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I. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ 
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Տեսական 

 ուսուցում 
Պրակտիկա  

առանց տեսական 

ուսուցման 

Նախաավարտական, 

արտադրական 

պրակտիկա  

Մոդուլների 

ամփոփում 
 

Նախապատրաստում 

ամփոփիչ պետական 
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Արձակուրդ 

 

 

 

 

__________________________________________ 
ՈՒսումնական հաստատության անվանումը 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ 

ՁԿՆԱԲՈՒՅԾ
  ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ` 3109 <ՁԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
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III. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՊԼԱՆԸ 

N 

 

 

Առարկաների անվանումը և մոդուլները 

Ատեստավորում ըստ 

կիսամյակների 

Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը 

(ժամ) 
Բաշխումն ըստ կուրսերի և կիսամյակների 

Քնն. 
Ստու- 

գարք 

Կուրս 

աշխ. 

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

Ընդա-

մենը 

Այդ թվում 3-րդ 

կիս. 

17 

շաբ 

4-րդ 

կիս. 

19 

շաբ. 

5-րդ 

կիս. 

12 

շաբ. 

6-րդ 

կիս. 

8 

շաբ. 

7-րդ 

կիս. 

 

շաբ. 

8-րդ 

կիս 

 

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  36 36     

2 Տնտեսագիտության հիմունքներ  5տ  48 42 4 2   48    

3 Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ  5տ  48 42  6   48    

4 Իրավունքի հիմունքներ  5տ  36 30  6   36    

5 Պատմություն  5տ  48 42  6 48      

6 Ռուսաց լեզու  3;4տ  72 12 60  36 36     

7 Օտար լեզու  3;4տ  72 16 56  36 36     

8 Էկոլոգիայի հիմունքներ  3տ  36 28 8  36      

9 Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ 

իրավիճակների հիմնահարցեր 

 4տ  
18 

16  2 
18      

10 Ֆիզիկական կուլտուրա  3-5;6տ  112 8 104  34 38 24 16   
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    562 290 250 22 244 146 156 16   

2. ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ              

1 Անվտանգություն և առաջին օգնություն  4տ  36 12 24   36     

2 Համակարգչային օպերատորություն   3տ  54 12 42  54      

3 Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր 

հմտություններ  

 4տ  
54 

16 38  
 54     

4 Հաղորդակցություն  3տ  36 12 24  36      
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    180 52 128  90 90     

3. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ              

1 Ջրաբանություն  3տ  54 26 20 8 54      

2 Անողնաշարավորների կենդանաբանություն  3տ  54 28 20 6 54      

3 Ձկնատնտեսական ջրաքիմիա և ջրաֆիզիկա  3տ  54 24 24 6 54      

4 Ջրակենսաբանություն  3տ  36 18 14 4 36      

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    198 96 78 24 198      

4. ՀԱՏՈՒԿ  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ              

1 Ձկնաբանություն  3տ  72 36 28 8 72      

2 Ձկների էկոլոգիա   4տ  36 26 4 6  36     

3 Հայաստանի ձկնաշխարհը և նրա պահպանության 

հիմնախնդիրները 

 4տ 4 72 32 30 10 
 72     

4 Ձկնային տնտեսությունների տեսակները, 

կառուցվածքը և արտադրական գործընթացները 

 4տ  72 34 34 4 
 72     



5 Ձկնատնտեսական ջրատեխնիկա  4տ  72 34 34 4  72     

6 Ձկների կերակրում   4տ  72 30 38 4  72     

7 Ձկների հիվանդությունները և դրանց 

կանխարգելումը 

 4տ  72 34 34 4 
 72     

8 Ապրանքային ձկների տոհմային գործ և 

բոնիտացում 

 5տ  28 14 12 2 
  28    

9 Ձկնաբուծական տնտեսություններում կիրառվող 

սարքավորումները 

 5տ  36 14 20 2 
  36    

10 Ապրանքային ձկնաբուծություն  5տ  80 36 36 8   80    

11 Ձկների տեղափոխումը   5տ  36 12 22 2   36    

12 Ձկնային տնտեսության ձկնաբուծական 

աշխատանքների պլանավորումը, կազմակերպումը 

և իրականացումը 

 6տ 6 72 36 22 14 

   72   

13 Ապրանքային ձկնատեսակների արդյունավետ 

համակեցության ձևավորում 

 6տ  36 18 16 2 
   36   

14 Ակվարիումների նախագծում, ձևավորում, 

տեխնիկական հագեցում և շահագործում 

 5տ  80 32 40 8 
  80    

15 Ակվարիումային օրգանիզմների սննդառություն  4տ  54 24 24 6  54     

16 Ակվարիումային օրգանիզմների խնամքի և 

բազմացման տեխնոլոգիա 

 6տ  80 20 50 10 
   80   

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    970 432 444 94 606 684 416 204   

5. ԸՆՏՐՈՎԻ  6տ         72   

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    72          

 ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ  ԺԱՄԵՐ        6 0 16 12   

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    34    612 684 432 288   

 ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ    200          

               

 Շաբաթվա ժամերի քանակը        36 36 36 36   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IV. ՆԱԽԱՍԻՐԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ 

  N VII. ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ԵՎ 

ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 

1 Ձկների գենետիկա և սելեկցիա    ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐ 

2 Ընդհանուր կենդանաբանություն   1 Սոցիալ-տնտեսագիտական առարկաների 

3 Օտար լեզու   2 Օտար լեզուների 

4 Հոգեբանություն   3 Ձկնաբուծական աշխատանքների պլանավորման և կազմակերպման 

5 Ընտանեկան կյանքի նախապատրաստում   4 Անողնաշարավորների կենդանաբանության և ձկնաբանության 

 V. ՊՐԱԿՏԻԿԱ Կիսամյակ Շաբաթ 5 Ջրաբանության և ջրակենսաբանության 

1 ՈՒսումնական 3 4 6 Ձկնային տնտեսությունների կառուցվածքի և արտադրական գործընթացների 

2 Մասնագիտական 5,6 12 7 Անհատական համակարգիչների 

3 Նախաավարտական 6 6   

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ 

 

VI. ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ                              

Հունիսի 29-ից հուլիսի 12-ը շրջանում 

Երկու համալիր պետական քննություն՝ հատուկ մասնագիտական մոդուլներից 

1. Ձ

Ձկնաբանություն և ապրանքային ու ակվարիումային ձկնաբուծություն 

2.  

Ձկնային տնտեսությունների արտադրական գործընթացներ և ձկնատնտեսական 

ջրատեխնիկա 

1 Ձկնաբուծության 

2 Ջրաքիմիական անալիզի 

3 Ձկնաբուծական տեխնիկական միջոցների 

 ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ 

1 Ձկնաբուծական տեխնիկական միջոցների վերանորոգման 

2 Ակվարիումային տնտեսության 

 ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ 

1 Մարզադահլիճ 

2 Մարզահրապարակ 

  

 

 

 

VIII. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ 

1. ՈՒսանողների գիտելիքների յուրացման մակարդակը ստուգելու, ինչպես նաև ուսումնառության  արդյունավետությունը  վերահսկելու  նպատակով, հաստատության ուսումնամեթոդական 

խորհրդի որոշմամբ կարող են անցկացվել առանձին  առարկաների /մոդուլների/ ընթացիկ /միջանկյալ/  քննություններ, ստուգարքներ, ստուգողական աշխատանքներֈ Ստուգարքներն, այդ թվում՝ 

տարբերակված, անցկացվում են առարկայի /մոդուլի/ համար սահմանված ժամերի հաշվինֈ  Ըստ առարկաների /մոդուլների/՝  ստուգողական աշխատանքների թիվը հաստատում է  

ուսումնամեթոդական  խորհուրդըֈ Քննությունների և ստուգարքների անցկացման կարգը սահմանում է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունըֈ  

2. Լաբորատոր աշխատանքների,  օտար լեզուների, համակարգչային, գործնական, սեմինար,   ֆիզիկական կուլտուրայի, ինչպես նաև  ուսումնամեթոդական խորհրդի կողմից երաշխավորած 

առանձին առարկաների /մոդուլների/ գծով ուսումնական պարապմունքների, կուրսային աշխատանքի նախագծման և արհեստանոցներում գործնական ուսուցման ժամանակ  ուսումնական 

խումբը  բյուջետային ֆինանսավորման դեպքում կարող է բաժանվել ենթախմբերի՝ յուրաքանչյուրում առնվազն 8 ուսանող՝ ելնելով ուսուցանվող առարկայի /մոդուլի/ յուրահատկությունիցֈ  

Համապատասխան միջոցների առկայության պայմաններում ուսումնական պարապմունքները կարող են անցկացվել առանձին ուսանողների հետ /անհատական պարապմունքներ, ուսուցման 

անհատական ստեղծագործական ձևեր և այլն/ֈ ՈՒսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ առանձին առարկաների /մոդուլների/ տեսական դասընթացը կարող  է կազմակերպվել հոսքային  

պարապմունքի  ձևովֈ  ՈՒսումնամեթոդական խորհրդի որոշումներն ու երաշխավորությունները ուսումնական տարվա սկզբում քննարկում է քոլեջի խորհուրդը, հաստատում` տնօրենըֈ 

3. Նախասիրական առարկաները, դրանց ծավալը և ուսուցման ժամկետը,բայց ոչ ավելի, քան շաբաթը  4 ժամ, որոշում է քոլեջըֈ Ամբիոնների, առարկայական /ցիկլային/ հանձնաժողովների կողմից   

ներկայացված  նախասիրական առարկաների ծրագիրը  հաստատում  է քոլեջի ուսումնամեթոդական խորհուրդըֈ 

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

սեկցիաներում, խմբակներումֈ 

5. ՈՒսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ելնելով տեղական պայմաններից, կարելի է փոփոխել՝ պարտադիր պահպանելով տեսական և գործնական ուսուցման, մոդուլների ամփոփման, 

պրակտիկայի, արձակուրդի     ընդհանուր տևողությունըֈ 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 խորհուրդըֈ 

7. Պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից հանձնարարված փաստաթղթերի ուսումնասիրումը կատարվում է համապատասխան առարկաների ժամերի հաշվինֈ 

8. Պահուստային ժամերը  տնօրինում է քոլեջը՝  ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության սահմանած կարգի պահանջներին համապատասխանֈ 



9. ՈՒսումնական պրակտիկան կարող է անցկացվել կենտրոնացված, կամ տեսական պարապմունքների հետ հաջորդաբար՝ պահպանելով  ուսումնական պլանով  նախատեսված ժամաքանակըֈ 

Պրակտիկայի անցկացման  ժամկետը   կարելի է տեղաշարժել ուսումնական տարվա նույն կիսամյակի  ընթացքումֈ Պրակտիկայի յուրաքանչյուր ձև ավարտվում է հաշվետվությամբ՝ 

գնահատումովֈ 

10. Նախաավարտական պրակտիկան անց է կացվում կենտրոնացված կարգով, ուսումնական պլանով նախատեսված ժամկետներումֈ 

11. Քոլեջը, ելնելով  անհրաժեշտությունից, կարող է ստեղծել  լրացուցիչ կաբինետներ, մասնագիտացված լսարաններֈ 
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ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՋՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»  

Մոդուլի դասիչը ՁԿԲ- 5-11-001 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ բնական ջրերի և նրանցում ընթացող երևույթների ու 

գործընթացների մասին, ջրերի պահպանության, ռացիոնալ օգտագործման, ինչպես նաև ձևավորել ջրաբանական 

ուսումնասիրությունների կատարման և դրանք ձկնաբուծական նպատակներով օգտագործման կարողություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ 

Տեսական ուսուցում 26 ժամ 

Գործնական պարապմունք 20 ժամ 

Սեմինար պարապմունք 8 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ  

Մոդուլի գնահատման 

կարգը 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

Ուսումնառության արդյունք 

1  

Ներկայացնել ջրաբանության և օդերևութաբանության հիմնական հասկացությունները 

Կատարման չափանիշներ ա. Ճիշտ է ներկայացնում ջրոլորտը և նրա բաղադրիչները, 

բ. Ճիշտ է ներկայացնում մթնոլորտի կազմը և կառուցվածքը, 

գ. Ճիշտ է ներկայացնում արևի ճառագայթման դերը օդի ջերմաստիճանի ձևավորման համար, 

դ. Ճիշտ է կատարում օդի ջերմաստիճանի չափումները, ճանաչում է տարբեր կառուցվածքի ջերմաչափերի տիպերը և 

դրանց օգտագործման առանձնահատկությունները,  

ե. Ճիշտ է ներկայացնում օդի խոնավության ցուցանիշները և չափման եղանակները, ճիշտ է չափում օդի 

խոնավությունը, 

զ. Ճիշտ է ներկայացնում մթնոլորտային ճնշման երևույթը և չափման եղանակները, ճիշտ է չափում մթնոլորտային 

ճնշումը, 

է. Ճիշտ է ներկայացնում մթնոլորտի շրջանառության երևույթները, քամիների առաջացումը, ճիշտ է կիրառում 

հողմացույցներն ու  հողմաչափերը, 

ը. առաջադրված հանձնարարականի հիման վրա ճիշտ է կառուցում և մեկնաբանում տվյալ տեղանքի 

հողմավարդակը: 



Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարության միջոցով: 

Ուսանողին տրվելու են հարցեր  ջրաբանության և օդերևութաբանության հիմնական հասկացությունների 

վերաբերյալ, կառաջադրվեն  գործնական հանձնարարություններ` օդի ջերմաստիճանի և խոնավության, մթնոլորտի 

ճնշման, հողամցույցերի և հողմաչափերի կիրառման, հողմավարդակի կառուցման ու մեկնաբանման կարողությունը 

բացահայտելու համար:  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

-  ջրոլորտը և նրա բաղադրիչները, 

- մթնոլորտի կազմը և կառուցվածքը, 

- արևի ճառագայթման դերը օդի ջերմաստիճանի ձևավորման համար, 

- օդի ջերմաստիճանի չափումները և դրանց կատարման տեխնիկան,  

- օդի խոնավության ցուցանիշները և չափման եղանակները,  

- մթնոլորտային ճնշման երևույթը և չափման եղանակները,  

- մթնոլորտի շրջանառության երևույթները, քամիների առաջացումը, դրանց գրանցման նշանակությունը: 

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին և 

կատարում հանձնարարված առաջադրանքները` օգտվելով համապատասխան գործիքներից ու սարքերից: 

Թույլատրելի են ոչ էական բացթողումներ և թերություններ հարցերին պատասխանելու ընթացքում:   

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, գործնական և սեմինար պարապմունքների միջոցով: 

Անհրաժեշտ է ունենալ ցուցադրական նյութեր, մասնագիտական գրականություն, մեթոդական ցուցումներ, օդի և ջրի 

ջերմաչափեր, խոնավաչափ, բարոմետր, ուսումնական հողմավարդակ կամ նրա մակետ: Հնարավորության դեպքում 

նպատակահարմար է պարապմունքների մի մասը իրականացնել դաշտային պայմաններում` խոնավաչափի, 

բարոմետրի և հատկապես հողմավարդակի աշխատանքին գործնականապես տիրապետելու համար: 

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

  22 ժամ 

Տեսական ուսուցում   10 ժամ 

Գործնական պարապմունք   8 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   4 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 

2 

Ներկայացնել բնական ջրերի հատկությունները և բնութագրիչները 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում բնական ջրերի ֆիզիկական հատկությունները` խտությունը, տեսակարար զանգվածը, 

եռման և սառցակալման ջերմաստիճանները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում ջրի ջերմունակության և ջերմահաղորդականության երևույթները, 



գ. ճիշտ է ներկայացնում ջրի ճնշման երևույթը և դրա ազդեցությունը ջրային օրգանիզմների վրա: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև թեստերի միջոցով: Ուսանողին տրվելու 

են հարցեր  ջրի ֆիզիկական հատկությունների, ջերմունակության, ջերմահաղորդականության, ճնշման, ինչպես նաև 

ջրային օրգանիզմների վրա այդ  հատկությունների ազդեցության վերաբերյալ:  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային 

մանրամասներն են. 

-  բնական ջրերի ֆիզիկական հատկությունները` խտությունը, տեսակարար զանգվածը, եռման և սառցակալման 

ջերմաստիճանները, դրանց նշանակությունը և ազդեցությունը ջրային օրգանիզմների վրա, 

- ջրի ջերմունակության և ջերմահաղորդականության երևույթները, դրանց նշանակությունը և ազդեցությունը ջրային 

օրգանիզմների վրա, 

- ջրի ճնշման երևույթը, դրա նշանակությունը և ազդեցությունը ջրային օրգանիզմների վրա: 

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին և 

ցուցաբերում է վերոգրյալ ծրագրային մանրամասների բավարար իմացություն: Թույլատրելի են ոչ էական 

բացթողումներ և թերություններ հարցերին պատասխանելու ընթացքում:   

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, գործնական և սեմինար պարապմունքների կիրառման միջոցով: 

Անհրաժեշտ է ունենալ ցուցադրական նյութեր /ցուցապաստառներ, սխեմաներ, այլն/, մասնագիտական 

գրականություն:  

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

16 ժամ 

Տեսական ուսուցում   8 ժամ 

Գործնական պարապմունք   6 ժամ 

Սեմինար պարապմունք  2 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 

3  

Ներկայացնել ծովային, աղահամ  և անուշահամ ջրերի աղային կազմը, բնական ջրերի դասակարգումն` ըստ 

հանքայնացման 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում ծովային, աղահամ և անուշահամ ջրերի աղային կազմի տարբերությունները, աղիության ու 

հանքայնացման արտահայտումը համապատասխան միավորներով, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում ջրի առավելագույն խտության և սառցակալման ջերմաստիճանը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում Հայաստանի հիմնական լճերի, գետերի և աղբյուրների հանքայնացման բնութագրերը: 

Գնահատման միջոցը   Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի  և գործնական հանձնարարականների միջոցով: 

Ուսանողին տրվելու են հարցեր ծովային, աղահամ և անուշահամ ջրերի աղային կազմի տարբերությունների, ջրի 



առավելագույն խտության և սառցակալման ջերմաստիճանի, Հայաստանի հիմնական լճերի, գետերի և աղբյուրների 

հանքայնացման բնութագրերի վերաբերյալ, կհանձնարարվի որոշել   ծովային, աղահամ և անուշահամ ջրերի աղային 

կազմի տարբերությունները և արտահայտել այն համապատասխան միավորներով: 

    Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

  -  ծովային, աղահամ և անուշահամ ջրերի աղային կազմի տարբերությունները, տարբերիչ հատկանիշները, 

  - ջրի առավելագույն խտության և սառցակալման ջերմաստիճանը, դրա նշանակությունը, 

   - Հայաստանի հիմնական լճերի, գետերի և աղբյուրների հանքայնացման բնութագրերը: 

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին և 

ճիշտ միավորներով է արտահայտում ծովային, աղահամ և անուշահամ ջրերի աղային կազմի տարբերությունները: 

Թույլատրելի են ոչ էական բացթողումներ և թերություններ հարցերին պատասխանելու ընթացքում:   

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, գործնական և սեմինար պարապմունքների կիրառման միջոցով: 

Անհրաժեշտ է ունենալ ցուցադրական նյութեր /սխեմաներ, Երկրագնդի և Հայաստանի ֆիզիկական քարտեզներ, այլն/, 

մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, ծովային, աղահամ և անուշահամ ջրերի պատրաստի նմուշներ, ջրի 

հանքայնացման բնութագիրը որոշելու սարքեր: 

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

16 ժամ 

Տեսական ուսուցում   8 ժամ 

Գործնական պարապմունք   6 ժամ 

Սեմինար պարապմունք  2 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐՆԵՐԻ ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»  

Մոդուլի դասիչը ՁԿԲ -5-11-002 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ անողնաշարավոր կենդանիների կարգաբանության, կառուցվածքի 

և կենսաբանական առանձնահատկությունների մասին, ինչպես նաև ձևավորել ձկնաբուծության համար 

հետաքրքրություն ներկայացնող անողնաշարավոր կենդանիներին որոշելու ու բուծելու կարողություններ:  

