխալանքի մեծություն, չափման սխալանքի

մեծություն, անկապք ու դրա ցրումը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարում չափագրման ու հանութագրման

աշխատանքները, ինչպես նաև օրինակի վրա ամբողջությամբ ճիշտ է ստանում անկապքն ու կատարում դրա ցրումը։

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

չափման սխալների, դրանց դասակարգման ու հատկությունների օրինակներ, ինչպես նաև մասնագիտական

ուսումնական գրականություն, ուսումնամեթոդական ու մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, թեստային

հանձնարարականների հավաքածուներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, երաշխավորություններ,



տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Դասակարգել թեոդոլիտները ըստ նշանակության և տիպերի, ներկայացնել թեոդոլիտային հանույթը և  գեոդեզիայի

ցանցի ստեղծումը, տեսակները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում թեոդոլիտները ըստ նշանակության,

2) ճիշտ է ներկայացնում թեոդոլիտների տիպերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում թեոդոլիտային հանույթը,

4) ճիշտ է ներկայացնում գեոդեզիայի ցանցի ստեղծման մեթոդիկան,

5) ճիշտ է ներկայացնում գեոդեզիայի ցանցի տեսակները։

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

պատկերել գեոդեզիական ցանցը, իրականացնել թեոդոլիտային հանույթը՝ տվյալ ցանցի վրա օգտագործելով

գեոդեզիական պայմանական նշանները, անկյուններն ու դրանց ստացման եղանակները։

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Ժամանակակից դիտարկման և չափագրական սարք-սարքավորումներ, տեղանքի պարզագույն տեղագրական

հանութագրման աշխատանքների տեսակները` մենզուլային, թեոդոլիտային և տախեոմետրական: Գեոդեզիական

աշխատանքներում կիրառվող ժամանակակից էլեկտրոնային գործիքներն ու սարքավորումները, դրանցով

հանութագրման աշխատանքների իրականացման եղանակները: Տեղանքում գտնվող տարբեր օբյեկտների

մակերեսների գրաֆիկական հաշվարկման եղանակները: Օբյեկտների կետերի կոորդինատներով մակերեսների

հաշվարկման մաթեմատիկական եղանակը: Օբյեկտների մակերեսների հաշվումը: Գեոդեզիական ցանց:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ամբողջությամբ ճիշտ է պատկերում գեոդեզիական ցանցը և

հիմնականում ճիշտ է իրականացնում թեոդոլիտային հանույթը:

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



թեոդոլիտ, թեոդոլիտների դասակարգման , թեոդոլիտների տիպերի, թեոդոլիտային հանույթի, գեոդեզիական ցանցի

ստեղծման, գեոդեզիական ցանցի տեսակների օրինակներ, ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական

գրականություն, ուսումնամեթոդական ու մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, թեստային հանձնարարականների

հավաքածուներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, երաշխավորություններ, տեղեկատվական գրականություն,

դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել նիվիլերացման նշանները, չափման մեթոդները և աշխատանքները ըստ հաջորդականության

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում նիվիլերացման նշանները,

2) ճիշտ է ներկայացնում չափման մեթոդները,

3) ճիշտ է ներկայացնում նիվիլերի աշխատանքի հերթականությունը։

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

Ուսանողին կհանձնարարվի օրինակի վրա ցույց տալ նիվիլերացման տրասան՝ օգտագործելով գեոդեզիական ցանցը:

Ինչպես նաև հարցեր կտրվեն օգտագործվող նիվիլերի սխալի և թույլատրելի սխալի մեծության վերաբերյալ։

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Տեղանքում գտնվող տարբեր օբյեկտների մակերեսների գրաֆիկական հաշվարկման եղանակները, օբյեկտների

կետերի կոորդինատներով մակերեսների հաշվարկման մաթեմատիկական եղանակը, օբյեկտների մակերեսների

հաշվումը պալետկայի օգտագործմամբ:

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

ամբողջությամբ ճիշտ է ցույց տալիս նիվիլերացման տրասան։

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

նիվիլիր, նիվիլիրացման նշանների, չափման մեթոդների, նիվիլիրի աշխատանքի հերթականության օրինակներ,

սխեմաների պատկերներ, ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ,



ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, երաշխավորություններ, տեղեկատվական գրականություն,

դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել տախեոմետրական հանույթի էությունը, օգտագործվող գործիքները, ինչպես նաև աէրոֆոտոհանույթի

էությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տախեոմետրական հանույթի էությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում օգտագործվող գործիքները,

3) ճիշտ է ներկայացնում աէրոֆոտոհանույթի էությունը։

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

կատարել տեղանքի պատկերում՝ օգտագործելով գեոդեզիական ցանցը, ընտրել տախեոմետրը, ցույց տալ

տախեոմետրական հանույթի իրականացման հաջորդականությունը։

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

տեղադիրքի տարածական բազաների ստացումը կոորդինատային տարբեր համակարգերում, տախեոմետրերով

չափագրված կետերի տեղաբաշխման բազայի ստեղծումը ըստ պահանջվող կարգի ու հաջորդականության,

աէրոֆոտոհանույթի էությունը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է ցույց տալիս տախեոմետրական հանույթի

իրականացման հաջորդականությունը և ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում տեղանքի պատկերումը։

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

տախեոմետրական հանույթիէության, օգտագործվող գործիքների, աէրոֆոտոհանույթի օրինակներ, սխեմատիկ

պատկերներ, ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ,

մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, երաշխավորություններ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր,

ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:



ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԽԵՄԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Մոդուլի դասիչը ԳՍՀՇ 5-15-002

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մասնագիտական աշխատանքային գծագրերն ու էսքիզները

կարդալու և հասկանալու կարողություններ, ինչպես նաև պարզագույն դետալների էսքիզներ և աշխատանքային

գծագրեր կատարելու անհրաժեշտ հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 28 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 80 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) տիրապետի սխեմաների և էսքիզների կատարման տեխնիկային,

2) կատարի էսքիզներ և հավաքակցման (մոնտաժման) գծագրեր, ինչպես նաև պատկերի դետալների միացումների

տեսակները, ձևը, չափերը,

3) կարդա տիպային դետալների էսքիզներ և բանվորական գծագրեր,

4) կարդա սկզբունքային սխեմաներն ու կողմնորոշվի տեղանքում աշխատանքային գծագրերի համաձայն,

5) կատարի միացման հանգույցի տիպային դետալների էսքիզներ:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Տիրապետել սխեմաների և էսքիզների կատարման տեխնիկային

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է տարբերել սկզբունքային սխեմաների և աշխատանքային գծագրերի վրա պատկերված

պայմանական նշաններն ու կարդում է դրանք,



2) ճիշտ է մեկնաբանում սխեմաները,

3) ճիշտ է պատկերում սխեմաները:

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

Ուսանողին կտրվեն հարցեր սկզբունքային սխեմաների և աշխատանքային գծագրերի վրա պատկերված

պայմանական նշանների վերաբերյալ: Կհանձնարարվի պատկերել գազամատակարարման սկզբունքային սխեմա և

մեկնաբանել տվյալ սխեմայի աշխատանքի սկզբունքը՝ թվարկելով տվյալ սխեմայում կիրառված պաշտպանական

միջոցառումներն ու դրանք ապահովող սարքերը։ Կհանձնարարվի կարդալ աշխատանքային գծագրեր:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Գազամատակարարման համակարգի սկզբունքային սխեմաների պատկերում, սխեմաներում ընդունված

պայմանական նշանների մեկնաբանում, տիպային դետալների էսքիզներ, էսքիզների վրա անհրաժեշտ նշագրումների

կատարում, աշխատանքային գծագրեր ու դրանց վրա միացման հանգույցների նշանների պայմանական նշանների

համաձայն դրանց ներկայացվող պահանջների մեկնաբանում:

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

սկզբունքային սխեմաների և աշխատանքային գծագրերի, պայմանական նշանների օրինակներ, ինչպես նաև

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,

ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել էսքիզներ և հավաքակցման (մոնտաժման) գծագրեր, պատկերել դետալների միացումների տեսակները,

ձևը, չափերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում էսքիզները և հավաքակցման (մոնտաժման) գծագրերը,



2) ճիշտ է կատարում դետալների չափագրումները,

3) ճիշտ է պատկերում աշխատանքային գծագրի վրա միացման հանգույցների պայմանական նշանները, տեսակներն

ու ձևերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի

կատարել գազամատակարարման համակարգի տիպային դետալների էսքիզներ, չափագրել էսքիզները՝ նշելով

թույլատրելի շեղումները, նստեցումներն ու թույլտվանքները (допуски и посадки), աշխատանքային գծագրերի վրա

պատկերել միացման հանգույցների պայմանական նշանները։

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Կոորդինատային համակարգ, եռաչափ տարածություն, կետի և ուղղի դիրքը կոորդինատային համակարգում: Կետի և

ուղղի պրոեկցիոն տարբեր հարթությունների վրա` հորիզոնական, ֆրոնտալ, պրոֆիլ: Էսքիզներին, հավաքակցման

(մոնտաժման) և աշխատանքային գծագրերին ներկայացվող պահանջներ: Գազամատակարարման համակարգի

տիպային դետալների էսքիզների կատարում, ըստ դետալի օրինակի էսքիզի չափադրում նշելով թույլատրելի

շեղումները, դետալի մակերևույթի խորթուբորդության ու փոսորակների թույլատրելի մեծության նշում, միացման

հանգույցների (մանեկային, եռակցմամբ, գամային) տեսակների պատկերում գծագրերի վրա, միացման հանգույցների

պայմանական նշանները, տեսակներն ու ձևերը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարում գործնական

հանձնարարությունները։

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

դետալներ, չափագրման համար անհրաժեշտ չափող գործիքներ (շտանգենցիրկուլ, միկրոմետր և այլն), սկզբունքային

սխեմաների և աշխատանքային գծագրերի, պայմանական նշանների օրինակներ, ինչպես նաև մասնագիտական

ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ,

տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կարդալ տիպային դետալների էսքիզներ և բանվորական գծագրեր

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է գծում տիպային դետալների էսքիզները,

2) ճիշտ է նշում աշխատանքային գծագրերի և էսքիզների վրա  պատկերված պայմանական նշանները,

3) ճիշտ է մեկնաբանում աշխատանքային գծագրերի և էսքիզների վրա պատկերված դետալների թույլատրելի

շեղումները,

4)

ճիշտ է մեկնաբանում աշխատանքային գծագրերի և էսքիզների վրա ներկայացված տեխնիկական

ծանոթագրությունները և պահանջները,

5) ճիշտ է մեկնաբանում հավաքական գծագրի և մասնագրի փոխադարձ կապը,

6) ճիշտ է առանձնացնում համապատասխան գծագիրը գծագրի փաթեթից` օգտվելով հավաքական գծագրից:

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

կարդալ տիպային դետալների էսքիզներ, մեկնաբանել էսքիզների չափերը նշելով թույլատրելի շեղումները,

նստեցումներն ու թույլտվանքները (допуски и посадки), աշխատանքային գծագրերի վրա պատկերված միացման

հանգույցների պայմանական նշանները։ Մեկնաբանել աշխատանքային գծագրերի և էսքիզների վրա ներկայացված

տեխնիկական ծանոթագրություններն ու պահանջները: Օգտվելով հավաքական գծագրից՝ առանձնացնել

համապատասխան գծագիրը գծագրի փաթեթից:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Տիպային դետալի պրոեկցիաները տարբեր հարթությունների վրա` հորիզոնական, ֆրոնտալ, պրոֆիլ:

Աքսիոնոմետրիկ պրոեկցիա: Անհրաժեշտ հատույթները պրոեկցիաների վրա և աքսիոնոմետրիայում: Էսքիզներին,

հավաքակցման (մոնտաժման) և աշխատանքային գծագրերին ներկայացվող պահանջներ: Գազամատակարարման

համակարգի տիպային դետալների էսքիզների կատարում, ըստ դետալի օրինակի էսքիզի չափադրում նշելով

թույլատրելի շեղումները, դետալի մակերևույթի խորթուբորդության ու փոսորակների թույլատրելի մեծության նշում,



միացման հանգույցների (մանեկային, եռակցմամբ, գամային) տեսակների պատկերում գծագրերի վրա, միացման

հանգույցների պայմանական նշանները, տեսակներն ու ձևերը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարում գործնական

հանձնարարությունները։

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

տիպային դետալներ, չափագրման համար անհրաժեշտ չափող գործիքներ (մետր, շտանգենցիրկուլ, միկրոմետր և

այլն), սկզբունքային սխեմաների, աշխատանքային և հավաքական գծագրերի, պայմանական նշանների օրինակներ,

ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական

մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման

տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 20 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կարդալ սկզբունքային սխեմաներն ու կողմնորոշվել տեղանքում աշխատանքային գծագրերի համաձայն

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է վերծանում սկզբունքային սխեմաները,

2) կարողանում է կատարել անհրաժեշտ փոփոխություններ սկզբունքային սխեմաներում,

3) կարողանում է կողմնորոշվել տեղանքում՝ գազամատակարարման ցանցի համապատասխան հանգույցները

մատնանշելով աշխատանքային գծագրերում:

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

վերծանել գազամատակարարման սկզբունքային սխեման, կարդալ ու վերծանել գազամատակարարման սխեման՝

կողմնորոշվելով տեղանքում ու աշխատանքային գծագրերի վրա մատնանշել գազամատակարարման ցանցի

համապատասխան հանգույցները, սկզբունքային սխեմայի վրա կատարել անհրաժեշտ փոփոխություններ,

անհրաժեշտ գրառումներ կատարել փոփոխության վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝



Սխեմաների և գծագրերի վրա անհրաժեշտ փոփոխությունների կատարման կարգն ու անհրաժեշտ գրառումների

կատարումը դրանց վրա: Սկզբունքային սխեմաների վերծանում պայմանական նշանները՝ կարդալով և

չափադրումներն ու դրանց թույլատրելի շեղումները նշելով: Ինչպես կողմնորոշվել տեղանքում գազամատակարարման

ցանցի գծագրերի համաձայն:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է վերծանում գազամատակարարման

սխեման ու ճիշտ է կողմնորոշվում տեղանքում և ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում սխեմայի վրա անհրաժեշտ

փոփոխություններն ու դրանց վերաբերյալ գրառումները։

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

տիպային դետալներ, սկզբունքային սխեմաների, աշխատանքային և հավաքական գծագրերի, պայմանական

նշանների օրինակներ, ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ,

ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես

նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կատարել միացման հանգույցի տիպային դետալների էսքիզներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում տիպային դետալների էսքիզները,

2) միացվող տիպային դետալների վրա ճիշտ է ներկայացնում միացվող հանգույցի պայմանական նշանների իմաստը,

3) ճիշտ է բացատրում էսքիզների վրա պատկերված եռակցովի դետալների թույլատրելի շեղումներն ու դրանց

նպատակը:

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

միացման հանգույցի դետալների էսքիզներ՝ չափադրելով դրանք: Էսքիզի վրա պատկերել տարբեր պատի

հաստությամբ եռակցվող խողովակների եզրերի մշակման ձևը՝ նշելով թույլատրելի շեղումներն ու դրանց նպատակը:

Մեկնաբանել եռակցման հանգույցի պայմանական նշանները:



Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Մանեկային միացման հանգույցի դետալների էսքիզներ, դրանց պրոեկցիաները տարբեր հարթությունների վրա`

հորիզոնական, ֆրոնտալ, պրոֆիլ, և չափադրում: Աքսիոնոմետրիկ պրոեկցիա: Անհրաժեշտ հատույթները

պրոեկցիաների վրա և աքսիոնոմետրիայում: Եռակցվող միացման հանգույցի դետալների էսքիզներ, դրանց

պրոեկցիաները տարբեր հարթությունների վրա` հորիզոնական, ֆրոնտալ, պրոֆիլ, և չափադրում: Աքսիոնոմետրիկ

պրոեկցիա: Անհրաժեշտ հատույթները պրոեկցիաների վրա և աքսիոնոմետրիայում: Գամային միացման հանգույցի

դետալների էսքիզներ, դրանց պրոեկցիաները տարբեր հարթությունների վրա` հորիզոնական, ֆրոնտալ, պրոֆիլ, և

չափադրում: Աքսիոնոմետրիկ պրոեկցիա: Անհրաժեշտ հատույթները պրոեկցիաների վրա և աքսիոնոմետրիայում:

Միացման հանգույցի տիպային դետալների թույլտվանքներ և նստեցումներ (допуски и посадки):

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարում գործնական

հանձնարարությունները։

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

տիպային դետալներ, չափագրման համար անհրաժեշտ չափող գործիքներ (մետր, շտանգենցիրկուլ, միկրոմետր և

այլն), սկզբունքային սխեմաների, աշխատանքային և հավաքական գծագրերի, պայմանական նշանների օրինակներ,

ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական

մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման

տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՆՅՈՒԹԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Մոդուլի դասիչը ԳՍՀՇ 5-15-003

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել սև ու գունավոր մետաղների, դրանց համաձուլվածքների,

հատկությունների, դասակարգման, մակնշավորման սկզբունքների վերաբերյալ գիտելիքներ, դրանք գործնականում



կիրառելու, ինչպես նաև եռակցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստվածքների պրոֆիլները տարբերակելու,

մակնիշելու, եռակցվող դետալների մետաղի նյութն ընտրելու և գործնականում կիրառելու կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 30 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 42 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) դասակարգի թուջը և պողպատը, ներկայացնի դրանց կիրառման բնագավառներն ու հիմնական ֆիզիկա-

մեխանիկական հատկությունները,

2) թվարկի համաձուլվածքների ջերմամշակման տեսակները և ներկայացնի դրանց առանձնահատկությունները,

3) վերծանի թուջի և պողպատի մակնշումը ըստ լեգիրող տարրերի նշանակումների,

4) ներկայացնի առավել հաճախ օգտագործվող գունավոր մետաղների և դրանց համաձուլվածքների ֆիզիկա-

մեխանիկական հատկությունները, կիրառման բնագավառները, դասակարգի դրանք և  մակնշի:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Դասակարգել թուջը և պողպատը, ներկայացնել դրանց կիրառման բնագավառներն ու հիմնական ֆիզիկա-

մեխանիկական հատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում պողպատն ու թուջը որպես երկաթ-ածխածնային միացություն ու կարողանում է դասակարգել

դրանք,

2) ճիշտ է մեկնաբանում պողպատի և թուջի ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունները,

3) ճիշտ է մեկնաբանում պողպատի և թուջի կիրառման բնագավառները` ելնելով դրանց ֆիզիկա-մեխանիկական

հատկությունից,

4) կարողանում է տարբերել թուջի և պողպատի մետաղյա նմուշները:



Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի դասակարգել

պողպատն ու թուջը որպես երկաթ-ածխածնային միացություն, մեկնաբանել պողպատի և թուջի ֆիզիկա-

մեխանիկական հատկությունները, դրանց կիրառման բնագավառները, ինչպես նաև տարբերել թուջի և պողպատի

մետաղյա նմուշները:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Սև և գունավոր մետաղներ: Պողպատի և թուջի կառուցվածքային տարբերությունները: Պողպատի ու թուջի ֆիզիկա-

մեխանիկական հատկությունները: Պողպատի և թուջի կիրառման բնագավառները: Պողպատի և թուջի

կիրառելիությունը գազամատակարարման համակարգում և արդյունաբերական գազասպառման սարքերում, թուջի և

պողպատի մետաղյա նմուշների տարբերությունն ու դրանցից յուրաքանչյուրի յուրահատկությունները:

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

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

պողպատի թուջի, ինչպես նաև այլ նյութերի նմուշներ կամ տիպային դետալներ, ինչպես նաև մասնագիտական

ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ,

տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Թվարկել համաձուլվածքների ջերմամշակման տեսակները և ներկայացնել դրանց առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ջերմային մշակման ռեժիմներն ըստ ջերմամշակման տեսակի,

2) ճիշտ է ընտրում ջերմամշակման տեսակն ըստ պահանջվող ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունների,

3) ճիշտ է տարբերակում եռակցման շինվածքների նախնական ու վերջնական ջերմամշակումը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողից կպահանջվի ներկայացնել

ջերմային մշակման ռեժիմներն ըստ ջերմամշակման տեսակի, ինչպես նաև եռակցման շինվածքների նախնական ու

վերջնական ջերմամշակումների նշանակությունն ու տարբերությունները: Ուսանողին կհանձնարարվի առաջադրանքի



համաձայն ընտրել ջերմամշակման տեսակն ըստ պահանջվող ֆիզիկա-մեխանիկական հատկության, ինչպես նաև

կհանձնարարվի ներկայացնել եռակցված շինվածքների ջերմամշակման նպատակն ու նշանակությունը։

