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I.  àôêàôØÜ²Î²Ü ¶àðÌÀÜÂ²òÆ Ä²Ø²Ü²Î²òàôÚòÀ 
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û·áëïáë II. Ä³Ù³Ý³ÏÇ µÛáõç»Ý /ß³µ³ÃÝ»ñáí/ 
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III. àôêàôØÜ²Î²Ü ¶àðÌÀÜÂ²òÆ äÈ²ÜÀ 

N 
 
 

²é³ñÏ³Ý»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ Ùá¹áõÉÝ»ñÁ 

²ï»ëï³íáñáõÙ Áëï 
ÏÇë³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ 

àõë³ÝáÕÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÁ 
(Å³Ù) 

´³ßËáõÙÝ Áëï Ïáõñë»ñÇ ¨ ÏÇë³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ 

øÝÝáõÃ. 
êïáõ- 
·³ñù 

Îáõ
ñë 

³ßË
. 

ä³ñï³¹Çñ Éë³ñ³Ý³ÛÇÝ µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝ 1-ÇÝ Ïáõñë 2- ñ¹ Ïáõñë 3-ñ¹ Ïáõñë 4-ñ¹ Ïáõñë 

ÀÝ¹³-
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ß³µ 

 

2-ñ¹ 
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16 
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19 

ß³µ. 

7-ñ¹ 
ÏÇë. 
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î»ë³Ï
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áõëáõó. 

È³µáñ. 
¨ ·áñÍÝ. 

³ßË 

ê»ÙÇÝ³ñ 
å³ñ³å-

ÙáõÝù 

1. ÀÜ¸Ð²Üàôð ÐàôØ²ÜÆî²ð,   êàòÆ²È-îÜîºê²¶Æî²Î²Ü ºì  
ÀÜ¸Ð²Üàôð ´Ü²¶Æî²Î²Ü 

       
        

1.1 Ð³Ûáó É»½íÇ ¨ ËáëùÇ Ùß³ÏáõÛÃÇ ÑÇÙáõÝùÝ»ñ  5,6 տ  72 12 60      32 40   

1.2 ¾ÏáÉá·Ç³ÛÇ ÑÇÙáõÝùÝ»ñ  5,6 տ  36 30 6      16 20   

1.3 ä³ïÙáõÃÛáõÝ  5,6 տ  36 18 18      24 12   

1.4 Æñ³íáõÝùÇ ÑÇÙáõÝùÝ»ñ  5,6 տ  36 18 18      24 12   

1.5 úï³ñ É»½áõ  5,6 տ  60  60      32 28   

1.6 üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³  5,6 տ  70  70      32  38   

1.7 ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ ¨  ³ñï³Ï³ñ· 
Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñ 

 5 տ  18 9 9  
    18    

1.8 ø³Õ³ù³·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ ëáóÇáÉá·Ç³ÛÇ ÑÇÙáõÝùÝ»ñ  5 տ  18 9 9      18    

 ÀÜ¸²ØºÜÀ    346        196 150   

2. ²è²Üòø²ÚÆÜ ÐØîàôÂÚàôÜÜºð                

2.1 Ð³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ  5 տ  36 4 32      36    

2.2 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ 

 5 տ  36 12 24  
    36    

2.3 Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ûå»ñ³ïñáõÃÛ³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ  5 տ  54  54      54    

2.4 ²Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ ¨ ³é³çÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ  5 տ  36 20 16      36    

 ÀÜ¸²ØºÜÀ    162 36 126      162    

4. ÀÜ¸Ð²Üàôð  Ø²êÜ²¶Æî²Î²Ü                

4.1 ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ Ý»ñÏ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ 
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 

 5 տ  72 32 40  
    72    

4.2 â³÷³·ÇïáõÃÛáõÝ  5 տ  36 18 18      36    

4.3 ´³ñÓñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ Ý»ñÏ³ñ³ñ³Ï³Ý 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ û·ï·áñÍíáÕ ÷³Ûï³Ù³ÍÝ»ñÇ, 
É³ëï³ÏÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ, Ñ³í³ùáõÙ, ù³Ý¹áõ 

 5 տ  20 4 16  
    20    

 ÀÜ¸²ØºÜÀ    128 54 74      128    

5. Ð²îàôÎ Ø²êÜ²¶Æî²Î²Ü                

5.1 Þ»Ýù»ñÇ ¨ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³ùÇÝ ¨ Ý»ñùÇÝ 
Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÇ Ý»ñÏÙ³Ý ¨ å³ëï³é³å³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 
³ÝÑñ³Å»ßï Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 

 6 տ  72  72  
     72   

5.2 Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ Ý»ñÏÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ 

 6 տ  72  72  
     72   

5.3 ö³Ûï» Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ Ý»ñÏÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ 

 6 տ  54  54  
     54   

5.4 ä³ñ½ ¨ ÷áùñ³Í³í³É ¹»Ïáñ³ïÇí ¹»ï³ÉÝ»ñÇ ³Ùñ³óáõÙ  6 տ  48  48       48   

5.5 Ü»ñùÇÝ ¨ ³ñï³ùÇÝ Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÇ Ý»ñÏáõÙ  6 տ  72  72       72   

5.6 Ø»ï³ÕÛ³ Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÇ Ý»ñÏáõÙ  6 տ  72  72       72   
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5.7 ö³Ûï» Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÇ Ý»ñÏáõÙ  6 տ  72  72       72   

5.8 ä³ëï³é³å³ïÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ  6 տ  72  72       72   

 ÀÜ¸²ØºÜÀ    534  534       534   

6. ÀÜîðàìÆ    52        52    

 ä²Ðàôêî²ÚÆÜ  Ä²Øºð    38        38    

 ÀÜ¸²ØºÜÀ    1260        576 684   

 ÊàðÐð¸²îìàôÂÚàôÜÜºð    100            

 Þ³µ³Ãí³ Å³Ù»ñÇ ù³Ý³ÏÁ            36 36   

 

 
              

IV. Ü²Ê²êÆð²Î²Ü ²è²ðÎ²Üºð 
  N VII. ²ÜÐð²ÄºÞî Î²´ÆÜºîÜºðÆ, È²´àð²îàðÆ²ÜºðÆ ºì 

²ðÐºêî²ÜàòÜºðÆ ò²ÜÎÀ 

1 Աշխատանք նյութի հետ (÷áùñ³Í³í³É ¹»Ïáñ³ïí 

¹»ï³ÉÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ) 

   Î²´ÆÜºîÜºð 

2 ÜÏ³ñãáõÃÛáõÝ   1 Մասնագիտական տեխնոլոգիայի և շինարարական նայութերի 

3 ì³ñí»É³Ï»ñåÇ ÑÇÙáõÝùÝ»ñ   2 Հատուկ մասնագիտական  

4    3 Համակարգչային 

    4 Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքների  

 V. äð²ÎîÆÎ² ÎÇë³ÙÛ³Ï Þ³µ³Ã 5 Օտառ լեզվի  

1 àõëáõÙÝ³Ï³Ý  6 2 6 Աշխատանքի անվտանգության 

3 ²ñï³¹ñ³Ï³Ý 6 5   

 ÀÜ¸²ØºÜÀ     

 
                               
                               
 

VI. àôêàôØÜ²èàôÂÚ²Ü ²ØöàöÆâ ²îºêî²ìàðàôØ                              
                        

                      Համալիր քննություն հատուկ մասնագիտական մոդուլներից /հուլիսի 13-ից 19-ը 

շրջանում/ 

  

  

 È²´àð²îàðÆ²Üºð 

1 Շինարարական նյութերի 

 ²ðÐºêî²ÜàòÜºð 

1 Ուսումնական արհեստանոց 

2 Ներկարարական աշխատանքների 

3 Հատուկ մասնագիտական 

 Ø²ð¼²Î²Ü Ð²Ø²ÈÆð 

1 Մարզադահլիճ  

2 Մարզահրապարակ 

  

 
 

VIII. àôêàôØÜ²Î²Ü äÈ²ÜÆ ä²ð¼²´²ÜàôØÜºð 
1. àôë³ÝáÕÝ»ñÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ûáõñ³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ëïáõ·»Éáõ, ÇÝãå»ë Ý³¨ áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý  ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ  í»ñ³ÑëÏ»Éáõ  Ýå³ï³Ïáí, Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßÙ³Ùµ Ï³ñáÕ »Ý 

³ÝóÏ³óí»É ³é³ÝÓÇÝ  ³é³ñÏ³Ý»ñÇ /Ùá¹áõÉÝ»ñÇ/ ÁÝÃ³óÇÏ /ÙÇç³ÝÏÛ³É/  ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ëïáõ·³ñùÝ»ñ, ëïáõ·áÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ: êïáõ·³ñùÝ»ñÝ, ³Û¹ ÃíáõÙª ï³ñµ»ñ³Ïí³Í, ³ÝóÏ³óíáõÙ »Ý ³é³ñÏ³ÛÇ /Ùá¹áõÉÇ/ 

Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³Ù»ñÇ Ñ³ßíÇÝ:  Àëï ³é³ñÏ³Ý»ñÇ /Ùá¹áõÉÝ»ñÇ/ª  ëïáõ·áÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÃÇíÁ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿  áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý  ËáñÑáõñ¹Á: øÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ëïáõ·³ñùÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ï³ñ·Á 
ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ÐÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ:  

2. È³µáñ³ïáñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ,  ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇ, Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ, ·áñÍÝ³Ï³Ý, ë»ÙÇÝ³ñ,   ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³ÛÇ ,ÇÝãå»ë Ý³¨  áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó »ñ³ßË³íáñ³Í ³é³ÝÓÇÝ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ 

/Ùá¹áõÉÝ»ñÇ/ ·Íáí áõëáõÙÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ, Ïáõñë³ÛÇÝ Ý³Ë³·ÍÙ³Ý ¨ ³ñÑ»ëï³ÝáóÝ»ñáõÙ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý áõëáõóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï  áõëáõÙÝ³Ï³Ý ËáõÙµÁ  µÛáõç»ï³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ ¿ µ³Å³Ýí»É 
»ÝÃ³ËÙµ»ñÇª Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñáõÙ ³éÝí³½Ý 8 áõë³ÝáÕª »ÉÝ»Éáí áõëáõó³ÝíáÕ ³é³ñÏ³ÛÇ /Ùá¹áõÉÇ/ Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÇó:  Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ áõëáõÙÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ 

»Ý ³ÝóÏ³óí»É ³é³ÝÓÇÝ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï /³ÝÑ³ï³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ, áõëáõóÙ³Ý ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý Ó¨»ñ ¨ ³ÛÉÝ/: àôëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßÙ³Ùµ ³é³ÝÓÇÝ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ /Ùá¹áõÉÝ»ñÇ/ 
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ï»ë³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÁ Ï³ñáÕ  ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåí»É Ñáëù³ÛÇÝ  å³ñ³åÙáõÝùÇ  Ó¨áí:  àôëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßáõÙÝ»ñÝ áõ »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ ëÏ½µáõÙ ùÝÝ³ñÏáõÙ ¿ ùáÉ»çÇ ËáñÑáõñ¹Á, 

Ñ³ëï³ïáõÙ` ïÝûñ»ÝÁ: 

3. Ü³Ë³ëÇñ³Ï³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÁ, ¹ñ³Ýó Í³í³ÉÁ ¨ áõëáõóÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ,µ³Ûó áã ³í»ÉÇ, ù³Ý ß³µ³ÃÁ  4 Å³Ù, áñáßáõÙ ¿ ùáÉ»çÁ: ²ÙµÇáÝÝ»ñÇ, ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý /óÇÏÉ³ÛÇÝ/ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í  
      Ý³Ë³ëÇñ³Ï³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Íñ³·ÇñÁ  Ñ³ëï³ïáõÙ  ¿ ùáÉ»çÇ áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á: 

4. üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³ÛÇ ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Íñ³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ÝÛáõÃÁ  Ï³ñáÕ ¿ Çñ³óí»É  Ý³¨ ³ñï³áõëáõÙÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ  Ó¨»ñáíª Ù³ñ½³Ï³Ý ³ÏáõÙµÝ»ñáõÙ, ë»ÏóÇ³Ý»ñáõÙ, ËÙµ³ÏÝ»ñáõÙ: 

5. àôëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÁ, »ÉÝ»Éáí ï»Õ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÷á÷áË»Éª å³ñï³¹Çñ å³Ñå³Ý»Éáí ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý áõëáõóÙ³Ý, Ùá¹áõÉÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³Ý, åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ, ³ñÓ³Ïáõñ¹Ç  
    ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ:  

6. ²ÙµÇáÝÝ»ñÇ, ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý /óÇÏÉ³ÛÇÝ/ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ  Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ó¨Á  Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á: 

7. ä»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ÉÇ³½áñí³Í Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Å³Ù»ñÇ Ñ³ßíÇÝ: 
8. ä³Ñáõëï³ÛÇÝ Å³Ù»ñÁ  ïÝûñÇÝáõÙ ¿ ùáÉ»çÁª  áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßÙ³Ùµª ÐÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³Í Ï³ñ·Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

9. àôëáõÙÝ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý Ï³ñáÕ ¿ ³ÝóÏ³óí»É Ï»ÝïñáÝ³óí³Í, Ï³Ù ï»ë³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³çáñ¹³µ³ñª å³Ñå³Ý»Éáí  åÉ³Ýáí  Ý³Ë³ï»ëí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÁ: äñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý  Å³ÙÏ»ïÁ   

Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï»Õ³ß³ñÅ»É áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ ÝáõÛÝ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ  ÁÝÃ³óùáõÙ: äñ³ÏïÇÏ³ÛÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ó¨ ³í³ñïíáõÙ ¿ Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ùµª ·Ý³Ñ³ïáõÙáí: 
10. Ü³Ë³³í³ñï³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý ³Ýó ¿ Ï³óíáõÙ Ï»ÝïñáÝ³óí³Í Ï³ñ·áí, áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³Ýáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ: 

11. øáÉ»çÁ, »ÉÝ»Éáí  ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÇó, Ï³ñáÕ ¿ ëï»ÕÍ»É  Éñ³óáõóÇã Ï³µÇÝ»ïÝ»ñ, Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í Éë³ñ³ÝÝ»ñ: 
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Մոդուլի անվանումը` <<ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ՆԵՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ >> 

Մոդուլի դասիչը` ՀՇԱԻ-ՀՕ-3-11 -001 
Մոդուլի տևողությունը`        72 ժամ 
տեսական պարապմունք`    32 ժամ 
գործնական պարապմունք` 40 ժամ 
 Մոդուլի նպատակը` սովորողի մոտ  ձևավորել գիտելիքներ և հմտություններ՝ 

նախապատրաստական, ներկարարական և ավարտական  աշխատանքների ընթացքում 

օգտագործվող շինարարական նյութերի վերաբերյալ: 

  Մուտքային պահանջներ` այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սկզբնական 

մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն: 

 Արդյունքները 
1. Ներկայացնել ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող շինարարական 

նյութերի (էմուլսիաներ, մածիկներ, ծեփամածիկներ, գունանյութեր, հավելանյութեր, 

շաղախներ, սոսինձներ, յուղաներկեր, օլիֆներ, էմուլսիոն ներկեր, էմալային, 

նիտրոգլիֆտալային, լատեքսային ներկեր և այլն) տեսակները, հատկությունները, կիրառման 

բնագավառները: 

2. Ներկայացնել լուծիչների  տեսակները, հատկությունները, կիրառման բնագավառները: 

3.Ներկայացնել  յուղաներկի տեսակները, հատկությունները, կիրառման բնագավառները: 

4.Պատրաստել շաղախներ, սոսինձներ, մածիկներ՝ նախապատրաստական 

աշխատանքներում կիրառելու համար: 

5.Ներկայացնել  սոսնձային ներկի տեսակները, հատկությունները, կիրառման 

բնագավառները: 

6.Ներկայացնել լատեքսային  ներկի տեսակները, հատկությունները, կիրառման 

բնագավառները: 

7.Ներկայացնել էմալային  ներկի տեսակները, հատկությունները, կիրառման 

բնագավառները: 

8.Ներկայացնել պաստառների տեսակները, հատկությունները, կիրառման 

բնագավառները: 

 Գնահատման կարգը` Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի 

համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

Արդյունք 1. Ներկայացնել ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող 

շինարարական նյութերի (էմուլսիաներ, մածիկներ, ծեփամածիկներ, գունանյութեր, 

հավելանյութեր, շաղախներ, սոսինձներ, յուղաներկեր, օլիֆներ, էմուլսիոն ներկեր, էմալային, 

նիտրոգլիֆտալային, լատեքսային ներկեր և այլն) տեսակները, հատկությունները, կիրառման 

բնագավառները: 

Կատարման չափանիշները 
ա.ճիշտ է ներկայացնում ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող 

շինարարական  նյութերի տեսակները, 

բ.ճիշտ է ներկայացնում ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող 

շինարարական նյութերի հատկությունները, 

գ.ճիշտ ներկայացնում անհրաժեշտ նյութի պատրաստման չափաբաժինները,  

դ.ճիշտ է ներկայացնում ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող նյութերի 

կիրառման բնագավառները,  

ե. ճիշտ է ընտրում պահանջվող  նյութի տեսակը և չափաբաժինը՝ ըստ առաջադրանքի: 

Գնահատման միջոցը 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեսթի և գործնական պարապմունքների 

հիման վրա: 

Արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը կարող է պատասխանել 

թեստում ընդգրկված հարցերի 90 %-ին: Թեստում պետք է ընդգրկված լինեն հարցեր որոնցով 
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հնարավոր կլինի ստուգելու ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող 

շինարարական նյութերի (էմուլսիաներ, մածիկներ, ծեփամածիկներ, գունանյութեր, 

հավելանյութեր, շաղախներ, սոսինձներ, յուղաներկեր, օլիֆներ, էմուլսիոն ներկեր, էմալային, 

նիտրոգլիֆտալային, լատեքսային ներկեր և այլն) տեսակները, հատկությունները, կիրառման 

բնագավառները: Թեսթում կարող են նշվել նաև սխալ և այլընտրանքային պատասխաններ: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է ճիշտ ընտրել պահանջվող նյութի տեսակնները և 

առանձնացնել պահանջվող չափաբաժինը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական և տեսական պարապմունք: 

Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել ուսումնամեթոդական գրականություն, 

ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող շինարարական նյութեր (էմուլսիաներ, 

մածիկներ, ծեփամածիկներ, գունանյութեր, հավելանյութեր, շաղախներ, սոսինձներ, 

յուղաներկեր, օլիֆներ, էմուլսիոն ներկեր, էմալային, նիտրոգլիֆտալային, լատեքսային 

ներկեր և այլն) և հնարավորության դեպքում տեսանյութեր: 

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
տեսական պարապմունք`    8 ժամ 

գործնական պարապմունք` 8 ժամ 
Արդյունք 2. Ներկայացնել լուծիչների  տեսակները, հատկությունները, կիրառման 

բնագավառները: 

Կատարման չափանիշները  
ա. ճիշտ է ներկայացնում ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող լուծիչների 

տեսակները,  

բ. ճիշտ է ներկայացնում ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող լուծիչների 

հատկությունները,  

գ. ճիշտ է ներկայացնում ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող լուծիչների 

կիրառման բնագավառները, 

դ. ճիշտ է ընտրում  լուծիչների տեսակը և չափաբաժինը՝ ըստ առաջադրանքի: 

Գնահատման միջոցը 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու թեսթի և գործնական պարապմունքների 

հիման վրա: 

Արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը կարող է պատասխանել 

թեստում ընդգրկված հարցերի 90 %-ին: Թեստում պետք է ընդգրկված լինեն հարցեր, 

որոնցով հնարավոր կլինի ստուգելու ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող 

լուծիչների  տեսակները, հատկությունները, կիրառման բնագավառները: Թեսթում կարող են 

նշվել նաև սխալ և այլընտրանքային պատասխաններ: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է ճիշտ ընտրել պահանջվող  լոծիչի (լուծիչների) 

տեսակնները և առանձնացնել պահանջվող չափաբաժինը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական և տեսական պարապմունք: 

Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել ուսումնամեթոդական գրականություն, 

ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող լուծիչներ (օլիֆ, սպիրտ, բենզին, ացետոն 

և այլն) և հնարավորության դեպքում տեսանյութեր: 

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
տեսական պարապմունք`    4 ժամ 

գործնական պարապմունք` 4 ժամ 
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Արդյունք 3. Ներկայացնել  յուղաներկի տեսակները, հատկությունները, կիրառման 

բնագավառները: 

Կատարման չափանիշները 

ա. ճիշտ է ներկայացնում ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող յուղաներկի 

տեսակները,  

բ. ճիշտ է ներկայացնում ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող յուղաներկի 

հատկությունները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող  յուղաներկի 

կիրառման բնագավառները: 

Գնահատման միջոցը 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու թեսթի և գործնական պարապմունքների 

հիման վրա: 

Արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը կարող է պատասխանել 

թեստում ընդգրկված հարցերի 90 %-ին: Թեստում պետք է ընդգրկված լինեն հարցեր որոնցով 

հնարավոր կլինի ստուգելու ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող յուղաներկի  

տեսակները, հատկությունները, կիրառման բնագավառները: Թեսթում կարող են նշվել նաև 

սխալ և այլընտրանքային պատասխաններ: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է ճիշտ ընտրել պահանջվող  յուղաներկի 

(յուղաներկերի) տեսակնները ըստ իրենց առանձնահատկությունների (փայլող և անփայլ, 

սվաղե, բետոնե, մետաղե, փայտե և այլ մակերեսներ ներկելու համար) և առանձնացնել 

պահանջվող չափաբաժինը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական և տեսական պարապմունք: 

Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել ուսումնամեթոդական գրականություն,  

ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող յուղաներկեր (փայլող և անփայլ, սվաղե, 

բետոնե, մետաղե, փայտե և այլ մակերեսներ ներկելու համար) և հնարավորության դեպքում 

տեսանյութեր: 

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
տեսական պարապմունք`    4 ժամ 
գործնական պարապմունք` 4 ժամ  
Արդյունք 4. Պատրաստել շաղախներ, սոսինձներ, մածիկներ՝ նախապատրաստական 

աշխատանքներում կիրառելու համար: 

Կատարման չափանիշները  

ա. ճիշտ է ընտրում շաղախների, սոսինձների, մածիկների պատրաստման 

չափաբաժինները, 

բ. ճիշտ  է պատրաստում համասեռ շաղախներ, 

գ. ճիշտ է  պատրաստում համասեռ սոսինձներ, 

դ. ճիշտ է  պատրաստում համասեռ մածիկներ:  

Գնահատման միջոցը 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու  գործնական պարապմունքների հիման վրա: 

Արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը գործնական իրավիճակում, 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է ճիշտ պատրաստել շաղախներ, սոսինձներ, 

մածիկներ և այլ նյութեր նախապատրաստական աշխատանքներում կիրառելու համար: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  

Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական պարապմունք: 

Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել ուսումնամեթոդական գրականություն,  

ներկարարական` նախապատրաստական աշխատանքներում օգտագործվող շաղախներ 
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պատրաստելու համար անհրաժեշտ նյութեր (գաջ, ցեմենտ, ավազ, գիպս, էմուլսիա, ջուր, 

համապատասխան թասիկներ, կշեռքներ, հարիչներ, այլ նյութեր և հարմարանքներ) և 

հնարավորության դեպքում տեսանյութեր: 

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
գործնական պարապմունք` 8 ժամ  
Արդյունք 5. Ներկայացնել  սոսնձային ներկի տեսակները, հատկությունները, կիրառման 

բնագավառները: 

Կատարման չափանիշները.  

ա. ճիշտ է ներկայացնում ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող սոսնձային 

ներկի տեսակները,  

բ. ճիշտ է ներկայացնում ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող սոսնձային 

ներկի հատկությունները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող սոսնձային 

ներկի կիրառման բնագավառները: 

Գնահատման միջոցը 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու թեսթի և գործնական պարապմունքների 

հիման վրա: 

Արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը կարող է պատասխանել 

թեստում ընդգրկված հարցերի 90 %-ին: Թեստում պետք է ընդգրկված լինեն հարցեր որոնցով 

հնարավոր կլինի ստուգելու ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող 

սոսնձաներկի  տեսակները, հատկությունները, կիրառման բնագավառները: Թեսթում կարող 

են նշվել նաև սխալ և այլընտրանքային պատասխաններ: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է ճիշտ ընտրել պահանջվող  սոսնձաներկի 

(սոսնձաներկերի) տեսակնները ըստ իրենց առանձնահատկությունների (փայլող և անփայլ, 

սվաղե, բետոնե, մետաղե, փայտե և այլ մակերեսներ ներկելու համար) և առանձնացնել 

պահանջվող չափաբաժինը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական և տեսական պարապմունք: 

Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել ուսումնամեթոդական գրականություն,  

ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող սոսնձային ներկեր և հնարավորության 

դեպքում տեսանյութեր: 

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
տեսական պարապմունք`    4 ժամ 
գործնական պարապմունք` 4 ժամ  
Արդյունք 6. Ներկայացնել լատեքսային  ներկի տեսակները, հատկությունները, 

կիրառման բնագավառները: 

Կատարման չափանիշները.  

ա. ճիշտ է ներկայացնում ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող 

լատեքսային ներկի տեսակները,  

բ. ճիշտ է ներկայացնում ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող լատեքսային 

ներկի հատկությունները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող լատեքսային 

ներկի կիրառման բնագավառները: 

Գնահատման միջոցը 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու թեսթի և գործնական պարապմունքների 

հիման վրա: 

Արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը կարող է պատասխանել 

թեստում ընդգրկված հարցերի 90 %-ին: Թեստում պետք է ընդգրկված լինեն հարցեր, 
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որոնցով հնարավոր կլինի ստուգելու ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող 

լատեքսային ներկի  տեսակները, հատկությունները, կիրառման բնագավառները: Թեսթում 

կարող են նշվել նաև սխալ և այլընտրանքային պատասխաններ: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է ճիշտ ընտրել պահանջվող  լատեքսային ներկի 

(լատեքսային ներկերի) տեսակնները ըստ իրենց առանձնահատկությունների (փայլող և 

անփայլ, սվաղե, բետոնե, մետաղե, փայտե և այլ մակերեսներ ներկելու համար) և 

առանձնացնել պահանջվող չափաբաժինը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական և տեսական պարապմունք: 

Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել ուսումնամեթոդական գրականություն,  

ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող լատեքսային ներկեր և հնարավորության 

դեպքում տեսանյութեր:  

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
տեսական պարապմունք`    4 ժամ 

գործնական պարապմունք` 4 ժամ  
Արդյունք 7. Ներկայացնել էմալային  ներկի տեսակները, հատկությունները, կիրառման 

բնագավառները: 

Կատարման չափանիշները 
ա. ճիշտ է ներկայացնում ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող էմալային  

ներկի տեսակները,  

բ. ճիշտ է ներկայացնում ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող էմալային  

ներկի հատկությունները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող էմալային  

ներկի կիրառման բնագավառները: 

Գնահատման միջոցը. 