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ 

Տեսական ուսուցում   28 ժամ 

Գործնական պարապմունք   20 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   6 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ  



Մոդուլի գնահատման 

կարգը 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

Ուսումնառության արդյունք 

1  

Ներկայացնել անողնաշարավոր կենդանիների կարգաբանությունը, կառուցվածքային և կենսաբանական 

առանձնահատկությունները 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում անողնաշարավոր կենդանիների դասակարգման հիմնական սկզբունքները և 

կարգաբանական հիմնական խմբերը (սարկոմաստիգոֆորներ, ապիկոմպլեքսներ, միկրոսպորիդներ, 

միքսոսպորիդներ, ինֆուզորիաներ, սպունգներ, աղեխորշավորներ, տափակ, կլոր և օղակավոր որդեր, 

փափկամորթներ, հոդվածոտանիներ, փշամորթներ), 

բ. ճիշտ է ներկայացնում միաբջիջ և բազմաբջիջ կենդանիների կառուցվածքային առանձնահատկություններն` ըստ 

տիպերի,  

գ. ճիշտ է ներկայացնում ձկների մակաբույծ կամ նրանց համար վտանգ ներկայացնող անողնաշարավոր 

կենդանիների կառուցվածքային և կենսաբանական առանձնահատկությունները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում ձկների սնունդ հանդիսացող անողնաշարավոր կենդանիների կառուցվածքային և 

կենսաբանական առանձնահատկությունները, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում անողնաշարավոր կենդանիների նշանակությունը ձկների կյանքում և ձկնային 

տնտեսության մեջ:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի  և գործնական հանձնարարականների միջոցով: 

Ուսանողին տրվելու են հարցեր անողնաշարավոր տարբեր տիպերի պատկանող կենդանիների (միաբջիջ 

կենդանիներ, սպունգներ, աղեխորշավորներ, տափակ, կլոր և օղակավոր որդեր, փափկամորթներ, հոդվածոտանիներ, 

փշամորթներ) կառուցվածքային և կենսաբանական առանձնահատկությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև ձկների 

կյանքում անողնաշարավորների նշանակության վերաբերյալ: Ուսանողին հանձնարարվելու է աշխատանքային 

տետրում պատկերել ուսումնասիրվող անողնաշարավորների արտաքին տեսքն ու հիմնական կառուցվածքային 

առաձնահատկությունները, իսկ մակաբույծ տեսակների համար` նաև նրանց կենսաշրջանները:    Արդյունքի 

ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

  -  անողնաշարավոր կենդանիների կարգաբանական հիմնական խմբերը, դրանց դասակարգման սկզբունքները, 

  - միաբջիջ և բազմաբջիջ անողնաշարավոր կենդանիների կառուցվածքային առանձնահատկություններն` ըստ 

տիպերի,  

 - ձկների մակաբույծ կամ նրանց համար վտանգ ներկայացնող անողնաշարավոր կենդանիների կառուցվածքային և 

կենսաբանական առանձնահատկությունները,  



- ձկների սնունդ հանդիսացող անողնաշարավոր կենդանիների կառուցվածքային և կենսաբանական 

առանձնահատկությունները, 

- անողնաշարավոր կենդանիների նշանակությունը ձկների կյանքում և ձկնային տնտեսության մեջ:  

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին, 

անողնաշարավոր կենդանիների արտաքին կառուցվածքային հատկանիշների հիման վրա կարողանում է 

տարբերակել նրանց կարգաբանական պատկանելությունը` ճիշտ ցուցադրելով այդ կենդանիների հիմնական խմբերի 

կառուցվածքային միավորները: Թույլատրելի են ոչ էական բացթողումներ և թերություններ հարցերին 

պատասխանելու և կենդանիների կառուցվածքային միավորները պատկերելու ու ցուցադրելու ընթացքում:   

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, գործնական և սեմինար պարապմունքների կիրառման միջոցով: 

Անհրաժեշտ է ունենալ անողնաշարավոր կենդանիների չոր և թաց պատրաստուկներ, ցուցապաստառներ կամ 

տեսանյութեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, անողնաշարավոր կենդանիների որոշիչներ:  

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

38 ժամ 

Տեսական ուսուցում  28 ժամ 

Գործնական պարապմունք   4 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   6 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 

2 

Որոշել և բուծել ձկնաբուծության համար հետաքրքրություն ներկայացնող անողնաշարավոր կենդանիներին 

Կատարման չափանիշներ ա. որոշիչների օգնությամբ ճիշտ է որոշում ջրակալներում հանդիպող անողնաշարավոր կենդանիների 

կարգաբանական պատկանելությունը և ճիշտ է բնորոշում է ջրակալներում նրանց կենսաբանական և 

էկոլոգիական առանձնահատկությունները, 

բ. ճիշտ է որոշում ձկների համար սնունդ հանդիսացող անողնաշարավորների ցեղային և (կամ) տեսակային 

պատկանելությունը, 

գ. ճիշտ է որոշում ձկների համար վտանգ ներկայացնող ջրային անողնաշարավորների ցեղային և (կամ) տեսակային 

պատկանելությունը, 

դ. արհեստական պայմաններում բուծում է ձկների համար կեր հանդիսացող անողնաշարավոր կենդանիներ: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների և հանձնարարականների միջոցով: 

Ուսանողին տրվելու են ջրակալներում բնակվող առնվազն 10 տեսակ անողանաշավորների նմուշներ կամ կենդանի 

առանձնյակներ` դրանց կարգաբանական պատկանելությունը որոշելու կարողության և կենսաբանական ու 

էկոլոգիական հիմնական առանձնահատկությունների իմացությունը բացահայտելոււ համար: Ուսանողին տրվելու են 



նաև ձկների համար սնունդ ծառայող առնվազն 3 տեսակ անողնաշարավոր կենդանիների մի քանի առանձյակ` 

լաբորատոր պայմաններում նրանցից կուլտուրաներ ստանալու կարողությունը բացահայտելու նպատակով: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

- ջրակալներում հանդիպող անողնաշարավոր կենդանիների կարգաբանական պատկանելությունը,  նրանց 

կենսաբանական և էկոլոգիական առանձնահատկությունները, 

- ձկների համար սնունդ հանդիսացող անողնաշարավորների /միաբջիջ մտրակավորներ, ինֆուզորիաներ, 

անիվաորդեր, բազմախոզանավոր և սակավախոզանավոր որդեր, փափկամորթներ, խեցգետնակերպեր, միջատներ 

ու նրանց թրթուրներ/ ցեղային և (կամ) տեսակային պատկանելությունը, 

- ձկների համար վտանգ ներկայացնող ջրային անողնաշարավորների /միաբջիջ մակաբույծ կենդանիներ, տափակ և 

կլոր որդեր, տզրուկներ, փափկամորթներ, խեցգետնակերպեր, միջատներ, այլն/ ցեղային և (կամ) տեսակային 

պատկանելությունը, 

     Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է որոշում առնվազն 8 տեսակ 

անողնաշարավոր կենդանի և նկարագրում նրանց կենսաբանական և էկոլոգիական հիմնական 

առանձնահատկությունները, ինչպես նաև ցուցադրում է լաբորատոր պայմաններում իր կողմից աճեցրած և ձկների 

համար սնունդ հանդիսացող առնվազն 2 տեսակ անողնաշարավոր  կենդանու կուլտուրա: Կենսաբանական և 

էկոլոգիական հիմնական առանձնահատկությունների նկարագրման ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական 

բացթողումներ և թերություններ:   

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է գործնական պարապմունքների կիրառման միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

կենդանիների որոշիչներ, մեթոդական ցուցումներ, անողնաշարավոր կենդանիների չոր և թաց պատրաստուկներ, 

մանրադիտակներ, խոշորացույցեր, առարկայակիր ապակիներ, ծածակապակիներ, ունելիներ, մկրատներ, 

լաբորատոր պայմաններում բազմացող անողնաշարավոր կենդանիների կուլտուրաներ, դրանց պահպանման համար 

անհրաժեշտ անոթներ, գործիքներ, սարքեր, այլ պարագաներ: 

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

16 ժամ 

Գործնական պարապմունք   16 ժամ 



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՁԿՆԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՋՐԱՖԻԶԻԿԱ ԵՎ ՋՐԱՔԻՄԻԱ»  

Մոդուլի դասիչը ՁԿԲ -5-11-003 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ բնական ջրերի` որպես ջրային օրգանիզմների կենսամիջավայրի, 

քիմիական հատկությունների, դրանց ձևավորման և փոփոխականության մասին, ինչպես նաև ձևավորել ջրի 

ֆիզիկական ու քիմիական հատկությունների վերլուծական ուսումնասիրության կարողություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ 

Տեսական ուսուցում  24 ժամ 

Գործնական պարապմունք   24 ժամ 

Սեմինար պարապմունք  6  ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՁԿԲ 5-11-001 «Ջրաբանության» և ՁԿԲ 5-11-

002 «Անողնաշարավորների կենդանաբանություն» մոդուլները:  

Մոդուլի գնահատման 

կարգը 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

Ուսումնառության արդյունք 

1  

Բացատրել ջրերի ֆիզիկական և քիմիական ռեժիմի հիմնական կենսական պայմաններն ու բնութագրիչները  

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում բնական ջրերի ջերմաստիճանի նշանակությունը ջրային օրգանիզմների համար, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում ջրի թափանցելիության նշանակությունը ջրային օրգանիզմների համար, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ջրի գազային ռեժիմի նշանակությունը ջրային օրգանիզմների համար, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում ջրային օրգանիզմների` լուծված թթվածնի պահանջարկը և դրա անբավարարության 

հետևանքները, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում ջրում լուծված ածխաթթվի նշանակությունը ջրային օրգանիզմների համար, 

զ. ճիշտ է ներկայացնում լուծված ազոտի տարբեր ձևերի նշանակությունը ջրային օրգանիզմների համար, 

է. ճիշտ է ներկայացնում լուծված ֆոսֆորի, երկաթի, միկրոտարրերի նշանակությունը ջրային օրգանիզմների համար, 

ը. ճիշտ է ներկայացնում ջրում լուծված օրգանական նյութերի տեսակները, ֆոտոսինթեզի դերը ջրակալների 

կյանքում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և/կամ խմբային քննարկումների միջոցով: Առանձին 

ուսանողի կամ նրանց փոքր խմբերին  տրվելու են հարցեր և/կամ թեստեր ջրում լուծված անօրգանական և 

օրգանական նյութերի որակական և քանակական կազմի, ջրային օրգանիզմների համար առանձին միկրոտարրերի և 

նյութերի դերի ու նշանակության մասին նրա իմացությունը բացահայտելու համար: Արդյունքի ուսուցման ծրագրային 



մանրամասներն են. 

-  բնական ջրերի ջերմաստիճանը, դրա նշանակությունը ջրային օրգանիզմների համար, 

- ջրի թափանցելիությունը, դրա նշանակությունը ջրային օրգանիզմների համար, 

- ջրի գազային ռեժիմը, դրա նշանակությունը ջրային օրգանիզմների համար, 

- ջրային օրգանիզմների` լուծված թթվածնի պահանջարկը, դրա անբավարարության հետևանքները, 

- ջրում լուծված ածխաթթուն, դրա նշանակությունը ջրային օրգանիզմների համար, 

- լուծված ազոտի տարբեր ձևերը, դրանց նշանակությունը ջրային օրգանիզմների համար, 

- լուծված ֆոսֆորը, երկաթը, միկրոտարրերը, դրանց նշանակությունը ջրային օրգանիզմների համար, 

- ջրում լուծված օրգանական նյութերի տեսակները, ֆոտոսինթեզի դերը ջրակալների կյանքում: 

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին 

և/կամ թեստերում ընդգրկված հարցերի առնվազն 80 տոկոսին և ցուցաբերում է վերոգրյալ ծրագրային 

մանրամասների բավարար իմացություն: Հարցերին պատասխանելիս թույլատրելի են ոչ էական բացթողումներ և 

թերություններ:   

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, գործնական և սեմինար պարապմունքների կիրառման 

միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ցուցապաստառներ, սխեմաներ, մասնագիտական գրականություն:  

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

  22 ժամ 

Տեսական ուսուցում   6 ժամ 

Գործնական պարապմունք   12 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   4 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 

2 

Ներկայացնել բնական ջրերի հատկությունները և բնութագրիչները 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում բնական ջրերի ֆիզիկական հատկությունները` խտությունը, տեսակարար զանգվածը, 

եռման և սառցակալման ջերմաստիճանները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում ջրի ջերմունակության և ջերմահաղորդականության երևույթները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ջրի ճնշման երևույթը և դրա ազդեցությունը ջրային օրգանիզմների վրա: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի կամ թեստերի միջոցով: Ուսանողին տրվելու են 

հարցեր  կամ առվազն 20 հարցից կազմված թեստ ջրի ֆիզիկական հատկությունների, ջերմունակության, 

ջերմահաղորդականության, ճնշման, ինչպես նաև ջրային օրգանիզմների վրա այդ  հատկությունների ազդեցության 



վերաբերյալ իմացությունը բացահայտելու համար:  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

-  բնական ջրերի ֆիզիկական հատկությունները` խտությունը, տեսակարար զանգվածը, եռման և սառցակալման 

ջերմաստիճանները, դրանց նշանակությունը և ազդեցությունը ջրային օրգանիզմների վրա, 

- ջրի ջերմունակության և ջերմահաղորդականության երևույթները, դրանց նշանակությունը և ազդեցությունը ջրային 

օրգանիզմների վրա, 

- ջրի ճնշման երևույթը, դրա նշանակությունը և ազդեցությունը ջրային օրգանիզմների վրա: 

     Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին, 

որի ընթացքում  թույլատրելի են ոչ էական բացթողումներ և թերություններ, կամ  առնվազն 80 տոկոսով ճիշտ է 

պատասխանում թեստի հարցերին:   

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, գործնական և սեմինար պարապմունքների կիրառման միջոցով: 

Անհրաժեշտ է ունենալ ցուցապաստառներ, սխեմաներ կամ այլ ցուցադրական նյութեր, մասնագիտական և 

տեղեկատու գրականություն:  

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

14 ժամ 

Տեսական ուսուցում  6 ժամ 

Գործնական պարապմունք  6 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   2 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 

3  

Որոշել ջրի ֆիզիկական հատկությունները 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է կատարում ջրի և օդի ջերմաստիճանների որոշումը սնդիկային և էլեկտրական ջերմաչափերով, 

բ. ճիշտ է կատարում ջրի թափանցելիությունը Սեկկիի սկավառակի և ֆոտոչափական սարքի օգնությամբ, 

գ. ճիշտ է որոշում ջրի գունավորումը չափանմուշային եղանակով, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում և կիրառում ջրի համի և հոտի որոշման եղանակները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների և հանձնարարականների միջոցով: 

Ուսանողին հանձնարարվելու են ուսումնական հաստատության տարբեր հարկերում, հարակից տարածքներում և 

ակվարիումային կամ ձկնաբուծական տնտեսությունում որոշել օդի և ջրի ջերմաստիճանները` սնդիկային և 

էլեկտրական ջերմաչափերը ճիշտ օգտագործելու կարողությունը պարզելու համար: Դաշտային պայմաններում 

ուսանողների խմբերին հանձնարարվելու է որոշել առանձին բնական ջրակալների ջրի թափանցելիությունը, ջրի 

գունավորումը, համն ու հոտը` դրանք որոշելու կարողությունը բացահայտելու համար: 

   Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է որոշում ջրի և օդի 

ջերմաստիճանը, ջրի թափանցելիությունը, գունավորումը, համն ու հոտը: Գործողությունների կատարման 



ընթացքում ընթացքում թույլատրելի են արդյունքների վրա չազդող ոչ էական թերություններ:   

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, գործնական և սեմինար պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է 

ունենալ մեթոդական ցուցումներ, սնդիկային և էլեկտրական ջերմաչափեր, Սեկկիի սկավառակ, ֆոտոչափական 

սարք, ցուցադրական նյութեր: 

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

14 ժամ 

Տեսական ուսուցում   2 ժամ 

Գործնական պարապմունք  10 ժամ 

Սեմինար պարապմունք  2 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՋՐԱԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»  

Մոդուլի դասիչը ՁԿԲ -5-11-004 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ ջրոլորտի և նրա բնակիչների ընդհանուր բնութագրի, ջրային 

միջավայրի ու նրանում բնակվող օրգանիզմների համակեցությունների փոխհարաբերությունների մասին, ինչպես 

նաև ձևավորել մանրադիտակային և այլ տեխնիկայով աշխատելու, ջրակենսաբանական ուսումնասիրությունների  

իրականացման, փորձանմուշների հավաքելու, դրանք մշակելու ու գնահատելու, ջրային օրգանիզմների տեսակային 

կազմը որոշելու կարողություններ:  

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ 

Տեսական ուսուցում  18  ժամ 

Գործնական պարապմունք  14 ժամ 

Սեմինար պարապմունք  4  ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՁԿԲ 5-11-003 «Ձկնատնտեսական 

ջրաֆիզիկա և ջրաքիմիա» մոդուլը:  

Մոդուլի գնահատման 

կարգը 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

Ուսումնառության արդյունք 

1  

Ներկայացնել ջրոլորտի և նրանում ընթացող կենսաբանական գործընթացների ընդհանուր բնութագիրը 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է կիրառում ջրակենսաբանության հիմնական եզրույթներն և ներկայացնում դրանց բացատրությունները,  

բ. ճիշտ է ներկայացնում ջրակալներում ընթացող կենսաբանական գործընթացների ընդհանուր 

օրինաչափությունները, 



գ. ճիշտ է ներկայացնում ջրակալների արդյունավետության (պրոդուկտիվության) բնութագիրը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում աբիոտիկ (ոչ կենսական) գործոնների ազդեցությունը ջրային օրգանիզմների 

համակեցությունների վրա: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և/կամ թեստի միջոցով: Ուսանողին տրվելու են 

հարցեր  կամ առվազն 40 հարցից կազմված թեստ ջրի ֆիզիկական հատկությունների, ջերմունակության, 

ջերմահաղորդականության, ճնշման, ինչպես նաև ջրային օրգանիզմների վրա այդ  հատկությունների ազդեցության 

վերաբերյալ իմացությունը բացահայտելու համար:  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

-  ջրակենսաբանության հիմնական եզրույթները,  դրանց բացատրությունները,  

- ջրակալներում ընթացող կենսաբանական գործընթացները,  ընդհանուր օրինաչափությունները, 

- ջրակալների արդյունավետության (պրոդուկտիվության) բնութագիրը, 

- աբիոտիկ (ոչ կենսական) գործոնները, դրանց ազդեցությունը ջրային օրգանիզմների համակեցությունների վրա: 

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին, որի 

ընթացքում  թույլատրելի են ոչ էական բացթողումներ և թերություններ, և/կամ  առնվազն 80 տոկոսով ճիշտ է 

պատասխանում թեստի հարցերին:   

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, գործնական և սեմինար պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է 

ունենալ ցուցապաստառներ, սխեմաներ կամ այլ ցուցադրական նյութեր, մասնագիտական և տեղեկատու 

գրականություն: 

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

12 ժամ 

Տեսական ուսուցում  8 ժամ 

Գործնական պարապմունք   2 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   2 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 

2 

Ներկայացնել ջրային օրգանիզմների նկարագիրը և նրանց համակեցությունների փոխհարաբերությունները 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում ջրակալներում տարածված մանրէների, ստորակարգ ու բարձրակարգ բույսերի և 

անողնաշարավոր ու ողնաշարավոր կենդանիների (բացի ձկներից) տեսակային կազմը և պոպուլյացիոն 

կառուցվածքը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում ջրային օրգանիզմների հարմարվողականության (ադապտացիայի) սկզբունքները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ջրային օրգանիզմների սննդային փոխհարաբերությունները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում ջրակենսահամակեցությունները, ջրաէկոհամակարգերը և դրանց ռացիոնալ օգտագործման 

էկոլոգիական հիմունքները, 



ե. ճիշտ է ներկայացնում ջրակալների ջրաէկոհամակարգերի և ջրակենսահամակեցությունների օգտագործման 

հնարավորությունները ձկնաբուծական նպատակներով:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի կամ թեստի միջոցով: Ուսանողին տրվելու են  հարցեր  

և/կամ առվազն 50 հարցից կազմված թեստ ջրային օրգանիզմների հարմարվողականության սկզբունքների, սննդային 

փոխհարաբերությունների, ջրակենսահամակեցությունների, ջրաէկոհամակարգերի, բնական ջրակալները 

ձկնաբուծական նպատակներով օգտագործելու մասին իմացությունը բացահայտելու համար:  Արդյունքի ուսուցման 

ծրագրային մանրամասներն են. 