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Մետաղների և եռակցված հանգույցների ջերմային մշակումն ու դրա ձևերը: Ջերմային մշակման նպատակն ու

արդյունքը: Ջերմամշակված մակերևույթի ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունների ստուգման ձևերը:

Ջերմամշակված մակերևույթի ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունների ստուգման արձանագրության

եզրակացության համաձայն գնահատել ջերմամշակման որակը: Եռակցման շինվածքների նախնական ու վերջնական

ջերմամշակումը:

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

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

տիպային դետալներ, եռակցված շինվածքների նմուշներ, ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական

գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական

գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Վերծանել թուջի և պողպատի մակնշումը ըստ լեգիրող տարրերի նշանակումների

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է վերծանում պողպատի մակնշումը,

2) ճիշտ է վերծանում թուջի մակնշումը,

3) ճիշտ է բացատրում լեգիրող տարրերի նշանակությունը,

4) ճիշտ է վերծանում պողպատի և թուջի մակնշումներն ըստ լեգիրող տարրերի նշանակումների:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր պողպատի և

թուջի մակնշման, լեգիրող տարրերի նշանակության վերաբերյալ, վերծանել պողպատի և թուջի մակնշումներն ըստ

լեգիրող տարրերի նշանակումների, ինչպես նաև բացատրել լեգիրող տարրերի նշանակությունը:



Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Լեգիրող տարրեր, դրանց տառային նշանակումները մետաղի մակնշման մեջ: Լեգիրող տարրերի կիրառման

նպատակը: Լեգիրող պողպատների մակնշումը: Լեգիրող պողպատների աշխատանքի թույլատրելի

ջերմաստիճանային գոտին ըստ լեգիրող տարրերի և լեգիրող տարրերի տոկոսային պարունակությունը պողպատում:

Լեգիրող տարրերի նշանակությունը

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

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

մակնշված պողպատե և թուջե դետալներ, ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական

ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ

նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել առավել հաճախ օգտագործվող գունավոր մետաղների և դրանց համաձուլվածքների ֆիզիկա-

մեխանիկական հատկությունները, կիրառման բնագավառները, դասակարգել դրանք և մակնշել

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գունավոր մետաղների և դրանց համաձուլվածքների ֆիզիկա-մեխանիկական

հատկությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում գունավոր մետաղների և դրանց համաձուլվածքների օգտագործման բնագավառները,

3) ճիշտ է դասակարգում գունավոր մետաղները,

4) ճիշտ է վերծանում գունավոր մետաղների մակնշումները:

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

վերծանել գունավոր մետաղների մակնշումը, վերծանել գունավոր մետաղների համաձուլվածքների մակնշումը,

ներկայացնել գունավոր մետաղների և դրանց համաձուլվածքների ֆիզիկա-մեխանիկական հատկություններն ու

օգտագործման բնագավառները:



Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Գունավոր մետաղներ և դրանց համաձուլվածքները: Գունավոր մետաղների կիրառման բնագավառները և դրանց

կիրառման դերն ու նշանակությունը գազի տնտեսության սարքավորումներում: Գունավոր մետաղների և դրանց

համաձուլվածքների մակնշումները:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարում գործնական

հանձնարարությունները։

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

մակնշված գունավոր մետաղների և դրանց համաձուլվածքների նմուշներ, ինչպես նաև մասնագիտական

ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ,

տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԻՉ

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՈՆ ՆՅՈՒԹԵՐ

Մոդուլի դասիչը ԳՍՀՇ 5-15-004

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլն ուսումնասիրելով ուսանողը կստանա գազամատակարարման համակարգի սարքավորումներում

կիրառվող  ջերմամեկուսիչ կոնստրուկցիոն նյութերի տեսակների, հատկությունների, դասակարգման սկզբունքների և

կիրառման բնագավառների վերաբերյալ գիտելիքներ, ինչպես նաև ձեռք կբերի դրանց դասակարգման ու մակնշման

սկզբունքները գործնականում կիրառելու հմտություններ:

Սովորողի մոտ կձևավորվի գազամատակարարման համակարգի սարքավորումներում կիրառվող կոնստրուկցիոն

ջերմամեկուսիչ նյութերի օգտագործման բնագավառների ճիշտ ընտրության կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 38 ժամ



գործնական աշխատանք՝ 34 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) տարբերակի ջերմամեկուսիչ կոնստրուկցիոն նյութերի հատկությունները, նշանակությունը, դասակարգի դրանք,

2) տարբերակի ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի կիրառման բնագավառները,

դրանց հիմնական ֆիզիկա-մեխանիկական և  էներգախնայողական հատկությունները,

3) ներկայացնի կենցաղային և արդյունաբերական գազ օգտագործող սարքավորումներում (վառարանների,

կաթսաների) օգտագործվող ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի մակնշումը և

կիրառման ոլորտը,

4) տիրապետի ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի պահպանման և օգտագործման

գործընթացներին, կիրառման բնագավառներին, դասակարգման  ու  մակնշման կանոններին,

5) տիրապետի ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի հետ աշխատելու անվտանգության

կանոններին:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Տարբերակել ջերմամեկուսիչ կոնստրուկցիոն նյութերի հատկությունները, նշանակությունը, դասակարգել դրանք

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի նշանակությունը կենցաղային

և արդյունաբերական գազ օգտագործող սարքավորումների (վառարանների, կաթսաների) արդյունավետ

շահագործման գործընթացում,

2) ճիշտ է դասակարգում ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերը,

3) ճիշտ է ընտրում ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերն ըստ հատկությունների և

նշանակության՝ կենցաղային և արդյունաբերական գազ օգտագործող սարքավորումների (վառարանների,

կաթսաների) հուսալիության և երկարակեցության ապահովման նպատակով,



4) ճիշտ է տարբերակում ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի նմուշները:

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

տարբերակել ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի նմուշները: Գազօգտագործող

սարքավորման համար (օրինակ գազի սալօջախի իրանը ջերմամեկուսացնելու համար, կամ արդյունաբերական

կաթսաների այրման խցում տաքացման մակերևույթների պաշտպանության համար) ընտրել համապատասխան

ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութը:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Ջերմամեկուսիչ կոնստրուկցիոն նյութեր: Ջերմամեկուսիչ կոնստրուկցիոն նյութերի հատկություններն ու կիրառման

բնագավառը: ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի դասակարգումը: ջերմամեկուսիչ

(ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի ընտրում ըստ դրանց հատկությունների և նշանակության Տաք ջրի

խողովակագծերի ջերմամեկուցում ջերմամեկուսիչ կոնստրուկցիոն նյութերով: Մարդկանց համար հասանելի տաք

մակերևույթների ջերմամեկուսացմանը ներկայացվող պահանջներ: Կենցաղային և արդյունաբերական գազ

օգտագործող սարքավորումներում օգտագործվող ջերմատեխնիկական կոնստրուկցիոն նյութեր:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ամբողջությամբ ճիշտ է տարբերակել ջերմամեկուսիչ

(ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի նմուշներն ու գազօգտագործող սարքավորման համար ճիշտ է

ընտրում համապատասխան ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութը։

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

ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի նմուշներ, ինչպես նաև մասնագիտական

ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ,

տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տարբերակել ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի կիրառման բնագավառները, դրանց



հիմնական ֆիզիկա-մեխանիկական և  էներգախնայողական հատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կենցաղային և արդյունաբերական գազ օգտագործող սարքավորումների (վառարանների,

կաթսաների) կիրառվող ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի ֆիզիկա-մեխանիկական

հատկությունները,

2) ճիշտ է ընտրում ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի տեսակն ըստ պահանջվող

ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունների,

3) էներգախնայողական միջոցառումների իրականացման ժամանակ ճիշտ է ընտրում կենցաղային և

արդյունաբերական գազ օգտագործող սարքավորումների (վառարանների, կաթսաների) կիրառվող ջերմամեկուսիչ

(ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերը:

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

ընտրել ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութեր ըստ պահանջվող ֆիզիկա-մեխանիկական

հատկությունների: Էներգախնայողական միջոցառումների կազմակերպման շրջանակում ընտրել համապատասխան

տեսակի ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութեր:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Ժամանակակից ջերմատեխնիկական կոնստրուկցիոն նյութեր: Կենցաղային և արդյունաբերական գազ օգտագործող

սարքավորումների կառուցվածքն ու աշխատանքի սկզբունքը: Կենցաղային և արդյունաբերական գազ օգտագործող

սարքավորումներումներում կիրառվող ջերմատեխնիկական կոնստրուկցիոն նյութերի դերը, նշանակությունը և

ընտրությունը ըստ պահանջվող ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունների: Ջերմամեկուսիչ կոնստրուկցիոն նյութեր

կիրառումը որպես էներգախնայողական միջոցառում:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է ընտրում ջերմամեկուսիչ

(ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերը՝ գործնական առաջադրանքի համաձայն։

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

կենցաղային և արդյունաբերական գազ օգտագործող սարքավորումներում (վառարաններում, կաթսաներում)



կիրառվող ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի նմուշներ, ինչպես նաև մասնագիտական

ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ,

տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել կենցաղային և արդյունաբերական գազ օգտագործող սարքավորումներում (վառարանների,

կաթսաների) օգտագործվող ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի մակնշումը և կիրառման

ոլորտը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կենցաղային և արդյունաբերական գազ օգտագործող սարքավորումներում (վառարանների,

կաթսաների) կիրառվող ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի մակնշումը և կարողանում է

կիրառել դրանք,

2) կարողանում է օգտվել ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի որակի կառավարման

համակարգից,

3) ճիշտ է ներկայացնում ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի շահագործման

պահանջները,

4) ճիշտ է կողմնորոշվում տարբեր իրավիճակներում անհրաժեշտ պահանջների կիրառման հարցում:

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

ընտրել ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութեր ըստ պահանջվող ֆիզիկա-մեխանիկական

հատկությունների: Էներգախնայողական միջոցառումների կազմակերպման շրջանակում ընտրել համապատասխան

տեսակի ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութեր:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Ջերմամեկուսիչ կոնստրուկցիոն նյութերի տեսակներն ու դրանց մակնշում: Ջերմամեկուսիչ կոնստրուկցիոն նյութերի

դերն ու որակի կառավարման համակարգը: Ջերմամեկուսիչ կոնստրուկցիոն նյութերի անվտանգ շահագործման



պահանջներ:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարում գործնական

հանձնարարությունները։

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

կենցաղային և արդյունաբերական գազ օգտագործող սարքավորումներում (վառարաններում, կաթսաներում)

կիրառվող ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի նմուշներ, ինչպես նաև մասնագիտական

ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ,

տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Տիրապետել ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի պահպանման և օգտագործման

գործընթացներին, կիրառման բնագավառներին, դասակարգման ու մակնշման կանոններին

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի պահպանման եղանակները,

2) տարբերակում է ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի օգտագործման բնագավառներն ու

դրանց գործընթացները,

3) ճիշտ է վերծանում ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի մակնիշները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի ներկայացնել

ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի պահպանման եղանակները և օգտագործման

բնագավառը: Կհանձնարարվի վերծանել ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի

մակնիշները:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Ջերմամեկուսիչ կոնստրուկցիոն նյութերի պահեստավորմանն ու պահպանմանը ներկայացվող պահանջներ:

Ջերմամեկուսիչ կոնստրուկցիոն նյութերի ընտրության հիմնավորման մոտավոր հաշվարկ (ջերմահաղորդականության



հաշվարկ): Ջերմամեկուսիչ կոնստրուկցիոն նյութերի օգտագործման բնագավառներն ու դրանց կիրառելիության

հնարավորությունը գազի տնտեսության սարքավորումներում:

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

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

կենցաղային և արդյունաբերական գազ օգտագործող սարքավորումներում (վառարաններում, կաթսաներում)

կիրառվող ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի նմուշներ, ինչպես նաև մասնագիտական

ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ,

տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Տիրապետել ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի հետ աշխատելու անվտանգության

կանոններին

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի հետ աշխատելու

անվտանգության կանոնները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի հետ աշխատելու

անվտանգության կանոնների խախտման դեպքում հնարավոր հետևանքները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի հետ աշխատելու

անվտանգության կանոնների խախտման դեպքում պատասխանատվությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի ներկայացնել

ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի հետ աշխատելու անվտանգության կանոններն ու

դրանց խախտման դեպքում պատասխանատվությունը, ինչպես նաև անվտանգության կանոնների խախտման

դեպքում հնարավոր հետևանքները:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝



Անվտանգության կանոնները ջերմամեկուսիչ կոնստրուկցիոն նյութերի հետ աշխատելու ժամանակ:

Պատասխանատվությունը անվտանգության կանոնների խախտման դեպքում, անվտանգության կանոնների

խախտման դեպքում մարդկանց առողջության վրա հնարավոր հետևանքները:

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

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

կենցաղային և արդյունաբերական գազ օգտագործող սարքավորումներում (վառարաններում, կաթսաներում)

կիրառվող ջերմամեկուսիչ (ջերմատեխնիկական) կոնստրուկցիոն նյութերի նմուշներ, ինչպես նաև մասնագիտական

ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ,

տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ

Մոդուլի դասիչը ԳՍՀՇ 5-15-005

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել վտանգավոր օբյեկտներում տեխնիկական անվտանգության

կանոնների վերաբերյալ համապատասխան գիտելիքներ, ինչպես նաև տեխնիկական անվտանգության հետ առնչվող

աշխատանքների կազմակերպման կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 60 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 48 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի գազի տնտեսության վտանգավոր օբյեկտների ցանկում ներառվող սարքավորումները,

2) ներկայացնի տեխնիկական անվտանգության պահանջները գազի տնտեսությունում,



3) ներկայացնի արտադրական սանիտարիայի և հիգիենայի վերաբերյալ պահանջները գազի տնտեսությունում:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել գազի տնտեսության վտանգավոր օբյեկտների ցանկում ներառվող սարքավորումները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է սահմանում վտանգավոր օբյեկտները,

2) ճիշտ է թվարկում Պետական ռեեստրում հաշվառման ենթակա վտանգավոր օբյեկտների ցանկում ներառվող գազի

տնտեսության սարքավորումները,

3) ճիշտ է ներկայացնում վտանգավոր օբյեկտներում տեխնիկական անվտանգության պահանջների խախտման հետ

կապված պատասխանատվությունը,

4) ճիշտ է բացատրում վտանգավոր օբյեկտներում տեխնիկական անվտանգության պահանջների պահպանման

նկատմամբ վերահսկողության ձևերը և մեխանիզմները,

5) ճիշտ է ներկայացնում արտադրության տարբեր մակարդակների ղեկավարների պատասխանատվությունը

վտանգավոր օբյեկտներում տեխնիկական անվտանգության պահանջների պահպանման վերաբերյալ։

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

Ուսանողին կհանձնարարվի սահմանել վտանգավոր օբյեկտներն ու ներկայացնել վտանգավոր օբյեկտներում

տեխնիկական անվտանգության պահանջների խախտման դեպքում պատասխանատվությունը: Ներկայացնել

Պետական ռեեստրում հաշվառման ենթակա վտանգավոր օբյեկտների ցանկում ներառվող գազի տնտեսության

սարքավորումները: Ուսանողին կհանձնարարվի ներկայացնել արտադրության տարբեր մակարդակների

ղեկավարների պատասխանատվությունը վտանգավոր օբյեկտներում տեխնիկական անվտանգության պահանջների

պահպանման հարցում:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Ինչ է վտանգավոր օբյեկտն ու վտանգավոր օբյեկտի Պետական ռեեստրը: Տեխնիկական անվտանգության

ապահովման նկատառումներով վտանգավոր օբյեկտներին ներկայացվող պահանջներ: Վտանգավոր օբյեկտների



վերահսկողության ձևերն ու մեխանիզմները: Վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցման ենթակա

գազամատակարարման համակարգի և գազի տնտեսության սարքավորումներ: Ղեկավարների

պատասխանատվությունը վտանգավոր օբյեկտներում տեխնիկական անվտանգության պահանջների շրջանակներում:

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

պատասխանում է թեստերի 90%-ին։

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

տեխնիկական կանոնակարգեր, տեխնիկական անվտանգության կանոններ, տեխնիկական անվտանգության

պաստառներ (պլակատներ), ինչպես նաև այլ մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական

ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ

նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 20 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել տեխնիկական անվտանգության պահանջները գազի տնտեսությունում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական սարքավորումների և մեխանիզմների շահագործման տեխնիկական

անվտանգության պահանջները գազի տնտեսությունում,

2) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաանվտանգության կանոնները և պաշտպանությունը, հրդեհաանվտանգության

կանոնները և պաշտպանությունը գազի տնտեսությունում,

3) ճիշտ է բացատրում գազի տնտեսությունում առկա ճնշման տակ աշխատող սարքավորումների և մեխանիզմների

անվտանգ շահագործման կանոնները,

4) ճիշտ է բացատրում գազատար խողովակագծերի անվտանգ շահագործման կանոնները։

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

Ուսանողին կհանձնարարվի ներկայացնել տեխնոլոգիական սարքավորումների և մեխանիզմների շահագործման

տեխնիկական անվտանգության պահանջները գազի տնտեսությունում: Ուսանողին կհանձնարարվի ներկայացնել



էլեկտրաանվտանգության և հրդեհաանվտանգության կանոնների կարևորագույն դրույթները, ինչպես նաև

հակահրդեհային պաշտպանության հիմնական միջոցները գազի տնտեսությունում: Ուսանողին կհանձնարարվի

ներկայացնել էլեկտրասարքավորումներին ու լուսավորության սարքերին ներկայացվող պահանջները, ինչպես նաև

հրդեհային անվտանգության պահանջները գազի տնտեսությունում: Ուսանողին կհանձնարարվի ձեռքի կրակմարիչով

մարել կրակը:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Տեխնիկական անվտանգության պահանջները գազի տնտեսությունում: էլեկտրաանվտանգության և էլեկտրական

լուսավուրությանը ներկայացվող պահանջները գազի տնտեսությունում: Հհրդեհային անվտանգությանը ներկայացվող

պահանջները գազի տնտեսությունում: Ճնշման տակ աշխատող սարքավորումների շահագործման ու նորոգման

տեխնիկական անվտանգության կանոնները:

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

հանձնարարությունները կատարում է ճիշտ։

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

տեխնիկական կանոնակարգեր, տեխնիկական անվտանգության կանոններ, ճնշման տակ աշխատող

սարքավորումների անվտանգ շահագործման պահանջներ, տեխնիկական անվտանգության պաստառներ

(պլակատներ), ինչպես նաև այլ մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ,

ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես

նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 20 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել արտադրական սանիտարիայի և հիգիենայի վերաբերյալ պահանջները գազի տնտեսությունում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում արտադրական սանիտարիայի և հիգիենայի վերաբերյալ պահանջները գազի

տնտեսությունում,



2) ճիշտ է ներկայացնում գազի տնտեսության շենքերում ու շինություններում միկրոկլիմային ներկայացվող

նորմատիվային պահանջները,

3) ճիշտ է ներկայացնում արտադրական աղմուկից և ցմցումներից պաշտպանվելու միջոցները,

4) ճիշտ է ներկայացնում գազի տնտեսության շենքերում ու շինություններում լուսավորվածությանը ներկայացվող

պահանջները և նորմերը։

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

տնտեսությունում սանիտարիայի և հիգիենայի պահանջների, ինչպես նաև գազի տնտեսության շենքերում ու

շինություններում օդափոխությանն ու ջերմաստիճանին ներկայացվող պահանջների վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Արտադրական սանիտարիայի և հիգիենայի պահանջները գազի տնտեսությունում: Գազի տնտեսության շենքերին ու

շինություններին ներկայացվող պահանջները, դրանցում արտադրական աղմուկի և ցմցումների թույլատրելի

մակարդակը: Արտադրական աղմուկի և ցմցումների պատճառներն ու դրանց վերացման եղանակները: Գազի

տնտեսությում լուսավորվածությանը ներկայացվող պահանջներն ու նորմերը:

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

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

տեխնիկական կանոնակարգեր, տեխնիկական անվտանգության կանոններ, գազի տնտեսության շենքերում ու

շինություններում միկրոկլիմային ներկայացվող նորմատիվային պահանջներ, արտադրական սանիտարիայի և

հիգիենայի պահանջները գազի տնտեսությունում, արտադրական աղմուկից և ցմցումներից պաշտպանվելու

միջոցներ, գազի տնտեսության շենքերում ու շինություններում լուսավորվածությանը ներկայացվող պահանջներ,

տեխնիկական անվտանգության պաստառներ (պլակատներ), ինչպես նաև այլ մասնագիտական ուսումնական

գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական

գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 20 ժամ



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Մոդուլի դասիչը ԳՍՀՇ 5-15-006

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել չափագիտությանն առնչվող աշխատանքների կարողություններ։

Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 32 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 76 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը յուրացնելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի չափագիտության հիմնական հասկացությունները և սկզբունքները,

2) ներկայացնի չափումների միասնականության ապահովումը,

3) ներկայացնի չափումների որակի տեսության տարրերը,

4) ներկայացնի չափումների արդյունքների մշակման հիմունքները,

5) ներկայացնի ֆիզիկական մեծությունների չափման մեթոդները և միջոցները):

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել չափագիտության հիմնական հասկացությունները և սկզբունքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում չափագիտության հիմնական հասկացությունները` չափման ենթակա օբյեկտի բնութագրերի

վերաբերյալ, ֆիզիկական մեծությունները և նրանց չափողականությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում չափագիտության սկզբունքները, մեթոդները, ձևերը, չափման սխալանքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում չափագիտության հիմնական հասկացությունները, որոնք կապված են չափման միջոցների

հետ,

4) ճիշտ է ներկայացնում չափման միջոցների բաղկացուցիչ տարրերը, չափորոշիչները, հատկությունները և



չափորոշիչների կիրառության պայմանները։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով։

Ուսանողին կհանձնարարվի ներկայացնել չափագիտության հիմնական հասկացությունները: Ներկայացնել միևնույն

ֆիզիկական մեծության չափման տարբեր միավորների օրինակներ և անցումը մեկից մյուսը (օրինակ ճնշման

միավորներ 1 մթն=1կգուժ/սմ2, կամ ջերմաստիճանի միավորներ 1Կ=273˚C): Ներկայացնել գազամատակարարման

համակարգում կիրառվող չափման միջոցների աշխատանքի սկզբունքն ու աշխատանքի տիրույթը: Ներկայացնել

համակարգում կիրառվող կոմերցիոն չափող սարքերի օրինակներ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Ինչ է չափագիտությունը: Չափագիտության նշանակությունը արտադրությունում: Ֆիզիկական մեծությունների

չափման միավորների համակարգ: Չափման միջոցները, գործիքներն ու դրանց սխալանքը: Չափող սարքեր`

ճնշաչափեր, ծախսաչափեր, ջերմաչափեր և թերմոզույգեր; Գազամատակարարման համակարգում կիրառվող չափող

սարքերի աշխատանքի սկզբունքը, աշխատանքային տիրույթն ու կառուցվածքը: Կոմերցիոն չափող սարքերին

ներկայացվող պահանջներ:

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

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

չափագրման համար անհրաժեշտ չափող գործիքներ (մետր, շտանգենցիրկուլ, միկրոմետր, մանոմետր, տարբեր

տեսակի ջերմաչափեր և այլն), ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական

ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ

նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել չափումների միասնականության ապահովումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում չափումների միասնականության հիմնական դրույթները և ՀՀ օրենքը չափումների



միասնականության ապահովման մասին,

2) ճիշտ է ներկայացնում չափագիտության հիմնական տերմինները և սահմանումները,

3) ճիշտ է ներկայացնում չափման միասնականությունն ապահովող պետական համակարգը և չափագիտության

հսկողությունն ու վերահսկողությունը,

4) ճիշտ է ներկայացնում չափման միջոցների տիպի հաստատումը և նրանց ստուգաչափումը։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի

ներկայացնել “Չափումների միասնականության ապահովման մասին” ՀՀ օրենքի հիմնական դրույթները:

Ներկայացնել չափագիտության հիմնական տերմիններն ու սահմանումները: Ներկայացնել չափման միջոցների տիպի

հաստատման ու դրանց ստուգաչափման գործընթացը։

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Չափումների միասնականության ապահովման մասին ՀՀ օրենքը: Չափման միասնականությունն ապահովող

պետական համակարգ: Չափման միջոցների տիպի հաստատում ու դրանց ստուգաչափումը:

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

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

չափող սարքեր և դրանց անձնագրերի պատճենների, օրինակներ, ինչպես նաև “Չափումների միասնականության

ապահովման մասին” ՀՕ-22-Ն ՀՀ օրենքը, մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական

ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ

նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել չափումների որակի տեսության տարրերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում չափման որակը, սխալանքի առաջացման աղբյուրները,

2) ճիշտ է ներկայացնում բացարձակ, հարաբերական և բերված սխալանքների գնահատումը, սխալանքների



դասակարգումը,

3) ճիշտ է կատարում չափումները հիմնական եղանակներով` ուղղակի և անուղղակի,

4) կարողանում է մշակել չափման արդյունքները։

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

սխալանքի առաջացման աղբյուրների, ինչպես նաև բացարձակ, հարաբերական ու բերված սխալանքների

գնահատման ու սխալանքների դասակարգման վերաբերյալ: Կատարել ուղղակի և անուղղակի չափումներ ու մշակել

չափման արդյունքները:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Չափման որակ ու սխալանք: Սխալանքների գնահատումն ու դասակարգումը: Չչափումների հիմնական եղանակները:

Չափման արդյունքների մշակում:

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

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

չափող սարքեր և դրանց անձնագրերի պատճենների, օրինակներ, ինչպես նաև “Չափումների միասնականության

ապահովման մասին” ՀՕ-22-Ն ՀՀ օրենքը, մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական

ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ

նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել չափումների արդյունքների մշակման հիմունքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սխեմատիկ սխալանքներն ու դրանց դասակարգումը, ինչպես նաև կարողանում է

հայտնաբերել դրանք,

2) ճիշտ է ներկայացնում պատահական սխալանքը,

3) կարողանում է կոպիտ չափումներով հայտնաբերել պատահական սխալանքն ու ճիշտ է ներկայացնում դրանց



վերացման մեթոդները,

4) կարողանում է կատարել ուղղակի և անուղղակի չափումներ ու ճիշտ է ներկայացնում դրանց ճշտության

ցուցանիշները։

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

սխալանքների և դրանց դասակարգման վերաբերյալ: Ուսանողին կտրվեն հարցեր պատահական սխալանքը կոպիտ

չափումներով հայտնաբերելու և դրանց վերացման մեթոդների, ինչպես նաև ուղղակի և անուղղակի չափումների

ճշտության ցուցանիշների վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Չափումների արդյունքների մշակման հիմունքները: Սխեմատիկ սխալանքներն ու դրանց դասակարգումը:

Պատահական սխալանքի հայտնաբերումը կոպիտ չափումների միջոցով, ու դրանց վերացման մեթոդները: Ուղղակի

և անուղղակի չափումների ճշտության ցուցանիշները:

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

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

չափողսարքեր և դրանց անձնագրերի պատճենների, օրինակներ, ինչպես նաև “Չափումների միասնականության

ապահովման մասին” ՀՕ-22-Ն ՀՀ օրենքը, մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական

ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ

նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 20 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել ֆիզիկական մեծությունների չափման մեթոդները և միջոցները

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է չափումներ կատարել և ճիշտ է ներկայացնում չափման միջոցներն ու դրանց բնութագրերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում օրինակելի և բանվորական չափման միջոցներն ու գործնականում կարողանում է կիրառել

դրանք,



3) կարողանում է ներկայացնել չափման միջոցների ճշտության դասը, չափման նորմալ պայմանները,

4) կարողանում է կատարել գազերի կազմի և հատկությունների չափումը։

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

չափումներ կատարել և մեկնաբանել չափման միջոցներն ու դրանց բնութագրերը: Չափումներ կատարել օրինակելի և

բանվորական չափման միջոցներով և որոշել բանվորական չափման միջոցի ճշտությունը: Որոշել գազի կազմն ու

հատկությունները:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Ֆիզիկական մեծությունների չափման միջոցներ: Օրինակելի և բանվորական չափման միջոցներ ու դրանց ճշտության

դասը; Չափման նորմալ պայմաններ: Գազերի կազմի և հատկությունների որոշման միջոցներն ու մեթոդները:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարում գործնական

հանձնարարությունները։

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

չափողսարքեր և դրանց անձնագրերի պատճենների, օրինակներ, ինչպես նաև “Չափումների միասնականության

ապահովման մասին” ՀՕ-22-Ն ՀՀ օրենքը, մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական

ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ

նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 20 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈՒՄ ԵՎ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ

Մոդուլի դասիչը ԳՍՀՇ 5-15-007

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ստանդարտացման և սերտիֆիկացման վերաբերյալ անհրաժեշտ

գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիառելու կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ



տեսական ուսուցում՝ 28 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 80 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը յուրացնելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի ստանդարտացման նպատակը, խնդիրները, օբյեկտները, ստանդարտացման գիտամեթոդական

հիմունքները,

2) ներկայացնի ստանդարտացումը և որակը,

3) ներկայացնի սերտիֆիկացման նպատակները, խնդիրները և օբյեկտները, սերտիֆիկացման սխեմաները և

համակարգերը,

4) ներկայացնի որակի, համակարգի, արտադրանքի և ծառայության սերտիֆիկացումը,

5) ներկայացնի սերտիֆիկացնող մարմինների և փորձարկման լաբորատորիայի դերը և գործառույթները,

6) ներկայացնի սերտիֆիկացման պետական հսկողությունը:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ստանդարտացման նպատակը, խնդիրները, օբյեկտները, ստանդարտացման գիտամեթոդական

հիմունքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտացման հիմնական խնդիրները և նրա գիտական ձևավորման ուղղությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտացման դերը արտադրանքի որակի, անվտանգության և մրցունակության

բարձրացման, առևտրային կապերի ու տնտեսական համագործակցության գործում,

3) ճիշտ է ներկայացնում սպառողների շահերի պաշտպանության և փոխարինելիության ապահովումը։

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

ստանդարտացման հիմնական խնդիրների, արտադրանքի մրցունակության բարձրացման և առևտրային կապերի,

ինչպես նաև տնտեսական համագործակցության գործում ու սպառողների շահերի պաշտպանության ոլորտում



ստանդարտացման դերի վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

Ստանդարտացման նպատակն ու խնդիրները: Ստանդարտացման դերը շուկայական դաշտում: Ստանդարտացման

դերը սպառողների շահերի պաշտպանության ոլորտում:

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

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

ստանդարտացման և սերտեֆիկացման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտեր,

ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ,

տեղեկատվական գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ստանդարտացումը և որակը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտացման սոցիալ-տնտեսական արդյունավետությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերը, որոնցով կարգավորվում են արտադրողական

և սպառողական հարաբերությունները տնտեսության կառավարման օրգանների միջև,

3) ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտացման ենթակա օբյեկտների դասակարգումը,

4) ճիշտ է ներկայացնում որակի չափանիշները և նրանց գնահատումը,

5) ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտացման նորմատիվային փաստաթղթերի մշակումը։

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

նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերի, (որոնցով կարգավորվում են արտադրողական և սպառողական

հարաբերությունները տնտեսության կառավարման օրգանների միջև), ինչպես նաև որակի չափանիշներն ու դրանց

գնահատման սկզբունքների վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.



Ստանդարտացման սոցիալ-տնտեսական արդյունավետությունը: Տտնտեսության կառավարման օրգանների միջև

արտադրողական և սպառողական հարաբերությունների կարգավորման նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթեր:

Ստանդարտացման ենթակա օբյեկտների դասակարգում: Որակի չափանիշներն ու դրանց գնահատումը:

Ստանդարտացման նորմատիվային փաստաթղթերի մշակում:

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

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

ստանդարտացման և սերտեֆիկացման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտեր,

ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ,

տեղեկատվական գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել սերտիֆիկացման նպատակները, խնդիրները և օբյեկտները, սերտիֆիկացման սխեմաները և

համակարգերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սերտիֆիկացման նշանակությունը և նրա դերը արտադրանքի որակի և մարդու

իրավունքների պաշտպանության գործում,

2) ճիշտ է ներկայացնում Հայաստանյան շուկայի պաշտպանությունը անորակ և վտանգավոր արտադրանքներից,

3) ճիշտ է ներկայացնում որակի համակարգի սերտիֆիկացումը և HCO 9000 միջազագային ստանդարտներին

համապատասխանելիության ապահովումը,

4) ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտացման օբյեկտները և գործունեության ոլորտները` արտադրանք, ծառայություն,

պրոցես, արտադրության և կազամակերպման որակի համակարգ, անձնակազմի որակավորում։

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

արտադրանքի որակի և մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում սերտիֆիկացման դերի և նշանակության,

որակի համակարգի սերտիֆիկացման, ինչպես նաև ստանդարտացման օբյեկտների և գործունեության ոլորտների



վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

Սերտիֆիկացման նպատակներն ու խնդիրները; Սերտիֆիկացման նշանակությունը և նրա դերը արտադրանքի

որակի և մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում: Հայաստանյան շուկայի պաշտպանությունն անորակ և

վտանգավոր արտադրանքներից: Որակի համակարգի սերտիֆիկացումը: HCO 9000 միջազագային ստանդարտներ:

Ստանդարտացման օբյեկտներն ու գործունեության ոլորտները:

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

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

ստանդարտացման և սերտեֆիկացման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտեր,

ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ,

տեղեկատվական գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել որակի, համակարգի, արտադրանքի և ծառայության սերտիֆիկացումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ծառայությունների և արտադրանքի սերտիֆիկացման իրավական հիմքերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում սերտիֆիկատը և համապատասխանելիության նշանը,

3) ճիշտ է ներկայացնում սերտիֆիկացվող օբյեկտին ներկայացվող պահանջները, հիմնավորող իրավական հիմքերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում կամավոր սերտիֆիկացումը և նրա դերը շուկայական հարաբերություններում,

5) ճիշտ է ներկայացնում ծառայությունների սերտիֆիկացումը և նրա առանձնահատկությունները։

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

ծառայությունների և արտադրանքի սերտիֆիկացման իրավական հիմքերի, սերտիֆիկատի և

համապատասխանելիության նշանի, սերտիֆիկացվող օբյեկտին ներկայացվող պահանջների, ինչպես նաև կամավոր

սերտիֆիկացումն ու շուկայական հարաբերություններում դրա դերի վերաբերյալ:



Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Ծառայությունների և արտադրանքի սերտիֆիկացման իրավական հիմքերը: Սերտիֆիկատ ու

համապատասխանելիության նշան: Սերտիֆիկացվող օբյեկտին ներկայացվող պահանջներ: Կամավոր

սերտիֆիկացումը և նրա դերը շուկայական հարաբերություններում: Ծառայությունների սերտիֆիկացումն ու դրա

առանձնահատկություններնը և առավելությունները:

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

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

ստանդարտացման և սերտեֆիկացման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտեր,

ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ,

տեղեկատվական գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել սերտիֆիկացնող մարմինների և փորձարկման լաբորատորիայի դերը և գործառույթները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սերտիֆիկացնող մարմինների գործունեության կազմակերպումը և նրանց ներկայացվող

պահանջները, վարչարարական կառուցվածքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում սերտիֆիկացման աշխատանքների որակի ապահովումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում փորձարարական լաբորատորիայի դերը և որակին առաջադրվող պահանջները։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով։ Ուսանողին տրվեն հարցեր

սերտիֆիկացնող մարմինների գործունեության կազմակերպման ու վարչարարական կառուցվածքի, սերտիֆիկացման

աշխատանքների որակի ապահովման, ինչպես նաև փորձարարական լաբորատորիայի դերի և որակին առաջադրվող

պահանջների վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Սերտիֆիկացնող մարմինների գործունեության կազմակերպումն ու դրանց ներկայացվող պահանջները:



Սերտիֆիկացման աշխատանքների որակի ապահովումն ու դրա անհրաժեշտությունը: Փորձարարական

լաբորատորիա և դրա սարքավորումների հագեցվածությանն ու ճշտության աստիճանին ներկայացվող պահանջներ:

Լաբորատորիայի դերը:

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

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

ստանդարտացման և սերտեֆիկացման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտեր,

ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ,

տեղեկատվական գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Կարողանա ներկայացնել սերտիֆիկացման պետական հսկողությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտացման և սերտիֆիկացման պետական հսկողության համակարգը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտների և սերտիֆիկատների մշակումը և նրանց հաստատման կարգը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտացման և սերտիֆիկացման գործունեության պետական հսկողության կարգը։

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

ստանդարտացման ու սերտիֆիկացման պետական հսկողության համակարգի, ինչպես նաև ստանդարտների և

սերտիֆիկատների մշակման գործընթացի և դրանց հաստատման կարգի վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Ստանդարտացման ու սերտիֆիկացման պետական հսկողության համակարգ: սերտիֆիկատների մշակումն ու դրա

հաստատման կարգը: Ստանդարտացման և սերտիֆիկացման գործունեության պետական հսկողություն:

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

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

ստանդարտացման և սերտեֆիկացման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտեր,



ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ,

տեղեկատվական գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆՈՐՄԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մոդուլի դասիչը ԳՍՀՇ 5-15-008

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել աշխատանքի նորմավորման և նախահաշվի վերաբերյալ

համապատասխան գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 38 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 70 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը յուրացնելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի շինարարության արտադրանքը, շինարարական գործընթացը, բանվորական աշխատաժամը,

բանվորի մասնագիտական որակավորման անհրաժեշտությունը, նորմաների դասակարգումը և տեխնիկական

նորմավորման մեթոդները,

2) ներկայացնի շինարարական ծախսի նորմավորումը,

3) ներկայացնի վարձատրման, տույժերի կիրառման և խրախուսման ձևերը,

4) ներկայացնի խոշորացված (կամ մոտավոր) նախահաշվային գործը,

5) կատարի  շինաշխատանքների ծավալների մոտավոր հաշվարկը:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել շինարարության արտադրանքը, շինարարական գործընթացը, բանվորական աշխատաժամը, բանվորի



մասնագիտական որակավորման անհրաժեշտությունը, նորմաների դասակարգումը և տեխնիկական նորմավորման

մեթոդները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում արտադրական պրոցեսների կազմակերպումը շինմոնտաժային աշխատանքների

կատարման ժամանակ,

2) ճիշտ է ներկայացնում բանվորական աշխատաժամանակը և ժամանակի կորուստը,

3) ճիշտ է ներկայացնում բանվորների որակավորման սանդղակավորման ու մասնագիտացման անհրաժեշտությունը`

գազամատակարարման համակարգերի մոնտաժող և շահագործող կազմակերպությունների համար,

4) ճիշտ է ներկայացնում բրիգադների կազմը տարբեր աշխատանքների կատարման ժամանակ,

5) ճիշտ է ներկայացնում աշխատաժամանակի և աշխատանքային պրոցեսի ուսումնասիրությունները ժամանակի

նորմաների որոշման նպատակով։

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

շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ արտադրական պրոցեսների կազմակերպման, ժամանակի

նորմաների որոշման նպատակով աշխատաժամանակի և աշխատանքային պրոցեսի ուսումնասիրությունների,

բանվորների որակավորման սանդղակավորման ու մասնագիտացման անհրաժեշտության, ինչպես նաև տարբեր

աշխատանքների կատարման ժամանակ բրիգադների կազմի որոշման սկզբունքի վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Շինմոնտաժային աշխատանքներ: Բանվորական աշխատաժամանակի հաշվառում և աշխատաժամանակի և

աշխատանքային պրոցեսի ուսումնասիրություն (քրոնոմետրաժ): Բանվորների որակավորման սանդղակավորման ու

բրիգադների կազմման սկզբունքն ու նպատակը` տարբեր որակավորմամբ բանվորների ներառման

անհրաժեշտությունն ու պատասխանատվության բաշխումը նրանց միջև:

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

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

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,



ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել շինարարական ծախսի նորմավորումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական նյութերի ծախսի նորմավորման մեթոդները, և կարողանում է նորմավորել

շինարարական նյութերի ծախսը,

2) ճիշտ է ներկայացնում տեխնիկական նորմավորման խնդիրները և շինարարական մոնտաժային նյութերի ծախսի

նորմայի դասակարգումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում զանգվածային և անհատական շինարարության ժամանակ օգտագործվող նյութերը,

կիսապատրաստվածքները և սարքավորումների նորմայավորումը,

4) ճիշտ է ներկայացնում գազամատակարարման համակարգերում օգտագործվող նյութերի, սարքավորումների և

նրանց մոնտաժման համար անհրաժեշտ շինմեքենաների և տրանսպորտային միջոցների նորմավորումը։

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

Ուսանողին կտրվեն հարցեր գազամատակարարման համակարգերում օգտագործվող նյութերի, սարքավորումների և

դրանց մոնտաժման համար անհրաժեշտ շինմեքենաների և տրանսպորտային միջոցների նորմավորման վերաբերյալ:

Ուսանողին կհանձնարարվի հաշվել համապատասխան աշխատանքի ծավալի համար շինարարական նյութերի

ծախսն ըաստ նորմերի:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Տեխնիկական նորմավորման խնդիրները և շինարարական մոնտաժային նյութերի ծախսի նորմավորումն ու դրա