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու թեսթի և գործնական պարապմունքների 

հիման վրա: 

Արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը կարող է պատասխանել 

թեստում ընդգրկված հարցերի 90 %-ին: Թեստում պետք է ընդգրկված լինեն հարցեր որոնցով 

հնարավոր կլինի ստուգելու ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող էմալային 

ներկի  տեսակները, հատկությունները, կիրառման բնագավառները: Թեսթում կարող են 

նշվել նաև սխալ և այլընտրանքային պատասխաններ: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է ճիշտ ընտրել պահանջվող  էմալային ներկի 

(էմալային ներկերի) տեսակնները ըստ իրենց առանձնահատկությունների (սվաղե, բետոնե, 

մետաղե, փայտե և այլ մակերեսներ ներկելու համար) և առանձնացնել պահանջվող 

չափաբաժինը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական և տեսական պարապմունք: 

Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել ուսումնամեթոդական գրականություն,  

ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող լատեքսային ներկեր և հնարավորության 

դեպքում տեսանյութեր:  

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
տեսական պարապմունք`    4 ժամ 
գործնական պարապմունք` 4 ժամ  
Արդյունք 8. Ներկայացնել պաստառների տեսակները, հատկությունները, կիրառման 

բնագավառները: 
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Կատարման չափանիշները  
ա. ճիշտ է ներկայացնում պաստառապատման աշխատանքներում օգտագործվող 

պաստառների (տպագրված և առանց ներկաստառելու ճնշատպված, ներկաստառված և 

միաժամանակ տպագրված, տպագրված ներկաստառված, հատուկ տեսակի դրվագումով, 

ճնշատպված ներկաստառված, որմնագորգային, գորգային, ֆոնային և այլն) տեսակները,  

բ. ճիշտ է ներկայացնում պաստառապատման  աշխատանքներում օգտագործվող 

պաստառների հատկությունները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում պաստառապատման աշխատանքներում օգտագործվող 

պաստառների կիրառման բնագավառները: 

Գնահատման միջոցը 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու թեսթի և գործնական պարապմունքների 

հիման վրա: 

Արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը կարող է պատասխանել 

թեստում ընդգրկված հարցերի 90 %-ին: Թեստում պետք է ընդգրկված լինեն հարցեր որոնցով 

հնարավոր կլինի ստուգելու հարդարման աշխատանքներում օգտագործվող պաստառների  

տեսակները, հատկությունները, կիրառման բնագավառները: Թեսթում կարող են նշվել նաև 

սխալ և այլընտրանքային պատասխաններ: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է ճիշտ ընտրել պահանջվող  պաստառի 

(պաստառների) տեսակնները ըստ իրենց առանձնահատկությունների և առանձնացնել 

պահանջվող չափաբաժինը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական և տեսական պարապմունք: 

Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել ուսումնամեթոդական գրականություն,  

հարդարման աշխատանքներում օգտագործվող պաստառներ և հնարավորության դեպքում 

տեսանյութեր:  

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
տեսական պարապմունք`    4 ժամ 
գործնական պարապմունք` 4 ժամ 
 

 

Մոդուլի անվանումը` <<ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ>> 
Մոդուլի դասիչը` ՀՇԱԻ-3-11 -002 
Մոդուլի տևողությունը` 36 ժամ 
տեսական պարապմունք` 18 ժամ 
գործնական պարապմունք` 18 ժամ 
 Մոդուլի նպատակը` այս մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ համապատասխան 

գիտելիքներ և  հմտություններ չափագիտության վերաբերյալ: 

 Մուտքային պահանջներ` այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սկզբնական 

մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն: 

 Արդյունքները 
1. Ներկայացնել չափագիտության հիմնական հասկացությունները և սկզբունքները:  

2. Կատարել չափումներ: 

3. Գտնել չափումների հետևանքով ի հայտ եկած սխալները: 

 Գնահատման կարգը` Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի 

համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

Արդյունք 1. Ներկայացնել չափագիտության հիմնական հասկացությունները և 

սկզբունքները: 

Կատարման չափանիշները  
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ա. ճիշտ է ներկայացնում չափագիտության հիմնական հասկացությունները՝  կապված  

չափման  գործիքների հետ. (մետր, ուղղալար, անկյունաչափ, մակարդակաչափ), 

բ. ճիշտ է ներկայացնում չափագիտության հիմնական եզրույթներն ու սահմանումները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում չափագիտության սկզբունքները, մեթոդները, ձևերը և չափման 

սխալանքը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում չափումների հիմնական եղանակները` ուղղակի և անուղղակի, 

ե. ճիշտ է օգտվում նախագծերից, գծանկարներից, սխեմաներից` անհրաժեշտ 

տեղեկատվություն ստանալու համար, 

զ.ճիշտ է ներկայացնում չափագիտության հիմնական հասկացությունները` չափման 

ենթակա օբյեկտի բնութագրերի վերաբերյալ ֆիզիկական մեծությունները և  

չափողականությունները (ֆիզիկական միավորները` մետր, կգ, լիտր), 

է. ճիշտ է կատարում գործիքների ստուգում և համեմատում: 

Գնահատման միջոցը 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու թեսթի և գործնական պարապմունքների 

հիման վրա: 

Արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը կարող է պատասխանել 

թեստում ընդգրկված հարցերի 90 %-ին: Թեստում պետք է ընդգրկված լինեն հարցեր որոնցով 

հնարավոր կլինի ստուգելու ուսանողի գիտելիքները չափագիտության հիմնական 

հասկացությունների,  չափման գործիքների, չափման ֆիզիկական միավորների, 

չափագիտության հիմնական եզրույթների ու սահմանումների, չափագիտության 

սկզբունքների, մեթոդների, ձևերի և չափման սխալանքի, չափումների հիմնական 

եղանակների մասին: Թեսթում կարող են նշվել նաև սխալ և այլընտրանքային 

պատասխաններ: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի` կարող է ճիշտ ընտրել պահանջվող  չափման գործիքը 

(գործիքները), անհրաժեշտության դեպքում ստուգել գործիքների ճիշտ աշխատանքային 

վիճակը, նախագծերից առանձնացնել  հարդարման աշխատանքներում անհրաժեշտ 

չափերը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական և տեսական պարապմունք: 

Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել ուսումնամեթոդական գրականություն,  

հարդարման աշխատանքներում օգտագործվող չափողական գործիքներ (մետր, անկյունակ, 

մակարդակաչափ` հաղորդակից անոթներով, հարթաչափ, ուղղալար և այլն ) և 

հնարավորության դեպքում տեսանյութեր:  

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
տեսական պարապմունք`    6 ժամ 
գործնական պարապմունք` 6 ժամ 
Արդյունք 2. Կատարել չափումներ: 

Կատարման չափանիշները 
ա. ճիշտ է կատարում ֆիզիկական մեծությունների չափումները, որոշում  դրանց 

միավորային արժեքը` մետր, լիտր, կիլոգրամ, 

բ. ճիշտ է կատարում նախագծային  չափերի տեղայնացում, մակերեսների վրա 

գծանշում` ըստ պահանջվող լուծումների, 

գ. ճիշտ է որոշում գծերի և հարթությունների ուղղաձիգությունը և հորիզոնականությունը, 

դ. ճիշտ է կատարում անհրաժեշտ չափումներ մակերեսների և ծավալների հաշվարկման 

համար, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում չափման արդյունքների մշակման եղանակները, 

զ. ճիշտ է կատարում մակերեսների և ծավալների հաշվարկները: 

Գնահատման միջոցը 
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Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու թեսթի և գործնական պարապմունքների 

հիման վրա: 

Արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը կարող է պատասխանել 

թեստում ընդգրկված հարցերի 90 %-ին: Թեստում պետք է ընդգրկված լինեն հարցեր որոնցով 

հնարավոր կլինի ստուգելու ուսանողի գիտելիքները չափման արդյունքների մշակման 

եղանկների, մակերեսների և ծավալների հաշվարկման վերաբերյալ: Թեսթում կարող են 

նշվել նաև սխալ և այլընտրանքային պատասխաններ: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է կատարել ֆիզիկական մեծությունների 

չափումներ, որոշել  դրանց միավորային արժեքը` մետր, լիտր, կիլոգրամ և այլն, 

նախագծային չափերի տեղայնացում մակերեսի վրա, գծանշում ըստ պահանջվող 

լուծումների, կատարում է չափումներ մակերեսների և ծավալների հաշվարկման համար, 

կատարում է մակերեսների և ծավալների հաշվարկ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական և տեսական պարապմունք: 

Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել ուսումնամեթոդական գրականություն,  

հարդարման աշխատանքներում օգտագործվող չափողական գործիքներ (մետր, անկյունակ, 

մակարդակաչափ` հաղորդակից անոթներով, հարթաչափ, ուղղալար, համապատասխան 

մակերես գծնաշման համար և այլն ) և հնարավորության դեպքում տեսանյութեր:  

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
տեսական պարապմունք`    8 ժամ 
գործնական պարապմունք` 8 ժամ 
Արդյունք 3. Գտնել չափումների հետևանքով ի հայտ եկած սխալները: 

Կատարման չափանիշները  
ա. ճիշտ է գտնում սխալները և այդ սխալների վերացման եղանակները, 

բ. ճիշտ է գտնում  համակարգված  սիստեմատիկ սխալները և այդ սխալների վերացման 

եղանակները, 

գ. ճիշտ է գտնում պատահական սխալը և այդ սխալի հնարավոր նվազեցման 

եղանակները, 

դ. ճիշտ է գտնում ճշգրիտ, մոտավոր թվերը և կատարում թվերի կլորացում, 

ե. ճիշտ է կատարում հավասարաճիշտ և անհավասարաճիշտ չափումները, անհրաժեշտ 

ու լրացուցիչ չափումները: 

Գնահատման միջոցը 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու թեսթի և գործնական պարապմունքի հիման 

վրա: 

Արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը կարող է պատասխանել 

թեստում ընդգրկված հարցերի 90 %-ին: Թեստում պետք է ընդգրկված լինեն հարցեր որոնցով 

հնարավոր կլինի ստուգելու ուսանողի գիտելիքները չափման մեջ իհայտ եկող սխալների, 

նշանակված չափման միավորների վերաբերյալ, թվերի կլորացման և այլնի վերաբերյալ: 

Թեսթում կարող են նշվել նաև սխալ և այլընտրանքային պատասխաններ: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է գտնել չափումների սխալը, կատարել լրացուցիչ 

ստուգողական չափում, հաշվարկել և ներկայացնել կլորացված (տասնորդական, 

հարյուրերորդական և հազարերորդական կլորացումների)  թվերի տեսքով: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական և տեսական պարապմունք: 

Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել ուսումնամեթոդական գրականություն,  

հարդարման աշխատանքներում օգտագործվող չափողական գործիքներ (մետր, անկյունակ, 
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մակարդակաչափ` հաղորդակից անոթներով, հարթաչափ, ուղղալար և այլն ) և 

հնարավորության դեպքում տեսանյութեր:  

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
տեսական պարապմունք`    4 ժամ 
գործնական պարապմունք` 4 ժամ 
 

 

Մոդուլի անվանումը` <<ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՐԱ ՆԵՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՓԱՅՏԱՄԱԾՆԵՐԻ, ԼԱՍՏԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ, 
ՀԱՎԱՔՈՒՄ, ՔԱՆԴՈՒՄ >> 

Մոդուլի դասիչը` ՀՇԱԻ-3-11 -003 

Մոդուլի տևողությունը`          20 ժամ 
- տեսական պարապմունք`    4 ժամ 
- գործնական պարապմունք` 16 ժամ 
 Մոդուլի նպատակը` սովորողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ, հմտություններ և 

կարողություններ ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող փայտամածների, 

լաստակների  կառուցման, հավաքման ու քանդման վերաբերյալ: 

 Մուտքային պահանջներ` այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սկզբնական 

մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն: 

 Արդյունքները 
1. Ներկայացնել գույքային փայտամածների, լաստակների նշանակությունը, կիրառման 

բնագավառները:  

2. Պատրաստել գույքային փայտամածներ: 

3. Պատրաստել հավաքովի լաստակներ: 

4. Կատարել գույքային փայտամածների, լաստակների քանդում: 

 Գնահատման կարգը` մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի 

համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

Արդյունք 1. Ներկայացնել գույքային փայտամածների, լաստակների նշանակությունը, 

կիրառման բնագավառները: 

Կատարման չափանիշները 
ա. ճիշտ է ներկայացնում գույքային փայտամածների, լաստակների նշանակությունը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում գույքային փայտամածների, լաստակների կիրառման 

բնագավառները: 

Գնահատման միջոցը 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու թեսթի հիման վրա: 

Արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը կարող է պատասխանել 

թեստում ընդգրկված հարցերի 90 %-ին: Թեստում պետք է ընդգրկված լինեն հարցեր  տարբեր 

բաժիններից, որոնցով հնարավոր կլինի ստուգելու ուսանողի գիտելիքները գույքային 

փայտամածների, լաստակների նշանակության, արտաքին հարդարման համար` 

խողովակային ինվենտարային փայտամածներ, կախովի լաստակներ, ներքինի համար` 

տեղաշարժվող հարթակներ, փոխագուցավոր (տելեսկոպիկ) սեղաններ և այլն, կիրառման 

բնագավառների (արտաքին և ներքին հարդարման աշխատանքներ) վերաբերյալ: Թեսթում 

կարող են նշվել նաև սխալ և այլընտրանքային պատասխաններ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 
 Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել տեսական պարապմունք: 

 Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել փայտամածների, լաստակների մանրակերտեր, 

գծագրեր, սխեմաններ, ուսումնական ցուցապաստառներ, դետալներ, ուսումնամեթոդական 

գրականություն և հնարավորության դեպքում տեսանյութեր: 

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
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տեսական պարապմունք` 4 ժամ  
Արդյունք 2. Պատրաստել գույքային փայտամածներ: 

Կատարման չափանիշները  
ա. ճիշտ է  կատարում, ըստ մոնտաժման հաջորդականության, փայտամածների 

տարրերի նախապատրաստումը՝ պահպանելով անվտանգության կանոնները,  

բ. ճիշտ է կատարում տեղի նախապատրաստում` փայտամածների տեղադրման համար, 

գ. ճիշտ  է պատրաստում  գույքային փայտամածներ՝ ըստ տեխնոլոգիական 

հերթականության, պահպանելով անվտանգության կանոնները, 

դ. ստուգում և գնահատում է պատրաստված գույքային փայտամածի կայունությունը: 

Գնահատման միջոցը 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու գործնական պարապմունքի ընթացքում 

կատարած աշխատանքի հիման վրա: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է կատարել փայտամածների տարերի 

նախապատրաստում, տեղի նախապատրաստում (խորդուբորթությունների հարթեցում, 

տեղի ուղղում, ճիշտ տեղի ընտրում և այլն) տեղադրման համար, գույքային փայտամածների 

պատրաստում ըստ տեխնոլոգիական հերթականության` պահպանելով անվտանգության 

կանոնները: Կարող է ստուգել և գնահատել պատրաստված գույքային փայտամածի 

հուսալիությունը աշխատանքների իրականացման համար` պահպանելով անվտանգության 

կանոնները: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար, որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական պարապմունք: 

 Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել փայտամածների մանրակերտեր, դետալներ, 

անհրաժեշտ գործիքներ, համապատասխան տարածք,  գծագրեր, սխեմաններ, ուսումնական 

ցուցապաստառներ, ուսումնամեթոդական գրականություն: 

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
գործնական պարապմունք` 6 ժամ  
Արդյունք 3. Պատրաստել հավաքովի լաստակներ: 

Կատարման չափանիշները  
ա. ճիշտ է ընտրում հավաքովի լաստակների համար  համապատասխան դետալները, 

բ. ճիշտ է հավաքում հավաքովի լաստակներն՝ ըստ  պահանջվող տեխնոլոգիական 

հերթականության,   

գ. ստուգում և գնահատում է հավաքված լաստակների կայունությունը,  

դ. ճիշտ է կատարում հավաքովի լաստակների հավաքման  աշխատանքները` 

պահպանելով անվտանգության տեխնիկայի կանոնները: 

Գնահատման միջոցը 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու գործնական պարապմունքի ընթացքում 

կատարած աշխատանքի հիման վրա: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է կատարել լաստակների տարերի 

նախապատրաստում, տեղի նախապատրաստում (խորդուբորթությունների հարթեցում, 

տեղի ուղղում, ճիշտ տեղի ընտրում և այլն) տեղադրման համար, լաստակների 

պատրաստում ըստ տեխնոլոգիական հերթականության` պահպանելով անվտանգության 

կանոնները: Կարող է ստուգել և գնահատել պատրաստված լաստակների հուսալիությունը 

աշխատանքների իրականացման համար` պահպանելով անվտանգության կանոնները: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական պարապմունք: 
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 Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել լաստակների մանրակերտեր, դետալներ, 

անհրաժեշտ գործիքներ, համապատասխան տարածք,  գծագրեր, սխեմաններ, ուսումնական 

ցուցապաստառներ, ուսումնամեթոդական գրականություն:  

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
գործնական պարապմունք` 6 ժամ  
Արդյունք 4. Կատարել գույքային փայտամածների, լաստակների քանդում: 

Կատարման չափանիշները.  

ա. ճիշտ հերթականությամբ է կատարում  գույքային փայտամածի քանդումը, 

բ. ճիշտ հերթականությամբ է կատարում լաստակների քանդումը, 

դ. ճիշտ է կատարում գույքային փայտամածների, լաստակների քանդման 

աշխատանքները` պահպանելով անվտանգության տեխնիկայի կանոնները: 

Գնահատման միջոցը 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու գործնական պարապմունքի ընթացքում 

կատարած աշխատանքի հիման վրա: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է կատարել գույքային փայտամածների  և 

հավաքովի լաստակների քանդում, պահպանելով տեխնոլոգիական հաջորդականությունը և 

անվտանգության կանոնները: Կատարել փայտամածների և լաստակների վնասված մասերի 

և դետալների վերանորոգում և խնամքով պահեստավորում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական պարապմունք: 

 Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել լաստակների մանրակերտեր, դետալներ, 

անհրաժեշտ գործիքներ, հավաքված փայտամածներ և լաստակներ,  գծագրեր, սխեմաններ, 

ուսումնական ցուցապաստառներ, ուսումնամեթոդական գրականություն:  

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
գործնական պարապմունք` 4 ժամ 
 

Մոդուլի անվանումը` <<ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՈՒ ՆԵՐՔԻՆ 
ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԻ ՆԵՐԿՄԱՆ ԵՎ ՊԱՍՏԱՌԱՊԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ 
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ>> 

Մոդուլի դասիչը` ՀՇԱԻ-3-11 -004 
Մոդուլի տևողությունը`          72 ժամ 
- գործնական պարապմունք` 72 ժամ 
 Մոդուլի նպատակը` սովորողի մոտ  ձևավորել գիտելիքներ, հմտություններ և 

կարողություններ շենքերի, շինություների, կառուցվածքների արտաքին և ներքին 

մակերեսների  ներկման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքների 

իրականացում: 

 Մուտքային պահանջներ` այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է 

ուսումնասիրած լինի  ՀՇԱԻ-3-11-001 <<Շինարարական նյութեր ներկարարական 

աշխատանքների իրականացման համար>>,  ՀՇԱԻ-3-11-002 <<Չափագիտություն>>,  ՀՇԱԻ-3-

11-003 <<Բարձրությունների վրա  ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող 

փայտամածների,  լաստակների կառուցում, հավաքում, քանդում>> մոդուլները: 

 Արդյունքները 
1. Իրականացնել  շենքերի և շինությունների արտաքին ու ներքին մակերեսների ներկման 

համար աշխատատեղի նախապատրաստում:  

2. Պատրաստել մակերեսների նախապատրաստական աշխատանքների համար 

անհրաժեշտ  գործիքները, սարքերը, սարքավորումները: 

3. Նախապատրաստել արտաքին և ներքին պատերի մակերևույթը մածիկապատման 

համար: 
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4. Նախապատրաստել արտաքին և ներքին մակերեսները ներկման ու 

պաստառապատման համար: 

Գնահատման կարգը` մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի 

համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

Արդյունք 1. Իրականացնել  շենքերի և շինությունների արտաքին ու ներքին մակերեսների 

ներկման համար աշխատատեղի նախապատրաստում: 

Կատարման չափանիշները  
ա. ճիշտ է կատարում չներկվող մակերեսների պահպանում,  

բ. ճիշտ է  կատարում աշխատանքի մեջ օգտագործվող նյութերի ընտրություն, 

գ. ճիշտ է կատարում  ծեփամածիկների, շաղախների, սոսինձների և այլ նյութերի 

պատարաստում: 

Գնահատման միջոցը 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու գործնական պարապմունքի ընթացքում 

կատարած աշխատանքի հիման վրա: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է կատարել չներկվող մակերեսների լիարժեք 

փակում (մեկուսացում), ըստ տրված առաջադրանքի նախապատրաստական նյութերի 

(ծեփամածիկներ, շաղախներ, սոսինձներ և այլ նյութեր) ընտրում և պատրաստում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական պարապմունք: 

 Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել ներկման համար անհրաժեշտ մակերես, որի 

վրա տեղակայված կլինեն (վարդակներ, անջատիչներ, շրիշակներ և այլն, կամ պայմանական 

նշվածքներ), մեկուսացնող նյութեր (թղտե մեկուսիչ կպչող ժապավեն, թերթ, պոլիէթիլենային 

թաղանթ և այլն), ծեփամածիկներ, շաղախներ, սոսինձներ, գաջ, գիպս, ավազ, ցեմենտ, 

տարբեր տարողության համապատասխան տարաններ, գործիքներ, սարքեր և այլն, 

սխեմաններ, ուսումնական ցուցապաստառներ, ուսումնամեթոդական գրականություն:  

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
գործնական պարապմունք` 20 ժամ  
Արդյունք 2. Պատրաստել մակերեսների նախապատրաստական աշխատանքների 

համար անհրաժեշտ  գործիքները, սարքերը, սարքավորումները: 

Կատարման չափանիշները 
ա. ճիշտ է ընտրում մակերեսների նախապատրաստական աշխատանքների 

իրականացման համար նախատեսված գործիքները, սարքերը, սարքավորումներն` ըստ 

նշանակության,  

բ. ստուգում է և  ճիշտ է որոշում գործիքների սարքին լինելը,  

գ. ճիշտ է օգտագործում  նախապատրաստական աշխատանքների համար նախատեսված  

գործիքները, սարքերը, սարքավորումները` պահպանելով անվտանգության կանոնները: 

Գնահատման միջոցը 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու գործնական պարապմունքի ընթացքում 

կատարած աշխատանքի հիման վրա: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է ընտրել մակերեսների նախապատրաստական 

աշխատանքների իրականացման համար նախատեսված գործիքները, սարքերը, 

սարքավորումներն ստուգել է և  ճիշտ է որոշել գործիքների սարքին լինելը, օգտագործել 

ընտրված գործիքները, սարքերը, սարքավորումները` պահպանելով անվտանգության 

կանոնները: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական պարապմունք: 
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 Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել նախապատրաստական աշխատանքներում 

օգտագործվող գործիքները, սարքերը, սարքավորումներ, սխեմաններ, ուսումնական 

ցուցապաստառներ, ուսումնամեթոդական գրականություն:  

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
գործնական պարապմունք` 6 ժամ  
Արդյունք 3. Նախապատրաստել արտաքին և ներքին պատերի մակերևույթը 

մածիկապատման համար: 

Կատարման չափանիշները  
ա. ճիշտ է կատարում գոյություն ունեցող հին մակերևույթների  մաքրում, 

բ. ճիշտ է կատարում ճաքերի բացում, թույլ մասերի հեռացում, հիմնատակի 

նախապատրաստում, 

գ. ճիշտ է կատարում ճաքերի ամրացում, հեռացված մասերի լրացում, վնասված մասերի 

հարթեցում` ցանցով, ծեփամածիկներով, շաղախներով և այլն նյութերով,  

դ. ճիշտ է կատարում պատերի փոշեզրկում մածիկապատման համար,  

ե.ճիշտ է  կատարում նոր ծեփված պատերի նախապատրաստում մածիկապատման 

համար, 

զ.ճիշտ  նախապատրաստված մակերևույթը համապատասխանում է շինարարական 

նորմերի պահանջներին: 

Գնահատման միջոցը 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու գործնական պարապմունքի ընթացքում 

կատարած աշխատանքի հիման վրա: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է կատարել` գոյություն ունեցող հին 

մակերևութների մաքրում (հին ներկի մաքրում, փոշու և կեղտի հեռացում, ավել` ոչ 

պետքական մսերի հեռացում և այլն), ճաքերի բացում, թույլ մասերի հեռացում, հիմնատակի 

նախապատրաստում, ճաքերի ամրացում, հեռացված մասերի լրացում, վնասված մասերի 

հարթեցում` ցանցով, ծեփամածիկներով, շաղախներով և այլն նյութերով, պատերի 

փոշեզրկում մածիկապատման համար: Նոր ծեփված պատերի նախապատրաստում 

մածիկապատման համար: Վերը թվարկված աշխատանքները  կընդունվեն բավարար, եթե 

ապահովված է շինարարական նորմերի բավարար մակարդակ:  

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական պարապմունք: 

Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել նախապատրաստական աշխատանքներում 

օգտագործվող նյութեր (ծեփամածիկ, գիպս, գաջ, ցեմենտ, ավազ, ճաքի ամրացման ցանց և 

այլ նյութեր), գործիքներ (մածկապատիչներ, վրձիններ, գլանիկներ, հղկաթուղթ և այլն), 

սարքեր, սարքավորումներ, սխեմաններ, ուսումնական ցուցապաստառներ, 

ուսումնամեթոդական գրականություն: 

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
գործնական պարապմունք` 6 ժամ  

Արդյունք 4. Նախապատրաստել արտաքին և ներքին մակերեսները ներկման ու 

պաստառապատման համար: 

Կատարման չափանիշները  
ա. ճիշտ է  կատարում մակերեսների մածիկապատում  ներկման համար, 