-  ջրակալներում տարածված օրգանիզմների պոպուլյացիոն կառուցվածքը, 

- ջրային օրգանիզմների հարմարվողականության (ադապտացիայի) սկզբունքները, 

- ջրային օրգանիզմների սննդային փոխհարաբերությունները /սննդառության բուրգ/, 

- ջրակենսահամակեցությունները, ջրաէկոհամակարգերը և դրանց ռացիոնալ օգտագործման էկոլոգիական 

հիմունքները, 

- ջրակալների ջրաէկոհամակարգերի և ջրակենսահամակեցությունների օգտագործման հնարավորությունները 

ձկնաբուծական նպատակներով:  

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին, որի 

ընթացքում  թույլատրելի են ոչ էական բացթողումներ և թերություններ, և/կամ առնվազն 80 տոկոսով ճիշտ է 

պատասխանում թեստի հարցերին:   

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, գործնական և սեմինար պարապմունքների կիրառման միջոցով: 

Անհրաժեշտ է ունենալ ցուցապաստառներ, սխեմաներ կամ այլ ցուցադրական նյութեր, մասնագիտական և 

տեղեկատու գրականություն: 

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

14 ժամ 

Տեսական ուսուցում  10 ժամ 

Գործնական պարապմունք  2 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   2 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 

3  

Իրականացնել ջրակենսաբանական ուսումնասիրություններ  

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է կատարում ջրակենսաբանական փորձանմուշների հավաքը,  

բ. ճիշտ է  օգտվում մանրադիտակային և այլ տեխնիկայից,  

գ. ճիշտ է  կիրառում  ջրակենսաբանական ուսումնասիրման մեթոդները, 



դ. ճիշտ է իրականացնում ջրակենսաբանական փորձանմուշների քանակական և որակական մշակումը, ստացված 

արդյունքների գնահատումը, 

ե. ճիշտ է որոշում ջրային օրգանիզմների տեսակային կազմը որոշիչներով:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների և հանձնարարականների միջոցով: 

Ուսանողին հանձնարարվելու են առաջադրանքներ բնական ջրակալներում ջրակենսաբանական փորձանմուշների 

հավաքման և դրանց ուսումնասիրման, մանրադիտակից և բինոկուլյարից ճիշտ օգտվելու,  ջրային օրգանիզմների 

տեսակային կազմը որոշելու կարողությունները բացահայտելու համար:    

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է կատարում ջրակենսաբանական 

փորձանմուշների հավաքը, կարողանում է դրանցից պատրաստել պատրաստուկներ և ուսումնասիրել դրանք 

մանրադիտակի, բինոկուլյարի և/կամ խոշորացույցի օգնությամբ և առնվազն 70 տոկոս ճշտությամբ կարողանում է 

որոշել պատրաստուկներում առկա ջրային օրգանիզմների կարգաբանական պատկանելությունը: 

Գործողությունների կատարման ընթացքում ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական թերություններ:   

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ մեթոդական 

ցուցումներ, ջրային օրգանիզմների որոշիչ, ջրակենսաբանական փորձանմուշների հավաքման համար նախատեսված 

ցանցեր, խոշորացույցներ, բինոկուլյար, մանրադիտակ, առարկայական և ծածկապակիներ, պատրաստուկներ 

պատրաստելու համար նախատեսված նյութեր /սպիրտ, ֆորմալին, գունանյութեր, այլն/, ցուցադրական նյութեր, 

ջրային տարբեր օրգանիզմների պատրաստուկներ կամ նմուշներ: 

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

10 ժամ 

Գործնական պարապմունք   10 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՁԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»  

Մոդուլի դասիչը ՁԿԲ -5-11-005 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ ձկների կառուցվածքային առանձնահատկությունների, 

ֆիզիոլոգիայի, աճի, բտվածության, սննդառության, բազմացման, կարգաբանության մասին, ինչպես նաև ձևավորել 

ձկների արտաքին և ներքին օրգանները տարբերակելու, տարիքը որոշելու, աճի և սննդառության 

առանձնահատկությունները պարզաբանելու, բտվածության և սեռահասունության աստիճանը որոշելու, որոշիչների 

միջոցով ձկան տեսակային պատկանելությունը որոշելու կարողություններ:  

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ 

Տեսական ուսուցում  36  ժամ 

Գործնական պարապմունք   28 ժամ 



Սեմինար պարապմունք  8  ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար` ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՁԿԲ 5-11-004 «Ջրակենսաբանություն» 

մոդուլը: 

Մոդուլի գնահատման 

կարգը 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

Ուսումնառության արդյունք 

1  

Ներկայացնել ձկների անատոմիական և ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները և տարբերակել նրանց 

արտաքին ու ներքին օրգանները 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում ձկների արտաքին կառուցվածքը,  

բ. ճիշտ է կատարում հերձման գործողությունները ձկան մարմնի վրա` առանձնացնելով և ճիշտ անվանելով ձկան 

հիմնական ներքին օրգանները, կմախքի միավորները, մկանունքը 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ձկների շնչառության, արյան շրջանառության, մարսողության, արտաթորության 

գործընթացները, արտաքին գրգռիչներին պատասխանելու վարքագծային դրսևորումները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի կամ թեստի և գործնական հանձնարարության 

միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առվազն 30 հարցից կազմված թեստ ձկների անատոմիական և 

ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների իմացության աստիճանը բացահայտելու նպատակով:  Ուսանողին 

հանձնարարվելու է սաղմոնազգի և ծածանազգի ձկների առանձնյակների արտաքին դիտման և հետագա հերձման 

գործողություններ` ձկների անատոմիական կառուցվածքային միավորները և ներքին օրգանները տարբերակելու 

կարողությունը որոշելու համար:  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

-  ձկների արտաքին կառուցվածքը /մարմնի ձևը, բերանի դիրքը, թեփուկների ձևն ու քանակը, կողագիծը, մեջքի, 

փորի, կրծքի, հետանցքի, պոչի լողակները, դրանց ձևն ու ճառագայթների քանակը, մարմնի գունավորումը/, 

- ձկների ներքին օրգանները /մկաններ, սիրտ, խռիկներ, լողափամփուշտ, լյարդ, փայծաղ, ենթաստամոքսային գեղձ, 

ստամոքս, աղիներ, դրանց պիլորիկ հավելվածքներ, սեռական օրգաններ /ձվարաններ, սերմնարաններ/, 

երիկամներ, կմախք /ողնաշար, գանգ, լողակներ/, գլխուղեղ, նյարդեր/ և դրանց ֆիզիոլոգիական գործառույթները: 

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին, այդ 

թվում նաև թեստի հարցերին /առնվազն 80 տոկոս/ և ճիշտ է տարբերակում ձկների ներքին և արտաքին օրգանները:  

Թույլատրելի են ոչ էական թերություններ հարցերին պատասխանելու և ցուցադրելու ընթացքում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, գործնական և սեմինար պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է 

ունենալ մեթոդական ցուցումներ, ցուցադրական նյութեր, յուրաքանչյուր ուսանողի համար մեկական սաղմոնազգի և 

ծածանազգի ձկան առանձյակ, ձկների հերձման համար անհրաժեշտ պարագաներ /վաննաներ, նշտարներ, 

մկրատներ, ունելիներ, այլն/, խոշորացույցներ: 



Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

16 ժամ 

Տեսական ուսուցում  8 ժամ 

Գործնական պարապմունք   6 ժամ 

Սեմինար պարապմունք  2 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 

2 

Որոշել ձկների տարիքը և աճը  

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում ձկան տարիքի որոշման մեթոդները և ձկների տարիքային փոփոխականության 

օրինաչափությունները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում ձկների աճի հիմնական փուլերը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ձկների աճի վրա ազդող հիմնական գործոնները, 

դ. ճիշտ է որոշում ձկների քաշային և գծային աճը, աճի տեմպը, աճի հարաբերական արագությունը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և/կամ թեստի և գործնական հանձնարարության 

միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առվազն 40 հարցից կազմված թեստ ձկների տարիքային 

փոփոխականության օրինաչափությունների, աճի ձևերի, հիմնական փուլերի ու տեմպերի, դրանց վրա ազդող 

գործոնների  իմացության աստիճանը բացահայտելու նպատակով:  Ուսանողին հանձնարարվելու է  պատրաստել 

պատրաստուկներ` ձկան տարիքը, գծային աճն ու աճի հարաբերական արագությունը որոշելու կարողությունները 

բացահայտելու համար:  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

-  ձկան տարիքի որոշման մեթոդներն առանձին օրգանների ուսումնասիրման միջոցով /թեփուկներ, լողակների 

ճառագայթներ, ոսկորներ /խռիկային կափարիչ, ողներ/, օտոլոիտներ/,  

- ձկների տարիքային փոփոխականության օրինաչափությունները, 

- ձկների աճի հիմնական փուլերը, 

- ձկների աճի վրա ազդող հիմնական գործոնները, 

-ձկների քաշային և գծային աճը, աճի տեմպը, աճի հարաբերական արագությունը: 

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին, այդ 

թվում նաև թեստի հարցերին /առնվազն 80 տոկոս/, ճիշտ է ընտրում տվյալ ձկան տարիքի որոշման համար 

համապատասխան օրգանը, ճիշտ է որոշում ձկան տարիքը և նրա գծային աճի տեմպերը:  Բանավոր հարցերի 

պատասխանների ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, գործնական և սեմինար պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է 

ունենալ մեթոդական ցուցումներ, ցուցադրական նյութեր, ձկան թեփուկների, ոսկորների, օտոլիտների նմուշներ կամ 



ռեսուրսները պատրաստուկներ, խոշորացույցներ, բինոկուլյար, մանրադիտակ, Մոնաստիրսկու կամ ձկան գծային աճի 

հաշվարկման համար այլ սարք, էլեկտրոնային հաշվիչներ: 

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

14 ժամ 

Տեսական ուսուցում  6 ժամ 

Գործնական պարապմունք   4 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   2 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 

3  

Որոշել ձկների սննդառությունը և բտվածությունը 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում ձկների սնունդ հանդիսացող օրգանիզմների խմբերը և դրանց հիմնական 

ներկայացուցիչներին 

բ. ճիշտ է ներկայացնում ձկների խմբերն` ըստ սննդառության տիպերի և սննդառության օբյեկտների, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ձկների սննդառության տարիքային և սեզոնային առանձնահատկությունները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում ձկների սննդառության կախվածությունը ապրելավայրի առանձնահատկություններից և 

սեռական պատկանելությունից, 

ե. ճիշտ է կիրառում ձկների սննդառության ինտենսիվության, սննդի օբյեկտների ընտրողականության, սննդային 

նմանության դասիչի և կերաբաժինների (ռացիոն) որոշման հաշվարկային մեթոդները   

զ. ճիշտ է որոշում ձկան բտվածությունը: 

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

միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  կամ առվազն 40 հարցից կազմված թեստ ձկների սննդառության հիմնական 

օբյեկտների, նրանց սննդառության վրա ազդող տարիքային, սեռային, սեզոնային, շրջակա միջավայրի գործոնների 

իմացության աստիճանը բացահայտելու նպատակով:  Ուսանողին հանձնարարվելու է մշակել որևէ ջրակալի 

կենսահամակարգի պարզ մոդել և հաշվարկել այդ ջրակալում «բնակվող» ձկնատեսակների  սննդառության 

ինտենսիվությունը, սննդի օբյեկտների ընտրողականությունը, սննդային նմանության դասիչը, որոշել այդ ձկների 

կերաբաժինը (ռացիոնը)` ձկների սննդառության  առանձնահատկությունները պարզելու մեթոդների  տիրապետման 

աստիճանը բացահայտելու համար: Ուսանողին հանձնարարվելու է նաև որոշել ձկների բտվածության 

ցուցանիշները` դրանց ստացման մեթոդական և հաշվարկային կարողությունները պարզելու  նպատակով:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 



-  ձկների սնունդ հանդիսացող օրգանիզմների խմբերը /բույսեր, անողնաշարավոր և ողնաշարավոր կենդանիներ/ և 

դրանց հիմնական ներկայացուցիչները, 

- ձկների խմբերն` ըստ սննդառության տիպերի և սննդառության օբյեկտների, 

- ձկների սննդառության տարիքային և սեզոնային առանձնահատկությունները, 

- ձկների սննդառության կախվածությունը ապրելավայրի առանձնահատկություններից և սեռական 

պատկանելությունից, 

- ձկների սննդառության ինտենսիվության, սննդի օբյեկտների ընտրողականության, սննդային նմանության դասիչի և 

կերաբաժինների (ռացիոն) որոշման, այդ թվում հաշվարկային մեթոդները,   

- ձկան բտվածությունն ըստ Ֆուլտոնի և Կլարկի: 

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին և/կամ 

թեստի հարցերին /առնվազն 80 տոկոս/, ճիշտ է որոշում ձկնատեսակների  սննդառության ինտենսիվությունը, 

սննդի օբյեկտների ընտրողականության, սննդային նմանության դասիչի, բտվածության ցուցանիշները, կերաբաժնի 

քանակական և որակական կազմը:  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, գործնական և սեմինար պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է 

ունենալ մեթոդական ցուցումներ, բույսերի և կենդանիների որոշիչներ, ցուցադրական նյութեր, թարմ ձկներ, ձկները 

հերձելու պարագաներ /մկրատ, ունելի, նշտար, այլն/, անալիտիկ կամ էլեկտրոնային կշեռք, խոշորացույցներ, 

բինոկուլյար, Պետրիի թասիկներ: 

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

16 ժամ 

Տեսական ուսուցում  8  ժամ 

Գործնական պարապմունք   6 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   2 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 

4 

Ներկայացնել ձկների բազմացման և զարգացման ընդհանուր օրինաչափությունները և որոշել ձկների հասունության 

աստիճանը և բեղունությունը 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում ձկների կենսափուլերը, բազմացման ձևերը և ձվադրավայրերը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում սեռահասունության ժամկետները և կյանքի տևողությունը տարբեր ձկնատեսակների մոտ, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում տարբեր ձկնատեսակների բազմացման ժամկետները և բազմացման վրա ազդող 

գործոնները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում ձկների սեռական գեղձերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում սեռական գեղձերի հասունացման, ձկնկիթի բեղմնավորման և զարգացման գործընթացը, 



զ. ճիշտ է որոշում ձկների սեռական հասունության աստիճանը,  

է. ճիշտ է ներկայացնում ձկների բեղունության վրա ազդող գործոնները և որոշում ձկան անհատական, 

հարաբերական և աշխատանքային բեղունությունը, 

ը. ճիշտ է ներկայացնում ձկների անհատական զարգացման սաղմնային և հետսաղմնային փուլերը և դրանց 

բնութագրական հատկանիշները: 

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

միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առվազն 50 հարցից կազմված թեստ ձկների կենսափուլերի, 

բազմացման ձևերի և ձվադրավայրերի, սեռահասունության, կյանքի տևողության և բազմացման ժամկետների, 

սեռական գեղձերի կառուցվածքային առանձնահատկությունների, սեռական գեղձերի հասունացման, ձկնկիթի 

բեղմնավորման և զարգացման գործընթացի, բեղունության վրա ազդող գործոնների, անհատական զարգացման 

սաղմնային և հետսաղմնային փուլերի և դրանց բնութագրական հատկանիշների մասին իմացության աստիճանը 

բացահայտելու նպատակով:  Ուսանողին հանձնարարվելու է ուսումնասիրել սեռահասուն ձկների սեռական 

գեղձերը` սեռական հասունության աստիճանը,  ձկան անհատական, հարաբերական և աշխատանքային 

բեղունությունը որոշելու կարողությունները պարզելու նպատակով:  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային 

մանրամասներն են. 

-  ձկների կենսափուլերը, բազմացման ձևերը և ձվադրավայրերը, 

- սեռահասունության ժամկետները և կյանքի տևողությունը տարբեր ձկնատեսակների մոտ, 

- տարբեր ձկնատեսակների բազմացման ժամկետները և բազմացման վրա ազդող գործոնները, 

- ձկների իգական և արական սեռական գեղձերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները, 

- սեռական գեղձերի հասունացման, ձկնկիթի բեղմնավորման և զարգացման գործընթացը, 

- ձկների սեռական հասունության աստիճանը,  

- ձկների բեղունության վրա ազդող գործոնները, ձկան անհատական, հարաբերական և աշխատանքային 

բեղունությունը, 

- ձկների անհատական զարգացման սաղմնային և հետսաղմնային փուլերը, դրանց բնութագրական հատկանիշները: 

    Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին 

և/կամ թեստի հարցերին /առնվազն 80 տոկոս/, ճիշտ է որոշում ձկնատեսակների  սեռական հասունության 

աստիճանը,  ձկան անհատական, հարաբերական և աշխատանքային բեղունությունը: Հարցերին  պատասխանելու 

ընթացքում թույլատրվում են ոչ էական բացթողումներ և վրիպումներ: 

 



Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, գործնական և սեմինար պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է 

ունենալ մեթոդական ցուցումներ, ցուցադրական նյութեր, թարմ, երկու սեռի պատկանող սեռահասուն ձկներ, 

հասունության տարբեր աստիճաններում գտնվող ձկների ձվարաններ և սերմնարաններ, ձկները հերձելու 

պարագաներ /մկրատ, նշտար, ունելի, այլն/, անալիտիկ կշեռք, խոշորացույցներ, բինոկուլյար, Պետրիի թասիկներ, 

չափակարկին, սպիրտ կամ ֆորմալինի 4 տոկոսանոց լուծույթ: 

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

16 Ժամ  

Տեսական ուսուցում  8 ժամ 

Գործնական պարապմունք   6 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   2 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 

5 

Ներկայացնել ձկների կարգաբանության ընդհանուր սկզբունքները և որոշել ձկան տեսակային պատկանելությունը  

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում ձկների կարգաբանության հիմնական սկզբունքները և կարգաբանական հիմնական 

խմբերը, 

բ. ճիշտ է տարբերակում ձկների կարգերն ու ընտանիքներն` ըստ կառուցվածքային առանձնահատկությունների, 

գ. ճիշտ է իրականացնում  ձկների տեսակային պատկանելության որոշումը: 

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

միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առվազն 40 հարցից կազմված թեստ ձկների հիմնական 

կարգաբանական խմբերի տարբերիչ կառուցվածքային հատկանիշների իմացության աստիճանը բացահայտելու 

նպատակով:  Ուսանողին հանձնարարվելու է որոշել առնվազն 5 տեսակ ձուկ` ձկների որոշչից նրա օգտվելու 

կարողությունը պարզելու նպատակով:  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

-  ձկների կարգաբանության հիմնական սկզբունքները և կարգաբանական հիմնական դասերը, ենթադասերը, 

վերնակարգերը, դրանց հիմնական բնութագրական հատկանիշները 

- ձկների հիմնական կարգերն ու ընտանիքները /սաղմոնայիններ, սիգայիններ, ծածանայիններ, ծականայիններ, 

բալիտորայիններ, լոքոայիններ, իկտալուրայիններ, ցլիկաձկնայիններ, գայլաձկնայիններ, պերկեսայիններ, 

պեցիլայիններ և այլն/, նրանց կառուցվածքային առանձնահատկությունները, 

-  ձկների տեսակային պատկանելությունը: 