դասակարգումը: Շինմեքենաներ և տրանսպորտային միջոցներ, դրանց նորմավորումը շինմոնտաժային

աշխատանքների ժամանակ:

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 ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,

ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել վարձատրման, տույժերի կիրառման և խրախուսման ձևերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքի վարձատրման համակարգի դասակարգումը և կիրառությունը շինմոնտաժային

աշխատանքների կատարման ժամանակ,

2) ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքի վարձատրման ձևերը գազամատակարարաման համակարգերի մոնտաժման

ժամանակ,

3) ճիշտ է ներկայացնում ինժեներա - տեխնիկական և ղեկավար անձնակազմի վարձատրման մեթոդաբանությունը,

4) ճիշտ է ներկայացնում խրախուսման ձևերն ու պարգևավճարների հաշվարկման եղանակները,

5) ճիշտ է ներկայացնում տույժի ենթարկելու ձևերը։

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

շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ աշխատանքի վարձատրման համակարգի դասակարգման,

դրանց ձևերի, ինչպես նաև տույժի ենթարկելու և խրախուսման ձևերի ու պարգևավճարների հաշվարկման

եղանակների վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Աշխատանքի վարձատրման համակարգ: Խրախուսման և տույժի ենթարկելու ձևերն ու հաշվարկի մեթոդիկան:

Ինժեներա - տեխնիկական և ղեկավար անձնակազմի վարձատրման մեթոդաբանություն:

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

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

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,



ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել խոշորացված (կամ մոտավոր) նախահաշվային գործը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում նախահաշվային գործի հիմունքները, գնագոյացումը շինմոնտաժային աշխատանքների

կատարման ժամանակ,

2) ճիշտ է ներկայացնում կապիտալ ներդրումները և ծախսի հաշվարկը շինմոնտաժային աշխատանքների

կատարման ժամանակ,

3) ճիշտ է ներկայացնում վերադիր ծախսերը և պլանային կուտակումները,

4) ճիշտ է ներկայացնում խոշորացված նախահաշվային նորմաները։

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

շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ գնագոյացման, կապիտալ ներդրումների և ծախսի

հաշվարկի, ինչպես նաև վերադիր ծախսերի և պլանային կուտակումների վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Գնագոյացումը շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ: Կապիտալ ներդրումներ ու ծախսի

խոշորացված (կամ մոտավոր) հաշվարկ: Լրացուցիչ ծախսեր ու պլանային կուտակումներ:

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

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

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,

ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կատարել շինաշխատանքների ծավալների մոտավոր հաշվարկը



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում աշխատանքների ծավալների հաշվարկը,

2) ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքների ծավալների հաշվարկը խոշորացված մեթոդներով,

3) ճիշտ է որոշում սարքավորումների և մոնտաժային աշխատանքների նախահաշվային արժեքը,

4) ճիշտ է ներկայացնում ամփոփիչ նախահաշիվը։

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

խոշորացված մեթոդներով որոշել աշխատանքների ծավալներն ու սարքավորումների և մոնտաժային

աշխատանքների նախահաշվային արժեքը:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Աշխատանքների ծավալների հաշվարկ խոշորացված մեթոդներով: Մոնտաժային աշխատանքների նախահաշվային

արժեք և ամփոփիչ նախահաշիվ:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարում գործնական

հանձնարարությունները։

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

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,

ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԳԱԶԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔ` ԲՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԳԱԶԵՐ

Մոդուլի դասիչը ԳՍՀՇ 5-15-009

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել բնական և արհեստական գազերի հետ առնչվող աշխատանքների

կազմակերպման կարողություներ։

Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 36 ժամ



գործնական աշխատանք՝ 72 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը յուրացնելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի վառելիքը, դրա  ֆիզիկա - քիմիական հատկությունները,

2) ներկայացնի գազերի կինետիկ տեսությունը,

3) ներկայացնի բնական և արհեստական գազերն ու դրանց ջերմային բնութագրերը,

4) ներկայացնի գազերի այրումը,

5) ներկայացնի գազերի անալիզը,

6) ներկայացնի գազերի վերամշակումը տեղափոխումից առաջ:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել վառելիքը, նրա  ֆիզիկա - քիմիական հատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վառելիքների դասակարգումը և դրանց կազմը,

2) ճիշտ է ներկայացնում այրման տեսական ջերմաքանակի որոշումը, այրման համար անհրաժեշտ օդի քանակը,

3) ճիշտ է ներկայացնում նավթի և գազի առաջացումը և նրանց հիմնական հանքավայրերը, ժամանակակից

տեսանկյունից պաշարների գնահատումը։

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

Ուսանողին կտրվեն  հարցեր վառելիքների դասակարգման ու դրանց կազմի: Ուսանողին կհանձնարարվի որոշել

այրման տեսական ջերմաքանակն և այրման համար անհրաժեշտ օդի քանակությունը:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Վառելիք, դրրա  ֆիզիկա - քիմիական հատկությունները: Առաջնային էներգետիկական ռեսուրսներ, կամ

վառելիքաէներգետիկական բազա: Վառելիքի այրում և այրման տեսական ջերմաքանակ:

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 ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,

ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել գազերի կինետիկ տեսությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գազերի տեսությունը, Բոյլ – Մարիոտի, Գեյ – Լուսակի և Մենդելևի օրենքը, ինչպես նաև

Ավոգադոյի և Դալտոնի օրենքները,

2) ճիշտ է ներկայացնում նորմալ և ստանդարտ պայմանները,

3) ճիշտ է ներկայացնում գազի բերված և կրիտիկական պարամետրերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում ռեալ գազերը, նրանց հավասարումը, գազերի սեղմելիությունը, սեղմելիության գործակիցը,

5) ճիշտ է ներկայացնում բնական և արհեստական գազերը, նրանց ստուգումը և վերամշակումը։

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

վիճակի հավասարումների (Բոյլ – Մարիոտի, Գեյ – Լուսակի և Մենդելևի օրենքը, ինչպես նաև Ավոգադոյի և Դալտոնի

օրենքները), նորմալ և ստանդարտ պայմանների, ինչպես նաև բնական և արհեստական գազերի վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Այրվող գազեր ու դրանց տեսակները: Գազերի տեսություն, գազի վիճակի հավասարումներ: Գազի վիճակը

բնութագրող մեծություններն ու դրանց փոխադարձ կապը: Գազի բերված և կրիտիկական պարամետրեր: Բնական և

արհեստական գազեր: Գազերի սեղմելիությունը:

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

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

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,



ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել բնական և արհեստական գազերի ու նրանց ջերմային բնութագրերը։

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գազային խառնուրդները, զանգվածային, ծավալային և մոլյար կազմը, գազերի խտությունը,

մածուցիկությունը, մածուցիկության գործակիցը,

2) ճիշտ է ներկայացնում գազերի խոնավությունը, հիդրատաբյուրեղների առաջացումը, հագեցած գազերի

առաձգականությունը, դրանցում պարունակող խոնավության ցողի կետը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ջերմաստիճանը, ջերմային փոխակերպումները,

4) ճիշտ է ներկայացնում այրման տեսական և իրական ջերմաքանակները։

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

խառնուրդների, զանգվածային, ծավալային և մոլյար կազմի, հագեցած գազերի առաձգականության, դրանցում

պարունակող խոնավության ցողի կետի, ինչպես նաև այրման տեսական և իրական ջերմաքանակների վերաբերյալ։

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Բնական և արհեստական գազերն ու դրանց կազմը: Գազերի խոնավություն: Գազերի այրման տեսական և իրական

ջերմաքանակներ:

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

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

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,

ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել գազերի այրումը



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում այրման պրոցեսը,

2) ճիշտ է ներկայացնում բռնկման ջերմաստիճանը և բռնկման սահմանները` վերին և ստորին սահմանների

միջակայքերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում բոցի տարածման արագությունը:

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

այրման պրոցեսի, բռնկման ջերմաստիճանի և բռնկման սահմանների, ինչպես նաև բոցի տարածման արագության

վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Գազերի այրման պրոցես: Վառելիքի ինքնայրման ջերմաստիճան: Օդի ավելցուկի գործակից և բոցի տարածման

արագություն:

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

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

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,

ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել գազերի անալիզը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գազերի նմուշառման ընթացակարգն ու նմուշի պահպանման եղանակները,

2) կարողանում է որոշել գազերի խտությունը և առանձին բաղադրիչների պորցիալ ճնշումները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ծծմբի առկայությունը գազերում,

4) ճիշտ է ներկայացնում այրման տեսական ջերմաքանակի որոշումը` ստորին ու վերին,

5) ճիշտ է ներկայացնում խոնավության առկայությունը գազերում և նրա որոշման մեթոդները,

6) ճիշտ է ներկայացնում գազի կազմը ըստ բաղադրիչների։



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

նմուշառման ընթացակարգի և նմուշի պահպանման եղանակների, գազերի խտության որոշման մեթոդի և առանձին

բաղադրիչների պորցիալ ճնշումների, այրման տեսական ջերմաքանակի որոշման, ինչպես անև գազի կազմի (ըստ

բաղադրիչների)վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Գազերի անալիզ: Գազերի նմուշառման ընթացակարգ: Գազի կազմը ըստ բաղադրիչների։ Գազի կազմի և դրա որակը

բնութագրող մեծությունների որոշում: Խոնավության առկայությունը գազերում ու դրա որոշման մեթոդները:

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

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

գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ

սարքեր, սարքավորումներ մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ,

մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման

տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել գազերի վերամշակումը տեղափոխումից առաջ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում փոշուց գազերի մաքրման եղանակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում գազերի մաքրումը ծծմբաածխածնային միացություններից,

3) ճիշտ է ներկայացնում այրվող գազերի չորացման եղանակները,

4) ճիշտ է ներկայացնում բնական գազին հոտատվության նպատակն (օդորիզացիա) ու դրա իրականացման ձևը։

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

փոշուց ու ծծմբաածխածնային միացություններից մաքրելու եղանակների, ինչպես նաև այրվող գազերի չորացման

եղանակների և բնական գազին հոտատվության իրականացման վերաբերյալ:



Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Գազերի վերամշակում: Գազերը փոշուց ու ծծմբաածխածնային միացություններից մաքրելու ձևերն ու նպատակը:

Այրվող գազերի չորացման եղանակները: Բնական գազին հոտատվության նպատակը:

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

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

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,

ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

Մոդուլի դասիչը ԳՍՀՇ 5-15-010

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գազամատակարարմանն ու օդափոխությանն առնչվող

աշխատանքների կազմակերպման կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 36 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 72 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը յուրացնելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի գազասպառման ռեժիմները, կատարել տարեկան, միջին, օրական և ժամային ծախսերի հաշվարկ,

2) ներկայացնի գազատար ցանցերը (քաղաքային, բակային և ներտնային), նրանց մոնտաժման պայմանները,

վերգետնյա և ստորգետնյա գազատարերի մոնտաժման տեխնոլոգիաները, ինչպես նաև տարբեր

կոմունիկացիաներից գազատարերի անցկացման թույլատրելի հեռավորությունները,

3) Կատարի գազատար ցանցերի հիդրավլիկական հաշվարկները ըստ տարբեր մեթոդիկաների,



4) ներկայացնի գազակարգավորման կետերը, կայանները, ծախսաչափային հանգույցները և գազատար ցանցի վրա

տեղադրված սարքավորումները,

5) Կատարի գազատար ցանցերի շահագործում, իրականացնել նրանց հուսալիության ու երկարակեցության

ապահովումը և գազատար ցանցերի պաշտպանությունը կոռոզիայից,

6) Ներկայացնի օդափոխության համակարգերը, գազաֆիկացված շինություններում ներածման և արտածման

համար անհրաժեշտ օդաքանակների որոշումը, ինչպես նաև ծխատար խողովակների և քարշի  հաշվարկի

մեթոդիկան:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել գազասպառման ռեժիմները, կատարել տարեկան, միջին, օրական և ժամային ծախսերի հաշվարկ

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է կատարել գազի տարեկան ծախսի հաշվարկը, ելնելով սպառողների բազմազանությունից,

2) ճիշտ է ներկայացնում գազի միջին, օրական և ժամային ծախսի հաշվարկի մեթոդիկան,

3) կարողանում է շարադրել գազի ծախսի ռեժիմները ըստ տարվա ամիսների,

4) կարողանում է հաշվարկել գազի ծախսի օրական և ժամային ռեժիմները, անհավասարաչափությունը։

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

Ուսանողին կտրվեն հարցեր գազի միջին, օրական և ժամային ծախսի հաշվարկի մեթոդիկայի և ըստ տարվա

ամիսների գազի ծախսի ռեժիմների վերաբերյալ։ Ուսանողին կհանձնարարվի հաշվարկել գազի տարեկան ծախսը

ելնելով սպառողների բազմազանությունից, ինչպես նաև կհանձնարարվի հաշվարկել գազի ծախսի օրական ու

ժամային ռեժիմները և դրանց անհավասարաչափությունը:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Գազասպառման ռեժիմներ ու գրաֆիկներ (տարեկան, օրական և ժամային): Գազի ծախսի հաշվարկի մեթոդներ:

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 ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,

ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել գազատար ցանցերը (քաղաքային, բակային և ներտնային), նրանց մոնտաժման պայմանները,

վերգետնյա և ստորգետնյա գազատարերի մոնտաժման տեխնոլոգիաները, ինչպես նաև տարբեր

կոմունիկացիաներից գազատարերի անցկացման թույլատրելի հեռավորությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գազատար ցանցերը (քաղաքային, բակային և ներտնային),

2) կարողանում է շարադրել գազատար ցանցերի մոնտաժման պայմանները,

3) ճիշտ է ներկայացում գազատար ցանցերի մոնտաժման տեխնոլոգիաները,

4) ճիշտ է թվարկում գազատարերի անցկացման թույլատրելի հեռավորությունները տարբեր կոմունիկացիաներից։

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

ցանցերի (քաղաքային, բակային և ներտնային), դրանց մոնտաժման պայմանների և տեխնոլոգիաների վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Վերգետնյա և ստորգետնյա գազատար ցանցեր, դրանց առանձնահատկություններ: Քաղաքային, բակային և

ներտնային գազատար ցանցերի մոնտաժման տեխնոլոգիաներ: Գազատարերի անցկացման թույլատրելի անվտանգ

հեռավորության նորմատիվային ցուցանիշները տարբեր կոմունիկացիաներից:

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

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

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,

ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել գազատար ցանցերի հիդրավլիկական հաշվարկները ըստ տարբեր մեթոդիկաների

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է կատարել գազատար ցանցի հիդրավլիկական հաշվարկը ըստ ցածր ճնշման,

2) կարողանում է կատարել գազատար ցանցի հիդրավլիկական հաշվարկը ըստ միջին ճնշման,

3) կարողանում է կատարել գազատար ցանցի հիդրավլիկական հաշվարկը ըստ բարձր ճնշման,

4) կարողանում է կատարել ճնշման կորուստների որոշումը։

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

կատարել գազատար ցանցի հիդրավլիկական հաշվարկ և որոշել ճնշման կորուստները:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Գազատար ցանցերի հիդրավլիկական հաշվարկների մեթոդներն ըստ ճնշման: Գազատար ցանցերում ճնշման

կորուստների հաշվարկ:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարում գործնական

հանձնարարությունները։

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

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,

ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կարողանա ներկայացնել գազակարգավորման կետերը, կայանները, ծախսաչափային հանգույցները և գազատար

ցանցի վրա տեղադրված սարքավորումները

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է ներկայացնել գազակարգավորման կետերը և կայանները,

2) կարողանում է ներկայացնել ծախսաչափային հանգույցները,

3) կարողանում է ներկայացնել գազատար ցանցի վրա տեղադրված սարքավորումները։



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

գազակարգավորման կետերի և կայանների, ծախսաչափային հանգույցների, ինչպես նաև գազատար ցանցի

հիմնական սարքավորումների վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Գազակարգավորման կետեր ու կայաններ, դրանց աշխատանքի սկզբունքն ու սարքավորումները: Ծախսաչափային

հանգույցներ, դրանց աշխատանքի սկզբունքն ու սարքավորումները: Գազի ծախսաչափեր, դրանց տեսակներն ու

աշխատանքի սկզբունքը: Գազատար ցանցի սարքավորումներ (բացող-փակող արմատուրներ, պաշտպանիչ

փականներ, կոնդենսատակուտակիչներ և այլն):

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

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

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,

ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կատարել գազատար ցանցերի շահագործում, իրականացնել նրանց հուսալիության ու երկարակեցության

ապահովումը և գազատար ցանցերի պաշտպանությունը կոռոզիայից

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գազամատակարարման ցանցերի անվտանգ շահագործման պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում գազամատակարարման ցանցերի հուսալիության ու երկարակեցության ապահովման

միջոցառումները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ստորգետնյա գազատարերի վրա տեղադրված քիմիական և էլեկտրաքիմիական

պաշտպանության կայանքները, ինչպես նաև խողովակաշարերում գազի արտահոսման որոշման սարքերը և

գազատարերը կոռոզիայից պաշտպանությունը։

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



գազամատակարարման ցանցերի անվտանգ շահագործման հիմնական պահանջների, գազամատակարարման

ցանցերի հուսալիության ու երկարակեցության ապահովման միջոցառումների, ինչպես նաև խողովակաշարերից

(վնասման հետևանքով դրանց վնասման հետևանքով) գազի արտահոսքի որոշման սարքերի ու գազատարերը

կոռոզիայից պաշտպանելու միջոցառումների վերաբերյալ։

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Գազամատակարարման ցանցերի անվտանգ շահագործման պահանջներ: Ստորգետնյա գազատարերի

պաշտպանությունը քիմիական և էլեկտրաքիմիական կոռոզիայից: Գազի հոսակորուստները որոշելու մեթոդներ ու

սարքեր:

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

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

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,

ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել օդափոխության համակարգերը, գազաֆիկացված շինություններում ներածման և արտածման համար

անհրաժեշտ օդաքանակների որոշումը, ինչպես նաև ծխատար խողովակների և քարշի հաշվարկի մեթոդիկան

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է ներկայացնել օդափոխության համակարգերը,

2) կարողանում է ներկայացնել գազաֆիկացված շինություններում ներածման և արտածման համար անհրաժեշտ

օդաքանակների որոշումը,

3) կարողանում է ներկայացնել ծխատար խողովակների և քարշի հաշվարկի մեթոդիկան։

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

օդափոխության համակարգերի, ինչպես նաև գազաֆիկացված շինություններում ներածման և արտածման համար

անհրաժեշտ օդաքանակների որոշման մեթոդների վերաբերյալ։



Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Գազաֆիկացված շենքերի և շինությունների օդափոխության համակարգեր: Օդափոխության համակարգեր և դրանց

ընտրության համար անհրաժեշտ օդաքանակների հաշվարկ: Ծխատար խողովակների և քարշի հաշվարկի

մեթոդիկա:

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

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

գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ

սարքեր, սարքավորումներ մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ,

մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման

տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԳԱԶ ՍՊԱՌՈՂ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՎՏՈՄԱՏ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

Մոդուլի դասիչը ԳՍՀՇ 5-15-011

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողներին կենցաղային գազային սարքավորումների ավտոմատ համակարգերի

վերաբերյալ համապատասխան գիտելիքներ մատուցելը, ինչպես նաև կենցաղային գազային սարքավորումների

ավտոմատ համակարգերի հետ առնչվող աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ զարգացնելը։

Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 36 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 72 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԳՍՀՇ 5-15-005 Տեխնիկական

անվտանգության կանոնները վտանգավոր օբյեկտներում, ԳՍՀՇ 5-15-009 Գազային վառելիք` բնական և

արհեստական գազեր, ԳՍՀՇ 5-15-010 Գազամատակարարում և օդափոխություն մոդուլները։



ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի կառավարման ավտոմատ համակարգերի դասակարգումը` ըստ կառավարման աստիճանների,

ըստ մակարդակի, ըստ ազդանշանների հաղորդման եղանակի,

2) ներկայացնի ավտոմատ կարգավորիչները, դրանց դասակարգումը, կարգավորիչ փականների տեսակները,

կարգավորման օրենքներն ու ձևերը, առավելություններն ու թերությունները,

3) ներկայացնի ավտոմատ հեռակառավարման կենտրոնացված համակարգը և ղեկավարվող համակարգերի

ֆունկցիաներն ու գործողությունների ցանկը,

4) ներկայացնի գազամատակարարման համակարգերի ավտոմատացումը և կաթսայական ագրեգատների

ավտոմատացումը,

5) ստուգի, հայտնաբերի, վերացնի, կանխարգելի անսարքությունները ավտոմատ համակարգերում:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կառավարման ավտոմատ համակարգերի դասակարգումը` ըստ կառավարման աստիճանների, ըստ

մակարդակի, ըստ ազդանշանների հաղորդման եղանակի

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կառավարման ավտոմատ համակարգերի դասակարգումը ըստ կառավարման