բ. ճիշտ է  կատարում մակերեսների մածիկապատում պաստառապատման համար, 

գ. ճիշտ է վերացնում  մակերեսների մածիկապատման ժամանակ առաջացած 

անհարթությունները, 

դ. ճիշտ է  կատարում  անկյունների և շեպությունների ուղղում` անկյունակներով և 

առանց անկյունակների, 

ե. ճիշտ է կատարում  մակերեսների հղկաթղթում,   
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զ. նախապատրաստված մակերևույթը համապատասխանում է շինարարական նորմերի 

պահանջներին: 

Գնահատման միջոցը 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու գործնական պարապմունքի ընթացքում 

կատարած աշխատանքի հիման վրա: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է կատարել` մակերեսների մածիկապատում 

ներկման և պաստառապատման համար, անհարթությունների քսահարթում, անկյունների և 

շեփոթյունների ուղղում` անկունակներով և առանց անկյունակների: Մածիկապատումից 

հետո կատարում է մակերեսների հղկաթղթում: Վերը թվարկված աշխատանքները  

կընդունվեն բավարար, եթե ապահովված է շինարարական նորմերի բավարար մակարդակ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական պարապմունք: 

Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել նախապատրաստական աշխատանքներում 

օգտագործվող նյութեր (ծեփամածիկ, գիպս, գաջ, ցեմենտ, ավազ, ճաքի ամրացման ցանց և 

այլ նյութեր) գործիքներ (մածկապատիչներ, վրձիններ, գլանիկներ, հղկաթուղթ և այլն), 

սարքեր, սարքավորումներ, սխեմաններ, ուսումնական ցուցապաստառներ, 

ուսումնամեթոդական գրականություն: 

 Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
գործնական պարապմունք` 40 ժամ 
 

Մոդուլի անվանումը` <<ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ  ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ 
ՆԵՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ>> 

Մոդուլի դասիչը` ՀՇԱԻ-3-11 -005 

Մոդուլի տևողությունը`        72 ժամ 
գործնական պարապմունք` 72 ժամ 
 Մոդուլի նպատակը` սովորողի մոտ  ձևավորել գիտելիքներ, հմտություններ և 

կարողություններ մետաղների մաքրման աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիայի 

վերաբերյալ: 

 Մուտքային պահանջներ` այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է 

ուսումնասիրած լինի   ՀՇԱԻ-3-11-001 <<Շինարարական նյութեր ներկարարական 

աշխատանքների իրականացման համար>>, ՀՇԱԻ-3-11-002 <<Չափագիտություն>>,  ՀՇԱԻ-3-

11-003 <<Բարձրությունների վրա  ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող 

փայտամածների, լաստակների կառուցում, հավաքում, քանդում>>  մոդուլները: 

 Արդյունքները 
1. Նախապատրաստել մետաղների մաքրման աշխատանքների համար անհրաժեշտ  

գործիքները, սարքերը, սարքավորումները:  

2. Կատարել մետաղների մաքրում հին ներկից, կոռոզիայից մեխանիկական մաքրումով: 

3. Կատարել մետաղների մաքրում հին ներկից, կոռոզիայից՝ քիմիական մաքրումով և 

բոցով: 

4. Կատարել մետաղների մաքրում հին ներկից, կոռոզիայից ավազաշիթային՝ 

(կոտորակաշիթային) մաքրումով: 

 Գնահատման կարգը` մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի 

համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

Արդյունք 1. Նախապատրաստել մետաղների մաքրման աշխատանքների համար 

անհրաժեշտ  գործիքները, սարքերը, սարքավորումները: 

Կատարման չափանիշները  
ա. ճիշտ է ընտրում մետաղների մաքրման աշխատանքների իրականացման համար 

նախատեսված գործիքները, սարքերը, սարքավորումները` ըստ նշանակության,  
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բ. ստուգում է  և  ճիշտ է որոշում գործիքների սարքին լինելը,  

գ. ճիշտ է օգտագործում  նախապատրաստական աշխատանքների համար նախատեսված  

գործիքները, սարքերը, սարքավորումները` պահպանելով անվտանգության կանոնները: 

Գնահատման միջոցը 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական պարապմունքի ընթացքում 

կատարած աշխատանքի հիման վրա: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է ընտրել մետաղական մակերեսների 

նախապատրաստական աշխատանքների իրականացման համար նախատեսված 

գործիքները, սարքերը, սարքավորումներն ստուգել է և  ճիշտ է որոշել գործիքների սարքին 

լինելը, օգտագործել` ընտրված գործիքները, սարքերը, սարքավորումները` պահպանելով 

անվտանգության կանոնները: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական պարապմունք: 

 Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել մետաղների մաքրման աշխատանքների 

իրականացման համար նախատեսված օգտագործվող գործիքներ, սարքեր, 

սարքավորումներ, սխեմաններ, ուսումնական ցուցապաստառներ, ուսումնամեթոդական 

գրականություն:  

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
գործնական պարապմունք` 12 ժամ  
Արդյունք 2. Կատարել մետաղների մաքրում հին ներկից, կոռոզիայից մեխանիկական 

մաքրումով: 

Կատարման չափանիշները  
ա. ճիշտ է  կատարում մետաղական կոնստրուկցիաների և կառուցվածքների մաքրում 

ձեռքի մետաղալարային խոզանակների միջոցով, 

բ. ճիշտ է  կատարում մետաղական կոնստրուկցիաների և կառուցվածքների մաքրում 

մեքենայացված եղանակով` էլեկտրական կամ պնևմատիկ հաղորդակ ունեցող 

խոզանակների միջոցով, 

գ. ճիշտ է կատարում մետաղական կոնստրուկցիաների և կառուցվածքների մաքրման 

աշխատանքները` պահպանելով անվտանգության կանոնները: 

Գնահատման միջոցը 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական պարապմունքի ընթացքում 

կատարած աշխատանքի հիման վրա: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է կատարել մետաղների, մետաղական 

կոնստրուկցիաների և կառուցվածքների մաքրում` հին ներկից, կոռոզիայից (ժանգից, 

փոշուց, կեղտից, նոր մետաղների դեպքում յուղից և այլն), ձեռքի մետաղալարային 

խոզանակների, էլեկտրական կամ պնևմատիկ հաղորդակ ունեցող խոզանակների միջոցով: 

Անվտանգության կանոնները պահպանելով աշխատում է ընտրված գործիքներով, սարքերով, 

սարքավորումներով: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական պարապմունք: 

 Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել մետաղների մաքրման աշխատանքների 

իրականացման համար նախատեսված օգտագործվող գործիքները (մետաղական խոզանակ, 

հղկաթուղտ, մաքրող և կտրող սրոցաքարեր և այլն), սարքեր, սարքավորումներ, սխեմաններ, 

ուսումնական ցուցապաստառներ, ուսումնամեթոդական գրականություն:  

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
գործնական պարապմունք` 22 ժամ  
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Արդյունք 3. Կատարել մետաղների մաքրում հին ներկից, կոռոզիայից՝ քիմիական 

մաքրումով և բոցով: 

Կատարման չափանիշները 
ա. ճիշտ է  կատարում մետաղական կոնստրուկցիաների և կառուցվածքների մաքրում՝ 

ձեռքի մետաղալարային խոզանակների միջոցով՝ օգտագործելով քիմիական եղանակի 

համար կիրառվող նյութերը, պահպանելով անվտանգության կանոնները,   

բ. ճիշտ  է կատարում մետաղական կոնստրուկցիաների և կառուցվածքների մաքրում 

մեքենայացված եղանակով` էլկտրական կամ պնևմատիկ հաղորդակ ունեցող խոզանակների 

միջոցով՝ օգտագործելով քիմիական եղանակի համար կիրառվող նյութերը, պահպանելով 

անվտանգության կանոնները, 

գ. ճիշտ է  կատարում մետաղական կոնստրուկցիաների և կառուցվածքների մաքրում 

հատուկ այրիչների միջոցով (բոցով), պահպանելով անվտանգության կանոնները: 

Գնահատման միջոցը 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական պարապմունքի ընթացքում 

կատարած աշխատանքի հիման վրա: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է կատարել մետաղների, մետաղական 

կոնստրուկցիաների և կառուցվածքների քիմյական կամ բոցային եղանակով մաքրում` հին 

ներկից, կոռոզիայից (ժանգից, փոշուց, կեղտից, նոր մետաղների դեպքում յուղից և այլն), 

ձեռքի մետաղալարային խոզանակների, էլեկտրական կամ պնևմատիկ հաղորդակ ունեցող 

խոզանակների միջոցով: Անվտանգության կանոնները պահպանելով աշխատում է քիմյական 

նյութերով, ընտրված գործիքներով, սարքերով, սարքավորումներով, բոցարձակ սարքերով: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական պարապմունք: 

 Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել մետաղների մաքրման աշխատանքների 

իրականացման համար նախատեսված օգտագործվող քիմյական նյութեր (սպիրտ, սկիբիդար, 

ստեարինայուղ, բուտոնալ, ֆոսֆորաթթու  և այլն) և գործիքներ (մետաղական խոզանակ, 

հղկաթուղտ, մաքրող և կտրող սրոցաքարեր և այլն), սարքեր, սարքավորումներ, 

բոցարձակող սարքեր,  սխեմաններ, ուսումնական ցուցապաստառներ, ուսումնամեթոդական 

գրականություն: 

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
գործնական պարապմունք` 22 ժամ  
Արդյունք 4. Կատարել մետաղների մաքրում հին ներկից, կոռոզիայից ավազաշիթային՝ 

(կոտորակաշիթային) մաքրումով: 

Կատարման չափանիշները  
ա. ճիշտ է բերում  ավազաշիթային սարքը  աշխատանքային վիճակի՝ պահպանելով 

անվտանգության կանոնները, 

բ. ճիշտ է  կատարում մետաղական կոնստրուկցիաների և կառուցվածքների մաքրում՝ 

ճիշտ կառավարելով ավազաշիթային սարքի գլխիկը, պահպանելով անվտանգության 

կանոնները: 

Գնահատման միջոցը 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական պարապմունքի ընթացքում 

կատարած աշխատանքի հիման վրա: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է կատարել մետաղների, մետաղական 

կոնստրուկցիաների և կառուցվածքների ավազաշիթային եղանակով մաքրում` հին ներկից, 

կոռոզիայից (ժանգից, փոշուց, կեղտից, նոր մետաղների դեպքում յուղից և այլն):  
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Դրական գնահտավելու համար, ուսանողը պետք է կարողանա, անվտանգության 

կանոնները պահպանելով` բերել աշխատանքային վիճակի ավազաշիթային սարքը և 

կատարի մետաղների մաքրում` ճիշտ ղեկավարելով ավազաշիթային գլխիկը,: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
 Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական պարապմունք: 

Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել մետաղների մաքրման աշխատանքների 

իրականացման համար նախատեսված օգտագործվող նյութեր (ավազ  և այլն) և 

ավազաշիթային սարք, ուսումնական ցուցապաստառներ, ուսումնամեթոդական 

գրականություն: 

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
գործնական պարապմունք` 16 ժամ 
 

Մոդուլի անվանումը` <<ՓԱՅՏԵ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ՆԵՐԿՄԱՆ 
ՀԱՄԱՐ>> 

Մոդուլի դասիչը` ՀՇԱԻ-3-11 -006 
Մոդուլի տևողությունը`         54 ժամ 
գործնական պարապմունք`  54 ժամ 

 Մոդուլի նպատակը` սովորողի մոտ  ձևավորել գիտելիքներ, հմտություններ և 

կարողություններ փայտե մակերեսների ներկման նախապատրաստական աշխատանքների 

վերաբերյալ: 

 Մուտքային պահանջներ` այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է 

ուսումնասիրած լինի  ՀՇԱԻ-3-11-001 <<Շինարարական նյութեր ներկարարական 

աշխատանքների իրականացման համար>>,  ՀՇԱԻ-3-11-002 <<Չափագիտություն>>, ՀՇԱԻ-3-

11-003 <<Բարձրությունների  վրա ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող 

փայտամածների, լաստակների կառուցում, հավաքում, քանդում>>  մոդուլները: 

 Արդյունքները 
1. Կատարել փայտե մակերեսների ներկման համար աշխատատեղի 

նախապատրաստում:  

2. Նախապատրաստել փայտե մակերեսների նախապատրաստական աշխատանքների 

համար անհրաժեշտ գործիքները, սարքերը, սարքավորումները: 

3. Նախապատրաստել փայտե մակերեսները ներկման համար: 

 Գնահատման կարգը` մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի 

համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

Արդյունք 1. Կատարել փայտե մակերեսների ներկման համար աշխատատեղի 

նախապատրաստում: 

Կատարման չափանիշները  
ա. ճիշտ է  կատարում չներկվող մակերեսների պահպանում,  

բ. ճիշտ է կատարում աշխատանքի մեջ օգտագործվող նյութերի ընտրություն, 

գ. ճիշտ է  կատարում մածիկների, սոսինձների և այլ նյութերի պատարաստում: 

Գնահատման միջոցը 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու գործնական պարապմունքի ընթացքում 

կատարած աշխատանքի հիման վրա: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է կատարել` չներկվող մակերեսների լիարժեք 

փակում (մեկուսացում), ըստ տրված առաջադրանքի նախապատրաստական նյութերի 

(ծեփամածիկներ,  սոսինձներ և այլ նյութեր) ընտրում և պատրաստում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական պարապմունք: 
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Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել ներկման համար անհրաժեշտ փայտե մակերես, որի 