աստիճանների,

2) ճիշտ է ներկայացնում կառավարման ավտոմատ համակարգերի դասակարգումը ըստ մակարդակի,

3) ճիշտ է ներկայացնում կառավարման ավտոմատ համակարգերի դասակարգումը ըստ ազդանշանների հաղորդման

եղանակի։

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

կառավարման ավտոմատ համակարգերի դասակարգման (ըստ կառավարման աստիճանների, ինչպես նաև ըստ

մակարդակի և ըստ ազդանշանների հաղորդման եղանակների) վերաբերյալ։

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝



Կառավարման ավտոմատ համակարգեր: Կառավարման ավտոմատ համակարգերի նպատակն ու աշխատանքի

սկզբունքը: Կառավարման ավտոմատ համակարգերի դասակարգումն ըստ կառավարման աստիճանների, ըստ

մակարդակի և ըստ ազդանշանների հաղորդման եղանակի:

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

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

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,

ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ավտոմատ կարգավորիչները, դրանց դասակարգումը, կարգավորիչ փականների տեսակները,

կարգավորման օրենքներն ու ձևերը, առավելություններն ու թերությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է շարադրում ավտոմատ կարգավորիչները, նրանց դասակարգումը,

2) ճիշտ է շարադրում կարգավորիչ փականների տեսակները, կարգավորման սկզբունքներն ու ձևերը,

3) ճիշտ է շարադրում ավտոմատ կարգավորիչների առավելություններն ու թերությունները։

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

կարգավորիչների և դրանց դասակարգման, կարգավորիչ փականների տեսակների, կարգավորման սկզբունքների և

ձևերի, ինչպես նաև ավտոմատ կարգավորիչների առավելությունների և թերությունների վերաբերյալ։

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Գազի ճնշման ավտոմատ կարգավորիչներ: Կարգավորիչ փականներ, դրանց տեսակներն ու աշխատանքի

սկզբունքը:

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

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

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,



ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել ավտոմատ հեռակառավարման կենտրոնացված համակարգը և ղեկավարվող համակարգերի

ֆունկցիաներն ու գործողությունների ցանկը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ավտոմատ հեռակառավարման կենտրոնացված համակարգը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ղեկավարվող համակարգերի ֆունկցիաներն ու գործողությունների ցանկը։

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

հեռակառավարման կենտրոնացված համակարգի, ինչպես նաև ղեկավարվող համակարգերի ֆունկցիաների և

գործողությունների ցանկի վերաբերյալ։

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Ավտոմատ հեռակառավարվող կենտրոնացված համակարգ, աշխատանքի սկզբունքը, կիրառվող սարքավորումներն

ու հուսալիությունը: Ղեկավարվող համակարգերի ֆունկցիաներն ու գործողությունների ցանկը:

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

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

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,

ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել գազամատակարարման համակարգերի ավտոմատացումը և կաթսայական ագրեգատների

ավտոմատացումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գազամատակարարման համակարգերի ավտոմատացումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում կաթսայական ագրեգատների ավտոմատացումը։



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

գազամատակարարման համակարգերի ավտոմատացման աշխատանքի սկզբունքի, ինչպես նաև կաթսայական

ագրեգատների ավտոմատացման ու դրանց աշխատանքի սկզբունքի վերաբերյալ։

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Գազամատակարարման ավտոմատացված համակարգեր, դրանց հուսալիությունը: Ավտոմատացված կաթսայական

ագրեգատներ, դրանց հուսալիությունը:

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

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

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,

ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ստուգել, հայտնաբերել, վերացնել, կանխարգելել անսարքությունները ավտոմատ համակարգերում

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է կանխարգելել անսարքությունները ավտոմատ համակարգերում,

2) կարողանում է ստուգել ու հայտնաբերել անսարքությունները ավտոմատ համակարգերում,

3) կարողանում է վերացնել անսարքությունները ավտոմատ համակարգերում:

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

համակարգերում անսարքությունների ստուգման, հայտնաբերման ու կանխարգելման ձևերի, ինչպես նաև ավտոմատ

համակարգերում անսարքությունների վերացման ձևերի վերաբերյալ։

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Ավտոմատ համակարգերի տիպային անսարքություններ: Ավտոմատ համակարգերի ստուգումը և անսարքությունների

հայտնաբերման եղանակները: Ավտոմատ համակարգերի անսարքությունների վերացման ու կանխարգելման

եղանակները;



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

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

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,

ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԳԱԶԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԳԿԿ-ի ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ

Մոդուլի դասիչը ԳՍՀՇ 5-15-0012

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գազային տնտեսության սարքերի և համակարգերի շահագործման

հետ առնչվող աշխատանքների կազմակերպման կարողություններ։

Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 36 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 72 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԳՍՀՇ 5-15-006 Չափագիտություն,

ԳՍՀՇ 5-15-005 Տեխնիկական անվտանգության կանոնները վտանգավոր օբյեկտներում, ԳՍՀՇ 5-15-009 Գազային

վառելիք` բնական և արհեստական գազեր, ԳՍՀՇ 5-15-010 Գազամատակարարում և օդափոխություն մոդուլները։

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի գազակարգավորիչ կետում (ԳԿԿ) տեղադրված սարքերը, առանձին հանգույցները, նրանցում

օգտագործվող զտիչները և իրականացնի  նրանց շահագործումը,

2) ներկայացնի ավտոմատ կարգավորիչները, նրանց դասակարգումը, կարգավորիչ փականների տեսակները,

կարգավորման օրենքներն ու ձևերը, առավելություններն ու թերությունները, հայտնաբերի և վերացնի

թերությունները և անսարքությունները ավտոմատ կարգավորիչներում,

3) ներկայացնի ճնշման կարգավորիչ սարքերը (ՃԿՍ) ըստ աշխատանքի սկզբունքի, ինչպես նաև ապահովիչ



արտանետման կափույրի հիմնական էլեմենտները և իրականացնի դրանց շահագործումը,

4) ներկայացնի գազ սպառող սարքերը և նրանցում կիրառվող գազային այրիչները (ըստ այրման համար

անհրաժեշտ օդի մատուցման և գազաօդային խառնուրդի ստացման, ըստ գազի ճնշման, ըստ օդի ճնշման, ըստ

գազի այրման ջերմության, ըստ ջահի անվանական հարաբերական երկարության, ըստ բոցի տեղայնացման և

դիրքի, ըստ գազի այրման եղանակի, ըստ օդի մատուցման), իրականացնի գազային սարքերի շահագործումը,

5) ներկայացնի գազամատակարարաման համակարգերի շահագործման հիմնական խնդիրները և իրականացնի

գազամատակարարաման համակարգերի շահագործումը:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել գազակարգավորիչ կետում (ԳԿԿ) տեղադրված սարքերը, առանձին հանգույցները, նրանցում

օգտագործվող զտիչները և իրականացնել նրանց շահագործումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գազակարգավորիչ կետում (ԳԿԿ) տեղադրված սարքերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում գազակարգավորիչ կետում  (ԳԿԿ) տեղադրված հանգույցները,

3) ճիշտ է ներկայացնում գազակարգավորիչ կետում (ԳԿԿ) օգտագոծվող զտիչները,

4) ճիշտ է կատարում գազակարգավորիչ կետում (ԳԿԿ) տեղադրված սարքերի, առանձին հանգույցների, նրանցում

օգտագործվող զտիչների շահագործումը։

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

գազակարգավորիչ կետում (ԳԿԿ) տեղադրված սարքերի, առանձին հանգույցների, դրանցում օգտագործվող

զտիչների և դրանց անվտանգ շահագործման պահանջների վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Գազամատակարարման համակարգի դասակարգումը (բարձր, միջին և ցածր ճնշման): Գազակարգավորիչ կետ, դրա

նպատակն ու աշխատանքի սկզբունքը: Գազակարգավորիչ կետում տեղադրված հիմնական սարքավորումները:

Կարգավորող փականների և զտիչների կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը և անվտանգ շահագործման



պահանջները:

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

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

գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ

սարքեր, սարքավորումներ, ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ,

ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես

նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ավտոմատ կարգավորիչները, նրանց դասակարգումը, կարգավորիչ փականների տեսակները,

կարգավորման օրենքներն ու ձևերը, առավելություններն ու թերությունները, հայտնաբերել և վերացնել

թերությունները և անսարքությունները ավտոմատ կարգավորիչներում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ավտոմատ կարգավորիչները, նրանց դասակարգումը,

2) ճիշտ է շարադրում կարգավորիչ փականների տեսակները, կարգավորման օրենքներն ու ձևերը,

3) ճիշտ է շարադրում ավտոմատ կարգավորիչների առավելություններն ու թերությունները,

4) կարողանում է հայտնաբերել և վերացնել անսարքությունները և դրանց առաջացման պատճառները ավտոմատ

կարգավորիչ համակարգերում։

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

կարգավորիչների, դրանց դասակարգման, կարգավորիչ փականների տեսակների, կարգավորման օրենքների և

ձևերի, ավտոմատ կարգավորիչների առավելություններիև թերությունների, ինչպես նաև ավտոմատ կարգավորիչ

համակարգերում անսարքությունների և դրանց առաջացման պատճառների հայտնաբերման և վերացման ձևերի

վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝



Ավտոմատ կարգավորիչների տեսակներն ու դրանց դասակարգումը: Ավտոմատ կարգավորիչների

առավելություններն ու թերությունները ըստ աշխատանքի սկզբունքի: Ավտոմատ կարգավորիչների հաճախ

հանդիպող անսարքությունները, դրանց առաջացման պատճառները, հայտնաբերման ու վերացման եղանակները:

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

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

գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ

սարքեր, սարքավորումներ, ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ,

ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես

նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել ճնշման կարգավորիչ սարքերը (ՃԿՍ) ըստ աշխատանքի սկզբունքի, ինչպես նաև ապահովիչ

արտանետման կափույրի հիմնական էլեմենտները և իրականացնել դրանց շահագործումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ճնշման կարգավորիչ սարքերը (ՃԿՍ) ըստ աշխատանքի սկզբունքի,

2) ճիշտ է ներկայացնում ապահովիչ արտանետման կափույրի հիմնական էլեմենտները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ճնշման կարգավորիչ սարքերի (ՃԿՍ), ապահովիչ արտանետման կափույրի հիմնական

էլեմենտների շահագործումը,

4) կարողանում է ապահովել ճնշման կարգավորիչ սարքերի անխափան աշխատանքը։

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

կարգավորիչ սարքերի (ՃԿՍ) (ըստ աշխատանքի սկզբունքի), ինչպես նաև Ճնշման կարգավորիչ սարքերի (ՃԿՍ) և

ապահովիչ արտանետման կափույրի հիմնական էլեմենտների անվտանգ շահագործման պահանջների վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Ճնշման կարգավորիչ սարքերի (ՃԿՍ)աշխատանքի սկզբունքը: Ապահովիչ արտանետման կափույր, դրա հիմնական



էլեմենտները և աշխատանքի սկզբունքը: Ապահովիչ արտանետման կափույրի անվտանգ շահագործման

պահանջները:

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

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

գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ

սարքեր, սարքավորումներ, ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ,

ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես

նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել գազ սպառող սարքերը և նրանցում կիրառվող գազային այրիչները (ըստ այրման համար անհրաժեշտ

օդի մատուցման և գազաօդային խառնուրդի ստացման, ըստ գազի ճնշման, ըստ օդի ճնշման, ըստ գազի այրման

ջերմության, ըստ ջահի անվանական հարաբերական երկարության, ըստ բոցի տեղայնացման և դիրքի, ըստ գազի

այրման եղանակի, ըստ օդի մատուցման), իրականացնել գազային սարքերի շահագործումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գազ սպառող սարքերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում գազային սարքերում կիրառվող գազային այրիչները,

3) կարողանում է կատարել գազ սպառող սարքերի ստուգումներ, պարամետրերի չափումներ,

4) կարողանում է հայտնաբերել և վերացնել գազ սպառող սարքերի թերությունները և վնասվածքները:

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

Ուսանողին կտրվեն հարցեր գազ սպառող սարքերի ու դրանցում կիրառվող գազային այրիչների վերաբերյալ: Ինչպես

նաև ուսանողին կհանձնարարվի կատարել գազ սպառող սարքերի ստուգումներ, պարամետրերի չափումներ և

վերացնել գազ սպառող սարքերում հայտնաբերված թերություններն ու վնասվածքները:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝



Գազ սպառող սարքեր: Գազի այրիչներ, դրանց կառուցվածքն ու աշխատանքի սկզբունքը: Գազ սպառող սարքերի

անսարքությունների հայտնաբերման ու աշխատանքային պարամետրերի որոշման եղանակները:

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

գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ

սարքեր, սարքավորումներ, ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ,

ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես

նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել գազամատակարարաման համակարգերի շահագործման հիմնական խնդիրները և իրականացնել

գազամատակարարաման համակարգերի շահագործումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գազամատակարարման համակարգերի շահագործման հիմնական խնդիրները,

2) կարողանում է իրականացնել գազամատակարարման համակարգերի շահագործումը։

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

գազամատակարարման համակարգերի շահագործման հիմնական խնդիրների և գազամատակարարման

համակարգերի անվտանգ շահագործման վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Գազամատակարարման համակարգերի շահագործման առանձնահատկություններն ու հիմնական խնդիրները:

Գազամատակարարման համակարգերի անվտանգ շահագործման պահանջներ:

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

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



գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ

սարքեր, սարքավորումներ, ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ,

ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես

նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ էԼԵԿՏՐԱ-ԳԱԶԱԵՌԱԿՑՈՒՄ

Մոդուլի դասիչը ԳՍՀՇ 5-15-013

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել եռակցման  և գազաեռակցման տեխնոլոգիաների վերաբերյալ

անհրաժեշտ գիտելիքներ։

Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 22 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 86 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԱՀ-ԱԱՕ-5-12-001 Անվտանգություն և

առաջին օգնություն, ԳՍՀՇ 5-15-006 Չափագիտություն, ԳՍՀՇ 5-15-005 Տեխնիկական անվտանգության

կանոնները վտանգավոր օբյեկտներում, ԳՍՀՇ 5-15-009 Գազային վառելիք` բնական և արհեստական գազեր,

ԳՍՀՇ 5-15-010 Գազամատակարարում և օդափոխություն մոդուլները։

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի, կազմակերպի, վերահսկի մետաղների եռակցումը, կտրումը, էլեկտրաաղեղային և գազային

եռակցումը,

2) ներկայացնի, կազմակերպի, վերահսկի ավտոմատ և ոչ ավտոմատ էլեկտրաեռակցումը,

3) ներկայացնի էլեկտրաաղեղային եռակցման սարքավորումները, էլեկտրոդները և եռակցման լարերը,

4) ներկայացնի, կազմակերպի, վերահսկի գազաեռակցումն ու գազակտրումը,



5) ներկայացնի գործող գազատարերում և գազակարգավորման կետերում եռակցման աշխատանքները;

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել, կազմակերպել, վերահսկել մետաղների եռակցումը, կտրումը, էլեկտրաաղեղային և գազային

եռակցումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում եռակցման եղանակները, մետաղների եռակցման հատկությունները, եռակցման

հատկությունների վրա ազդող գործոնները,

2) ճիշտ է ներկայացնում մետաղների դասակարգումը ըստ եռաակցման հատկությունների,

3) կարողանում է կազմակերպել և վերահսկել մետաղների եռակցումը հալումով, ձեռքով, աղեղային, ավտոմատ,

կիսաավտոմատ, գազային եղանակով` անվտանգության կանոնների պահպանմամբ,

4) կարողանում է կազմակերպել և վերահսկել մետաղների եռակցումը ճնշման միջոցով` անվտանգության կանոնների

պահպանմամբ,

5) կարողանում է կազմակերպել և վերահսկել մետաղների ացետիլենա-թթվածնային, գազաթթվածնային եռակցումը`

անվտանգության կանոնների պահպանմամբ։

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

եռակցման եղանակների, հատկությունների և դրանց վրա ազդող գործոնների, մետաղների դասակարգման (ըստ

եռաակցման հատկությունների), ինչպես նաևլ մետաղների եռակցման կազմակերպման ու վերահսկման ձևերից որևէ

մեկի վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Պողպատ և գունավոր մետաղներ,մետաղների եռակցման ու կտրման հատկությունները, դրանց վրա ազդող

գործոնները: Մետաղների եռակցման եղանակները: Մետաղների եռակցումը հալումով, ձեռքով, աղեղային,

ավտոմատ, կիսաավտոմատ, գազային եղանակով, և դրանց առանձնահատկությունները: Մետաղների ացետիլենա-

թթվածնային, գազաթթվածնային եռակցում, և դրանց առանձնահատկությունները: Անվտանգության տեխնիկայի



կանոնները եռակցման ժամանակ:

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

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

պողպատի և գունավոր մետաղների նմուշներ, եռակցվող դետալների էսքիզներ կամ գծագրեր, սխեմատիկ

պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված առաջադրանքները կատարելու համար

անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ , ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական

ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ

նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել, կազմակերպել և վերահսկել ավտոմատ և ոչ ավտոմատ էլեկտրաեռակցումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գործունեության սկզբունքը, եռակցման ուղղիչները, էլեկտրական սխեման,

2) ճիշտ է ներկայացնում եռակցման տրանսֆորմատորները,

3) ճիշտ է ներկայացնում եռակցման կարերը, պաշտպանիչ գազերի և ֆլյուսով կատարվող եռակցումը,

4) կարողանում է կազմակերպել և վերահսկել էլեկտրաեռակցման աշխատանքները անվտանգության կանոնների

պահպանմամբ։

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

տրանսֆորմատորների, եռակցման ուղղիչների, դրանց էլեկտրական սխեմաների, ինչպես նաև էլեկտրաեռակցման

աշխատանքների կատարման և անվտանգության կանոնների պահպանման կազմակերպման ու վերահսկման ձևերի

վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Ավտոմատ և ոչ ավտոմատ էլեկտրաեռակցում: Էլեկտրաեռակցման սարքեր, դրանց աշխատանքի սկզբունքը:

Պաշտպանիչ գազեր և ֆլյուսներ: Անվտանգության տեխնիկայի կանոնները էլեկտրաեռակցման ժամանակ:



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

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

պողպատի և գունավոր մետաղների նմուշներ, եռակցվող դետալների էսքիզներ կամ գծագրեր, սխեմատիկ

պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված առաջադրանքները կատարելու համար

անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ , ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական

ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ

նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել էլեկտրաաղեղային եռակցման սարքավորումները, էլեկտրոդները և եռակցման լարերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հաստատուն և փոփոխական հոսանքով եռակցման տեղամասի հիմնական

սարքավորումները,

2) ճիշտ է ներկայացնում հաստատուն հոսանքով աշխատող եռակցման մեքենաները, եռակցման գեներատորների

բնութագրերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում եռակցման ուղղորդիչները, նրանց առավելությունները եռակցման գեներատորի նկատմամբ,

4) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաբռնիչները, էլեկտրոդները և լարերը,

5) ճիշտ է ներկայացնում եռակցման ժամանակ օգտագործվող դիմակների անհրաժեշտությունը, դրանց ապակիների

տեսակներն ու կիրառման ոլորտն ըստ ապակու տեսակի` ըստ թափանցիկության աստիճանի։

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

և փոփոխական հոսանքով եռակցման տեղամասի հիմնական սարքավորումների և հաստատուն հոսանքով

աշխատող եռակցման մեքենաների և եռակցման գեներատորների բնութագրերի, եռակցման ուղղորդիչների և

եռակցման գեներատորի նկատմամբ դրանց առավելությունների, օգտագործվող էլեկտրաբռնիչների, էլեկտրոդների և

լարերի տեսակների, ինչպես նաև եռակցման ժամանակ օգտագործվող դիմակների անհրաժեշտության, դրանց



ապակիների տեսակների և կիրառման ոլորտի (ըստ ապակու տեսակի) վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Էլեկտրաաղեղային եռակցման սարքավորումներ: Հաստատուն և փոփոխական հոսանքով եռակցման տեղամասերին

ներկայացվող անվտանգ շահագործման պահանջներ: Եռակցման ուղղորդիչներ և եռակցման գեներատորներ:

Էլեկտրաբռնիչների, էլեկտրոդների ու լարերի տեսակներն ու կիրառման հնարավորությունները: Էլեկտրաեռակցողի

աշխատանքային արտահագուստը, անհատական պաշտպանության միջոցները, դրանց Տեսակներն ու կիրառման

հնարավորությունները:

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

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

պողպատի և գունավոր մետաղների նմուշներ, եռակցվող դետալների էսքիզներ կամ գծագրեր, սխեմատիկ

պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված առաջադրանքները կատարելու համար

անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ , ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական

ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ

նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել, կազմակերպել և վերահսկել գազաեռակցումն ու գազակտրումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում թթվածնի և այրվող գազերի օգտագործման անվտանգության կանոնները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ացետիլենային գեներատորը և նրա աշխատանքի սկզբումքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում գազի բալոնները, նրանց պահպանումը և տեղափոխումը, ինչպես նաև դրանց

շահագործման անվտանգությաբն կանոնները,

4) ճիշտ է ներկայացնում գազաեռակցման կամ գազակտրման սարքի ճնշման կարգավորիչները, մանոմետրերը,

այրիչները և կտրիչները,



5) կարողանում է կազմակերպել և վերահսկել գազային եռակցումը և կտրումը գազային եռակցման տեխնոլոգիային

համապատասխան։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր թթվածնի և

այրվող գազերի օգտագործման անվտանգության կանոնների, ացետիլենային գեներատորի և դրա աշխատանքի

սկզբումքի, գազի բալոնների, գազի բալոնների պահպանման ու տեղափոխման, գազի բալոնների շահագործման

անվտանգությաբն կանոնների, գազաեռակցման կամ գազակտրման սարքի ճնշման կարգավորիչների,

մանոմետրերի, այրիչների, կտրիչների, ինչպես նաև գազային եռակցման ու կտրման աշխատանքների

կազմակերպման ու վերահսկման ձևերի վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Գազաեռակցումնան ու գազակտրման սարքավորումներ: Գազի բալոններին, դրանց շահագործմանն ու

տեղափոխմանը ներկայացվող տեխնիկական անվտանգության պահանջներ: Գազային եռակցման ու կտրման

տեխնոլոգիա:

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

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

պողպատի և գունավոր մետաղների նմուշներ, եռակցվող դետալների էսքիզներ կամ գծագրեր, սխեմատիկ

պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված առաջադրանքները կատարելու համար

անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ , ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական

ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ

նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել գործող գազատարերում և գազակարգավորման կետերում եռակցման աշխատանքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում  գազատար ցանցերի ճնշումային ռեժիմները,



2) ճիշտ է ներկայացնում  գազատարերի ներմիացման եղանակները և եռակցման աշխատանքների կարգը

գազակարգավորման կետերում,

3) ճիշտ է ներկայացնում  գազատար խողովակների միացման աշխատանքների կատարման կարգն ու կանոնները,

ինչպես նաև եռակցման աշխատանքների կարգը գազակարգավորման կետերում,

4) ճիշտ է ներկայացնում  գազակարգավորման կետերը և  եռակցման աշխատանքների կարգը գազակարգավորման

կետերում։

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

ցանցերի ճնշումային ռեժիմների, գազատարերի ներմիացման եղանակների և գազակարգավորման կետերում

եռակցման աշխատանքների իրականացման կարգի, գազատար խողովակները ճնշման տակ դնելու աշխատանքների

կատարման կարգի և կանոնների, ինչպես նաև գազակարգավորման կետերում եռակցման աշխատանքների

կազմակերպման կարգի վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Տեխնիկական անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում:Կրակային աշխատանքների կատարման կարգը

գազի տնտեսությունում: Գազատարները և գազի տնտեսության սարքավորումները նորոգման դուրս բերելու և ճնշման

տակ դնելու կարգը:

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

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

պողպատի և գունավոր մետաղների նմուշներ, եռակցվող դետալների էսքիզներ կամ գծագրեր, սխեմատիկ

պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված առաջադրանքները կատարելու համար

անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ , ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական

ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ

նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ԵՎ ԵՌԱԿՑՎՈՂ ՄԵՏԱՂԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ

Մոդուլի դասիչը ԳՍՀՇ 5-15-014

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա նախապատրաստել էլեկտրաեռակցման աշխատատեղը, ճիշտ

դասավորելով էլեկտրոդները, եռակցման համար անհրաժեշտ գործիքներն ու պարագաները, ընտրված

արտահագուստը:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 30 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԱՀ-ԱԱՕ-5-12-001 Անվտանգություն և

առաջին օգնությունե, ԳՍՀՇ 5-15-006 Չափագիտությունե, ԳՍՀՇ 5-15-005 Տեխնիկական անվտանգության

կանոնները վտանգավոր օբյեկտներում, ԳՍՀՇ 5-15-009 Գազային վառելիք` բնական և արհեստական գազեր,

ԳՍՀՇ 5-15-010 Գազամատակարարում և օդափոխություն մոդուլները։

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) իրականացնի եռակցման աշխատանքների նախապատրաստական աշխատանքները,

2) մետաղը նախապատրաստի եռակցման ու կտրման համար,

3) Կատարի եռակցման շինվածքների հավաքման աշխատանքները:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Նախապատրաստվել եռակցման աշխատանքներին

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է օգտվում եռակցողի անհատական պաշտպանության միջոցներից` բրեզենտե արտահագուստ, ձեռնոցներ,

կաշվե կամ թաղիքե բանվորական կոշիկներ, վահանակներ, պաշտպանիչ դիմակներ ու սաղավարտներ,

2) ճիշտ է դասավորում պահանջվող էլեկտրոդները, փականագործական գործիքները, պարագաներն ու անհրաժեշտ



սարքավորումները:

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

օգտվել եռակցողի անհատական պաշտպանության միջոցներից: Դասավորել եռակցման աշխատանքների

կազմակերպման համար անհրաժեշտ պահանջվող էլեկտրոդները, փականագործական գործիքները, պարագաներն

ու անհրաժեշտ սարքավորումները:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Անհատական պաշտպանության միջոցների դասակարգումն ու դրանցով աշխատելու կարգը: Եռակցողի

աշխատատեղի դասավորվածությունը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարում գործնական

հանձնարարությունները։

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

պողպատի և գունավոր մետաղների նմուշներ, եռակցվող դետալների էսքիզներ կամ գծագրեր, սխեմատիկ

պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված առաջադրանքները կատարելու համար

անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ , ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական

ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ

նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2ժամ

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Մետաղը նախապատրաստել եռակցման ու կտրման համար

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է մաքրում և ուղղում եռակցվող ու կտրվող մետաղը,

2) ճիշտ է չափում նախապատրաստվածքի գծային չափերը, անկյուններն ու շեղումները,

3) ճիշտ է կատարում առաջադրված փականագործական աշխատանքները` մետաղի շեղատումը, եզրահատումն ու

կտրումը:



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

մաքրել և ուղղել եռակցվող ու կտրվող մետաղը, չափել նախապատրաստվածքի գծային չափերը, անկյուններն ու

ճշտել շեղումները: Կատարել առաջադրված փականագործական աշխատանքներ` մետաղի շեղատում, եզրահատում

ու կտրում:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Դետալի նախապատրաստումը եռակցման, եռակցվող շուրթերի մշակում: Նախապատրաստվածքի չափերի

ճշգրտում: Եռակցվող դետալների հավաքակցման փականագործական աշխատանքներ:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարում գործնական

հանձնարարությունները։

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

պողպատի և գունավոր մետաղների նմուշներ, եռակցվող դետալների էսքիզներ կամ գծագրեր, սխեմատիկ

պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված առաջադրանքները կատարելու համար

անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ , ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական

ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ

նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2ժամ

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել եռակցման շինվածքների հավաքման աշխատանքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում եռակցման համար հավաքման եղանակները,

2) ճիշտ է կատարում հավաքման աշխատանքների տեխնոլոգիական գործընթացները,

3) ճիշտ է օգտագործում հավաքման հարմարանքներն ու բացատրում դրանց դերը եռակցման ժամանակ,

4) ճիշտ է օգտագործում չափիչ-ստուգիչ գործիքները,

5) ճիշտ է կատարում կետակցումով շինվածքների հավաքումը եռակցման համար ու ստուգում հավաքման



ճշտությունը` ներկայացնելով ճշտության շեղումները:

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

կատարել եռակցվող հանգույցի հավաքման աշխատանքների տեխնոլոգիական գործընթացներ, օգտագործելով

հավաքման հարմարանքներն ու չափիչ-ստուգիչ գործիքները: Ստուգել հավաքման ճշտությունը` ներկայացնելով

ճշտության շեղումները առաջադրված փականագործական աշխատանքներ` մետաղի շեղատում, եզրահատում ու

կտրում:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Եռակցվող դետալների հավաքակցման եղանակներն ու տեխնոլոգիական գործընթացը: Եռակցվող դետալների

հավաքակցման ժամանակ կիրառվող հավաքման հարմարանքներն ու դրանց դերը աշխատանքի կազմակերպման

հարցում: Փականագործական չափիչ-ստուգիչ գործիքներ, դրանց կիրառումը: Շինվածքների հավաքումը

կետակցումով:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական

հանձնարարությունները։

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

պողպատի և գունավոր մետաղների նմուշներ, եռակցվող դետալների էսքիզներ կամ գծագրեր, սխեմատիկ

պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված առաջադրանքները կատարելու համար

անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ , ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական

ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ

նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2ժամ

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԿԱՐԻ ՈՐԱԿԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄ ԵՎ ԱՐԱՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՈՒՄ

Մոդուլի դասիչը ԳՍՀՇ 5-15-015



Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ և հմտություններ եռակցման կարի որակի վերջնական

արդյունքների գնահատման, թերությունների (նորմաներից շեղումների) հայտնաբերման, դասակարգման ու դրանց

վերացման վերաբերյալ: Ավարտելով այս մոդուլը՝ ուսանողը ձեռք կբերի գիտելիքներ ու կարողություններ եռակցման

կարի արատների հայտնաբերման ու վերացման վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 42 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԱՀ-ԱԱՕ-5-15-001 Անվտանգություն և

առաջին օգնություն, ԳՍՀՇ 5-15-006 Չափագիտություն, ԳՍՀՇ 5-15-005 Տեխնիկական անվտանգության

կանոնները վտանգավոր օբյեկտներում, ԳՍՀՇ 5-15-009 Գազային վառելիք` բնական և արհեստական գազերե,

ԳՍՀՇ 5-15-010 Գազամատակարարում և օդափոխություն մոդուլները։

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) Դասակարգում է եռակցման կարերի արատներն ու կանխարգելման միջոցները,

2) Հայտնաբերում է եռակցման կարերի արատները,

3) Վերացնում է եռակցման կարերի արատները:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Դասակարգել եռակցման կարերի արատներն ու կանխարգելման միջոցները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում եռակցման որակի հսկման խնդիրներն ու նշանակությունը կարի որակի ապահովման

նպատակով,

2) ճիշտ է դասակարգում եռակցման կարի հնարավոր արատները,

3) տարբերակում է եռակցման կարի արտաքին արատներն ու բացատրում է առաջացման պատճառներն ու

կանխարգելման միջոցները` եռակցման կարերի սխեմաների և նմուշների համապատասխան,



4) տարբերակում է եռակցման կարի ներքին արատներն ու բացատրում է առաջացման պատճառներն ու

կանխարգելման միջոցները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր կարի որակի

ապահովման նպատակով եռակցման որակի հսկման խնդիրների և նշանակության, եռակցման կարի հնարավոր

արատների դասակարգման, ինչպես նաև եռակցման կարի արտաքին ու ներքին արատների առաջացման

պատճառների և դրանց կանխարգելման միջոցների վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Եռակցման որակի հսկման դերն ու նշանակությունը: Եռակցման որակի հսկման միջոցները: Եռակցման կարի

արատների դասակարգումը: Եռակցման կարի արատների առաջացման պատճառներն ու կանխարգելման

միջոցները:

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

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

պողպատի և գունավոր մետաղների նմուշներ, եռակցվող դետալների էսքիզներ կամ գծագրեր, սխեմատիկ

պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված առաջադրանքները կատարելու համար

անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ , ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական

ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ

նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Հայտնաբերել եռակցման կարերի արատները

Կատարման չափանիշներ 1) արտաքին դիտազննմամբ կարողանում է ճիշտ հայտնաբերել եռակցման կարի արտաքին արատները`

օգտագործելով եռակցման կարերը ստուգելու ձևանմուշներ, խոշորացույցներ և այլ տեխնիկական միջոցներ,

2) ճիշտ է բացատրում եռակցման ներքին արատների հայտնաբերման մեթոդները` մետաղագրաֆիկական



հետազոտում, կարի մագնիսացում, մեխանիկական փորձարկում ռենտգենային լուսավորում, հերմետիկության

ստուգում, գերձայնային ստուգում:

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

Ուսանողին կտրվեն հարցեր եռակցման ներքին արատների հայտնաբերման մեթոդների վերաբերյալ: Ուսանողին

կհանձնարարվի հայտնաբերել եռակցման կարի արտաքին արատները:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Եռակցման կարի արտաքին դիտազննում, դիտազննման ժամանակ օգտագործվող սարքեր ու միջոցներ: Եռակցման

ներքին արատների հայտնաբերման մեթոդներն ու սարքավորումները:

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

պողպատի և գունավոր մետաղների նմուշներ, եռակցվող դետալների էսքիզներ կամ գծագրեր, սխեմատիկ

պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված առաջադրանքները կատարելու համար

անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ , ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական

ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ

նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Վերացնել եռակցման կարերի արատները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում եռակցման կարի արատների վերացման ձևերը` ըստ արատների տեսակների,

2) ճիշտ է կատարում արատ ունեցող եռակցման կարերի մշակման գործողությունները,

3) ճիշտ է լրացնում ոչ լրիվ լցված կարերը,

4) կարողանում է լիարժեք վերացնել արտաքին ճաքերը:



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

կարի արատների վերացման և ոչ լրիվ լցված կարերի լրացման ձևերի, ինչպես նաև արատ ունեցող եռակցման

կարերի մշակման գործողությունների և արտաքին ճաքերի լիարժեք վերացման ձևերի վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Եռակցման կարի արատների վերացման եղանակները: Արատ ունեցող եռակցման կարերի մշակում:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերի։

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

պողպատի և գունավոր մետաղների նմուշներ, եռակցվող դետալների էսքիզներ կամ գծագրեր, սխեմատիկ

պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված առաջադրանքները կատարելու համար

անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ , ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական

ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ

նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԳԱԶԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԳԱԶ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ

ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Մոդուլի դասիչը ԳՍՀՇ 5-15-016

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողներին գազի տնտեսության և գազ օգտագործող սարքավորումների շինարարական

մոնտաժային աշխատանքների վերաբերյալ համապատասխան գիտելիքներ մատուցելը, ինչպես նաև գազի

տնտեսության և գազ օգտագործող սարքավորումների շինարարական մոնտաժային աշխատանքների հետ առնչվող

աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ զարգացնելը։

Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 38 ժամ



գործնական աշխատանք՝ 70 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԳՍՀՇ 5-15-001 Ճարտարագիտական

գեոդեզիա և շինարարական աշխատանքների կազմակերպում, ԳՍՀՇ 5-15-002 Գազամատակարարման

համակարգի սխեմաներ ու սարքավորումների նախագծեր, ԳՍՀՇ 5-15-006 Չափագիտությունե ԳՍՀՇ 5-15-005

Տեխնիկական անվտանգության կանոնները վտանգավոր օբյեկտներում, ԳՍՀՇ 5-15-010 Գազամատակարարում և

օդափոխություն, ԳՍՀՇ 5-15-013 Էլեկտրա-գազաեռակցում, ԳՍՀՇ 5-15-014 Եռակցման աշխատատեղի և

եռակցվող մետաղի նախապատրաստումը, ԳՍՀՇ 5-15-015 Եռակցման կարերի որակի ստուգում  և արատների

վերացում մոդուլները։

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի հողային աշխատանքները, հողային կառուցվածքների առանձնահատկությունները և տեսակները,

ինչպես նաև հողային աշխատանքներում կիրառվող շինարարական մեքենաները, վերահսկի հողային

աշխատանքները,

2) ներկայացնի, կազմակերպի և վերահսկի գազատարերի կառուցումը (ստորգետնյա, վերգետնյա եղանակները և

հենարանների  թռիչքների համապատասխանությունը` կախված խողովակների տրամագծից), հաշվի առնելով

բնական և արհեստական արգելքները,

3) ներկայացնի խողովակների (պողպատե, պլաստմասե և պոլիէթիլենային) միացման եղանակները (զոդման,

սոսնձման, կցաշուրթային, պարուրակային և եռակցման) և միացման համար անհրաժեշտ սարքավորումները,

կազմակերպի և վերահսկի խողովակների միացման աշխատանքները միացման եղանակներին

համապատասխան,

4) ներկայացնի խողովակների մեկուսացման աշխատանքները (լիցքային, հակակոռոզիոն) և այդ

աշխատանքներում օգտագործվող նյութերը, կազմակերպի և վերահսկի այդ աշխատանքները,

5) ներկայացնի, կազմակերպի և վերահսկի կաթսայական տեղակայումների և գազակարգավորիչ կետի

մոնտաժման աշխատանքները:



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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հողային աշխատանքները, հողային կառուցվածքների առանձնահատկությունները և տեսակները,

ինչպես նաև հողային աշխատանքներում կիրառվող շինարարական մեքենաները, վերահսկել հողային

աշխատանքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հողային աշխատանքները,

2) ճիշտ է ներկայացնում հողային կառուցվածքների առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում հողային կառուցվածքների տեսակները,

4) ճիշտ է ներկայացնում հողային աշխատանքներում կիրառվող շինարարական մեքենաները,

5) կարողանում է վերահսկել հողային աշխատանքների արդյունավետ կատարումը։

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

կառուցվածքների տեսակների և դրանց առանձնահատկությունների, ինչպես նաև հողային աշխատանքների

կատարման արդյունավետության վերահսկման ձևերի վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Հողային կառուցվածքների առանձնահատկությունները և տեսակները: Անվտանգության կանոնները հողային

կառուցվածքների կատարման ժամանակ: Հողային աշխատանքներում կիրառվող շինարարական մեքենաներ ու

մեխանիզմներ: Հողային կառուցվածքների կազմակերպում:

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

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

սխեմատիկ պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված առաջադրանքները կատարելու

համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ, ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական գրականություն,

մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն,

դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:



ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել, կազմակերպել և վերահսկել գազատարերի կառուցումը (ստորգետնյա, վերգետնյա եղանակները և

հենարանների  թռիչքների համապատասխանությունը` կախված խողովակների տրամագծից), հաշվի առնելով

բնական և արհեստական արգելքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գազատարերի կառուցման ստորգետնյա և վերգետնյա եղանակները,

2) ճիշտ է կատարում հենարանների թռիչքների համապատասխանության վերահսկողությունը կախված

խողովակների տրամագծից` ըստ համապատասխան նորմատիվային փաստաթղթերի,

3) ճիշտ է շարադրում բնական և արհեստական արգելքները,

4) ճիշտ է ներկայացնում գազատարերի կառուցման աշխատանքների կազմակերպման ու վերահսկման ձևերը։

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

գազատարերի կառուցման ստորգետնյա և վերգետնյա եղանակների և բնական և արհեստական արգելքների, ինչպես

նաև գազատարերի կառուցման աշխատանքների կազմակերպման ու վերահսկման ձևերի վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Ստորգետնյա և վերգետնյա գազատարեր: Վերգետնյա գազատարերի հենարարններ ու դրանց թռիչքներին

ներկայացվող պահանջները: Արգելքների տեսակները: Շինարարական աշխատանքների կազմակերպման ձևերը:

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

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

սխեմատիկ պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված առաջադրանքները կատարելու

համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ, ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական գրականություն,

մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն,

դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել խողովակների (պողպատե, պլաստմասե և պոլիէթիլենային) միացման եղանակները (զոդման,

սոսնձման, կցաշուրթային, պարուրակային և եռակցման) և միացման համար անհրաժեշտ սարքավորումները,

կազմակերպել և վերահսկել խողովակների միացման աշխատանքները միացման եղանակներին համապատասխան

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է շարադրում պլաստմասե և պոլիէթիլենային խողովակների միացման զոդման եղանակը,

2) ճիշտ է շարադրում պլաստմասե և պոլիէթիլենային խողովակների միացման սոսնձման եղանակը,

3) ճիշտ է շարադրում պողպատե խողովակների միացման կցաշուրթային և պարուրակային եղանակները,

4) ճիշտ է շարադրում պողպատե խողովակների եռակցմամբ միացման եղանակները,

5) ճիշտ է շարադրում խողովակների միացման համար անհրաժեշտ սարքավորումները,

6) կարողանում է կազմակերպել և վերահսկել խողովակների միացման աշխատանքները միացման եղանակներին

համապատասխան։

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

և պոլիէթիլենային խողովակների միացման զոդման և սոսնձման եղանակների, պողպատե խողովակների

եռակցմամբ միացման եղանակների, ինչպես նաև խողովակների միացման աշխատանքների կազմակերպման ու