վրա տեղակայված կլինեն (շրիշակներ, ապակիներ, փականներ և այլն, կամ պայմանական 

նշվածքներ), մեկուսացնող նյութեր (թղտե մեկուսիչ կպչող ժապավեն, թերթ, պոլիէթիլենային 

թաղանթ և այլն), ծեփամածիկներ, սոսինձներ, մածիկներ, և այլն, տարբեր տարողության 

համապատասխան տարաններ, գործիքներ, սարքեր և այլն, սխեմաններ, ուսումնական 

ցուցապաստառներ, ուսումնամեթոդական գրականություն:  

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
գործնական պարապմունք` 6 ժամ  
Արդյունք 2. Նախապատրաստել փայտե մակերեսների նախապատրաստական 

աշխատանքների համար անհրաժեշտ գործիքները, սարքերը, սարքավորումները: 

Կատարման չափանիշները 
ա. ճիշտ է ընտրում փայտե մակերեսների նախապատրաստական աշխատանքների 

իրականացման համար նախատեսված գործիքները, սարքերը, սարքավորումները` ըստ 

նշանակության,  

բ. ստուգում է  և  ճիշտ է որոշում գործիքների սարքին լինելը,  

գ. ճիշտ է օգտագործում  նախապատրաստական աշխատանքների համար նախատեսված  

գործիքները, սարքերը, սարքավորումները` պահպանելով անվտանգության կանոնները: 

Գնահատման միջոցը 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու գործնական պարապմունքի ընթացքում 

կատարած աշխատանքի հիման վրա: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է ընտրել փայտե մակերեսների 

նախապատրաստական աշխատանքների իրականացման համար նախատեսված 

գործիքները, սարքերը, սարքավորումներն ստուգել է և  ճիշտ է որոշել գործիքների սարքին 

լինելը, օգտագործել ընտրված գործիքները, սարքերը, սարքավորումները` պահպանելով 

անվտանգության կանոնները: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական պարապմունք: 

Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել նախապատրաստական աշխատանքներում 

օգտագործվող գործիքները, սարքերը, սարքավորումներ, սխեմաններ, ուսումնական 

ցուցապաստառներ, ուսումնամեթոդական գրականություն: 

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
գործնական պարապմունք` 24 ժամ  
Արդյունք 3. Նախապատրաստել փայտե մակերեսները ներկման համար: 

Կատարման չափանիշները  
ա. ճիշտ է կատարում  հին ներկից փայտե մակերեսների մաքրում,  

բ. ճիշտ  է  կատարում ճաքերի բացում, թույլ մասերի հեռացում, հիմնատակի 

նախապատրաստում, 

գ. ճիշտ  է կատարում ճաքերի ամրացում, թույլ մասերի ուժեղացում, հեռացված մասերի 

լրացում, վնասված մասերի հարթեցում` մածիկներով և այլն նյութերով,  

դ. ճիշտ է  կատարում փայտե մակերեսների հղկաթղթում,    

ե. ճիշտ է կատարում փայտե  մակերեսների օլիֆապատում, 

բ. նախապատրաստված մակերևույթը համապատասխանում է շինարարական նորմերի 

պահանջներին: 

Գնահատման միջոցը 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու գործնական պարապմունքի ընթացքում 

կատարած աշխատանքի հիման վրա: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է կատարել` գոյություն ունեցող հին 
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մակերևութների մաքրում (հին ներկի մաքրում, կեղտի հեռացում, ավել ոչ պետքական մսերի 

հեռացում և այլն), ճաքերի բացում, թույլ մասերի հեռացում, հիմնատակի 

նախապատրաստում, ճաքերի ամրացում, հեռացված մասերի լրացում, վնասված մասերի 

հարթեցում, ծեփամածիկներով, մածիկներով և այլն նյութերով, մածիկապատում, 

հղկաթղթում և այլն: Նոր  պատրաստված փայտե դետալների, կառուցվածքների, 

կոնստրուկցիանների նախապատրաստում (օրինակ` օլիֆապատում, նախաներկում և այլն) 

ներկման համար: Վերը թվարկված աշխատանքները  կընդունվեն բավարար, եթե 

ապահովված է շինարարական նորմերի բավարար մակարդակ:  

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական պարապմունք: 

Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել նախապատրաստական աշխատանքներում 

օգտագործվող նյութեր (ծեփամածիկ, էմուլսիա, մեխ և այլ նյութեր) գործիքներ, սարքեր, 

սարքավորումներ, սխեմաններ, ուսումնական ցուցապաստառներ, ուսումնամեթոդական 

գրականություն: 

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
գործնական պարապմունք` 24 ժամ 
 

 

Մոդուլի անվանումը` <<ՊԱՐԶ ԵՎ ՓՈՔՐԱԾԱՎԱԼ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ 
ԱՄՐԱՑՈՒՄ>> 

Մոդուլի դասիչը` ՀՇԱԻ-3-11 -007 
Մոդուլի տևողությունը`         48 ժամ 
գործնական պարապմունք`  48 ժամ 
 Մոդուլի նպատակը` սովորողի մոտ  ձևավորել գիտելիքներ, հմտություններ և 

կարողություններ, ըստ տեխնոլոգիայի, պարզ և փոքրածավալ  դետալների ամրացման 

համար: 

 Մուտքային պահանջներ` այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է 

ուսումնասիրած լինի  ՀՇԱԻ-3-11-001<<Շինարարական նյութեր ներկարարական 

աշխատանքների իրականացման համար>>, ՀՇԱԻ-3-11-002 <<Չափագիտություն>>, ՀՇԱԻ-3-

11-003 <<Բարձրությունների վրա ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող 

փայտամածների, լաստակների կառուցում, հավաքում, քանդում>>  մոդուլները: 

 Արդյունքները 
1. Պատրաստել պարզ և փոքրածավալ դեկորատիվ դետալների ամրացման համար 

անհրաժեշտ գործիքներ, սարքեր, սարքավորումներ:  

2. Իրականացնել պարզ և փոքրածավալ դեկորատիվ դետալների ամրացման  համար 

անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները: 

3. Իրականացնել պարզ և փոքրածավալ դեկորատիվ դետալների ամրացում: 

Գնահատման կարգը` Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի 

համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

Արդյունք 1. Պատրաստել պարզ և փոքրածավալ դեկորատիվ դետալների ամրացման 

համար անհրաժեշտ գործիքներ, սարքեր, սարքավորումներ: 

Կատարման չափանիշները 
ա. ճիշտ է ընտրում պարզ և փոքրածավալ դեկորատիվ դետալների ձևման, կտրման և 

ամրացման համար նախատեսված գործիքները, սարքերը, սարքավորումները` ըստ 

նշանակության,  

բ. ստուգում է և ճիշտ է որոշում գործիքների սարքին  լինելը,  

գ. ճիշտ  է օգտագործում  պարզ և փոքրածավալ դեկորատիվ դետալների ձևման, կտրման 

ու ամրացման համար նախատեսված  գործիքները, սարքերը, սարքավորումները` 

պահպանելով անվտանգության կանոնները, 
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դ. ճիշտ է կատարում գործիքների մաքրում, խնամք, պահպանում:  

Գնահատման միջոցը 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական պարապմունքի ընթացքում 

կատարած աշխատանքի հիման վրա: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է ընտրել պարզ և փոքրածավալ դեկորատիվ 

դետալների ձևման, կտրման և ամրացման համար նախատեսված, նախապատրաստական 

աշխատանքների իրականացման համար նախատեսված` գործիքները, սարքերը, 

սարքավորումներն ստուգել է և  ճիշտ է որոշել` գործիքների սարքին լինելը: Կարող է 

օգտագործել ընտրված գործիքները, սարքերը, սարքավորումները` պահպանելով 

անվտանգության կանոնները: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական պարապմունք: 

Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել անհրաժեշտ պարզ և փոքրածավալ դեկորատիվ 

դետալների ձևման, կտրման և ամրացման համար նախատեսված գործիքներ, սարքեր, 

սարքավորումներ, սխեմաններ, ուսումնական ցուցապաստառներ, ուսումնամեթոդական 

գրականություն: 

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
գործնական պարապմունք` 8 ժամ  
Արդյունք 2. Իրականացնել պարզ և փոքրածավալ դեկորատիվ դետալների ամրացման  

համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները: 

Կատարման չափանիշները 

ա. ճիշտ է իրականացնում պարզ և փոքրածավալ դեկորատիվ դետալների ամրացման  

համար հիմնատակի նախապատրաստական աշխատանքները,  

բ. ճիշտ է իրականացնում պարզ և փոքրածավալ  դեկորատիվ դետալների չափաձևում, 

գ. ճիշտ է իրականացնում պարզ և փոքրածավալ չափաձևած դեկորատիվ դետալների 

կտրում: 

Գնահատման միջոցը 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու գործնական պարապմունքի ընթացքում 

կատարած աշխատանքի հիման վրա: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է կատարել` դեկորատիվ դետալների ամրացման 

համար հիմնատակի նախապատրաստում (հին ներկի մաքրում, կեղտի հեռացում, ավել ոչ 

պետքական մսերի հեռացում և այլն): Կարողանում է կատարել պարզ և փոքրածավալ 

դեկորատիվ դետալների չափաձևում և կտրում: Կատարում է տրված առաջադրանքը 

օգտագործելով ընտրված գործիքները, սարքերը, սարքավորումները` պահպանելով 

անվտանգության կանոնները: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական պարապմունք: 

Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել անհրաժեշտ պարզ և փոքրածավալ դեկորատիվ 

դետալներ (գիպսային զարդանախշեր, շրիշակներ, անկյունակալներ, գածաբաժաններ և 

այլն), ձևման, կտրման և ամրացման համար նախատեսված գործիքներ, սարքերը, 

սարքավորումներ, սխեմաններ, ուսումնական ցուցապաստառներ, ուսումնամեթոդական 

գրականություն:   

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
գործնական պարապմունք` 20 ժամ  
Արդյունք 3. Իրականացնել պարզ և փոքրածավալ դեկորատիվ դետալների ամրացում: 

Կատարման չափանիշները.  
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ա. ճիշտ է իրականացնում  գծային դեկորատիվ դետալների ամրացում՝ սոսինձներով,  

բ. ճիշտ է իրականացնում  գծային դեկորատիվ դետալների ամրացում՝ գիպսով, 

գ. ճիշտ է իրականացնում  փոքրածավալ նախշային և մակերեսային դեկորատիվ 

դետալների ամրացում՝ սոսինձներով, 

դ. ճիշտ է իրականացնում փոքրածավալ նախշային և մակերեսային դեկորատիվ 

դետալների ամրացում՝ գիպսով: 

Գնահատման միջոցը 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական պարապմունքի ընթացքում 

կատարած աշխատանքի հիման վրա: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է կատարել` պարզ և փոքրածավալ դեկորատիվ 

դետալների ամրացում` օգտագործելով ամրացման համար օգտագործվող տարբեր նյութեր 

(օրինակ` գիպս, էմուլսիա, գամ, գաջ և այլն): 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական պարապմունք: 

Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել անհրաժեշտ պարզ և փոքրածավալ դեկորատիվ 

դետալների (գիպսային զարդանախշեր, շրիշակներ, անկյունակալներ, գածաբաժաններ և 

այլն), ամրացման համար անհրաժեշտ նյութեր (օրինակ` գիպս, էմուլսիա, գամ, գաջ և այլն), 

սխեմաններ, ուսումնական ցուցապաստառներ, ուսումնամեթոդական գրականություն:   

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
գործնական պարապմունք` 20 ժամ 
 

Մոդուլի անվանումը` <<ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ>> 
Մոդուլի դասիչը` ՀՇԱԻ-3-11 -008 
Մոդուլի տևողությունը`         72 ժամ 
գործնական պարապմունք`  72 ժամ 

 Մոդուլի նպատակը` սովորողի մոտ  ձևավորել գիտելիքներ, հմտություններ և 

կարողություններ ներքին և արտաքին պատերի ներկման աշխատանքների համար: 

 Մուտքային պահանջներ` այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է 

ուսումնասիրած լինի ՀՇԱԻ-3-11-001 <<Շինարարական նյութեր ներկարարական 

աշխատանքների իրականացման համար>>, ՀՇԱԻ-3-11-002 <<Չափագիտություն>>, ՀՇԱԻ-3-

11-003 <<Բարձրությունների վրա  ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող 

փայտամածների, լաստակների կառուցում, հավաքում, քանդում>>,  ՀՇԱԻ-3-11-004  

<<Շենքերի և շինությունների արտաքին ու ներքին մակերեսների ներկման և 

պաստառապատման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքներ>>  

մոդուլները: 

 Արդյունքները 
1. Նախապատրատել աշխատատեղ՝  ներքին և արտաքին պատերի մակերեսների 

ներկման համար:  

2. Պատրաստել ներքին և արտաքին պատերի մակերեսների ներկման համար 

անհրաժեշտ գործիքներ, սարքեր, սարքավորումներ: 

3. Իրականացնել պարզ և փոքրածավալ դեկորատիվ դետալների ամրացում: 

 Գնահատման կարգը` Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի 

համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

Արդյունք 1. Նախապատրատել աշխատատեղ՝  ներքին և արտաքին պատերի 

մակերեսների ներկման համար: 

Կատարման չափանիշները 

ա. ճիշտ է կատարում  չներկվող` մեկուսացվող, առանձնացվող  մակերեսների 

պահպանում,  
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բ. ճիշտ է ընտրում աշխատանքի մեջ օգտագործվող նյութերը, 

գ. ճիշտ է  կատարում ներկանյութի և այլ նյութերի պատարաստում:  

Գնահատման միջոցը. 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու գործնական պարապմունքի ընթացքում 

կատարած աշխատանքի հիման վրա: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է կատարել` չներկովղ մակերեսների լիարժեք 

փակում (մեկուսացում): Ըստ տրված առաջադրանքի կատարում է ներկանյութերի ընտրում և 

պատրաստում ներկման համար: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական պարապմունք: 

Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել ներկման համար անհրաժեշտ 

նախապատրաստված մակերես, որի վրա տեղակայված կլինեն (շրիշակներ, ապակիներ, 

փականներ և այլն, կամ պայմանական նշվածքներ), մեկուսացնող նյութեր (թղտե մեկուսիչ 

կպչող ժապավեն, թերթ, պոլիէթիլենային թաղանթ և այլն), տարբեր տեսակի ներկանյութեր, և 

այլն, տարբեր տարողության համապատասխան տարաններ, գործիքներ (տարբեր չափի և 

ձևի վրձիններ), սարքեր  և այլն, սխեմաններ, ուսումնական ցուցապաստառներ, 

ուսումնամեթոդական գրականություն:  

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
գործնական պարապմունք`  16 ժամ  

Արդյունք 2. Պատրաստել ներքին և արտաքին պատերի մակերեսների ներկման համար 

անհրաժեշտ գործիքներ, սարքեր, սարքավորումներ: 

Կատարման չափանիշները.  