վերահսկման ձևերի վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Պլաստմասե և պոլիէթիլենային խողովակներ և դրանց միացման զոդման եղանակները: Պողպատե խողովակների

միացման եղանակներ: Խողովակների միացման համար անհրաժեշտ սարքավորումներ: Խողովակների միացման

աշխատանքների կազմակերպում:

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

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

սխեմատիկ պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված առաջադրանքները կատարելու

համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ, ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական գրականություն,



մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն,

դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել խողովակների մեկուսացման աշխատանքները (լիցքային, հակակոռոզիոն) և այդ աշխատանքներում

օգտագործվող նյութերը, կազմակերպել և վերահսկել այդ աշխատանքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում խողովակների լիցքային մեկուսացման աշխատանքները,

2) ճիշտ է ներկայացնում խողովակների հակակոռոզիոն` նորմալ, ուժեղացված, հատուկ ուժեղացված

աշխատանքները,

3) ճիշտ է ներկայացնում խողովակների  մեկուսացման աշխատանքներում օգտագործվող նյութերը,

4) կարողանում է կազմակերպել և վերահսկել խողովակների մեկուսացման աշխատանքները։

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

խողովակների լիցքային մեկուսացման աշխատանքների և հակակոռոզիոն միջոցառումների, խողովակների

մեկուսացման աշխատանքներում օգտագործվող նյութերի, պողպատե խողովակների եռակցմամբ միացման

եղանակների, ինչպես նաև խողովակների մեկուսացման աշխատանքների կազմակերպման ու վերահսկման ձևերի

վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Գազատար խողովակների լիցքային մեկուսացում: Գազատար խողովակները պաշտպանելու հակակոռոզիոն

միջոցառումներ: Գազատար խողովակների մեկուցիչ նյութեր:

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

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

սխեմատիկ պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված առաջադրանքները կատարելու

համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ, ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական գրականություն,



մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն,

դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել, կազմակերպել և վերահսկել կաթսայական տեղակայումների և գազակարգավորիչ կետի  մոնտաժման

աշխատանքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կաթսայական տեղակայումների մոնտաժային աշխատանքները,

2) ճիշտ է ներկայացնում գազակարգավորման կետի մոնտաժային աշխատանքները,

3) ճիշտ է ներկայացնում կաթսայական տեղակայումների և գազակարգավորիչ կետի  մոնտաժման աշխատանքների

կազմակերպման ու վերահսկման ձևերը։

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

կաթսայական տեղակայումների կամ գազակարգավորման կետի մոնտաժային աշխատանքների կատարման

ընթացքի, ինչպես նաևլ կաթսայական տեղակայումների կամ գազակարգավորման կետի մոնտաժային

աշխատանքների կազմակերպման ու վերահսկման ձևերի վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Փոքր հզորության կաթսայական տեղակայանքների մոնտաժային աշխատանքների կազմակերպում:

Գազակարգավորման կետի մոնտաժային աշխատանքների կազմակերպում:

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

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

սխեմատիկ պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված առաջադրանքները կատարելու

համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ, ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական գրականություն,

մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն,

դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:



ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐ ՈՒ ԳԱԶԱՏԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԻ ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐ

Մոդուլի դասիչը ԳՍՀՇ 5-15-017

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գազամատակարարման ցանցերն ու գազատար խողովակաշարերի

հենարանները մոնտաժելուց հետո աշխատանքի թույլատրելու համար անհրաժեշտ ստուգումներին ու

փորձարկումներին առնչվող աշխատանքների կազմակերպման կարողություններ։

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 48 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԳՍՀՇ 5-15-001 Ճարտարագիտական

գեոդեզիա և շինարարական աշխատանքների կազմակերպում, ԳՍՀՇ 5-15-002 Գազամատակարարման

համակարգի սխեմաներ ու սարքավորումների նախագծեր, ԳՍՀՇ 5-15-006 Չափագիտություն, ԳՍՀՇ 5-15-005

Տեխնիկական անվտանգության կանոնները վտանգավոր օբյեկտներում, ԳՍՀՇ 5-15-010 Գազամատակարարում և

օդափոխություն, ԳՍՀՇ 5-15-013 ,Էլեկտրա-գազաեռակցում, ԳՍՀՇ 5-15-014 Եռակցման աշխատատեղի և

եռակցվող մետաղի նախապատրաստումը, ԳՍՀՇ 5-15-015 Եռակցման կարերի որակի ստուգում  և արատների

վերացում մոդուլները։

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի գազամատակարարման ցանցերը (ըստ  ճնշման ու նշանակության) և դրանց հիմնական

տեսակները (օղակային, փակուղային և խառը),

2) ներկայացնի գազամատակարարման ցանցերում օգտագործվող սարքավորումները (փակող կարգավորող

հարմարանքները, կոնդեսատահավաքները,  կոմպենսատորները),

3) ներկայացնի գազատար խողովակագծերի հենարանների տեսակները (անշարժ, շարժական):



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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել գազամատակարարման ցանցերը (ըստ  ճնշման ու նշանակության) և դրանց հիմնական տեսակները

(օղակային, փակուղային և խառը)

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գազամատակարարման ցանցերի դասակարգումն ըստ ճնշման,

2) ճիշտ է ներկայացնում գազամատակարարման ցանցերն ըստ նշանակության,

3) ճիշտ է ներկայացնում գազամատակարարման ցանցերի հիմնական տեսակներից օղակային ցանցը,

4) ճիշտ է ներկայացնում գազամատակարարման ցանցերի հիմնական տեսակներից փակուղային և խառը ցանցերը։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կհտրվեն հարցեր

գազամատակարարման ցանցերի դասակարգման (ըստ ճնշման ու նշանակության), ինչպես նաև

գազամատակարարման ցանցերի հիմնական տեսակներից որևէ մեկի (օղակային կամ փակուղային ցանցի)

վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Գազամատակարարման ցանցերի դասակարգումն ու նշանակությունը: Գազամատակարարման ցանցերի հիմնական

տեսակները:

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

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

հենարանների տեսակների օրինակներ, ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական գրականություն, հենարանների

տեղեկագրքեր, կոմպենսատորների տեղեկագրքեր, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական

մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման

տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ



ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել գազամատակարարման ցանցերում օգտագործվող սարքավորումները (փակող կարգավորող

հարմարանքները, կոնդեսատահավաքները,  կոմպենսատորները)

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գազամատակարարման ցանցերում օգտագործվող փակող կարգավորող հարմարանքները,

2) ճիշտ է ներկայացնում գազամատակարարման ցանցերում օգտագործվող կոնդենսատահավաքները,

3) ճիշտ է ներկայացնում գազամատակարարման ցանցերում օգտագործվող կոմպենսատորները,

4) ճիշտ է ընտրում կոմպենսատորների հեռավորություններն ու քանակը ըստ խողովակի տրամագծի։

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

գազամատակարարման ցանցերում օգտագործվող փակող կարգավորող հարմարանքների,

կոնդենսատահավաքների, կոմպենսատորների, ինչպես նաև ըստ խողովակի տրամագծի կոմպենսատորների

քանակի և հեռավորությունների որոշման ձևերի վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Գազամատակարարման ցանցերի փակող ու կարգավորող հարմարանքներ: Գազամատակարարման ցանցերի

կոնդենսատահավաքներ, դրանց դերն ու նշանակությունը: Գազամատակարարման ցանցերի կոմպենսատորներ,

դրանց դերն ու նշանակությունը: Կոմպենսատորների հեռավորության ընտրում:

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

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

հենարանների տեսակների օրինակներ, ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական գրականություն, հենարանների

տեղեկագրքեր, կոմպենսատորների տեղեկագրքեր, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական

մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման

տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել գազատար խողովակագծերի հենարանների տեսակները (անշարժ, շարժական)



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գազատար խողովակագծերի հենարանների տեսակները (անշարժ, շարժական),

2) ճիշտ է ներկայացնում գազատար խողովակագծերի անշարժ հենարանների կառուցվածքն ու նշանակությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում գազատար խողովակագծերի շարժական հենարանների կառուցվածքն ու նշանակությունը,

4)ճիշտ է ընտրում հենարանների հեռավորություններն ըստ խողովակի տրամագծի` նորմատիվային

տեղեկատուներից։

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

խողովակագծերի հենարանների տեսակների և դրանց կառուցվածքային առանձնահատկությունների վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Խողովակագծերի հենարաններն ու դրանց տեսակները: Խողովակագծերի հենարանների դերն ու նշանակությունն

ըստ դրանց տեսակների: Խողովակագծերի հենարանների հեռավորության ընտրում:

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

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

հենարանների տեսակների օրինակներ, ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական գրականություն, հենարանների

տեղեկագրքեր, կոմպենսատորների տեղեկագրքեր, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական

մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման

տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Մոդուլի դասիչը ԳՍՀՇ 5-15-018

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գազամատակարարման ցանցերն ու սարքավորումները նորոգման

դուրս բերելու և նորոգումից հետո շահագործման հանձնելուն առնչվող աշխատանքների կազմակերպման



կարողություններ։

Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 32 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 76 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԱՀ-ԱԱՕ-5-12-001 Անվտանգություն և

առաջին օգնություն, ԳՍՀՇ 5-15-001 Ճարտարագիտական գեոդեզիա և շինարարական աշխատանքների

կազմակերպում, ԳՍՀՇ 5-15-002 Գազամատակարարման համակարգի սխեմաներ ո ւ սարքավորումների

նախագծեր, ԳՍՀՇ 5-15-006 Չափագիտություն, ԳՍՀՇ 5-15-005 Տեխնիկական անվտանգության կանոնները

վտանգավոր օբյեկտներում, ԳՍՀՇ 5-15-010 Գազամատակարարում և օդափոխություն, ԳՍՀՇ 5-15-013 Էլեկտրա-

գազաեռակցում, ԳՍՀՇ 5-15-014 Եռակցման աշխատատեղի և եռակցվող մետաղի նախապատրաստումը, ԳՍՀՇ 5-

15-015 Եռակցման կարերի որակի ստուգում  և արատների վերացում մոդուլները։

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի գազամատակարարման ցանցերի նորոգման դուրս բերելու և նորոգող կազմակերպությանը

(նորոգման բրիգադին) հանձնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն ու անվտանգության միջոցառումները,

2) ներկայացնի գազամատակարարման ցանցերի ԳԿԿ-ները նորոգման դուրս բերելու և նորոգող

կազմակերպությանը (նորոգման բրիգադին) հանձնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն ու անվտանգության

միջոցառումները,

3) ներկայացնի գազի կոմպրեսորը նորոգման դուրս բերելու և նորոգող կազմակերպությանը (նորոգման

բրիգադին) հանձնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն ու անվտանգության միջոցառումները,

4) ներկայացնի նորոգման աշխատանքների կազմակերպումը գազի տնտեսության ստորգետնյա կառույցներում

(հորերում, խրամուղիներում, ռեզերվուարներում):

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։



ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել գազամատակարարման ցանցերի նորոգման դուրս բերելու և նորոգող կազմակերպությանը (նորոգման

բրիգադին) հանձնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն ու անվտանգության միջոցառումները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գազամատակարարման ցանցը նորոգման դուրս բերելու համար անհրաժեշտ

փաստաթղթերը և ակտերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում գազամատակարարման ցանցը նորոգող կազմակերպությանը (նորոգման բրիգադին)

հանձնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և ակտերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում գազամատակարարման ցանցը նորոգման դուրս բերելու համար անհրաժեշտ

անվտանգության միջոցառումները,

4) ճիշտ է ներկայացնում գազամատակարարման ցանցը նորոգումից հետո շահագործման հանձնելու համար

անհրաժեշտ փաստաթղթերը և ակտերը,

5) ճիշտ է ներկայացնում գազամատակարարման ցանցը նորոգումից հետո շահագործման հանձնելու համար

անհրաժեշտ անվտանգության միջոցառումները։

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

գազամատակարարման ցանցի նորոգման դուրս բերելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի, ակտերի և

անվտանգության միջոցառումների, ինչպես նաև գազամատակարարման ցանցը նորոգումից հետո շահագործման

հանձնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի, ակտերի և անվտանգության միջոցառումների վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Գազամատակարարման ցանցը նորոգման դուրս բերելու գործառույթն ու անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Գազամատակարարման ցանցը նորոգող կազմակերպությանը նորոգման հանձնելու պայմաններն ու անհրաժեշտ

փաստաթղթերը: Գազամատակարարման ցանցը նորոգման դուրս բերելու և նորոգումից հետո շահագործման

հանձնելու կարգն ու անհրաժեշտ անվտանգության միջոցառումները:

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

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



նորոգման դուրս բերելու և նորոգումից հետո շահագործման հանձնելու փաստաթղթերի օրինակներ, ինչպես նաև

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, հենարանների տեղեկագրքեր, կոմպենսատորների տեղեկագրքեր,

մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն,

դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել գազամատակարարման ցանցերի ԳԿԿ-ները նորոգման դուրս բերելու և նորոգող կազմակերպությանը

(նորոգման բրիգադին) հանձնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն ու անվտանգության միջոցառումները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գազամատակարարման ցանցի ԳԿԿ-ները նորոգման դուրս բերելու համար անհրաժեշտ

փաստաթղթերը և ակտերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում գազամատակարարման ցանցի ԳԿԿ-ները նորոգող կազմակերպությանը (նորոգման

բրիգադին) հանձնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և ակտերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում գազամատակարարման ցանցի ԳԿԿ-ները նորոգման դուրս բերելու համար անհրաժեշտ

անվտանգության միջոցառումները,

4) ճիշտ է ներկայացնում գազամատակարարման ցանցի ԳԿԿ-ները նորոգումից հետո շահագործման հանձնելու

համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և ակտերը,

5) ճիշտ է ներկայացնում գազամատակարարման ցանցի ԳԿԿ-ները նորոգումից հետո շահագործման հանձնելու

համար անհրաժեշտ անվտանգության միջոցառումները։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր ԳԿԿ-ները

նորոգման դուրս բերելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի, ակտերի և անվտանգության միջոցառումների, ինչպես

նաև ԳԿԿ-ները նորոգումից հետո շահագործման հանձնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի, ակտերի և

անվտանգության միջոցառումների վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝



ԳԿԿ-ները նորոգման դուրս բերելու գործառույթն ու անհրաժեշտ փաստաթղթերը: ԳԿԿ-ները նորոգող

կազմակերպությանը նորոգման հանձնելու պայմաններն ու անհրաժեշտ փաստաթղթերը: ԳԿԿ-ները նորոգման դուրս

բերելու և նորոգումից հետո շահագործման հանձնելու կարգն ու անհրաժեշտ անվտանգության միջոցառումները:

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

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

նորոգման դուրս բերելու և նորոգումից հետո շահագործման հանձնելու փաստաթղթերի օրինակներ, ինչպես նաև

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, հենարանների տեղեկագրքեր, կոմպենսատորների տեղեկագրքեր,

մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն,

դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 20 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել գազի կոմպրեսորը նորոգման դուրս բերելու և նորոգող կազմակերպությանը (նորոգման բրիգադին)

հանձնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն ու անվտանգության միջոցառումները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գազի կոմպրեսորը նորոգման դուրս բերելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և ակտերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում գազի կոմպրեսորը նորոգող կազմակերպությանը (նորոգման բրիգադին) հանձնելու համար

անհրաժեշտ փաստաթղթերը և ակտերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում գազի կոմպրեսորը նորոգման դուրս բերելու համար անհրաժեշտ անվտանգության

միջոցառումները,

4) ճիշտ է ներկայացնում գազի կոմպրեսորը նորոգումից հետո շահագործման հանձնելու համար անհրաժեշտ

փաստաթղթերը և ակտերը,

5) ճիշտ է ներկայացնում գազի կոմպրեսորը նորոգումից հետո շահագործման հանձնելու համար անհրաժեշտ

անվտանգության միջոցառումները։

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



կոմպրեսորը նորոգման դուրս բերելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի, ակտերի և անվտանգության

միջոցառումների, ինչպես նաև գազի կոմպրեսորը նորոգումից հետո շահագործման հանձնելու համար անհրաժեշտ

փաստաթղթերի, ակտերի և անվտանգության միջոցառումների վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Գազի կոմպրեսորը նորոգման դուրս բերելու գործառույթն ու անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Գազի կոմպրեսորը

նորոգող կազմակերպությանը նորոգման հանձնելու պայմաններն ու անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Գազի

կոմպրեսորը նորոգման դուրս բերելու և նորոգումից հետո շահագործման հանձնելու կարգն ու անհրաժեշտ

անվտանգության միջոցառումները:

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

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

նորոգման դուրս բերելու և նորոգումից հետո շահագործման հանձնելու փաստաթղթերի օրինակներ, ինչպես նաև

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, հենարանների տեղեկագրքեր, կոմպենսատորների տեղեկագրքեր,

մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն,

դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 20 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել նորոգման աշխատանքների կազմակերպումը գազի տնտեսության ստորգետնյա կառույցներում

(հորերում, խրամուղիներում, ռեզերվուարներում)

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գազի տնտեսության ստորգետնյա կառույցներում (հորերում, խրամուղիներում,

ռեզերվուարներում) նորոգման աշխատանքները սկսելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և ակտերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում գազի տնտեսության ստորգետնյա կառույցներում (հորերում, խրամուղիներում,

ռեզերվուարներում) նորոգման աշխատանքները սկսելու համար անհրաժեշտ անվտանգության միջոցառումները,

3) ճիշտ է ներկայացնում գազի տնտեսության ստորգետնյա կառույցներում (հորերում, խրամուղիներում,



ռեզերվուարներում) նորոգման աշխատանքները սկսելու համար աշխատատեղի պատրաստման կարգը,

4) ճիշտ է ներկայացնում գազի տնտեսության ստորգետնյա կառույցներում (հորերում, խրամուղիներում,

ռեզերվուարներում) նորոգման աշխատանքների ժամանակ անհրաժեշտ անհատական պաշտպանության միջոցները,

5) ճիշտ է ներկայացնում գազի տնտեսության ստորգետնյա կառույցներում (հորերում, խրամուղիներում,

ռեզերվուարներում) նորոգումից հետո շահագործման հանձնելու համար անհրաժեշտ անվտանգության

միջոցառումները։

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

տնտեսության ստորգետնյա կառույցներում նորոգման աշխատանքները սկսելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի,

ակտերի և անվտանգության միջոցառումների, գազի տնտեսության ստորգետնյա կառույցներում նորոգման

աշխատանքների ժամանակ անհրաժեշտ անհատական պաշտպանության միջոցների, ինչպես նաև գազի

տնտեսության ստորգետնյա կառույցներում նորոգումից հետո շահագործման հանձնելու համար անհրաժեշտ

փաստաթղթերի, ակտերի և անվտանգության միջոցառումների վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Նորոգման աշխատանքների կազմակերպումը գազի տնտեսության ստորգետնյա կառույցներում: Անվտանգության

տեխնիկայի կանոնները գազի տնտեսության ստորգետնյա կառույցներում նորոգման աշխատանքների ժամանակ:

Նորոգման աշխատանքների թույլատրման կարգը գազի տնտեսության ստորգետնյա կառույցներում: Նորոգումից

հետո ստորգետնյա կառույցները շահագործման թույլատրելու կարգն ու անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

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

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

նորոգման դուրս բերելու և նորոգումից հետո շահագործման հանձնելու փաստաթղթերի օրինակներ, ինչպես նաև

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, հենարանների տեղեկագրքեր, կոմպենսատորների տեղեկագրքեր,

մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն,

դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:



ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԳԱԶԱՏԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՈՌՈԶԻԱՅԻՑ

Մոդուլի դասիչը ԳՍՀՇ 5-15-019

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել  ստորգետնյա և վերգետնյա գազատար խողովակները կոռոզիայից

պաշտպանելուն առնչվող աշխատանքների կազմակերպման կարողություններ։

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 36 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 36 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԳՍՀՇ 5-15-001 Ճարտարագիտական

գեոդեզիա և շինարարական աշխատանքների կազմակերպում, ԳՍՀՇ 5-15-002 Գազամատակարարման

համակարգի սխեմաներ ու սարքավորումների նախագծեր, ԳՍՀՇ 5-15-006 Չափագիտություն, ԳՍՀՇ 5-15-005

Տեխնիկական անվտանգության կանոնները վտանգավոր օբյեկտներում, ԳՍՀՇ 5-15-010 Գազամատակարարում և

օդափոխություն, ԳՍՀՇ 5-15-013 Էլեկտրա-գազաեռակցում, ԳՍՀՇ 5-15-014 Եռակցման աշխատատեղի և

եռակցվող մետաղի նախապատրաստումը, ԳՍՀՇ 5-15-015 Եռակցման կարերի որակի ստուգում  և արատների