ա. ճիշտ է ընտրում ներքին և արտաքին պատերի  մակերեսների ներկման համար 

նախատեսված գործիքները, սարքերը, սարքավորումները` ըստ նշանակության,  

բ. ստուգում է և ճիշտ է որոշում գործիքների սարքին լինելը,  

գ. ճիշտ է  օգտագործում  ներկման աշխատանքների համար նախատեսված  գործիքները, 

սարքերը, սարքավորումները` պահպանելով անվտանգության կանոնները, 

դ. ճիշտ է կատարում  գործիքների մաքրում, խնամքը, պահպանում:  

Գնահատման միջոցը 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական պարապմունքի ընթացքում 

կատարած աշխատանքի հիման վրա: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է ընտրել մակերեսների ներկման  աշխատանքների 

իրականացման համար նախատեսված գործիքներ (տարբեր չափի և ձևի վրձիններ, 

գլանիկներ, մածկապատիչներ և այլն), սարքեր, սարքավորումներ: Կարողանում է ստուգել և  

ճիշտ է որոշել գործիքների սարքին լինելը, օգտագործել ընտրված գործիքները, սարքերը, 

սարքավորումները` պահպանելով անվտանգության կանոնները: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական պարապմունք: 

Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող 

գործիքներ (տարբեր չափի և ձևի վրձիններ, գլանիկներ, մծկապատիչ ներ, ներներկացրիչներ 

և այլն), սարքեր, սարքավորումներ, սխեմաններ, ուսումնական ցուցապաստառներ, 

ուսումնամեթոդական գրականություն: 

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
գործնական պարապմունք`  18 ժամ  
Արդյունք 3. Ներքին և արտաքին պատերի մակերեսների ներկում: 

Կատարման չափանիշները.  
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ա. ճիշտ է կատարում մակերեսների ներկում՝ գլանիկների միջոցով, 

բ. ճիշտ է կատարում մակերեսների ներկում ՝վրձիններով, 

գ. ճիշտ է կատարում մակերեսների ներկում՝ ներկացրիչներով, 

դ. ճիշտ է կատարում չներկվող` մեկուսացված, առանձնացված մակերեսների բացում, 

ե. ճիշտ է կատարում մակերեսների նախշազարդում՝ գլանիկների միջոցով, 

զ. ճիշտ է կատարում մակերեսների դրվագում՝ ցայտեցումով,  

է. ճիշտ է կատարում մակերեսների նախշանկարում՝ տրաֆարետներով, 

ը. ճիշտ է կատարում մակերեսների նախշազարդում՝ մածիկապատիչների միջոցով, 

թ. ճիշտ է կատարում չներկվող մակերեսների բացում, 

ժ. ճիշտ  է կատարում  ներքին և արտաքին պատերի ներկված մակերեսների 

վերջնամշակում ու թերությունների վերացում,  

ժա. ճիշտ է կատարում ավելացած ներկանյութի պահպանում: 

Գնահատման միջոցը 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական պարապմունքի ընթացքում 

կատարած աշխատանքի հիման վրա: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է կատարել` ներքին և արտաքին մակերեսների 

ներկում, դրվագում, նախշազարդում, նախշանկարում տրաֆարատներով` գլանիկների, 

վրձինների, ներկացրիչների միջոցով, մակերեսների նախշազարդում՝ մածիկապատիչների 

միջոցով և այլն: Կարողանում է կատարել չներկվող` մեկուսացված, առանձնացված 

մակերեսների բացում, ներքին և արտաքին պատերի ներկված մակերեսների վերջնամշակում 

ու թերությունների վերացում և աշխատանքի ավարտից հետո ներկանյունի և գործիքների 

պահպանում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  

Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական պարապմունք: 

Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող 

գործիքներ (տարբեր չափի և ձևի` վրձիններ, գլանիկներ, մածկապատիչներ և այլն), սարքեր, 

սարքավորումներ, սխեմաններ, ուսումնական ցուցապաստառներ, ուսումնամեթոդական 

գրականություն: 

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
գործնական պարապմունք`  38 ժամ 

 

Մոդուլի անվանումը` <<ՄԵՏԱՂՅԱ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԻ  ՆԵՐԿՈՒՄ>> 

Մոդուլի դասիչը` ՀՇԱԻ-3-11 -009 
Մոդուլի տևողությունը`         72 ժամ 
գործնական պարապմունք`  72 ժամ 
 Մոդուլի նպատակը` սովորողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ, հմտություններ և 

կարողություններ մետաղյա մակերեսների ներկման աշխատանքների համար: 

 Մուտքային պահանջներ` այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է 

ուսումնասիրած լինի  ՀՇԱԻ-3-11-001<<Շինարարական աշխատանքներում օգտագործվող 

փայտամածների, լաստակների կառուցում, հավաքում, քանդում>>, ՀՇԱԻ-3-11-002 

<<Չափագիտություն>>, ՀՇԱԻ-3-11-003 <<Բարձրությունների վրա ներկարարական 

աշխատանքներում օգտագործվող փայտամածների, լաստակների կառուցում հավաքում, 

քանդում>>, ՀՇԱԻ-3-11-005 <<Մետաղական մակերեսների նախապատրաստում  ներկման 

համար>> մոդուլները: 

 Արդյունքները 
1. Նախապատրաստել աշխատատեղ՝ մետաղյա մակերեսների ներկման համար:  

2. Պատրաստել մետաղյա մակերեսների ներկման համար անհրաժեշտ գործիքներ, 

սարքեր, սարքավորումներ: 
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3. Կատարել մետաղյա մակերեսների ներկում: 

 Գնահատման կարգը` մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի 

համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

Արդյունք 1. Նախապատրաստել աշխատատեղ՝ մետաղյա մակերեսների ներկման 

համար: 

Կատարման չափանիշները 
ա. ճիշտ է կատարում չներկվող մակերեսների պահպանում,  

բ. ճիշտ է ընտրում  օգտագործվող նյութերը, 

գ. ճիշտ է պատրաստում ներկանյութեր և այլ օգտագործվող նյութեր: 

Գնահատման միջոցը 

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու գործնական պարապմունքի ընթացքում 

կատարած աշխատանքի հիման վրա: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է կատարել` չներկող մակերեսների լիարժեք 

փակում (մեկուսացում), ըստ տրված առաջադրանքի կատարում է ներկանյութերի ընտրում և 

պատրաստում ներկման համար: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական պարապմունք: 

 Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել ներկման համար անհրաժեշտ 

նախապատրաստված մետաղական մակերեսներ (տարբեր տրամագծի գլանիկներ, 

անկյունակներ, թիթեղներ, եռակցվաց դետալներ և այլն), որի վրա տեղակայված կլինեն 

(ապակիներ, փականներ և այլն, կամ պայմանական նշվածքներ), մեկուսացնող նյութեր 

(թղտե մեկուսիչ կպչող ժապավեն, թերթ, պոլիէթիլենային թաղանթ և այլն), տարբեր տեսակի 

ներկանյութեր, և այլն, տարբեր տարողության համապատասխան տարաններ, գործիքներ 

(տարբեր չափի և ձևի վրձիններ, գլանիկներ, ներկացրիչներ և այլն), սարքեր, սխեմաններ, 

ուսումնական ցուցապաստառներ, ուսումնամեթոդական գրականություն:  

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
գործնական պարապմունք`  16 ժամ  
Արդյունք 2. Պատրաստել մետաղյա մակերեսների ներկման համար անհրաժեշտ 

գործիքներ, սարքեր, սարքավորումներ: 

Կատարման չափանիշները  
ա. ճիշտ է ընտրում մետաղյա  մակերեսների ներկման  համար նախատեսված 

գործիքները, սարքերը, սարքավորումները` ըստ նշանակության,  

բ. ստուգում է և ճիշտ է որոշում գործիքների սարքին լինելը,  

գ. ճիշտ է օգտագործում  ներկման  համար նախատեսված  գործիքները, սարքերը, 

սարքավորումները` պահպանելով անվտանգության կանոնները, 

դ. ճիշտ է կատարում  գործիքների մաքրում, խնամում, պահպանում: 

Գնահատման միջոցը 

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական պարապմունքի ընթացքում 

կատարած աշխատանքի հիման վրա: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է ընտրել մետաղական մակերեսների ներկման  

աշխատանքների իրականացման համար նախատեսված անհրաժեշտ գործիքներ (տարբեր 

չափի և ձևի վրձիններ, գլանիկներ, մծկապատիչներ, ներներկացրիչներ և այլն), սարքեր, 

սարքավորումներ: Կարողանում է ստուգել  և  ճիշտ է որոշել` գործիքների սարքին լինելը: 

Կարող է օգտագործել ընտրված գործիքները, սարքերը, սարքավորումները` պահպանելով 

անվտանգության կանոնները: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
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Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական պարապմունք: 

 Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել ներկարարական աշխատանքներում 

օգտագործվող գործիքներ (տարբեր չափի և ձևի վրձիններ, գլանիկներ, մծկապատիչ ներ, 

ներներկացրիչներ և այլն), սարքեր, սարքավորումներ, սխեմաններ, ուսումնական 

ցուցապաստառներ, ուսումնամեթոդական գրականություն: 

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
գործնական պարապմունք`  18 ժամ  
Արդյունք 3. Կատարել մետաղյա մակերեսների ներկում: 

Կատարման չափանիշները  

ա. ճիշտ է  կատարում մետաղյա մակերեսների ներկում՝ վրձիններով, 

բ. ճիշտ է կատարում մետաղյա  մակերեսների ներկում՝  ներկացրիչներով, 

գ. ճիշտ է  կատարում մետաղյա մակերեսների ներկում՝ գլանիկներով, 

դ. ճիշտ է կատարում չներկվող մակերեսների բացում, 

ե. ճիշտ  է կատարում մետաղյա  ներկված մակերեսների վերջնամշակում և 

թերությունների վերացում 

զ. ճիշտ է կատարում ավելացած ներկանյութի պահպանում: 

Գնահատման միջոցը 

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական պարապմունքի ընթացքում 

կատարած աշխատանքի հիման վրա: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է կատարել` մետաղական մակերեսների ներկում, 

դրվագում, նախշազարդում, նախշանկարում տրաֆարատներով` գլանիկների, վրձինների, 

ներկացրիչների միջոցով և այլն: Կատարում է չներկվող` մեկուսացված, առանձնացված 

մակերեսների բացում, ներկված մակերեսների վերջնամշակում ու թերությունների 

վերացում, և աշխատանքի ավարտից հետո ներկանյունի և գործիքների պահպանում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական պարապմունք: 

Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող 

գործիքներ (տարբեր չափի և ձևի` վրձիններ, գլանիկներ, մածկապատիչներ և այլն), սարքեր, 

սարքավորումներ, սխեմաններ, ուսումնական ցուցապաստառներ, ուսումնամեթոդական 

գրականություն: 

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
գործնական պարապմունք`  38 ժամ 
 

Մոդուլի անվանումը` <<ՓԱՅՏԵ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԻ  ՆԵՐԿՈՒՄ>> 
Մոդուլի դասիչը` ՀՇԱԻ-3-11 -010 
Մոդուլի տևողությունը`         72 ժամ 
գործնական պարապմունք`  72 ժամ 
 Մոդուլի նպատակը` սովորողի մոտ  ձևավորել գիտելիքներ, հմտություններ և 

կարողություններ փայտե մակերեսների ներկման աշխատանքների համար: 

 Մուտքային պահանջներ` այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է 

ուսումնասիրած լինի ՀՇԱԻ-3-11-001 <<Շինարարական աշխատանքներում օգտագործվող 

փայտամածների, լաստակների կառուցում, հավաքում, քանդում>>, ՀՇԱԻ-3-11-002 

<<Չափագիտություն>>, ՀՇԱԻ-3-11-003 <<Բարձրությունների վրա ներկարարական 

աշխատանքներում օգտագործվող փայտամածների լաստակների կառուցում հավաքում, 

քանդում>>,  ՀՇԱԻ-3-11-006 <<Փայտե մակերեսների նախապատրաստում ներկման համար>> 

մոդուլները: 

 Արդյունքները 
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1. Նախապատրաստել աշխատատեղի  փայտե մակերեսների ներկման համար:  

2. Պատրաստել փայտե մակերեսների ներկման համար անհրաժեշտ  գործիքներ, սարքեր, 

սարքավորումներ: 

3. Կատարել  փայտե  մակերեսների ներկում: 

 Գնահատման կարգը` Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի 

համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

Արդյունք 1. Նախապատրաստել աշխատատեղի  փայտե մակերեսների ներկման համար: 

Կատարման չափանիշները  
ա. ճիշտ է կատարում պահպանել չներկվող մակերեսների պահպանում , 

բ. ճիշտ  է ընտրում  օգտագործվող նյութերը, 

գ. ճիշտ է պատրաստում  ներկանյութեր և այլ օգտագործվող  նյութեր: 

Գնահատման միջոցը 

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու գործնական պարապմունքի ընթացքում 

կատարած աշխատանքի հիման վրա: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է կատարել` չներկող մակերեսների լիարժեք 

փակում (մեկուսացում), ըստ տրված առաջադրանքի կատարում է ներկանյութերի ընտրում և 

պատրաստում ներկման համար: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական պարապմունք: 

 Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել ներկման համար անհրաժեշտ 

նախապատրաստված փայտե մակերեսներ, որի վրա տեղակայված կլինեն (շրիշակներ, 

ապակիներ, փականներ և այլն, կամ պայմանական նշվածքներ), մեկուսացնող նյութեր (թղտե 

մեկուսիչ կպչող ժապավեն, թերթ, պոլիէթիլենային թաղանթ և այլն), տարբեր տեսակի 

ներկանյութեր, և այլն, տարբեր տարողության համապատասխան տարաններ, գործիքներ 

(տարբեր չափի և ձևի վրձիններ, գլանիկներ, ներկացրիչներ և այլն), սարքեր, սխեմաններ, 

ուսումնական ցուցապաստառներ, ուսումնամեթոդական գրականություն:  

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
գործնական պարապմունք`  16 ժամ  
Արդյունք 2. Պատրաստել փայտե մակերեսների ներկման համար անհրաժեշտ  

գործիքներ, սարքեր, սարքավորումներ: 

Կատարման չափանիշները 

ա. ճիշտ է ընտրում փայտե մակերեսների ներկման  համար նախատեսված գործիքները, 

սարքերը, սարքավորումները` ըստ նշանակության,  

բ. ստուգում է և ճիշտ է որոշում գործիքների սարքին լինելը,  

գ. ճիշտ է օգտագործում  փայտե մակերեսների ներկման  համար նախատեսված  

գործիքները, սարքերը, սարքավորումները` պահպանելով անվտանգության կանոնները, 

դ. ճիշտ է կատարում գործիքների մաքրում, խնամում, պահպանում: 

Գնահատման միջոցը 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական պարապմունքի ընթացքում 

կատարած աշխատանքի հիման վրա: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է ընտրել մետաղական մակերեսների ներկման  

աշխատանքների իրականացման համար նախատեսված անհրաժեշտ գործիքներ (տարբեր 

չափի և ձևի վրձիններ, գլանիկներ, մծկապատիչներ, ներկացրիչներ և այլն), սարքեր, 

սարքավորումներ ստուգել է և  ճիշտ է որոշել գործիքների սարքին լինելը, օգտագործել 

ընտրված գործիքները, սարքերը, սարքավորումները` պահպանելով անվտանգության 

կանոնները: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
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Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական պարապմունք: 

 Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել ներկարարական աշխատանքներում 

օգտագործվող գործիքներ (տարբեր չափի և ձևի վրձիններ, գլանիկներ, մծկապատիչներ, 

ներներկացրիչներ և այլն), սարքեր, սարքավորումներ, սխեմաններ, ուսումնական 

ցուցապաստառներ, ուսումնամեթոդական գրականություն: 

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
գործնական պարապմունք`  18 ժամ  
Արդյունք 3. Կատարել  փայտե  մակերեսների ներկում: 

Կատարման չափանիշները 
ա. ճիշտ  է կատարում փայտե մակերեսների ներկում ՝վրձիններով, 

բ. ճիշտ  է կատարում փայտե մակերեսների ներկում՝ ներկացրիչներով, 

գ. ճիշտ է  կատարում փայտե մակերեսների ներկում՝ գլանիկներով, 

դ. ճիշտ է կատարում չներկվող մակերեսների բացում, 

ե. ճիշտ է  կատարում փայտե ներկված մակերեսների վերջնամշակում և թերությունների 

վերացում,   

զ. ճիշտ է կատարում ավելացած ներկանյութի պահպանում: 

Գնահատման միջոցը 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական պարապմունքի ընթացքում 

կատարած աշխատանքի հիման վրա: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է կատարել` փայտե մակերեսների ներկում, 

դրվագում, նախշազարդում, նախշանկարում տրաֆարատներով` գլանիկների, վրձինների, 

ներկացրիչների միջոցով և այլն: Կատարում է չներկվող` մեկուսացված, առանձնացված 

մակերեսների բացում, ներկված մակերեսների վերջնամշակում ու թերությունների 

վերացում, և աշխատանքի ավարտից հետո ներկանյունի և գործիքների պահպանում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական պարապմունք: 

Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող 

գործիքներ (տարբեր չափի և ձևի` վրձիններ, գլանիկներ, մածկապատիչներ և այլն), սարքեր, 

սարքավորումներ, սխեմաններ, ուսումնական ցուցապաստառներ, ուսումնամեթոդական 

գրականություն: 

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
գործնական պարապմունք`  38 ժամ 
 

 

Մոդուլի անվանումը` <<ՊԱՍՏԱՌԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ>> 

Մոդուլի դասիչը` ՀՇԱԻ-3-11 -011 

Մոդուլի տևողությունը`         72 ժամ 
գործնական պարապմունք`  72 ժամ 
 Մոդուլի նպատակը` սովորողի մոտ  ձևավորել գիտելիքներ, հմտություններ և 

կարողություններ պաստառապատման  աշխատանքների իրականացման համար: 

 Մուտքային պահանջներ` այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է 

ուսումնասիրած լինի   ՀՇԱԻ-3-11-001 <<Շինարարական նյութեր ներկարարական 

աշխատանքների իրականացման համար>>, ՀՇԱԻ-3-11-002 <<Չափագիտություն>>, ՀՇԱԻ-3-

11-003 <<Բարձրությունների վրա  ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող 

փայտամածների, լաստակների կառուցում, հավաքում, քանդում>>, ՀՇԱԻ-3-11-004 

<<Շենքերի և շինությունների արտաքին և ներքին մակերեսների ներկման և 
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պաստառապատման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքներ>> 

մոդուլները: 

 Արդյունքները 

1. Նախապատրաստել գործիքներ, պաստառներ, սոսնձվող մակերևույթներ:  

2. Կատարել  մակերեսների պաստառապատում: 

3. Կատարել մակերեսների` թաղանթներով դրվագում: 

 Գնահատման կարգը` Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի 

համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

Արդյունք 1. Նախապատրաստել գործիքներ, պաստառներ, սոսնձվող մակերևույթներ: 

Կատարման չափանիշները 

ա. ճիշտ է ընտրում պաստառապատման աշխատանքների համար oգտագործվող 

գործիքները (մետաղե մածկիչների (ճկուն) հավաքածու, պաստառներ կտրելու դանակներ, 

մկրատներ, ներկարարական գլանիկներ, սպունգ, վրձիններ, քանոն և այլն),  

բ.ճիշտ է ընտրում և նախապատրաստում սոսինձները՝ պաստառապատման համար, 

գ. ճիշտ է կատարում՝ ըստ պահանջվող չափերի, պաստառների ձևացք, 

դ. ճիշտ է կատարում պաստառների սոսնձապատում, 

ե. ճիշտ է կատարում պատերի սոսնձապատում, 

զ. ճիշտ է կատարում ավելացված նյութերի պահպանում: 

Գնահատման միջոցը 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական պարապմունքի ընթացքում 

կատարած աշխատանքի հիման վրա: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է ընտրել պաստառապատման աշխատանքների 

իրականացման համար նախատեսված անհրաժեշտ գործիքներ (պաստառներ կտրելու 

դանակներ, սպունգ, մկրատներ, քանոն, տարբեր չափի և ձևի վրձիններ, գլանիկներ, 

մծկապատիչներ, ներկացրիչներ և այլն), սարքեր, սարքավորումներ: Կարողանում է ստուգել 

և  ճիշտ է որոշել գործիքների սարքին լինելը, օգտագործել ընտրված գործիքները, սարքերը, 

սարքավորումները` պահպանելով անվտանգության կանոնները: Կատարել` ձևվածք, 

սոսինձների պատրաստում, պաստառների և պատերի սոսնձապատում, ավելացված 

նյութերի հավաքում և պահպանում` հետագա օգտագործման համար: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական պարապմունք: 

 Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել պաստառապատման համար անհրաժեշտ 

նախապատրաստված մակերեսներ, տարբեր տեսակի, չափերի, նախշային ոճերի 

պաստառներ, տարբեր տեսակի սոսինձներ և այլն, տարբեր տարողության 

համապատասխան տարաններ, գործիքներ (պաստառներ կտրելու դանակներ, սպունգ, 

մկրատներ, քանոն, տարբեր չափի և ձևի վրձիններ, գլանիկներ, մծկապատիչներ, 

ներկացրիչներ և այլն), սարքեր, սխեմաններ, ուսումնական ցուցապաստառներ, 

ուսումնամեթոդական գրականություն:  

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
գործնական պարապմունք`  26 ժամ  

Արդյունք 2. Կատարել  մակերեսների պաստառապատում: 

Կատարման չափանիշները.  

ա. ճիշտ է կատարում մակերեսների պաստառապատում, 

բ. ճիշտ է կատարում մակերեսների պաստառապատում` պահպանելով տեխնոլոգիական 

հաջորդականությունը` վերին և ստորին հատվածներում ավելցուկ մասերի ապահովում, 

հարթեցում, եզրային մասերի ճիշտ միացում, 

գ. ճիշտ է կատարում եզրերի մշակում, կեղտաբծերի մաքրում, կցվանքների մշակում: 

Գնահատման միջոցը. 
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Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական պարապմունքի ընթացքում 

կատարած աշխատանքի հիման վրա: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է կատարել, մակերեսների պաստառապատում, 

պահպանելով տեխնոլոգիական հաջորդականությունը` վերին և ստորին հատվածներում` 

ավելցուկ մասերի ապահովում, հարթեցում, եզրային մասերի ճիշտ միացում, եզրերի 

մշակում, կեղտաբծերի մաքրում, կցվանքների մշակում և այն: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական պարապմունք: 

 Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել պաստառապատման համար անհրաժեշտ 

նախապատրաստված մակերեսներ, տարբեր տեսակի, չափերի նախշային ոճերի 

պաստառներ, տարբեր տեսակի սոսինձներ, և այլն, տարբեր տարողության 

համապատասխան տարաններ, գործիքներ (պաստառներ կտրելու դանակներ, սպունգ, 

մկրատներ, քանոն, տարբեր չափի և ձևի վրձիններ, գլանիկներ, մծկապատիչներ, 

ներկացրիչներ և այլն), սարքեր, սխեմաններ, ուսումնական ցուցապաստառներ, 

ուսումնամեթոդական գրականություն:  

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
գործնական պարապմունք`  26 ժամ  
Արդյունք 3. Կատարել մակերեսների` թաղանթներով դրվագում: 

Կատարման չափանիշները  
ա. ճիշտ է կատարում մակերեսների թաղանթներով դրվագում` պահպանելով 

տեխնոլոգիական հաջորդականությունը, 

գ. ճիշտ է կատարում եզրերի մշակում, կեղտաբծերի մաքրում, կցվանքների մշակում: 

Գնահատման միջոցը. 
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական պարապմունքի ընթացքում 

կատարած աշխատանքի հիման վրա: 

Գործնական իրավիճակում արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը 

ըստ իրեն տրված առաջադրանքի կարող է կատարել, մակերեսների  թաղանթներով 

դրվագում, պահպանելով տեխնոլոգիական հաջորդականությունը` վերին և ստորին 

հատվածներում ավելցուկ մասերի ապահովում, հարթեցում, եզրային մասերի ճիշտ միացում, 

եզրերի մշակում, կեղտաբծերի մաքրում, կցվանքների մշակում և այն: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները  
Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ 

նպատակահարմար է կիրառել գործնական պարապմունք: 

Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել պաստառապատման համար անհրաժեշտ 

նախապատրաստված մակերեսներ, տարբեր տեսակի, չափերի նախշային ոճերի 

թաղանթներ, տարբեր տեսակի սոսինձներ, և այլն, տարբեր տարողության 

համապատասխան տարաններ, գործիքներ (պաստառներ կտրելու դանակներ, սպունգ, 

մկրատներ, քանոն, տարբեր չափի և ձևի վրձիններ, գլանիկներ, մծկապատիչներ, 

ներկացրիչներ և այլն), սարքեր, սխեմաններ, ուսումնական ցուցապաստառներ, 

ուսումնամեթոդական գրականություն: 

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 
գործնական պարապմունք`  20 ժամ 