վերացում մոդուլները։

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի ստորգետնյա և վերգետնյա գազատար խողովակների կոռոզիայի տեսակներն ու դրանց

պատճառները,

2) ներկայացնի ստորգետնյա և վերգետնյա գազատար խողովակների կոռոզիայից պաշտպանության

եղանակները:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։



ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ստորգետնյա և վերգետնյա գազատար խողովակների կոռոզիայի տեսակներն ու դրանց պատճառները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնութագրում մետաղների կոռոզիան,

2) ճիշտ է ներկայացնում ստորգետնյա և վերգետնյա գազատար խողովակների կոռոզիայի տեսակները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ստորգետնյա և վերգետնյա գազատար խողովակների կոռոզիայի պատճառները,

4) ճիշտ է ներկայացնում ստորգետնյա և վերգետնյա գազատար խողովակների կոռոզիայի վտանգը։

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

կոռոզիայի, ստորգետնյա և վերգետնյա գազատար խողովակների կոռոզիայի տեսակների և պատճառների, ինչպես

նաև ստորգետնյա և վերգետնյա գազատար խողովակների կոռոզիայի հետևանքով հնարավոր վտանգների

վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Մետաղների կոռոզիա և դրա տեսակները: Կոռոզիայի պատճառներն ու խողովակագծերի համար դրա ներկայացրած

վտանգը:

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

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

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,

ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 22 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ստորգետնյա և վերգետնյա գազատար խողովակների կոռոզիայից պաշտպանության եղանակները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ստորգետնյա և վերգետնյա գազատար խողովակները կոռոզիայից պաշտպանվելու

եղանակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ստորգետնյա և վերգետնյա գազատար խողովակները մեխանիկական կոռոզիայից

պաշտպանվելու եղանակները,



3) ճիշտ է ներկայացնում ստորգետնյա գազատար խողովակները էլեկտրաքիմիական կոռոզիայից պաշտպանվելու

եղանակները,

4) ճիշտ է ներկայացնում ստորգետնյա գազատար խողովակների հակակոռոզիոն միջոցառումների նպատակով

կատարվող աշխատանքների կազմակերպման ընթացքը։

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

և վերգետնյա գազատար խողովակները մեխանիկական ու քիմիական կոռոզիայից պաշտպանվելու եղանակների,

ինչպես նաև ստորգետնյա և վերգետնյա գազատար խողովակները մեխանիկական կոռոզիայից պաշտպանվելու

եղանակների վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Խողովակները կոռոզիայից պաշտպանելու եղանակները: Խողովակների հակակոռոզիոն միջոցառումներ:

Հակակոռոզիոն միջոցառումների դերն ու նշանակությունը:

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

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

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,

ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 22 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳԱԶ ՍՊԱՌՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

Մոդուլի դասիչը ԳՍՀՇ 5-15-020

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գազամատակարարման համակարգերի սարքավորումների և գազ

սպառող արդյունաբերական սարքավորումները մոնտաժելուց հետո աշխատանքի թույլատրելու համար անհրաժեշտ

ստուգումներին ու փորձարկումներին առնչվող աշխատանքների կազմակերպման կարողություններ։



Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 70 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 38 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԳՍՀՇ 5-15-001 ,Ճարտարագիտական

գեոդեզիա և շինարարական աշխատանքների կազմակերպումե, ԳՍՀՇ 5-15-002 ,Գազամատակարարման

համակարգի սխեմաներ ու սարքավորումների նախագծերե, ԳՍՀՇ 5-15-006 Չափագիտություն, ԳՍՀՇ 5-15-005

Տեխնիկական անվտանգության կանոնները վտանգավոր օբյեկտներում, ԳՍՀՇ 5-15-010 Գազամատակարարում և

օդափոխություն, ԳՍՀՇ 5-15-013 Էլեկտրա-գազաեռակցում, ԳՍՀՇ 5-15-014 Եռակցման աշխատատեղի և

եռակցվող մետաղի նախապատրաստումը, ԳՍՀՇ 5-15-015 Եռակցման կարերի որակի ստուգում  և արատների

վերացում մոդուլները։

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի առաջնային էներգառեսուրսների տեսակները, կազմը, պաշարները և վառելիքի այրման համար

անհրաժեշտ օդի քանակության որոշումը,

2) ներկայացնի գազի կոմպրեսորների տեսակներն ու դրանց բնութագրերը,

3) ներկայացնի  հնոցային սարքերի տեսակներն (շերտային հնոցներ, շերտային մեխանիկական հնոցներ,

կամերային հնոցներ) ու դրանց բնութագրերը,

4) ներկայացնի կաթսայական տեղակայանքների տեսակները (արտադրական, արտադրական – ջեռուցման,

ջեռուցման),

5) ներկայացնի կաթսայական տեղակայանքների նշանակությունն ու դրանց օժանդակ սարքավորումները:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել առաջնային էներգառեսուրսների տեսակները, կազմը, պաշարները և վառելիքի այրման համար

անհրաժեշտ օդի քանակության որոշումը



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում առաջնային էներգառեսուրսների տեսակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում առաջնային էներգառեսուրսների կազմը,

3) ճիշտ է ներկայացնում առաջնային էներգառեսուրսների պաշարները,

4) ճիշտ է կարողանում որոշել վառելիքի համար անհրաժեշտ օդի քանակությունը։

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

էներգառեսուրսների պաշարների, տեսակների և դրանց կազմի, ինչօպես նաև վառելիքի այրման համար անհրաժեշտ

օդի քանակության որոշման եղանակների վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

ՀՀ-ում առկա և ներկրվող  առաջնային էներգառեսուրսների կազմն ու պաշարները: Վառելիքի այրման համար

անհրաժեշտ օդի քանակություն, դչա որոշման մեթոդները:

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

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

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,

ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել գազի կոմպրեսորների տեսակներն ու դրանց բնութագրերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գազի կոմպրեսորների տեսակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում գազի կոմպրեսորների կառուցվածքն ու աշխատանքի սկզբունքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում գազի կոմպրեսորների անվտանգ շահագործման կանոնները։

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

կոմպրեսորների տեսակների, դրանց կառուցվածքի և աշխատանքի սկզբունքի, ինչպես նաև գազի կոմպրեսորների

անվտանգ շահագործմանը ներկայացվող պահանջների վերաբերյալ:



Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Գազի կոմպրեսորներ, դրանց տեսակներն ու կառուցվածքը: Գազի կոմպրեսորների կառուցվածքային

յուրահատկություններն ու աշխատանքի սկզբունքը:

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

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

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,

ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 16 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել հնոցային սարքերի տեսակներն (շերտային հնոցներ, շերտային մեխանիկական հնոցներ, կամերային

հնոցներ) ու դրանց բնութագրերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շերտային հնոցների կառուցվածքն ու աշխատանքի սկզբունքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում շերտային մեխանիկական հնոցների կառուցվածքն ու աշխատանքի սկզբունքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում կամերային հնոցների կառուցվածքն ու աշխատանքի սկզբունքը,

4) ճիշտ է ներկայացնում հնոցային սարքերի ընդհանուր բնութագրերը։

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

մեխանիկական կամ կամերային հնոցների կառուցվածքի և աշխատանքի սկզբունքի, ինչպես նաև հնոցային սարքերի

ընդհանուր բնութագրերի վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Հնոցներ, դրանց տեսակները, զարգացման փուլերն ու աշխատանքի սկզբունքը: Շերտային մեխանիկական հնոցներ,

դրանց բնութագրերը: Կամերային հնոցներ, դրանց բնութագրերը: Շերտային մեխանիկական ու կամերային

հնոցներին ներկայացվող տեխնիկական անվտանգության պահանջները:

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



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

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,

ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել կաթսայական տեղակայանքների տեսակները (արտադրական, արտադրական – ջեռուցման,

ջեռուցման)

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կաթսայական տեղակայանքների տեսակներից արտադրական կաթսաները,

2) ճիշտ է շարադրում կաթսայական տեղակայանքների տեսակներից արտադրական – ջեռուցման կաթսաները,

3) ճիշտ է շարադրում կաթսայական տեղակայանքների տեսակներից ջեռուցման կաթսաները։

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

արտադրական ու ջեռուցման կաթսաների և դրանց սկզբունքային տարբերությունների վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Արտադրական (հակաճնշումային և այլն) կաթսաներ և արտադրական – ջեռուցման կաթսաներ: Արտադրական

(հակաճնշումային և այլն) կաթսաներ և արտադրական – ջեռուցման կաթսաների կառուցվածքային

յուրահատկությունները: Ջեռուցման կաթսաներ:

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

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

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,

ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել կաթսայական տեղակայանքների նշանակությունն ու դրանց օժանդակ սարքավորումները



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կաթսայական տեղակայումների նշանակությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում կաթսայական տեղակայումների օժանդակ սարքավորումները,

3) ճիշտ է ներկայացնում կաթսայական տեղակայումների օժանդակ սարքավորումների նշանակությունը և

աշխատանքի սկզբունքը։

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

կաթսայական տեղակայումների նշանակության, ինչպես նաև կաթսայական տեղակայումների օժանդակ

սարքավորումների, դրանց նշանակության և աշխատանքի սկզբունքների վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

կաթսայական տեղակայանքների դերն ու նշանակությունը: Կաթսայական տեղակայանքների օժանդակ

սարքավորումներ, դրանց ընտրության սկզբունքը: Կաթսայական տեղակայանքների օժանդակ սարքավորումների

դերն ու նշանակությունը:

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

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

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,

ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԳԱԶ ՍՊԱՌՈՂ ՍԱՐՔԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ

Մոդուլի դասիչը ԳՍՀՇ 5-15-021

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կենցաղային գազ սպառող սարքերի տեղակայմանն ու

շահագործմանն առնչվող աշխատանքների կազմակերպման կարողություններ։

Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 54 ժամ



գործնական աշխատանք՝ 54 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԳՍՀՇ 5-15-001 Ճարտարագիտական

գեոդեզիա և շինարարական աշխատանքների կազմակերպում, ԳՍՀՇ 5-15-002 Գազամատակարարման

համակարգի սխեմաներ ու սարքավորումների նախագծերե ԳՍՀՇ 5-15-006 Չափագիտությունե ԳՍՀՇ 5-15-005

Տեխնիկական անվտանգության կանոնները վտանգավոր օբյեկտներում, ԳՍՀՇ 5-15-010 Գազամատակարարում և

օդափոխություն, ԳՍՀՇ 5-15-013 Էլեկտրա-գազաեռակցում, ԳՍՀՇ 5-15-014 Եռակցման աշխատատեղի և

եռակցվող մետաղի նախապատրաստումը, ԳՍՀՇ 5-15-015 Եռակցման կարերի որակի ստուգում  և արատների

վերացում մոդուլները։

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի կենցաղային գազ սպառող սարքավորումների աշխատանքը բնութագրող ջերմատեխնիկական,

շահագործման, հիգիենիկ և տեխնոլոգիական բնութագրերը,

2) ներկայացնի գազօջախների, ջեռոցային պահարանների, ջեռուցման վառարանների տեսակները, դրանց

կառուցվածքը, տեղակայման պայմաններն ու անվտանգ շահագործման կանոնները,

3) ներկայացնի այրվող գազեր ազդանշանիչ սարքերի (դետեկտորները), էլեկտրամագնիսական վթարային

անջատիչ կափույրների տեսակները, տեղադրման պայմանները և անվտանգ շահագործման կանոնները,

4) ներկայացնի գազով աշխատող ջերմամատակարարման կենցաղային և կենտրոնացված

ջերմամատակարարման համակարգերը, դրանց  միջև եղած տարբերությունները, ինչպես նաև դրանցից

յուրաքանչյուրի առավելություններն ու  թերությունները,

5) ներկայացնի կենցաղային կաթսաների տեսակները (ըստ ջերմակրի շրջանառության կազմակերպման, ըստ

օգտագործվող վառելքի, ըստ նշանակության, ըստ քարշի իրականացման տեսակի, ըստ օդի մատուցման և

ծխագազերի հեռացման, ըստ տեղադրման, ըստ ավտոմատացման աստիճանի հատկանիշների), տեղադրման

պայմանները և շահագործումը,

6) Ստուգի կենցաղային գազ սպառող սարքավորումների տեղակայման, հավաքակցման ճշտությունը,



շահագործման անվտանգությունը, հայտնաբերել և վերացնել անսարքությունները:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կենցաղային գազ սպառող սարքավորումների աշխատանքը բնութագրող ջերմատեխնիկական,

շահագործման, հիգիենիկ և տեխնոլոգիական բնութագրերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կենցաղային գազ սպառող սարքավորումների աշխատանքը բնութագրող

ջերմատեխնիկական բնութագրերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում կենցաղային գազ սպառող սարքավորումների աշխատանքը բնութագրող շահագործման

բնութագրերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում կենցաղային գազ սպառող սարքավորումների աշխատանքը բնութագրող հիգիենիկ

բնութագրերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում կենցաղային գազ սպառող սարքավորումների աշխատանքը բնութագրող տեխնոլոգիական

բնութագրերը։

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

գազ սպառող սարքավորումների աշխատանքը բնութագրող ջերմատեխնիկական, շահագործման ու

տեխնոլոգիական բնութագրերի վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Կենցաղային գազ սպառող սարքավորումների տեսակներն ու աշխատանքի սկզբունքները: Կենցաղային գազ

սպառող սարքավորումների բնութագրերը: Կենցաղային գազ սպառող սարքավորումների կարգաբերում:

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

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

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,

ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:



ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել գազօջախների, ջեռոցային պահարանների, ջեռուցման վառարանների տեսակները, դրանց

կառուցվածքը, տեղակայման պայմաններն ու անվտանգ շահագործման կանոնները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գազօջախների, ջեռոցային պահարանների և ջեռուցման վառարանների տեսակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում գազօջախների, ջեռոցային պահարանների և ջեռուցման վառարանների կառուցվածքը,

3) ճիշտ է շարադրում գազօջախների, ջեռոցային պահարանների և ջեռուցման վառարանների տեղակայման

պայմանները,

4) ճիշտ է ներկայացնում գազօջախների, ջեռոցային պահարանների և ջեռուցման վառարանների անվտանգ

շահագործման կանոնները։

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

գազօջախների, ջեռոցային պահարանների և ջեռուցման վառարանների տեսակների, կառուցվածքի, դրանց

տեղակայման պայմանների և անվտանգ շահագործման կանոնների վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Գազօջախների, ջեռոցային պահարանների և ջեռուցման վառարաններ: Գազօջախների, ջեռոցային պահարանների և

ջեռուցման վառարանների տեսակներն ու դրանց աշխատանքի սկզբուները: Գազօջախների, ջեռոցային

պահարանների և ջեռուցման վառարանների տեղակայմանը և անվտանգ շահագործման ներկայացվող պահանջները:

Գազօջախների, ջեռոցային պահարանների և ջեռուցման վառարանների կարգաբերումը:

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

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

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,

ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել այրվող գազեր ազդանշանիչ սարքերի (դետեկտորները), էլեկտրամագնիսական վթարային անջատիչ

կափույրների տեսակները, տեղադրման պայմանները և անվտանգ շահագործման կանոնները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում այրվող գազերի ազդանշանիչ սարքերի տեսակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրամագնիսական վթարային անջատիչ կափույրների տեսակները,

3) ճիշտ է ներկայացնում այրվող գազերի ազդանշանիչ սարքերի, էլեկտրամագնիսական վթարային անջատիչ

կափույրների տեղադրման պայմանները,

4) ճիշտ է ներկայացնում այրվող գազերի ազդանշանիչ սարքերի, էլեկտրամագնիսական վթարային անջատիչ

կափույրների անվտանգ շահագործման կանոնները։

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

գազերի ազդանշանիչ սարքերի, էլեկտրամագնիսական վթարային անջատիչ կափույրների տեսակների, ինչպես նաև

դրանց տեղադրման պայմանների և անվտանգ շահագործման կանոնների վերաբերյալ։

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Գազիֆիկացված բնակարանների և տեղամասերի պաշտպանիչ սարքեր (ազդանշանիչ, վթարային անջատիչ կափույր

և այլն): Գազդանշանիչ սարքերի տեսակներն ու աշխատանքի սկզբունքը: Վթարային անջատիչ կափույրների

տեսակներն ու աշխատանքի սկզբունքը:

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

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

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,

ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել գազով աշխատող ջերմամատակարարման կենցաղային և կենտրոնացված ջերմամատակարարման



համակարգերը, դրանց  միջև եղած տարբերությունները, ինչպես նաև դրանցից յուրաքանչյուրի առավելություններն ու

թերությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գազով աշխատող ջերմամատակարարման կենցաղային համակարգերի և կենտրոնացված

ջերմամատակարարման համակարգերը,

2) ճիշտ է շարադրում գազով աշխատող ջերմամատակարարման կենցաղային համակարգերի և կենտրոնացված

ջերմամատակարարման համակարգերի միջև եղած տարբերությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում գազով աշխատող ջերմամատակարարման կենցաղային համակարգերի և կենտրոնացված

ջերմամատակարարման համակարգերից յուրաքանչյուրի առավելություններն ու թերությունները։

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

աշխատող ջերմամատակարարման կենցաղային համակարգերի և կենտրոնացված ջերմամատակարարման

համակարգերի, ինչպես նաև դրանց միջև եղած տարբերությունների վերաբերյալ։

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Ջերմամատակարարման անհատական կենցաղային և կենտրոնացված ջերմամատակարարման համակարգեր:

Ջերմամատակարարման անհատական կենցաղային և կենտրոնացված ջերմամատակարարման համակարգերի

սխեմաների տարբերություններն ու նմանությունները: Ջերմամատակարարման անհատական կենցաղային և

կենտրոնացված ջերմամատակարարման համակարգերի սխեմաների առավելություններն ու թերությունները:

Ջերմամատակարարման անհատական կենցաղային և կենտրոնացված ջերմամատակարարման համակարգերի

կարգաբերումը:

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

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

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,

ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել կենցաղային կաթսաների տեսակները (ըստ ջերմակրի շրջանառության կազմակերպման, ըստ

օգտագործվող վառելքի, ըստ նշանակության, ըստ քարշի իրականացման տեսակի, ըստ օդի մատուցման և

ծխագազերի հեռացման, ըստ տեղադրման, ըստ ավտոմատացման աստիճանի հատկանիշների), տեղադրման

պայմանները և շահագործումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կենցաղային կաթսաների տեսակները (ըստ ջերմակրի շրջանառության կազմակերպման,

ըստ օգտագործվող վառելքի, ըստ նշանակության, ըստ քարշի իրականացման տեսակի, ըստ օդի մատուցման և

ծխագազերի հեռացման, ըստ տեղադրման, ըստ ավտոմատացման աստիճանի հատկանիշների),

2) ճիշտ է ներկայացնում կենցաղային կաթսաների տեղադրման պայմանները,

3) ճիշտ է ներկայացնում կենցաղային կաթսաների անվտանգ շահագործման կանոնները։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր կենցաղային

կաթսաների տեսակների և դրանց տեղադրման պայմանների, ինչպես նաև դրանց անվտանգ շահագործման

կանոնների վերաբերյալ։

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Կենցաղային կաթսաների տեսակները: Կենցաղային կաթսաների տեղադրմանը ներկայացվող պահանջներ:

Կենցաղային կաթսաներին ներկայացվող տեխնիկական անվտանգության պահանջներ: Կենցաղային կաթսաների

կարգաբերում:

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

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

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,

ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ



ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ստուգել կենցաղային գազ սպառող սարքավորումների տեղակայման, հավաքակցման ճշտությունը, շահագործման

անվտանգությունը, հայտնաբերել և վերացնել անսարքությունները

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է ստուգել կենցաղային գազ սպառող սարքավորումների տեղակայման, հավաքակցման ճշտությունը,

2) կարողանում է ստուգել կենցաղային գազ սպառող սարքավորումների շահագործման անվտանգությունը,

3) կարողանում է հայտնաբերել և վերացնել կենցաղային գազ սպառող սարքավորումների անսարքությունները։

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

ստուգել կենցաղային գազ սպառող սարքավորումների տեղակայման, հավաքակցման ճշտությունը: Ստուգել

հայտնաբերել և վերացնել կենցաղային գազ սպառող սարքավորումների անսարքությունները։

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Գազ սպառող սարքավորումների տեղակայման ու հավաքակցման ճշտության ստուգման մեթոդները: Գազ սպառող

սարքավորումների շահագործման անվտանգության պահանջները: Կենցաղային գազ սպառող սարքավորումների

անսարքությունների հայտնաբերման և վերացման ձևերը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողն ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական

հանձնարարությունները։

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

մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական մշակումներ,

ցուցումներ, տեղեկատվական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, ինչպես նաև ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ