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին, այդ 

թվում նաև թեստի հարցերին /առնվազն 80 տոկոս/, ճիշտ է որոշում առնվազն 4 ձկնատեսակ:  



Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, գործնական և սեմինար պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է 

ունենալ մեթոդական ցուցումներ, ձկների որոշիչներ, ցուցադրական նյութեր, յուրաքանչյուր ուսանողի համար 

առնվազն 5 տեսակ ձուկ, խոշորացույցներ: 

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

12 ժամ 

Տեսական ուսուցում   6 ժամ 

Գործնական պարապմունք  6 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՁԿՆԵՐԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱ»  

Մոդուլի դասիչը ՁԿԲ -5-11-006 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ ձկների և արտաքին միջավայրի ոչ կենսածին և կենսածին 

գործոնների փոխհարաբերությունների, ձկների վտառների դինամիկայի, կենսաձևի բնութագրական հատկանիշների, 

մարդու կյանքում ձկների նշանակության, ջրակալների ձկնարդյունավետության բարձրացման կենսաբանական 

հիմքերի ու պահպանության խնդիրների մասին, ինչպես նաև ձևավորել էկոլոգիական խնդիրների լուծման 

կարողություններ:  

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ 

Տեսական ուսուցում   ժամ 

Գործնական պարապմունք   ժամ 

Սեմինար պարապմունք   ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար` ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՁԿԲ 5-11-005 «Ձկնաբանություն» մոդուլը: 

Մոդուլի գնահատման 

կարգը 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

Ուսումնառության արդյունք 

1  

Ներկայացնել ձկների և արտաքին միջավայրի ոչ կենսածին գործոնների փոխհարաբերությունները  

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում ձկների մարմնի ու շարժման ձևերը` կախված ջրի ֆիզիկական հատկություններից,  

բ. ճիշտ է ներկայացնում լույսի, ձայների, էլեկտրական հոսանքի, էլեկտրամագնիսական տատանումների 

նշանակությունը ձկների կյանքում,  

գ. ճիշտ է ներկայացնում ջրի ջերմաստիճանի նշանակությունը ձկների կյանքում,  

դ. ճիշտ է ներկայացնում ջրի աղային կազմի, ջրում լուծված գազերի նշանակությունը ձկների կյանքում, 

ե. ճիշտ է օգտագործում ձկների և արտաքին միջավայրի ոչ կենսածին գործոնների փոխհարաբերություններին 

վերաբերող եզրույթներն ու տալիս դրանց սահմանումները: 



Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և/կամ թեստի միջոցով: Ուսանողին տրվելու են 

հարցեր  և/կամ առվազն 40 հարցից կազմված թեստ ձկների մարմնի ու շարժման ձևերի, ձկների վրա ազդող 

արտաքին միջավայրի էկոլոգիական գործոնների իմացության աստիճանը բացահայտելու նպատակով:  Արդյունքի 

ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

-  ձկների մարմնի ու շարժման ձևերը` կախված ջրի ֆիզիկական հատկություններից,  

- լույսի, ձայների, էլեկտրական հոսանքի, էլեկտրամագնիսական տատանումների նշանակությունը ձկների կյանքում,  

- ջրի ջերմաստիճանի նշանակությունը ձկների կյանքում,  

- ջրի աղային կազմի, ջրում լուծված գազերի նշանակությունը ձկների կյանքում, 

- ձկների և արտաքին միջավայրի ոչ կենսածին գործոնների փոխհարաբերություններին վերաբերող եզրույթները, 

դրանց սահմանումները: 

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին և/կամ 

թեստի հարցերին /առնվազն 80 տոկոս/: Հարցերի պատասխանների ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական 

բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և սեմինար պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ցուցադրական նյութեր /ցուցապաստառներ, սխեմաներ, տեսանյութեր/:  

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

8 ժամ 

Տեսական ուսուցում   6 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   2 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 

2 

Ներկայացնել ձկների և արտաքին միջավայրի կենսածին գործոնների փոխհարաբերությունները 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում ձկների ներտեսակային կապերն ու փոխհարաբերությունները,  

բ. ճիշտ է ներկայացնում ձկների միջտեսակային կապերն ու փոխհարաբերությունները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ձկների և այլ օրգանիզմների (բակտերիաներ, վիրուսներ, սնկեր, բույսեր, կենդանիներ) 

կապերն ու փոխհարաբերությունները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և/կամ թեստի միջոցով: Ուսանողին տրվելու են 

հարցեր  և/կամ առվազն 30 հարցից կազմված թեստ ձկների ներտեսակային, միջտեսակային և այլ օրգանիզմների հետ 

փոխհարաբերությունների իմացության աստիճանը բացահայտելու նպատակով:  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային 



մանրամասներն են. 

-  ձկների ներտեսակային կապերն ու փոխհարաբերությունները,  

- ձկների միջտեսակային կապերն ու փոխհարաբերությունները, 

- ձկների և այլ օրգանիզմների (բակտերիաներ, վիրուսներ, սնկեր, բույսեր, անողնաշարավոր և մյուս ողնաշարավոր 

կենդանիներ) կապերն ու փոխհարաբերությունները: 

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին և/կամ 

թեստի հարցերին /առնվազն 80 տոկոս/: Հարցերի պատասխանների ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական 

բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և սեմինար պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ցուցադրական նյութեր /ցուցապաստառներ, սխեմաներ, տեսանյութեր/:  

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

6 ժամ 

Տեսական ուսուցում   4 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   2 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 

3  

Ներկայացնել ձկների կյանքի հիմնական օղակները 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում ձկների բազմացման ու զարգացման ընդհանուր օրինաչափությունները, սեռական 

երկձևությունը, սեռերի հարաբերակցությունը վտառներում, ձկների խնամքը սերնդի նկատմամբ, 

կենդանածնության և ձվակենդանածնության ընդունակությունը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում ձկների չափերի և աճի ընդհանուր օրինաչափությունները.  

գ. ճիշտ է ներկայացնում ձկների պոպուլյացիաների տարիքային կազմը,  

դ. ճիշտ է ներկայացնում ձկների վտառների դինամիկան,  

ե. ճիշտ է ներկայացնում ձկների միգրացիաների (չուերի) տեսակները և դրանց կենսաբանական նշանակությունը, 

զ. ճիշտ է ներկայացնում ձկների օրական կենսակերպը,  

է. ճիշտ է ներկայացնում ձկների ձմեռելու և քուն մտնելու կենսաբանական նշանակությունը, 

ը. ճիշտ է ներկայացնում ձկների սնվելու առանձնահատկությունները և սննդային փոխհարաբերությունները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և/կամ թեստի և գործնական առաջադրանքի միջոցով: 

Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առվազն 50 հարցից կազմված թեստ ձկների բազմացման, զարգացման և աճի 

ընդհանուր օրինաչափությունների, ձկների պոպուլյացիաների տարիքային կազմի, վտառների դինամիկայի, 

միգրացիաների, կենսակերպի, սննդային փոխհարաբերությունների  իմացության աստիճանը բացահայտելու 



նպատակով:  Ուսանողին կհանձնարարվի ինքնուրույն գտնել և աշխատանքային տետրում պատկերել ձկների 

սեռական երկձևության առնվազն 3 ձև և ձվադրությամբ, ձվակենդանածնությամբ ու կենդանածնությամբ բազմացող 

ձկների զարգացման փուլերը: Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

-  ձկների բազմացման ու զարգացման ընդհանուր օրինաչափությունները,  

- սեռական երկձևությունը, սեռերի հարաբերակցությունը վտառներում,  

- ձկների խնամքը սերնդի նկատմամբ, կենդանածնության և ձվակենդանածնության ընդունակությունը, 

-  ձկների չափերի և աճի ընդհանուր օրինաչափությունները.  

-  ձկների պոպուլյացիաների տարիքային կազմը,  

-  ձկների վտառների դինամիկան,  

-  ձկների միգրացիաների (չուերի) տեսակները և դրանց կենսաբանական նշանակությունը, 

-  ձկների օրական կենսակերպը,  

-  ձկների ձմեռելու և քուն մտնելու կենսաբանական նշանակությունը, 

- ձկների սնվելու առանձնահատկությունները և սննդային փոխհարաբերությունները տարվա տարբեր եղանակներին: 

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին և/կամ 

թեստի հարցերին /առնվազն 80 տոկոս/ և ճիշտ է պատկերում կամ ցույց տալիս ձկների սեռական երկձևության 

առնվազն 2 ձև ու ձկների զարգացման հիմնական փուլերը: Հարցերի պատասխանների ընթացքում թույլատրելի են ոչ 

էական բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ցուցադրական նյութեր /ցուցապաստառներ, սխեմաներ, տեսանյութեր/, ձկների սեռական երկձևությունը և 

զարգացման տարբեր փուլերը ցուցադրող պատրաստուկներ:  

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

8 ժամ 

Տեսական ուսուցում   6 ժամ 

Գործնական պարապմունք   2 ժամ 

 

Ուսումնառության արդյունք 

4 

Բացատրել մարդու կյանքում ձկների նշանակությունը և ջրակալների ձկնարդյունավետության բարձրացման 

կենսաբանական հիմքերը 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում ձկների նշանակությունը մարդու կյանքում` որպես սննդի աղբյուր,  

բ. ճիշտ է ներկայացնում սպորտային և սիրողական ձկնորսությունը` որպես մարդու հանգստի կազմակերպման 

աղբյուր, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ջրակալների ձկնարդյունավետության բարձրացման և ձկնային տնտեսությունների 



հիմնադրման կենսաբանական հիմքերը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում ձկների կլիմայավարժեցման էությունը և առանձնահատկությունները տարբեր տիպի 

ջրակալներում ու ձկնային տնտեսություններում,  

ե. ճիշտ է ներկայացնում ջրակալների ռացիոնալ օգտագործման և պահպանության էկոլոգիական խնդիրները և 

հնարավոր լուծումներ է առաջարկում այդ խնդիրները լուծելու ուղղությամբ:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին 

տրվելու են հարցեր  մարդու կյանքում ձկների նշանակության, ձկնային տնտեսությունների հիմնադրման 

կենսաբանական հիմքերի, ձկների կլիմայավարժեցման էության, ջրակալների ռացիոնալ օգտագործման ու 

պահպանության հիմանխնդիրների   իմացության աստիճանը բացահայտելու նպատակով:  Ուսանողին 

կհանձնարարվի հնարավոր լուծումներ մշակել  տարբեր բնական ջրակալների, մասնավորապես Սևանա լճի 

էկոլոգիական վիճակի բարելավման համար` էկոլոգիական խնդիրները տարբերակելու և դրանց լուծման 

առաջարկություններ ներկայացնելու կարողությունը բացահայտելու համար: Արդյունքի ուսուցման ծրագրային 

մանրամասներն են. 

-  ձկների նշանակությունը մարդու կյանքում,  

- ջրակալների ձկնարդյունավետության բարձրացման և ձկնային տնտեսությունների հիմնադրման կենսաբանական 

հիմքերը, 

- ձկների կլիմայավարժեցման էությունը և առանձնահատկությունները տարբեր տիպի ջրակալներում ու ձկնային 

տնտեսություններում,  

- ջրակալների ռացիոնալ օգտագործման և պահպանության էկոլոգիական խնդիրները: 

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին և 

տրամաբանված առաջարկություններ է ներկայացնում տարբեր ջրակալների էկոլոգիական հիմնախնդիրների 

լուծման հարցում: Պատասխանների ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, սեմինար և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է 

ունենալ ցուցադրական նյութեր /ցուցապաստառներ, սխեմաներ, տեսանյութեր/:  

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

14 ժամ 

Տեսական ուսուցում   10 ժամ 

Գործնական պարապմունք   2 ժամ 

Սեմինար պարապմունք  2 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՁԿՆԱՇԽԱՐՀԸ ԵՎ ՆՐԱ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ»  

Մոդուլի դասիչը ՁԿԲ -5-11-007 



Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ Հայաստանի տարբեր ջրակալներում տարածված բնիկ և 

կլիմայավարժեցված ձկնատեսակների, նրանց ձևաբանական, կենսաբանական ու էկոլոգիական 

առանձնահատկությունների, Հայաստանի ջրակալների էկոլոգիական հիմնախնդիրների ու դրանց լուծման ուղիների 

մասին, ինչպես նաև ձևավորել որոշիչների միջոցով Հայաստանի ջրակալներում տարածված ձկների տեսակային 

պատկանելությունը որոշելու և ձկնատեսակներին ձևաբանորեն ու կենսաբանորեն բնորոշելու կարողություններ:  

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ 

Տեսական ուսուցում   32 ժամ 

Գործնական պարապմունք   30 ժամ 

Սեմինար պարապմունք  10 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար` ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՁԿԲ 5-11-006 «Ձկների էկոլոգիա» մոդուլը: 

Մոդուլի գնահատման 

կարգը 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

Ուսումնառության արդյունք 

1  

Ներկայացնել Հայաստանի բնիկ (աբորիգեն) ձկների ձևաբանական, կենսաբանական ու էկոլոգիական 

առանձնահատկությունները, տեսակային կազմն` ըստ ջրակալների ու դրանց տիպերի, որոշել ձկների տեսակային 

պատկանելությունը, բնորոշել նրանց ձևաբանական և կենսաբանական հատկանիշները: 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում Հայաստանի հիմնական ջրակալները (լճերը, գետերը, ջրամբարները) և ցուցադրում դրանք 

քարտեզի վրա,  

բ. ճիշտ է բնորոշում Հայաստանի բնիկ սաղմոնազգի, ծածանազգի և լոքոազգի ձկնատեսակների ձևաբանական 

հիմնական հատկանիշները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում Սևանա լճում, Հայաստանի մյուս լճերում և արհեստական ջրամբարներում տարածված բնիկ 

ձկներին տեսակային կազմը, նրանց կենսաբանական և էկոլոգիական առանձնահատկությունները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում Հայաստանի գետերում տարածված բնիկ ձկների տեսակային կազմը, նրանց 

կենսաբանական ու էկոլոգիական առանձնահատկությունները,  

ե. ճիշտ է ներկայացնում Հայաստանի արդյունագործական նշանակություն ունեցող բնիկ ձկնատեսակները և նրանց 

տարածվածությունն ու պաշարներն` ըստ ջրակալների,  

զ. ճիշտ է բնորոշում Հայաստանի ձկնային տնտեսություններում հանդիպող թափոնային համարվող բնիկ 

ձկնատեսակները և նրանց կենսաբանական առանձնահատկությունները, 

է. ճիշտ է որոշում Հայաստանի բնիկ ձկնատեսակների առաջադրված  առանձնյակները որոշչի օգնությամբ: 

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

միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առնվազն 60 հարցից բաղկացած թեստ Հայաստանի ջրակալների և 

նրանցում բնակվող բնիկ ձկնատեսակների   կառուցվածքային, կենսաբանական և էկոլոգիական 



առանձնահատկությունների, առանձին ձկնատեսակների արդյունագործական   նշանակության իմացության 

աստիճանը բացահայտելու նպատակով:  Ուսանողին կհանձնարարվի որոշել առնվազն 7 բնիկ ձկնատեսակ` 

տեսակների որոշման նրա կարողությունը բացահայտելու նպատակով: Արդյունքի ուսուցման ծրագրային 

մանրամասներն են. 

-  Հայաստանի հիմնական ջրակալները (լճերը /Սևան, Քարի, Սև, այլն/, գետերը /Արաքս, Ախուրյան, մեծամոր, 

Հրազդան, Արփա, Որոտան, Ողջի, այլն/, ջրամբարները /Ախուրյանի, Սպանդարյանի, Արփիի, Տոլորսի, Տավուշի, 

Ազատի. Այլն/),  

- Հայաստանի բնիկ սաղմոնազգի /իշխան, կարմրախայտ/, ծածանազգի /հայկական կարմրակն, հաշամ, 

սպիտակաձկներ, Կուրի և Սևանի բեղլու, մանրաթեփուկ, մուրծի, ճանար, Սևանի և Կուրի կողակներ, ծածան, 

գուստերա, ենթաբերան, թեփուղ, լերկաձկներ, ծական/  և լոքոազգի /սովորական լոքո/ ձկնատեսակների 

ձևաբանական հիմնական հատկանիշները, նրանց կենսաբանական և էկոլոգիական առանձնահատկությունները, 

-  ճիշտ է ներկայացնում Հայաստանի արդյունագործական նշանակություն ունեցող բնիկ ձկնատեսակները 

/կարմրախայտ, ծածան, բեղլուներ, կողակներ, սովորական լոքո, այլն/ և նրանց տարածվածությունն ու 

պաշարներն` ըստ ջրակալների,  

- Հայաստանի ձկնային տնտեսություններում հանդիպող թափոնային համարվող բնիկ ձկնատեսակները 

/սպիտակաձկներ, այլն/ և նրանց կենսաբանական առանձնահատկությունները: 

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին և/կամ  

թեստին /առնվազն 80 տոկոս/, ճիշտ է որոշում առնվազն 6 բնիկ ձկնատեսակ:   Հարցերի պատասխանների ընթացքում 

թույլատրելի են ոչ էական բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, գործնական և սեմինար պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է 

ունենալ մեթոդական ցուցումներ, ՀՀ ձկների որոշիչներ, ցուցադրական նյութեր, յուրաքանչյուր ուսանողի համար 

առնվազն 7 տեսակ բնիկ ձկնատեսակ, խոշորացույցներ: 

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

28 ժամ 

Տեսական ուսուցում   10 ժամ 

Գործնական պարապմունք   16 ժամ 

Սեմինար պարապմունք  2 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 

2 

Ներկայացնել Հայաստանի ջրակալների կլիմայավարժեցված կամ ներթափանցած ձկների ձևաբանական, 

կենսաբանական ու էկոլոգիական առանձնահատկությունները, տեսակային կազմն` ըստ ջրակալների տիպերի, 

բնորոշել թափոնային ձկնատեսակների ազդեցությունը ձկնային տնտեսության գործունեության արդյունավետության 

վրա, որոշել ձկների տեսակային պատկանելությունը 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում Հայաստանի ջրակալներում այլ տարածաշրջանների ձկնատեսակների կլիմայավարժեցման 



կամ ներթափանցման հիմնական պատճառները և ուղիները,  

բ. ճիշտ է բնորոշում Սևանա լճում, Հայաստանի մյուս լճերում և արհեստական ջրամբարներում կլիմայավարժված 

կամ այստեղ ներթափանցած ձկնատեսակները, նրանց ձևաբանական, կենսաբանական ու էկոլոգիական 

առանձնահատկությունները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում Հայաստանի գետերում կլիմայավարժված կամ այստեղ ներթափանցած ձկնատեսակները, 

նրանց կենսաբանական ու էկոլոգիական առանձնահատկությունները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում Հայաստանի արդյունագործական նշանակություն ունեցող կլիմայավարժված 

ձկնատեսակները և նրանց տարածվածությունն ու արդյունագործական պաշարներն` ըստ ջրակալների, 

ե. ճիշտ է բնորոշում Հայաստանի ձկնային տնտեսություններում հանդիպող թափոնային կլիմայավարժված 

ձկնատեսակները և նրանց ազդեցությունը ձկնային տնտեսությունների գործունեության արդյունավետության վրա,  

զ. ճիշտ է որոշում Հայաստանի ջրակալներում կլիմայավարժված կամ այստեղ ներթափանցած ձկնատեսակների 

առաջադրված առանձնյակները որոշչի օգնությամբ: 

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

միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առնվազն 50 հարցից բաղկացած թեստ Հայաստանի ջրակալների և 

նրանցում բնակվող կլիմայավարժված կամ այստեղ ներթափանցած ձկնատեսակների   կառուցվածքային, 

կենսաբանական և էկոլոգիական առանձնահատկությունների, առանձին կլիմայավարժեցված ձկնատեսակների 

արդյունագործական   նշանակության իմացության աստիճանը բացահայտելու նպատակով:  Ուսանողին 

կհանձնարարվի որոշել առնվազն 5 կլիմայավարժված կամ  ներթափանցած ձկնատեսակ` տեսակների որոշման նրա 

կարողությունը բացահայտելու նպատակով: Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

-  Հայաստանի ջրակալներում այլ տարածաշրջանների ձկնատեսակների կլիմայավարժեցման կամ ներթափանցման 

հիմնական պատճառները և ուղիները,  

- Հայաստանի լճերում, գետերում և արհեստական ջրամբարներում կլիմայավարժված կամ այստեղ ներթափանցած 

ձկնատեսակները /սիգ, ծիածանախայտ, հաստաճակատներ, ամուրներ, առվակային լոքոյիկ, թառափներ, բրամ, 

ցլիկաձկներ, դառնուկ, քարթակ, ամուրյան երկայնաձուկ, արծաթաձկնիկ, այլն/ նրանց ձևաբանական, 

կենսաբանական ու էկոլոգիական առանձնահատկությունները, 

- Հայաստանի արդյունագործական նշանակություն ունեցող կլիմայավարժված ձկնատեսակները /սիգ, 

ծիածանախայտ, սպիտակ և խայտաբղետ հաստաճակատներ, սպիտակ ամուր, կլարիուս ցեղի  լոքոյիկներ, 

թառափներ, այլն/ և նրանց տարածվածությունն ու արդյունագործական պաշարներն` ըստ ջրակալների, 

- Հայաստանի ձկնային տնտեսություններում հանդիպող թափոնային կլիմայավարժված ձկնատեսակները /ամուրյան 

երկայանաձուկ, դառնուկ, սովորական քարթակ, ավազային ցլիկաձուկ, այլն/ և նրանց ազդեցությունը ձկնային 

տնտեսությունների գործունեության արդյունավետության վրա: 



Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին և/կամ  

թեստին /առնվազն 80 տոկոս/, ճիշտ է որոշում առնվազն 5 կլիմայավարժեցված ձկնատեսակ:   Հարցերի 

պատասխանների ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, գործնական և սեմինար պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է 

ունենալ մեթոդական ցուցումներ, ձկների որոշիչներ, ցուցադրական նյութեր, յուրաքանչյուր ուսանողի համար 

առնվազն 5 տեսակ ձուկ, խոշորացույցներ: 

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

26 ժամ 

Տեսական ուսուցում  10  ժամ 

Գործնական պարապմունք   14 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   2 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 

3  

Ներկայացնել Հայաստանի ջրակալների էկոլոգիական վիճակի և ձկնաշխարհի պահպանության խնդիրները 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում Հայաստանի ջրակալների էկոլոգիական վիճակը և մարդածին գործոնների ազդեցությունը 

դրա վրա, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում Սևանա լճի հիմնախնդիրը և դրա լուծման ուղիները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում Հայաստանի ձկնաշխարհի պահպանության հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում Հայաստանի «Կարմիր գրքում» գրանցված ձկնատեսակները և նրանց պաշարների 

վերականգման հիմնական միջոցառումները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և/կամ թեստի միջոցով: Ուսանողին տրվելու են 

հարցեր  և/կամ առվազն 40 հարցից կազմված թեստ Հայաստանի ձկնաշխարհի պահպանության հիմանխնդիրների և 

դրանց լուծման ուղիների իմացության աստիճանը բացահայտելու նպատակով:  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային 

մանրամասներն են. 

-  Հայաստանի ջրակալների էկոլոգիական վիճակը, մարդածին գործոնների ազդեցությունը դրա վրա, 

- Սևանա լճի հիմնախնդիրը, դրա լուծման ուղիները, 

- Հայաստանի ձկնաշխարհի պահպանության հիմնախնդիրները, դրանց լուծման ուղիները, 

- Հայաստանի «Կարմիր գրքում» գրանցված ձկնատեսակները, նրանց պաշարների վերականգման հիմնական 

միջոցառումները: 

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին և/կամ 

թեստի հարցերին /առնվազն 80 տոկոս/: Հարցերի պատասխանների ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական 



բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և սեմինար պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, Հայաստանի ջրակալների ֆիզիկական քարտեզ, տեսանյութեր կամ ցուցադրական 

այլ նյութեր, ՀՀ Կարմիր գիրքը: 

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

18 ժամ 

Տեսական ուսուցում   12 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   6 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՁԿՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ»  

Մոդուլի դասիչը ՁԿԲ -5-11-008 

Մոդուլի նպատակը  Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ արհեստական ձկնաբուծական լճակների, ավազանների ու 

ցանցավանդակների կառուցվածքի ու տեսակների, ձկնաբուծական տնտեսությունների արտադրական հիմնական 

գործընթացների, բուծվող առանձին ձկնատեսակների մասին, ինչպես նաև ձևավորել լճակների, ավազանների ու 

ցանցավանդակների սխեմաների նախագծման, ձկների բուծման ու աճեցման գործընթացների, ձկնատնտեսական 

հողաբարելավման (մելիորացիա) ու ձկնատնտեսական նշանակության ջրավազանների պարարտացման 

գործողություններ կատարելու կարողություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ 

Տեսական ուսուցում   34 ժամ 

Գործնական պարապմունք   34 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   4 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար` ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՁԿԲ 5-11-007 «Հայաստանի ձկնաշխարհը և 

նրա պահպանության հիմնախնդիրները» մոդուլը: 

Մոդուլի գնահատման 

կարգը 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

Ուսումնառության արդյունք 

1  

Ներկայացնել  արհեստական լճակային ձկնաբուծական տնտեսությունների արտադրական գործընթացները 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում ամբողջահամակարգ արհեստական լճակային ձկնաբուծական տնտեսությունների 

արտադրական գործընթացը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում թերհամակարգ արհեստական լճակային ձկնաբուծական տնտեսությունների արտադրական 

գործընթացը,  

գ. ճիշտ է ներկայացնում ամբողջահամակարգ արհեստական լճակային ձկնաբուծական տնտեսությունների համար 



նախատեսված արտադրամասերը և դրանց գործառույթները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում թերհամակարգ արհեստական լճակային ձկնաբուծական տնտեսությունների համար 

նախատեսված արտադրամասերը և դրանց գործառույթները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և/կամ թեստի միջոցով: Ուսանողին տրվելու են 

հարցեր  և/կամ առնվազն 30 հարցից բաղկացած թեստ ամողջահամակարգ և թերհամակարգ արհեստական լճակային 

ձկնաբուծական տնտեսությունների արտադրական գործընթացների, այդ տնտեսությունների համար նախատեսված 

արտադրամասերի ու դրանց գործառույթների   իմացության աստիճանը բացահայտելու նպատակով: Արդյունքի 

ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

-  ամբողջահամակարգ արհեստական լճակային ձկնաբուծական տնտեսությունների արտադրական գործընթացը, 

նախատեսված արտադրամասերը, դրանց գործառույթները, 

- թերհամակարգ արհեստական լճակային ձկնաբուծական տնտեսությունների արտադրական գործընթացը,  

նախատեսված արտադրամասերը, դրանց գործառույթները:  

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին և/կամ  

թեստին /առնվազն 80 տոկոս/: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, գործնական և սեմինար պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է 

ունենալ տեղեկատուներ, մեթոդական ցուցումներ,  տեսանյութեր կամ ցուցադրական այլ նյութեր /սխեմաներ, 

ցուցապաստառներ, այլն/:  

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

10 ժամ 

Տեսական ուսուցում  6 ժամ 

Գործնական պարապմունք   2 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   2 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 

2 

Ներկայացնել արհեստական լճակների, ցանցավանդակների և ավազանների տեսակները` ըստ նշանակության և 

դրանց կառուցվածքը, կազմել ավազանների, ցանցավանդակների և լճակների առանձին տեսակների սխեմատիկ 

նախագծերը 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում արտադրական լճակների տեսակները` ըստ նշանակության և գործառույթի, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում ձվադրման,  մանրաձկան աճեցման,  աճեցման,  բտման,  ձմեռացման,  մայրական և 

ենթամայրերի,  կարանտինացման,  մեկուսիչ, ջրամատակարարող լճակների կառուցվածքը, ջրի անհրաժեշտ 

խորությունն ու մակերեսը,  

գ. ճիշտ է ներկայացնում ձկնաբուծական նշանակություն ունեցող ավազանների և ցանցավանդակների 



կառուցվածքին ու շահագործմանը ներկայացվող պահանջները, 

դ.  ճիշտ է ներկայացնում կենդանի ապրանքային ձկան մինչվաճառքային պահպանման լճակների և 

ցանցավանդակների կառուցվածքը, ջրի անհրաժեշտ խորությունն ու մակերեսը, 

ե. ճիշտ է որոշում ձկնաբուծական տնտեսության տարբեր նշանակության արտադրական արհեստական լճակների և 

ավազանների հաշվարկային մակերեսների, խորությունների միջև եղած կախվածությունը, 

զ. ճիշտ է նախագծում արտադրական նշանակության, ավազանների, ցանցավանդակների և լճակների առանձին 

տեսակների սխեմաները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և/կամ թեստի և գործնական հանձնարարականների 

միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առնվազն 40 հարցից բաղկացած թեստ արտադրական լճակների 

տեսակների,  ձվադրման,  մանրաձկան աճեցման,  աճեցման,  բտման,  ձմեռացման,  մայրական և ենթամայրերի,  

կարանտինացման,  մեկուսիչ, ջրամատակարարող լճակների կառուցվածքի, ջրի անհրաժեշտ խորության ու 

մակերեսի,   ապրանքային ձկան մինչվաճառքային պահպանման լճակների և ցանցավանդակների կառուցվածքի 

իմացության աստիճանը բացահայտելու նպատակով:  Ուսանողին կհանձնարարվի որոշել ձկնաբուծական 

տնտեսության տարբեր նշանակության արտադրական արհեստական լճակների և ավազանների հաշվարկային 

մակերեսների, խորությունների միջև եղած ցուցանիշային կախվածությունը և նախագծել  արտադրական 

նշանակության, ավազանների, ցանցավանդակների և լճակների առանձին տեսակների սխեմաները` դրանք  որոշելու 

և նախագծելու կարողությունը բացահայտելու նպատակով: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

-  արտադրական լճակների տեսակները` ըստ նշանակության և գործառույթի, 

- ձվադրման,  մանրաձկան աճեցման,  աճեցման,  բտման,  ձմեռացման,  մայրական և ենթամայրերի,  

կարանտինացման,  մեկուսիչ, ջրամատակարարող լճակների կառուցվածքը, ջրի անհրաժեշտ խորությունն ու 

մակերեսը,  

- ձկնաբուծական նշանակություն ունեցող ավազանների և ցանցավանդակների կառուցվածքին ու շահագործմանը 

ներկայացվող պահանջները, 

-  ապրանքային ձկան մինչվաճառքային պահպանման լճակների և ցանցավանդակների կառուցվածքը, ջրի 

անհրաժեշտ խորությունն ու մակերեսը: 

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին և/կամ  

թեստին /առնվազն 80 տոկոս/, ճիշտ է հաշվարկել ձկնաբուծական տնտեսության տարբեր նշանակության 

արտադրական արհեստական լճակների և ավազանների հաշվարկային մակերեսների, խորությունների միջև եղած 

ցուցանիշային կախվածությունը և ճիշտ է նախագծել արտադրական նշանակության ավազանների, 

ցանցավանդակների և լճակների առանձին տեսակների սխեմաները:   Հարցերի պատասխանների և գործնական 



հանձնարակականների ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, տեղեկատուներ, նորմատիվներ, գործնական հանձնարարությունների տարբերակներ, 

ցուցադրական նյութեր, այդ թվում սխեմաներ, ուսումնասիրվող օբյեկտների մակետներ: 

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

18 ժամ 

Տեսական ուսուցում  8  ժամ 

Գործնական պարապմունք   10 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 

3  

Ներկայացնել ձկնաբուծության արտադրական գործընթացների հիմնական փուլերը և դրանց հաջորդականությունը և 

կատարել ձկնկիթի ու սերմնահեղուկի ստացման, բեղմնավորման, ինկուբացիայի նախապատրաստման 

գործողություններ 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում ձկնաբուծական գործընթացի նախնական փուլը՝ մայրական կազմի ձևավորման 

արտադրական գործընթացը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում մայրական կազմի ձևավորման համար անհրաժեշտ պայմանների (ջրաբանական, 

ջրաքիմիական, ջերմաստիճանային և այլն) ապահովման գործընթացները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում մայրական կազմի սեռական հասունացման խթանման էկոլոգիական և ֆիզիոլոգիական 

մեթոդները,  

դ. ճիշտ է կատարում ձկնկիթի և սերմնահեղուկի ստացման և պահպանման գործառույթները, 

ե. ճիշտ է կատարում ձկնկիթի բեղմնավորման և ինկուբացիայի նախապատրաստման գործողությունները, 

զ. ճիշտ է ներկայացնում թրթուրների ստացման և պահպանման գործողությունները,  

է. ճիշտ է ներկայացնում մանրաձկան ստացման, պահպանման և աճեցման գործողությունները, 

ը. ճիշտ է ներկայացնում ինկուբացիայի ընթացքում արտաքին միջավայրի անհրաժեշտ պայմանների պահպանման 

գործողությունները, 

թ. ճիշտ է շահագործում  ինկուբացիոն սարքավորումները,  

ժ. ճիշտ է ներկայացնում ձկների ապրանքային աճեցման գործողությունները, 

ժա. ճիշտ է որոշում մայրական կազմի, ձկնկիթի, սերմնահեղուկի, թրթուրների և մանրաձկան որակըֈ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և/կամ թեստի և գործնական հանձնարարականների 

միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առնվազն 60 հարցից բաղկացած թեստ  մայրական կազմի 

ձևավորման արտադրական և  անհրաժեշտ այլ պայմանների ապահովման գործընթացների, սեռական հասունացման 

խթանման մեթոդների,   թրթուրների և մանրաձկան ստացման և պահպանման գործողությունների,  ձկների 

ապրանքային աճեցման գործողությունների իմացության աստիճանը բացահայտելու նպատակով:  Ուսանողին 



կհանձնարարվի կատարել ձկնկիթի և սերմնահեղուկի ստացման և պահպանման գործառույթներ,  շահագործել 

ինկուբացիոն սարքավորումներ, որոշել  մայրական կազմի, ձկնկիթի, սերմնահեղուկի, թրթուրների և մանրաձկան 

որակը` դրանք  իրականացնելու կարողությունը բացահայտելու նպատակով: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

-  մայրական կազմի ձևավորման արտադրական գործընթացը, 

- մայրական կազմի ձևավորման համար անհրաժեշտ պայմանների (ջրաբանական, ջրաքիմիական, 

ջերմաստիճանային և այլն) ապահովման գործընթացները, 

- մայրական կազմի սեռական հասունացման խթանման էկոլոգիական և ֆիզիոլոգիական մեթոդները,  

- թրթուրների ստացման և պահպանման գործողությունները,  

- մանրաձկան ստացման, պահպանման և աճեցման գործողությունները, 

- ինկուբացիայի ընթացքում արտաքին միջավայրի անհրաժեշտ պայմանների պահպանման գործողությունները, 

- ձկների ապրանքային աճեցման գործողությունները: 

    Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին 

և/կամ  թեստին /առնվազն 80 տոկոս/ և ճիշտ է կատարում և/կամ ցուցադրում. 

-  ձկնկիթի և սերմնահեղուկի ստացման և պահպանման, ձկնկիթի արհեստական բեղմնավորման գործառույթները,   

- ինկուբացիոն սարքավորումներ շահագործման գործողությունները, 

-  մայրական կազմի, ձկնկիթի, սերմնահեղուկի, թրթուրների և մանրաձկան որակի  որոշումը: 

   Հարցերի պատասխանների և գործնական հանձնարակականների ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական, 

ուսումնառության արդյունքի վրա չազդող  բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, սեմինար և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է 

ունենալ մեթոդական ցուցումներ, տեղեկատուներ, նորմատիվներ, ցուցադրական նյութեր, ուսումնական 

ձկնաբուծարան կամ գործող ձկնաբուծարանի համապատասխան արտադրամաս, ինկուբացիոն սարքավորումներ, 

սեռական հասունացման ֆիզիոլոգիական խթանիչներ, առանձին ձկնատեսակի մայրական կազմ` կազմված 20-30 

առանձյակից, արհեստական բեղմնավորման համար նախատեսված անոթներ: 

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

28 ժամ 

Տեսական ուսուցում   12 ժամ 

Գործնական պարապմունք  14 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   2 ժամ 



Ուսումնառության արդյունք 

4  

Ներկայացնել ձկնատնտեսական հողաբարելավման (մելիորացիա) համալիր տեխնիկական և 

կազմակերպատնտեսական գործընթացը, կատարել ձկնատնտեսական նշանակության ջրավազանների 

հողաբարելավում 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում ձկնատնտեսական հողաբարելավման դերը միջավայրի անհրաժեշտ պայմանների 

բարելավման և ջրային տարածքների ձկնարդյունավետության բարձրացման գործընթացում,  

բ. ճիշտ է ներկայացնում ձկնատնտեսական հողաբարելավման աշխատանքների իրականացման 

առանձնահատկությունները, 

գ. ճիշտ է կատարում ձկնատնտեսական հողաբարելավման աշխատանքներըֈ 

Գնահատման միջոցը   Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և/կամ թեստի և գործնական հանձնարարականի 

միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առնվազն 20 հարցից բաղկացած թեստ  միջավայրի անհրաժեշտ 

պայմանների բարելավման և ջրային տարածքների ձկնարդյունավետության բարձրացման գործընթացում 

ձկնատնտեսական հողաբարելավման դերի,  ձկնատնտեսական հողաբարելավման աշխատանքների իրականացման 

առանձնահատկությունների իմացության աստիճանը բացահայտելու նպատակով:  Ուսանողին կհանձնարարվի 

կատարել ձկնատնտեսական հողաբարելավման աշխատանքներ` դրանք  իրականացնելու կարողությունը 

բացահայտելու նպատակով: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

-   ձկնատնտեսական հողաբարելավման դերը միջավայրի անհրաժեշտ պայմանների բարելավման և ջրային 

տարածքների ձկնարդյունավետության բարձրացման գործընթացում,  

- ձկնատնտեսական հողաբարելավման աշխատանքների իրականացման առանձնահատկությունները: 

  Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին 

և/կամ  թեստին /առնվազն 80 տոկոս/ և ճիշտ է կատարում և/կամ ցուցադրում ձկնատնտեսական հողաբարելավման 

աշխատանքները:  Հարցերի պատասխանների և գործնական հանձնարակականների ընթացքում թույլատրելի են ոչ 

էական, ուսումնառության արդյունքի վրա չազդող  բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, տեղեկատուներ, նորմատիվներ, ցուցադրական նյութեր, ձկնային տնտեսություն, 

ձկնատնտեսական հողաբարելավման աշխատանքների համար նախատեսված տեխնիկական միջոցներ: 

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

8 ժամ 

Տեսական ուսուցում   4 ժամ 

Գործնական պարապմունք   4 ժամ 



Ուսումնառության արդյունք 

5 

Ներկայացնել ձկնաբուծության մեջ օգտագործվող պարարտանյութերը, օգտագործել դրանք ձկնաբուծության համար 

զանազան նշանակության լճակների պարարտացման համար 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում ձկնաբուծության մեջ օգտագործվող պարարտանյութերը և դրանց օգտագործման ձևերը,  

բ. ճիշտ է որոշում հանքային և օրգանական պարարտանյութերի չափաքանակներն ըստ ձկնատնտեսական 

նշանակության ջրավազանների մակերեսի,  

գ. ճիշտ է որոշում պարարտացման գործակցի մեծությունը, 

դ. ճիշտ է կատարում ձկնատնտեսական նշանակության ջրավազանների պարարտացման գործողություններըֈ 

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

հանձնարարականների միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առնվազն 20 հարցից բաղկացած թեստ   

ձկնաբուծության մեջ օգտագործվող պարարտանյութերը և դրանց օգտագործման ձևերի իմացության աստիճանը 

բացահայտելու նպատակով:  Ուսանողին կհանձնարարվի որոշել  պարարտացման գործակցի մեծությունը,  

հանքային և օրգանական պարարտանյութերի չափաքանակներն ըստ ձկնատնտեսական նշանակության 

ջրավազանների մակերեսի,  կատարել ձկնատնտեսական նշանակության ջրավազանների պարարտացման 

գործողություններ ` դրանք  իրականացնելու կարողությունը բացահայտելու նպատակով: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են ձկնաբուծության մեջ օգտագործվող պարարտանյութերը և 

դրանց օգտագործման ձևերը: 

   Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին 

և/կամ  թեստին /առնվազն 80 տոկոս/ և ճիշտ է հաշվարկում   պարարտացման գործակցի մեծությունը, ճիշտ է որոշում  

հանքային և օրգանական պարարտանյութերի չափաքանակներն ըստ ձկնատնտեսական նշանակության 

ջրավազանների մակերեսի և ճիշտ է ցուցադրում ձկնատնտեսական նշանակության ջրավազանների պարարտացման 

գործողությունները:   Հարցերի պատասխանների և գործնական հանձնարակականների ու առաջադրանքների 

կատարման ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական, ուսումնառության արդյունքի վրա չազդող  բացթողումներ և 

վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, տեղեկատուներ, նորմատիվներ, ցուցադրական նյութեր, պարարտանյութերի նմուշներ, 

ձկնային տնտեսություն, ձկնատնտեսական նշանակության ջրավազանների պարարտացման համար 

նախատեսված տեխնիկական միջոցներ: 

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

8 ժամ 

Տեսական ուսուցում  4 ժամ 

Գործնական պարապմունք   4 ժամ 



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՁԿՆԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՋՐԱՏԵԽՆԻԿԱ» 

Մոդուլի դասիչը ՁԿԲ -5-11-009 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ ձկնային տնտեսությունների կառուցման համար տեղանքի 

երկրաբաշխական և տեղագրական գծահանումների, ջրատեխնիկական կառույցների ու սարքերի կառուցվածքի և 

դրանց անվտանգ շահագործման մասին, ինչպես նաև ձևավորել երկրաբաշխական և տեղագրական թեոդոլիտային ու 

հարթաչափային գծահանումների իրականացման, գրունտային ջրերի մակարդակի որոշման ու հեռացման 

աշխատանքների կազմակերպման, ջրանցքների, ջրթողների, խողովակաշարերի թողունակության հաշվարկման, 

ձկնաբուծական տնտեսությունների ջրատեխնիկական կառույցների ու սարքերի անվտանգ շահագործման  

կարողություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ 

Տեսական ուսուցում   34 ժամ 

Գործնական պարապմունք   34 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   4 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար` ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՁԿԲ 5-11-007 «Հայաստանի ձկնաշխարհը և 

նրա պահպանության հիմնախնդիրները» մոդուլը: 

Մոդուլի գնահատման 

կարգը 

Ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար 

մակարդակի ապահովումն է:  

Ուսումնառության արդյունք 

1 

 

Կատարել տեղանքի երկրաբաշխական և տեղագրական թեոդոլիտային ու հարթաչափային գծահանումներ, 

քարտեզավորել դրանց արդյունքները 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է կողմնորոշվում տեղանքում, կատարում տեղանքի մոտավոր հանույթ, 

բ. ճիշտ է կատարում տեղադիտական ուսումնասիրությունները, կարդում տեղագրական քարտեզը, որոշում ռելիեֆի 

ձևերը, բարձրությունները, թեքությունները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում մանրամասն գործիքային հանույթի տեսական հիմունքները, հետազոտությունների 

գործնական իմաստը,  

դ. ճիշտ է կատարում մենզուլային հանույթը` օգտվելով թեոդոլիտային և հարթաչափական գործիքներից , 

ե. ճիշտ է կառուցում ու ներկայացնում իրավիճակային տարբեր մասշտաբի քարտեզներ:  

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

հանձնարարականների միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առնվազն 30 հարցից բաղկացած թեստ, 

ինչպես նաև առաջադրանքներ ու հանձնարարականներ   տեղանքի երկրաբաշխական և տեղագրական 



թեոդոլիտային ու հարթաչափային գծահանումների,  դրանց արդյունքների քարտեզավորման գիտելիքներն ու 

կարողությունները բացահայտելու նպատակով:   Այդ նպատակով ուսանողին կհանձնարարվի կատարել տեղանքի 

մոտավոր հանույթ, կատարել տեղադիտական ուսումնասիրություններ, տարբեր գործիքների միջոցով կատարել 

մենզուլային հանույթ, գծագրել իրավիճակային տարբեր մասշտաբի քարտեզներ: 

  Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին 

և/կամ  թեստին /առնվազն 80 տոկոս/ և օգտվելով թեոդոլիտային և հարթաչափական գործիքներից` ճիշտ է 

կատարում մենզուլային հանույթը, ճիշտ է կողմնորոշվում, այնուհետև գծահանում և քարտեզավորում առաջադրված 

տեղանքը: Հարցերի պատասխանների և գործնական հանձնարակականների ու առաջադրանքների կատարման 

ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական, ուսումնառության արդյունքի վրա չազդող  բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, սեմինար և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է 

ունենալ մեթոդական ցուցումներ, տեղեկատուներ, նորմատիվներ, տվյալ տեղանքի գծահանումներ, քարտեզներ, 

ցուցադրական նյութեր, թեոդոլիտային և հարթաչափական գործիքներ, քարտեզավորման համար անհրաժեշտ 

տեխնիկական ու գծագրական միջոցներ: 

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

18 ժամ 

Տեսական ուսուցում   8 ժամ 

Գործնական պարապմունք  8 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   2 ժամ  

Ուսումնառության արդյունք 

2  

Ներկայացնել ձկնային տնտեսության տեղանքի հողաերկրաբանական կառուցվածքը և հիդրոտեխնիկական 

կառույցների իրականացման համար անհրաժեշտ երկրաբանական պայմանները, մշակել հորատանցքերից 

ստացված նմուշները և որոշել գրունտային ջրերի մակարդակը 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում գրունտների տեսակները և դրանց հատկությունները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում խուզահորանների տեղադրման վայրերը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում և կիրառում հորատանցքերից ստացված նմուշների մշակման եղանակները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում առաջադրված տեղանքի երկրաբանական կառուցվածքը,  

ե. ճիշտ է ներկայացնում և կիրառում գրունտային ջրերի մակարդակի որոշման եղանակները,  

զ. ճիշտ է ներկայացնում գրունտային ջրերի հեռացման ձևերը, 

է. ճիշտ է ներկայացնում տեղանքի երկրաբանական ընդհանուր բնութագիրը դաշտային ուսումնասիրությունների 

տվյալների հիման վրա,  

ը. ճիշտ է ներկայացնում հիդրոտեխնիկական կառույցների շինարարության իրականացման 

նպատակահարմարությունը` առաջադրված տեղանքի երկրաբանական ընդհանուր բնութագրի կազմման հիման 

վրա: 



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

հանձնարարականների միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առնվազն 50 հարցից բաղկացած թեստ 

գրունտների տեսակների և դրանց հատկությունների, հորատանցքերից ստացված նմուշների մշակման եղանակների, 

խուզահորանների տեղադրման վայրերի, առաջադրված տեղանքի երկրաբանական կառուցվածքի, գրունտային ջրերի 

մակարդակի որոշման և դրանց հեռացման եղանակների մասին իմացությունը  բացահայտելու նպատակով:   

Ուսանողին կհանձնարարվի որոշել գրունտային ջրերի մակարդակը, ուսումնասիրել տեղանքի երկրաբանական 

ընդհանուր բնութագիրն ու հորատանցքերից ստացված նմուշները և դրանց հիման վրա  առաջարկել 

հիդրոտեխնիկական կառույցների շինարարության իրականացման նպատակահարմարությունը` դրանք 

իրականացնելու կարողությունները բացահայտելու նպատակով:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

- գրունտների տեսակները, դրանց հատկությունները, 

-  խուզահորանների տեղադրման վայրերը, 

- տեղանքի երկրաբանական ընդհանուր բնութագիրը և կառուցվածքը,  

-  գրունտային ջրերի մակարդակև դրանց  հեռացման ձևերը:  

    Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին 

և/կամ  թեստին /առնվազն 80 տոկոս/, ճիշտ է կիրառում հորատանցքերից ստացված նմուշների մշակման 

եղանակները, ճիշտ է որոշում գրունտային ջրերի մակարդակը տվյալ տեղանքում, ճիշտ առաջարկություններ է 

կատարում հիդրոտեխնիկական կառույցների շինարարության իրականացման նպատակահարմարության 

վերաբերյալ` հիմնվելով տեղանքի երկրաբանական ընդհանուր բնութագրի ու հորատանցքերից ստացված նմուշների 

ուսումնասիրման վրա: Հարցերի պատասխանների և գործնական հանձնարակականների ու առաջադրանքների 

կատարման ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական, ուսումնառության արդյունքի վրա չազդող  բացթողումներ և 

վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, տեղեկատուներ, նորմատիվներ, տվյալ տեղանքի հորատանցքերից ստացված նմուշներ, 

տեղանքի մակետներ, գծահանումներ, քարտեզներ, ցուցադրական նյութեր, գծագրական պիտույքներ: 

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

28 ժամ 

Տեսական ուսուցում  14 ժամ 

Գործնական պարապմունք    14 ժամ 



Ուսումնառության արդյունք 

3  

Ներկայացնել ձկնաբուծական տնտեսությունների ջրատեխնիկական կառույցների ու սարքերի կառուցվածքը, 

հիդրոտեխնիկական շինությունների վերանորոգման աշխատանքների իրականացման կարգը, կատարել 

ջրանցքների, ջրթողների, խողովակաշարերի թողունակության հաշվարկներ, անվտանգ շահագործել  ձկնաբուծական 

տնտեսությունների հիդրոտեխնիկական կառույցներն ու սարքերը 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում ձկնաբուծական հիդրոտեխնիկական շինությունների կառուցվածքը և 

առանձնահատկությունները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում տարբեր ջրատեխնիկական կառույցների և սարքերի մասնագիտական անվանումները և 

նշանակությունը, 

գ. ճիշտ է կատարում ջրանցքների, ջրթողների, խողովակաշարերի թողունակության հաշվարկները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում պատվարների և ամբարտակների կառուցվածքը, դրանց անվտանգ շահագործման 

կանոնները, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում ջրատեխնիկական կառույցների ընթացիկ և հիմնական նորոգման ժամկետները և կարգը, 

զ. անվտանգ շահագործում է ջրատեխնիկական կառույցներն և սարքերը:  

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

հանձնարարականների միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առնվազն 40 հարցից բաղկացած թեստ 

ձկնաբուծական հիդրոտեխնիկական շինությունների կառուցվածքը և առանձնահատկությունների, ջրատեխնիկական 

կառույցների և սարքերի մասնագիտական անվանումների և նշանակության, պատվարների և ամբարտակների 

կառուցվածքի, դրանց անվտանգ շահագործման կանոնների, ջրատեխնիկական կառույցների ընթացիկ և հիմնական 

նորոգման ժամկետների և կարգի մասին իմացությունը  բացահայտելու նպատակով:   Ուսանողին կհանձնարարվի 

հաշվարկել  ջրանցքների, ջրթողների, խողովակաշարերի թողունակությունը և շահագործել  ջրատեխնիկական 

կառույցներն և սարքերը`  դրանք կատարելոււ կարողությունները բացահայտելու նպատակով:  

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

- ձկնաբուծական հիդրոտեխնիկական շինությունների կառուցվածքը, առանձնահատկությունները, 

- տարբեր ջրատեխնիկական կառույցների և սարքերի նշանակությունը, 

- ջրանցքների, ջրթողների, խողովակաշարերի թողունակությունը, 

- պատվարների և ամբարտակների կառուցվածքը, դրանց անվտանգ շահագործման կանոնները, 

- ջրատեխնիկական կառույցների և սարքերի ընթացիկ և հիմնական նորոգման ժամկետները և կարգը: 

    Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին 

և/կամ  թեստին /առնվազն 80 տոկոս/, ճիշտ է հաշվարկում  ջրանցքների, ջրթողների, խողովակաշարերի 

թողունակությունը և շահագործում ջրատեխնիկական կառույցներն և սարքերը: Հարցերի պատասխանների և 



գործնական հանձնարակականների ու առաջադրանքների կատարման ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական, 

ուսումնառության արդյունքի վրա չազդող  բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, սեմինար և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է 

ունենալ մեթոդական ցուցումներ, տեղեկատուներ, նորմատիվներ, ուսումնական կամ գործող ձկնային տնտեսություն, 

հիդրոտեխնիկական շինությունների ու սարքերի մակետներ, ցուցապաստառներ, սխեմաներ, այլ ցուցադրական 

նյութեր: Ջրատեխնիկական կառույցների և սարքերի շահագործումը նպատակահարմար է իրականացնել գործող 

ձկնային տնտեսությունում: 

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

26 ժամ 

Տեսական ուսուցում    12 ժամ 

Գործնական պարապմունք   12 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   2 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՁԿՆԵՐԻ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄ»  

Մոդուլի դասիչը ՁԿԲ- 5-11-010 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ ձկների կերակրման համար օգտագործվող կենդանի և ոչ կենդանի 

(արհեստական) կերերի, դրանց ծագման, դասակարգման, քիմիական բաղադրության, սննդարարության, 

մարսելիության, ջերմասեր և սառջրյա ձկների կերակրման առանձնահատկությունների մասին, ինչպես նաև 

ձևավորել ձկների կերաբաժինները հաշվարկելու, կերակրման նորմերը, կերերի բաղադրությունը, կերի որակը, չոր 

համակցված կերերի տարբեր չափսերը, կերային գործակիցը, կերերի սպիտակուցային հարաբերությունը որոշելու 

կարողություններֈ 

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ 

Տեսական ուսուցում    30 ժամ 

Գործնական պարապմունք   38 ժամ 

Սեմինար պարապմունք    4 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար` ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՁԿԲ 5-11-008 «Ձկնային տնտեսությունների 

կառուցվածքը և արտադրական գործընթացները» և ՁԿԲ 5-11-009 «Ձկնատնտեսական ջրատեխնիկա» մոդուլները: 

Մոդուլի գնահատման 

կարգը 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

Ուսումնառության արդյունք 

1  

Ներկայացնել ձկների կերակրման համար օգտագործվող կերերի տեսակները, դրանց ծագումը, դասակարգումը, 

քիմիական բաղադրությունը, սննդարարությունը, ձևավորել կերակրման նորմերը և կազմել կերաբաժիններ 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում ձկների կերակրման համար օգտագործվող կերերի տեսակները,  



բ. ճիշտ է կատարում կերերի դասակարգումն` ըստ ծագման, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում առաջադրված` տարբեր տեսակի կերերի քիմիական բաղադրությունը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում հիմնական կերերի սննդարար արժեքները և ճիշտ է գնահատում առաջադրված կերերի 

սննդարարությունը, 

ե. ճիշտ է ձևավորում ձկների կերակրման նորմերը և կերաբաժինները,  

զ. ճիշտ է օգտագործում կերային գործակցի և կերի օգտագործման գործակիցները: 

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

միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առնվազն 40 հարցից բաղկացած թեստ ձկների կերակրման համար 

օգտագործվող կերերի տեսակների, կերերի դասակարգման, կերերի քիմիական բաղադրության և սննդարարության 

արժեքների, ձկների կերակրման նորմերի և կերաբաժինների մասին իմացությունը  բացահայտելու նպատակով:   

Ուսանողին կհանձնարարվի դասակարգել ձկների կերերն ըստ ծագման, կերային գործակցի և կերի օգտագործման 

գործակիցների կիրառմամբ կազմել 1-2 ձկնատեսակի մեկ օրվա օրինակելի կերաբաժին`  դրանք կատարելու 

կարողությունները բացահայտելու նպատակով:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

- ձկների կերակրման համար օգտագործվող կերերի տեսակները և դրանց դասակարգումը,  

- տարբեր տեսակի կերերի քիմիական բաղադրությունը, 

- հիմնական կերերի սննդարար արժեքները և առաջադրված կերերի սննդարարությունը, 

- ձկների կերակրման նորմերը և կերաբաժինները,  

- կերային գործակիցը և կերի օգտագործման գործակիցները: 

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին և/կամ  

թեստին /առնվազն 80 տոկոս/, ճիշտ է դասակարգում ձկների կերերն ըստ ծագման և կերային գործակցի ու կերի 

օգտագործման գործակիցների կիրառմամաբ  ճիշտ է կազմում 1-2 ձկնատեսակի օրական կերաբաժինը 1 

առանձնյակի համար:  Հարցերի պատասխանների և գործնական հանձնարակականների ու առաջադրանքների 

կատարման ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական, ուսումնառության արդյունքի վրա չազդող  բացթողումներ և 

վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, սեմինար և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է 

ունենալ մեթոդական ցուցումներ, տեղեկատուներ, նորմատիվներ, ձկների տարբեր ծագում ունեցող կերերի նմուշներ, 

կերերի քիմիական կազմի եւ կերերի տրման ժամանակացույցերի գծապատկերներ, տարբեր ձկնատեսակների 

համար օրինակելի կերաբաժինների սխեմաներ:   



Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

24 ժամ 

Տեսական ուսուցում    10 ժամ 

Գործնական պարապմունք   12 ժամ 

Սեմինար պարապմունք    2 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 

2 

Կազմակերպել և իրականացնել ջերմասեր ձկների տարբեր սեռատարիքային խմբերի կերակրումը 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ հաճախականությամբ է կատարում ձկների թրթուրների կերակրումը, 

բ. ճիշտ է ընտրում թրթուրների համար մեկնարկային կեր հանդիսացող համակցված կերի չափսերն` ըստ 

սննդարարության, մարսելիության, ջրակայունության և ջրում լողալու ունակության, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում կերերի օգտագործման արդյունավետությունը` կախված ջրավազանի ջերմային ու 

ջրաքիմիական ռեժիմից և թրթուրների նստեցման խտությունից, 

դ. ճիշտ է որոշում կերի օրական չափաբաժինը,  

ե. ճիշտ հաճախականությամբ ու մեթոդով է կատարում կերակրումը,  

զ. ճիշտ է բաշխում կերը արհեստական ջրակալի համապատասխան վայրերում,  

է. ճիշտ է օգտագործում ավտոկերամանըֈ  

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

միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առնվազն 50 հարցից բաղկացած թեստ ջերմասեր ձկների տարբեր 

սեռատարիքային խմբերի սննդառության և կերակրման առանձնահատկությունների մասին իմացությունը  

բացահայտելու նպատակով:   Ուսանողին կհանձնարարվի ընտրել թրթուրների համար մեկնարկային կեր 

հանդիսացող համակցված կերի չափսերն` ըստ սննդարարության, մարսելիության, ջրակայունության և ջրում 

լողալու ունակության, որոշակի հաճախանակությամբ ու մեթոդով դրանցով կերակրել թրթուրներին, որոշել կերի 

օրական չափաբաժինը` դրանք կատարելու կարողությունները բացահայտելու նպատակով:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

- ջերմասեր ձկների թրթուրների կերակրումը, 

- թրթուրների համար մեկնարկային կեր հանդիսացող համակցված կերի չափսերն` ըստ սննդարարության, 

մարսելիության, ջրակայունության և ջրում լողալու ունակության, 

- կերերի օգտագործման արդյունավետությունը` կախված ջրավազանի ջերմային ու ջրաքիմիական ռեժիմից և 

թրթուրների նստեցման խտությունից, 

- կերի օրական չափաբաժինը,  

- կերակրման հաճախականությունը և մեթոդները,  



- կերի բաշխումը արհեստական ջրակալի տարբեր վայրերում,  

 Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին 

և/կամ  թեստին /առնվազն 80 տոկոս/, ճիշտ է ընտրում թրթուրների ու մանրաձկների կերերի չափսերն ըստ 

սննդարարության, մարսելիության, ջրակայունության և ջրում լողալու ունակության, ճիշտ հաճախականութամբ ու 

մեթոդով է կերակրում թրթուրներին և մանրաձկներին, ճիշտ է որոշում կերի օրական չափաբաժինը, ճիշտ է 

շահագործում ավտոկերամանը:  Հարցերի պատասխանների և գործնական հանձնարակականների ու 

առաջադրանքների կատարման ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական, ուսումնառության արդյունքի վրա չազդող  

բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, սեմինար և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է 

ունենալ մեթոդական ցուցումներ, տեղեկատուներ, նորմատիվներ, ձկների տարբեր ծագում,  սննդարարություն, 

մարսելիություն, ջրակայունություն և ջրում լողալու ունակություն ունեցող կերերի նմուշներ, ձկների տարբեր 

սեռատարիքային խմբերի համար նախատեսված կերերի օրինակելի օրական չափաբաժինների կազմման 

աղյուսակներ,  տեսանյութեր, ցուցադրական այլ նյութեր, ուսումնական կամ գործող ձկնաբուծարան, ջերմասեր 

ձկների թրթուրներ և մանրաձկներ, ավտոկերաման:   

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

24 ժամ 

Տեսական ուսուցում    10 ժամ 

Գործնական պարապմունք   12 ժամ 

Սեմինար պարապմունք    2 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 

3  

Կազմակերպել և իրականացնել սառջրյա ձկների տարբեր սեռատարիքային խմբերի կերակրումը  

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում սառջրյա ձկների կերակրման առանձնահատկությունները տարբեր սեռատարիքային 

խմբերում,  

բ. ճիշտ է ընտրում թրթուրների համար մեկնարկային կեր հանդիսացող համակցված կերի չափսերն` ըստ 

սննդարարության, մարսելիության, ջրակայունության և ջրում լողալու ունակության,  

գ. ճիշտ է որոշում թրթուրներին տրվող կերի մեկանգամյա չափաբաժինը,  

դ. ճիշտ հաճախականությամբ ու մեթոդով է կատարում մանրաձկների կերակրումը, 

ե. ճիշտ է որոշում համակցված կերերի չափսերն` ըստ ձկների սեռատարիքային կազմի,  

զ. պահպանում է տրվող կերի չափսերն ու քանակը ձկան անհատական զանգվածի աճին ու ջրակալի ջրաբանական 

առանձնահատկություններին համապատասխան:  

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



միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առնվազն 50 հարցից բաղկացած թեստ սառջրյա ձկների տարբեր 

սեռատարիքային խմբերի սննդառության և կերակրման առանձնահատկությունների մասին իմացությունը  

բացահայտելու նպատակով:   Ուսանողին կհանձնարարվի ընտրել թրթուրների համար մեկնարկային կեր 

հանդիսացող համակցված կերի չափսերն` ըստ սննդարարության, մարսելիության, ջրակայունության և ջրում 

լողալու ունակության, որոշակի հաճախանակությամբ ու մեթոդով դրանցով կերակրել թրթուրներին, որոշել կերի 

օրական չափաբաժինը` դրանք կատարելու կարողությունները բացահայտելու նպատակով:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

- սառջրյա ձկների թրթուրների կերակրումը, 

- թրթուրների համար մեկնարկային կեր հանդիսացող համակցված կերի չափսերն` ըստ սննդարարության, 

մարսելիության, ջրակայունության և ջրում լողալու ունակության, 

- կերերի օգտագործման արդյունավետությունը` կախված ջրավազանի ջերմային ու ջրաքիմիական ռեժիմից և 

թրթուրների նստեցման խտությունից, 

- կերի օրական չափաբաժինը,  

- կերակրման հաճախականությունը և մեթոդները:  

  Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին 

և/կամ  թեստին /առնվազն 80 տոկոս/, ճիշտ է ընտրում թրթուրների ու մանրաձկների կերերի չափսերն ըստ 

սննդարարության, մարսելիության, ջրակայունության և ջրում լողալու ունակության, ճիշտ հաճախականութամբ ու 

մեթոդով է կերակրում թրուրներին և մանրաձկներին, ճիշտ է որոշում կերի օրական չափաբաժինը, ճիշտ է 

պահպանում  տրվող կերի չափսերն ու քանակը ձկան անհատական զանգվածի աճին ու ջրակալի ջրաբանական 

առանձնահատկություններին համապատասխան:  Հարցերի պատասխանների և գործնական հանձնարակականների 

ու առաջադրանքների կատարման ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական, ուսումնառության արդյունքի վրա չազդող  

բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, տեղեկատուներ, նորմատիվներ, ձկների տարբեր ծագում,  սննդարարություն, 

մարսելիություն, ջրակայունություն և ջրում լողալու ունակություն ունեցող կերերի նմուշներ, սառջրյա ձկների 

տարբեր սեռատարիքային խմբերի համար նախատեսված կերերի օրինակելի օրական չափաբաժինների կազմման 

աղյուսակներ,  տեսանյութեր, ցուցադրական այլ նյութեր, սառջրյա ձկների ուսումնական կամ գործող 



ձկնաբուծարան, սառջրյա ձկների թրթուրներ և մանրաձկներ:   

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

24 ժամ 

Տեսական ուսուցում    10 ժամ 

Գործնական պարապմունք   14 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՁԿՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ»  

Մոդուլի դասիչը ՁԿԲ -5-11-011 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ ձկների հիվանդությունների մասին, ինչպես նաև ձևավորել ձկների 

հիմնական հիվանդությունները տարբերակելու և հիվանդությունների դեմ ուղղված կանխարգելման միջոցառումներ 

իրականացնելու կարողություններ:  

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ 

Տեսական ուսուցում    34 ժամ 

Գործնական պարապմունք   34 ժամ 

Սեմինար պարապմունք    4 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար` ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՁԿԲ 5-11-010 «Ձկների կերակրում» մոդուլը: 

Մոդուլի գնահատման 

կարգը 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

Ուսումնառության արդյունք 

1  

Ներկայացնել ձկների հիվանդությունները 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում ձկների հիվանդությունների առաջացման պատճառները և օրինաչափությունները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում ձկների վիրուսային հիվանդությունները և դրանց հիմնական ախտանիշները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ձկների բակտերիոլոգիական հիվանդությունները և դրանց հիմնական ախտանիշները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում ձկների մակաբույծների հիմնական խմբերին և նրանց կողմից առաջացրած 

հիվանդություններն ու դրանց հիմնական ախտանիշները, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում ձկների ոչ վարակիչ հիվանդությունները և դրանց հիմնական ախտանիշները, 

զ. ճիշտ է ներկայացնում ձկների կենսագործունեության համար վտանգավոր նյութերը և ձկների թունավորման 

ընթացքը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և/կամ թեստի միջոցով: Ուսանողին տրվելու են 

հարցեր  և/կամ առնվազն 60 հարցից բաղկացած ձկների  հիվանդությունների առաջացման պատճառների և 



օրինաչափությունների, վիրուսային, բակտերիոլոգիական հիվանդությունների և դրանց հիմնական ախտանիշների,  

ձկների մակաբույծների հիմնական խմբերի և նրանց կողմից առաջացրած հիվանդությունների ու դրանց հիմնական 

ախտանիշների,  ոչ վարակիչ հիվանդությունների և դրանց հիմնական ախտանիշների, ձկների կենսագործունեության 

համար վտանգավոր նյութերի և ձկների թունավորման ընթացքի մասին իմացությունը  բացահայտելու նպատակով:    

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

-  ձկների հիվանդությունների առաջացման պատճառները և օրինաչափությունները, 

- ձկների վիրուսային հիվանդությունները և դրանց հիմնական ախտանիշները, 

- ձկների բակտերիոլոգիական հիվանդությունները և դրանց հիմնական ախտանիշները, 

-ձկների մակաբույծների հիմնական խմբերին /միաբջիջ կենդանիներ, տափակ և կլոր որդեր, հոդվածոտանիներ, այլն/ 

և նրանց կողմից առաջացրած հիվանդություններն ու դրանց հիմնական ախտանիշները, 

- ձկների ոչ վարակիչ հիվանդությունները և դրանց հիմնական ախտանիշները, 

- ձկների կենսագործունեության համար վտանգավոր նյութերը և ձկների թունավորման ընթացքը:  

 Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին 

և/կամ թեստին /առնվազն 90 տոկոս/: Հարցերի պատասխանների և գործնական հանձնարակականների ու 

առաջադրանքների կատարման ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական, ուսումնառության արդյունքի վրա չազդող  

բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, սեմինար և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է 

ունենալ տեղեկատուներ, ցուցապաստառներ, սխեմաներ, տարբեր հիվանդությունների հարուցիչների 

պատրաստուկներ:   

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

26 ժամ 

Տեսական ուսուցում    16 ժամ 

Գործնական պարապմունք  8 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   2 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 

2 

Որոշել ձկների հիվանդությունների ախտանիշները 

Կատարման չափանիշներ ա. հայտնաբերում ու ճիշտ է որոշում ձկների տարբեր հիվանդությունների հիմնական ախտանիշները, 



բ. ճիշտ է որոշում ձկների կենսագործունեության համար վտանգավոր նյութերի առկայությունը ջրակալներում: 

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

միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առնվազն 50 հարցից բաղկացած թեստ ձկների հիվանդությունների 

հիմնական ախտանիշների և ջրակալներում ձկների կենսագործունեության համար վտանգավոր նյութերի մասին 

իմացությունը  բացահայտելու նպատակով:   Ուսանողին կհանձնարարվի հայտնաբերել և որոշել առնվազն 5 տարբեր 

հիվանդություն ունեցող ձկների հիմնական ախտանիշները, որոշել տվյալ ջրակալում  ձկների կենսագործունեության 

համար վտանգավոր նյութերի առկայությունը` դրանք կատարելու կարողությունները բացահայտելու նպատակով::   

  Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին 

և/կամ  թեստին /առնվազն 90 տոկոս/, հայտնաբերում և ճիշտ է որոշում է առնվազն 4 տարբեր հիվանդություն ունեցող 

ձկների հիմնական ախտանիշները,  ճիշտ է որոշում  տվյալ ջրակալում  ձկների կենսագործունեության համար 

վտանգավոր նյութերի առկայությունը:  Հարցերի պատասխանների և գործնական հանձնարակականների ու 

առաջադրանքների կատարման ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական, ուսումնառության արդյունքի վրա չազդող  

բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

  Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

տեղեկատուներ, որոշիչներ, մեթոդական ցուցումներ, ցուցապաստառներ, սխեմաներ, տարբեր հիվանդությունների 

հարուցիչների պատրաստուկներ ու նկարներ, տարբեր հիվանդություններով վարակված կամ համապատասխան 

ախտանիշներ ունեցող ձկների առանձնյակներ, ձկան հերձման համար անհրաժեշտ պարագաներ /թասիկներ, 

մկրատներ, նշտարներ, ունելիներ, այլն/, խոշորացույց, բինոկուլյար, մանրադիտակ, ձկների կենսագործունեության 

համար վտանգավոր նյութեր հայտնաբերելու համար նախատեսված քիմական ռեակտիվներ:   

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

24 ժամ 

Տեսական ուսուցում    6 ժամ 

Գործնական պարապմունք   18 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 

3  

Իրականացնել ձկների հիվանդությունների դեմ ուղղված կանխարգելման միջոցառումները  

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում ձկների հիվանդությունների դեմ ուղղված կանխարգելման միջոցառումների նպատակներն 

ու խնդիրները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում ձկնաբուծական տնտեսությունների կառուցման և շահագործման անասնաբուժական-

սանիտարական կանոնները,  

գ. ճիշտ է ներկայացնում ջրակալներում ջրաբանական և ջրաքիմիական նպաստավոր պայմանների ստեղծումը, 



դ. ճիշտ է ներկայացնում ձկների կենսատեխնոլոգիական աճեցման պայմանները,  

ե. ճիշտ է իրականացնում ձկների կանխարգելիչ մշակումը, 

զ. ճիշտ է կատարում մահացած ձկների հավաքը և ոչնչացումը, 

է. ճիշտ է վերահսկում և կարգավորում ջրակալների ջերմաստիճանային, գազային և ջրաքիմիական ռեժիմը, 

ը. ճիշտ է ներկայացնում ձկների կերերի պահպանման կանոնները, 

թ. ճիշտ է կատարում ձկների կերերի պիտանիության ստուգումը, 

ժ. ճիշտ է ներկայացնում ջրակալները տարբեր թունավոր նյութերից պահպանելու միջոցառումները: 

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

միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առնվազն 60 հարցից բաղկացած թեստ   ձկների հիվանդությունների 

դեմ ուղղված կանխարգելման միջոցառումների նպատակների ու խնդիրների,  ձկնաբուծական տնտեսությունների 

կառուցման և շահագործման անասնաբուժական-սանիտարական կանոնների,  ջրակալներում ջրաբանական և 

ջրաքիմիական նպաստավոր պայմանների ստեղծման, ձկների կենսատեխնոլոգիական աճեցման պայմանների,  

ձկների կանխարգելիչ մշակման,  ջրակալների ջերմաստիճանային, գազային և ջրաքիմիական ռեժիմի մասին 

վերահսկման և կարգավորման,  ձկների կերերի պահպանման կանոնների,  ձկների կերերի պիտանիության 

ստուգման,  ջրակալները տարբեր թունավոր նյութերից պահպանելու միջոցառումների մասին իմացությունը  

բացահայտելու նպատակով:   Ուսանողին կհանձնարարվի հավաքել և ոչնչացնել մահացած ձկներին և ստուգել 

կերերի պիտանիությունը` դրանք կատարելու կարողությունները բացահայտելու նպատակով:   

 Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին 

և/կամ  թեստին /առնվազն 90 տոկոս/, ճիշտ է հավաքում և ոչնաչացնում մահացած ձկներին, ճիշտ է ստուգում և 

որոշում է կերերի պիտանիությունը:  Հարցերի պատասխանների և գործնական հանձնարակականների ու 

առաջադրանքների կատարման ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական, ուսումնառության արդյունքի վրա չազդող  

բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, սեմինար և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է 

ունենալ տեղեկատուներ, որոշիչներ, մասնագիտական գրականություն, մեթոդական ցուցումներ, 

ցուցապաստառներ, սխեմաներ, տարբեր հիվանդությունների հարուցիչների պատրաստուկներ ու նկարներ, 

պիտանիության ժամկետի մեջ գտնվող և ժամկետանց տարբեր կերերի նմուշներ, կերերի պիտանիությունը 

ստուգելու համար անհրաժեշտ նյութեր, սարքեր ու սարքավորումներ, ուսումնական կամ գործող ձկնային 

տնտեսություն, որտեղ հնարավոր լինի հավաքել և իրականացնել մահացած ձկների ոչնաչացումը:     

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

22 ժամ 



Տեսական ուսուցում    12 ժամ 

Գործնական պարապմունք  8 ժամ 

Սեմինար պարապմունք  2  ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՁԿՆԵՐԻ ՏՈՀՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾ ԵՎ ԲՈՆԻՏԱՑՈՒՄ» 

Մոդուլի դասիչը ՁԿԲ- 5-11-012 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ ապրանքային ձկների ընտրասերման և տոհմային գործի վարման 

մասին, ինչպես նաև ձևավորել ապրանքային ձկների արտադրողների բոնիտացման կարողություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 28 ժամ 

Տեսական ուսուցում    14 ժամ 

Գործնական պարապմունք   12 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   2 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար` ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՁԿԲ 5-10-011 «Ձկների հիվանդությունները 

և դրանց կանխարգելումը» մոդուլը: 

Մոդուլի գնահատման 

կարգը 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

Ուսումնառության արդյունք 

1  

Ներկայացնել ձկների ընտրասերման և տոհմային գործի սկզբունքները  

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում տոհմային, տոհմատնկանյութային, ապրանքային տնտեսություններում ընտրասերման և 

տոհմային գործի նշանակությունն ու դրա վարման առանձնահատկությունները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում կարգաբանական տարբեր խմբերի ձկների տոհմային գործի հիմնական տարբերությունները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և/կամ թեստի միջոցով: Ուսանողին տրվելու են 

հարցեր  և/կամ առնվազն 50 հարցից բաղկացած թեստ տոհմային, տոհմատնկանյութային, ապրանքային 

տնտեսություններում ընտրասերման և տոհմային գործի նշանակությանն ու դրա վարման 

առանձնահատկությունների,  կարգաբանական տարբեր խմբերի ձկների տոհմային գործի հիմնական 

տարբերությունների մասին իմացությունը  բացահայտելու նպատակով:    

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

-  ձկների տոհմային, տոհմատնկանյութային, ապրանքային տնտեսություններում ընտրասերման և տոհմային գործի 

նշանակությունն ու դրա վարման առանձնահատկությունները, 

-  կարգաբանական տարբեր խմբերի ձկների տոհմային գործի հիմնական տարբերությունները:  



Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին և/կամ  

թեստին /առնվազն 80 տոկոս/:  Հարցերի պատասխանների տրման ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական, 

ուսումնառության արդյունքի վրա չազդող  բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, սեմինար և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է 

ունենալ տեղեկատուներ, տարբեր ձկնատեսակների ընտրասերման և տոհմային գործի վարման 

գրանցամատյանների օրինակներ, ցուցապաստառներ, գծապատկերներ:   

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

26 ժամ 

Տեսական ուսուցում    16 ժամ 

Գործնական պարապմունք  8 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   2 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 

2  

Կատարել արտադրողների (մայրական կազմի) բոնիտացում 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է լրացնում յուրաքանչյուր արտադրող ձկան անձնագիրը, 

բ. ճիշտ է կատարում տարբեր նշանակության տոհմային, տոհմատնկանյութային և ապրանքային տնտեսությունների 

արտադրողների (մայրական կազմի) բոնիտացման գործողությունները: 

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

միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առնվազն 20 հարցից բաղկացած թեստ տարբեր նշանակության 

տոհմային, տոհմատնկանյութային և ապրանքային տնտեսությունների արտադրողների (մայրական կազմի) 

բոնիտացման գործողությունների մասին իմացությունը  բացահայտելու նպատակով:   Ուսանողին կհանձնարարվի 

լրացնել առանձին արտադրող ձկան անձնագիրը և կատարել նրա բոնիտացման գործողությունները` դրանք 

կատարելու կարողությունները բացահայտելու նպատակով::   

 Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին 

և/կամ  թեստին /առնվազն 80 տոկոս/, ճիշտ է լրացում արտադրող ձկան անձնագիրը և կատարում նրա 

բոնիտացման գործողությունները:  Հարցերի պատասխանների և գործնական հանձնարակականների ու 

առաջադրանքների կատարման ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական, ուսումնառության արդյունքի վրա չազդող  

բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

տեղեկատուներ, մեթոդական ցուցումներ, գրանցամատյաններ, բոնիտացման ենթակա տարբեր ձկների կենդանի 



առանձնյակներ:  

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

12 ժամ 

Տեսական ուսուցում    2 ժամ 

Գործնական պարապմունք   10 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՁԿՆԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ» 

Մոդուլի դասիչը ՁԿԲ- 5-11-013 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ ձկնաբուծական տնտեսություններում կիրառվող տարբեր 

նշանակության սարքավորումների մասին, ինչպես նաև ձևավորել տվյալ պայմանների համար օդավորիչների 

անհրաժեշտ կարողությունները հաշվարկելու կարողություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ 

Տեսական ուսուցում    14 ժամ 

Գործնական պարապմունք   20 ժամ 

Սեմինար պարապմունք  2  ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար` ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՁԿԲ 5-10-011 «Ձկների հիվանդությունները 

և դրանց կանխարգելումը» մոդուլները: 

Մոդուլի գնահատման 

կարգը 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

Ուսումնառության արդյունք 

1 

Ներկայացնել ձկնաբուծական տնտեսություններում կիրառվող տարբեր նշանակության սարքավորումները 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում ջրի մեխանիկական և կենսաբանական մաքրման նպատակը և իմաստը, 

բ.  ճիշտ է ներկայացնում կենսաբանական ֆիլտրերի գործողության սկզբունքը և դրանց տեսակները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ջրի վարակազերծման սարքերի գործողության սկզբունքը (ՈՒՄ ճառագայթում, 

օզոնավորում), 

դ. ճիշտ է ներկայացնում կերակրիչների և կերաբաշխիչների կիրառման արդյունավետությունը, ավտոմատացված 

կերակրման առավելությունները:   

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և/կամ թեստի միջոցով: Ուսանողին տրվելու են 



հարցեր  և/կամ առնվազն 50 հարցից բաղկացած թեստ ջրի մեխանիկական և կենսաբանական մաքրման նպատակի և 

իմաստի,  կենսաբանական ֆիլտրերի գործողության սկզբունքի և դրանց տեսակների,  ջրի վարակազերծման 

սարքերի գործողության սկզբունքի,  կերակրիչների և կերաբաշխիչների կիրառման արդյունավետության, 

ավտոմատացված կերակրման առավելությունների մասին իմացությունը  բացահայտելու նպատակով:    

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

-  ջրի մեխանիկական և կենսաբանական մաքրման նպատակը, իմաստը, 

- կենսաբանական ֆիլտրերի գործողության սկզբունքը , դրանց տեսակները, 

- ջրի վարակազերծման սարքերի գործողության սկզբունքը (ՈՒՄ ճառագայթում, օզոնավորում), 

- կերակրիչների և կերաբաշխիչների կիրառման արդյունավետությունը, ավտոմատացված կերակրման 

առավելությունները:  

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին և/կամ  

թեստին /առնվազն 80 տոկոս/:  Հարցերի պատասխանների տրման ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական, 

ուսումնառության արդյունքի վրա չազդող  բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, սեմինար և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է 

ունենալ ցուցապաստառներ, ֆիլտրների, ջրի վարակազերծման սարքերի,  կերակրիչների և կերաբաշխիչների 

գծապատկերներ, մեխանիկական և կենսաբանական ֆիլտրների մակետներ, մեթոդական ցուցումներ:   

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

24 ժամ 

Տեսական ուսուցում   8 ժամ 

Գործնական պարապմունք   14 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   2 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 

2 

Տվյալ պայմանների համար հաշվարկել օդավորիչների անհրաժեշտ կարողությունները 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում ջրի օդավորիչների և թթվածնավորիչների իմաստը և սարքավորումները, 

բ. ճիշտ է հաշվարկում օդավորիչների անհրաժեշտ կարողությունները տվյալ պայմանների համար: 

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

միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առնվազն 20 հարցից բաղկացած թեստ ջրի օդավորիչների և 

թթվածնավորիչների իմաստի և սարքավորումների մասին իմացությունը  բացահայտելու նպատակով:   Ուսանողին 



կհանձնարարվի հաշվարկել օդավորիչների անհրաժեշտ կարողությունները տվյալ պայմանների համար:   

 Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին 

և/կամ  թեստին /առնվազն 80 տոկոս/, ճիշտ է հաշվարկում օդավորիչների անհրաժեշտ կարողությունները 

առաջադրված պայմանների համար:  Հարցերի պատասխանների և գործնական հանձնարակականների ու 

առաջադրանքների կատարման ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական, ուսումնառության արդյունքի վրա չազդող  

բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

տեղեկատուներ, մեթոդական ցուցումներ, օդավորիչներ կամ նրանց մակետներ, դրանց աշխատանքի 

գծապատկերներ, այլ ցուցադրական նյութեր:  

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

12 ժամ 

Տեսական ուսուցում    6 ժամ 

Գործնական պարապմունք  6  ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՁԿՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ» 

Մոդուլի դասիչը ՁԿԲ- 5-11-014 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ ապրանքային ձկների բազմացման ու խնամքի 

առանձնահատկությունների մասին, ինչպես նաև ձևավորել ձկների համակողմանի խնամքի իրականացման, 

արհեստական սերմնավորման կարողություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 80 ժամ 

Տեսական ուսուցում    36 ժամ 

Գործնական պարապմունք   36 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   8 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար` ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՁԿԲ- 5-11-012 «Ապրանքային ձկների 

տոհմային գործ և բոնիտացում» մոդուլը: 

Մոդուլի գնահատման 

կարգը 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 



Ուսումնառության արդյունք 

1 

Կատարել լճակային ապրանքային ձկնաբուծական տնտեսությունների սաղմոնակերպ ձկների բուծման, աճեցման, 

խնամքի և դրանց արդյունքների հաշվարկային ու վերլուծական գործողություններ 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում սաղմոնակերպ ձկների ձկնկիթի արհեստական սերմնավորման եղանակները, ձկնկիթի 

զարգացման շրջանի առանձնահատկությունները, թրթուրների ստացման և աճեցման գործընթացը,  

բ. ճիշտ է կատարում արհեստական սերմնավորման գործընթացը և ճիշտ է ընտրում բեղմնավորված ձկնկիթի 

զարգացման համար անհրաժեշտ ինկուբացիոն սարքավորումները, 

գ. ճիշտ է կատարում մանրաձկների խմբերի բաժանումն` ըստ քաշային և չափային ցուցանիշների, 

դ. ճիշտ է հաշվարկում մանրաձկների կերաբաժինները և կազմում կերակրման հեռանկարային պլանը, 

ե. ճիշտ է կատարում տասնօրյակային ստուգողական որսը և վերլուծում այդ որսից ստացված արդյունքները,  

զ. ճիշտ է կատարում ձկնատնկանյութի, ապրանքային ձկան, մայրական կազմի ձկնատնտեսական հաշվարկները: 

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

միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առնվազն 60 հարցից բաղկացած թեստ  սաղմոնակերպ ձկների 

ձկնկիթի արհեստական սերմնավորման եղանակների, ձկնկիթի զարգացման շրջանի առանձնահատկությունների, 

թրթուրների ստացման և աճեցման գործընթացի, արհեստական սերմնավորման գործընթացի,  բեղմնավորված 

ձկնկիթի զարգացման համար անհրաժեշտ ինկուբացիոն սարքավորումների մասին իմացությունը  բացահայտելու 

նպատակով:   Ուսանողին կհանձնարարվի կատարել  արհեստական սերմնավորում, ընտրել բեղմնավորված 

ձկնկիթի զարգացման համար անհրաժեշտ ինկուբացիոն սարքավորումներ, բաժանել մանրաձկներին ըստ քաշային և 

չափային ցուցանիշների, հաշվարկել  մանրաձկների կերաբաժինները և կազմել նրանց կերակրման հեռանկարային 

պլանը, կատարել տասնօրյակային ստուգողական որս և վերլուծել  այդ որսից ստացված արդյունքները, 

իրականացնել ձկնատնկանյութի, ապրանքային ձկան, մայրական կազմի ձկնատնտեսական հաշվարկները` դրանք 

կատարելու կարողությունները բացահայտելու նպատակով:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

-  սաղմոնակերպ ձկների ձկնկիթի արհեստական սերմնավորման եղանակները, ձկնկիթի զարգացման շրջանի 

առանձնահատկությունները, թրթուրների ստացման և աճեցման գործընթացը,  

- արհեստական սերմնավորման գործընթացը, բեղմնավորված ձկնկիթի զարգացման համար անհրաժեշտ 

ինկուբացիոն սարքավորումները, 

- մանրաձկների խմբերի բաժանումն` ըստ քաշային և չափային ցուցանիշների, 

- մանրաձկների կերաբաժինները, կերակրման հեռանկարային պլանը: 



 Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին 

և/կամ  թեստին /առնվազն 90 տոկոս/, ճիշտ է կատարում  սաղմոնակերպ ձկների արհեստական սերմնավորում, 

ճիշտ է ընտրում բեղմնավորված ձկնկիթի զարգացման համար անհրաժեշտ ինկուբացիոն սարքավորումները, 

ճիշտ է բաժանում մանրաձկներին ըստ քաշային և չափային ցուցանիշների, ճիշտ է հաշվարկում  մանրաձկների 

կերաբաժինները և կազմում նրանց կերակրման հեռանկարային պլանը, ճիշտ է կատարում տասնօրյակային 

ստուգողական որսը և վերլուծում  այդ որսից ստացված արդյունքները, ճիշտ է իրականացնում ձկնատնկանյութի, 

ապրանքային ձկան, մայրական կազմի ձկնատնտեսական հաշվարկները:  Հարցերի պատասխանների և 

գործնական հանձնարակականների ու առաջադրանքների կատարման ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական, 

ուսումնառության արդյունքի վրա չազդող  բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, սեմինար և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է 

ունենալ տեղեկատուներ, մեթոդական ցուցումներ, գրանցամատյաններ, սաղմոնակերպ ձկների ձկնաբուծարան, 

որտեղ բազմացնում են սաղմոնակերպ ձկների տարբեր տեսակներ /իշխան, ծիածանախայտ, կարմրախայտ/, 

արհեստական բեղմնավորման ու ինկուբացիայի սարքեր ու պարագաներ:  

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

40 ժամ 

Տեսական ուսուցում    18 ժամ 

Գործնական պարապմունք   18 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   4 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 

2 

Կատարել  լճակային ապրանքային ձկնաբուծական տնտեսությունների ջերմասեր ձկների բուծման, աճեցման, 

խնամքի և դրանց արդյունքների հաշվարկային ու վերլուծական գործողություններ 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում ջերմասեր ձկների բնական ձվադրության կազմակերպման,   արհեստական խթանման 

միջոցով հասուն սեռական արգասիքների ստացման, ձկնկիթի սերմնավորման եղանակները, ձկնկիթի 

զարգացման շրջանի առանձնահատկությունները, թրթուրների ստացման և աճեցման գործընթացը,  

 բ. ճիշտ է կատարում արհեստական բեղմնավորման գործընթացը և ճիշտ է ընտրում բեղմնավորված ձկնկիթի 

զարգացման համար անհրաժեշտ ինկուբացիոն սարքավորումները, 

գ. ճիշտ է բաժանում մանրաձկներին տարբեր խմբերի` ըստ քաշային և չափային ցուցանիշների, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում միամառային ձկների ձմեռացման գործընթացը, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում միամյա ձկների բտման և ապրանքային ձկան աճեցման գործընթացը, 

զ. ճիշտ է հաշվարկում ջերմասեր ձկների կերաբաժինները և կազմում կերակրման հեռանկարային պլանը,  



է. ճիշտ է կատարում մանրաձկների տասնօրյակային ստուգողական որսը և վերլուծում այդ որսից ստացված 

արդյունքները, 

ը. ճիշտ է կատարում ձկնատնկանյութի, ապրանքային ձկան, մայրական կազմի ձկնատնտեսական հաշվարկները: 

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

միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առնվազն 60 հարցից բաղկացած թեստ  ջերմասեր ձկների ձկնկիթի 

բնական ձվադրության, արհեստական խթանման միջոցով սերմնավորման եղանակների, ձկնկիթի զարգացման 

շրջանի առանձնահատկությունների, թրթուրների ստացման և աճեցման գործընթացի, արհեստական սերմնավորման 

գործընթացի,  բեղմնավորված ձկնկիթի զարգացման համար անհրաժեշտ ինկուբացիոն սարքավորումների,  

միամառային ձկների ձմեռացման գործընթացի, միամյա ձկների բտման և ապրանքային ձկան աճեցման գործընթացի, 

մասին իմացությունը  բացահայտելու նպատակով:   Ուսանողին կհանձնարարվի կատարել  արհեստական 

սերմնավորում, ընտրել բեղմնավորված ձկնկիթի զարգացման համար անհրաժեշտ ինկուբացիոն սարքավորումներ, 

բաժանել մանրաձկներին ըստ քաշային և չափային ցուցանիշների, հաշվարկել  մանրաձկների կերաբաժինները և 

կազմել նրանց կերակրման հեռանկարային պլանը, կատարել տասնօրյակային ստուգողական որս և վերլուծել  այդ 

որսից ստացված արդյունքները, իրականացնել ձկնատնկանյութի, ապրանքային ձկան, մայրական կազմի 

ձկնատնտեսական հաշվարկները` դրանք կատարելու կարողությունները բացահայտելու նպատակով:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

-  ջերմասեր ձկների բնական ձվադրության կազմակերպման,   արհեստական խթանման միջոցով հասուն սեռական 

արգասիքների ստացման, ձկնկիթի սերմնավորման եղանակները, ձկնկիթի զարգացման շրջանի 

առանձնահատկությունները, թրթուրների ստացման և աճեցման գործընթացը,  

 - արհեստական բեղմնավորման գործընթացը,  բեղմնավորված ձկնկիթի զարգացման համար անհրաժեշտ 

ինկուբացիոն սարքավորումները, 

- մանրաձկների բաժանումը տարբեր խմբերի` ըստ քաշային և չափային ցուցանիշների, 

-  միամառային ձկների ձմեռացման գործընթացը, 

-  միամյա ձկների բտման և ապրանքային ձկան աճեցման գործընթացը: 

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին և/կամ  

թեստին /առնվազն 90 տոկոս/, ճիշտ է կատարում  ջերմասեր ձկների արհեստական սերմնավորում, ճիշտ է 

ընտրում բեղմնավորված ձկնկիթի զարգացման համար անհրաժեշտ ինկուբացիոն սարքավորումները, ճիշտ է 

բաժանում մանրաձկներին ըստ քաշային և չափային ցուցանիշների, ճիշտ է հաշվարկում  մանրաձկների 

կերաբաժինները և կազմում նրանց կերակրման հեռանկարային պլանը, ճիշտ է կատարում տասնօրյակային 



ստուգողական որսը և վերլուծում  այդ որսից ստացված արդյունքները, ճիշտ է իրականացնում ձկնատնկանյութի, 

ապրանքային ձկան, մայրական կազմի ձկնատնտեսական հաշվարկները:  Հարցերի պատասխանների և 

գործնական հանձնարակականների ու առաջադրանքների կատարման ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական, 

ուսումնառության արդյունքի վրա չազդող  բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, սեմինար և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է 

ունենալ տեղեկատուներ, մեթոդական ցուցումներ, գրանցամատյաններ, սաղմոնակերպ ձկների ձկնաբուծարան, 

որտեղ բազմացնում են ջերմասեր ձկների տարբեր տեսակներ /ծածան, հաստաճակատ, ամուր, այլն/, 

արհեստական բեղմնավորման ու ինկուբացիայի սարքեր ու պարագաներ:  

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

40 ժամ 

Տեսական ուսուցում    18 ժամ 

Գործնական պարապմունք   18 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   4 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՁԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄԸ»  

Մոդուլի դասիչը ՁԿԲ- 5-11-015 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել կենդանի ձկների, նրանց թրթուրների, ձկնատնկանյութի և սեռական 

արգասիքների տեղափոխման կազմակերպման ու դրա վերահսկման գիտելիքներ ու  կարողություններ:  

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ 

Տեսական ուսուցում   12 ժամ 

Գործնական պարապմունք  22 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   2 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար` ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՁԿԲ 5-11-014 «Ապրանքային 

ձկնաբուծություն» մոդուլը: 

Մոդուլի գնահատման 

կարգը 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 



Ուսումնառության արդյունք 

1  

Իրականացնել կենդանի ձկների, նրանց թրթուրների, ձկնատնկանյութի և սեռական արգասիքների տեղափոխման 

(ներտնտեսային, միջտնտեսային) գործընթացները 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում ձկնային տնտեսության ներսում մայրական կազմի, թրթուրների և ձկնատնկանյութի 

տեղափոխման կազմակերպման և վերահսկման գործընթացը,  

բ. ճիշտ է ներկայացնում մեկ ձկնային տնտեսությունից մյուսը կենդանի ձկների, նրանց թրթուրների, 

ձկնատնկանյութի և սեռական արգասիքների (ձկնկիթ, սերմնահեղուկ) տեղափոխման կազմակերպման և 

վերահսկման գործընթացը,  

գ. ճիշտ է ներկայացնում ապրանքային ձկների` մինչև վաճառքի կետ տեղափոխման կազմակերպման գործընթացը,  

դ. ճիշտ է ներկայացնում բնական ջրամբարներից մայրական կազմի (արտադրողների) տեղափոխման 

կազմակերպման և վերահսկման գործընթացը,  

ե. ճիշտ է ներկայացնում ձկնային տնտեսությունից ձկնատնկանյութի` բնական ջրամբարներ տեղափոխման 

կազմակերպման և վերահսկման գործընթացը,  

զ. ճիշտ է կատարում մայրական կազմի, թրթուրների, ձկնատնկանյութի, ձկնկիթի տեղափոխման կազմակերպման և 

վերահսկման գործողությունները:  

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

միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առնվազն 30 հարցից բաղկացած թեստ  ձկնային տնտեսության 

ներսում մայրական կազմի, թրթուրների և ձկնատնկանյութի տեղափոխման կազմակերպման և վերահսկման 

գործընթացի,  մեկ ձկնային տնտեսությունից մյուսը կենդանի ձկների, նրանց թրթուրների, ձկնատնկանյութի և 

սեռական արգասիքների (ձկնկիթ, սերմնահեղուկ) տեղափոխման կազմակերպման և վերահսկման գործընթացի, 

ապրանքային ձկների` մինչև վաճառքի կետ տեղափոխման կազմակերպման գործընթացի, բնական ջրամբարներից 

մայրական կազմի (արտադրողների) տեղափոխման կազմակերպման և վերահսկման գործընթացի,  ձկնային 

տնտեսությունից ձկնատնկանյութի` բնական ջրամբարներ տեղափոխման կազմակերպման և վերահսկման 

գործընթացի մասին իմացությունը  բացահայտելու նպատակով:   Ուսանողին կհանձնարարվի կատարել  մայրական 

կազմի, թրթուրների, ձկնատնկանյութի, ձկնկիթի տեղափոխման կազմակերպման և վերահսկման գործողություններ` 

դրանք կատարելու կարողությունները բացահայտելու նպատակով:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

-  ձկնային տնտեսության ներսում մայրական կազմի, թրթուրների և ձկնատնկանյութի տեղափոխման 

կազմակերպման և վերահսկման գործընթացը,  

- մեկ ձկնային տնտեսությունից մյուսը կենդանի ձկների, նրանց թրթուրների, ձկնատնկանյութի և սեռական 



արգասիքների (ձկնկիթ, սերմնահեղուկ) տեղափոխման կազմակերպման և վերահսկման գործընթացը,  

- ապրանքային ձկների` մինչև վաճառքի կետ տեղափոխման կազմակերպման գործընթացը,  

- բնական ջրամբարներից մայրական կազմի (արտադրողների) տեղափոխման կազմակերպման և վերահսկման 

գործընթացը,  

- ձկնային տնտեսությունից ձկնատնկանյութի` բնական ջրամբարներ տեղափոխման կազմակերպման և 

վերահսկման գործընթացը:  

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին և/կամ  

թեստին /առնվազն 90 տոկոս/, ճիշտ է կատարում  մայրական կազմի, թրթուրների, ձկնատնկանյութի, ձկնկիթի 

տեղափոխման կազմակերպման և վերահսկման գործողություններ:  Հարցերի պատասխանների և գործնական 

հանձնարակականների ու առաջադրանքների կատարման ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական, 

ուսումնառության արդյունքի վրա չազդող  բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

տեղեկատուներ, մեթոդական ցուցումներ, գրանցամատյաններ, ցուցադրական նյութեր, այդ թվում տեսանյութեր, 

ուսումնական կամ ապարանքային ձկնային տնտեսություն, ձկների տեղափոխման համար անհրաժեշտ 

պարագաներ` տարաներ, տոպրակներ, օդամղիչներ, թթվածնի բալոններ, ձկնատար մեքենա, այլն:  

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

12 ժամ 

Տեսական ուսուցում    4 ժամ 

Գործնական պարապմունք   8 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 

2 

Ապահովել կենդանի ձկների, նրանց թրթուրների, ձկնատնկանյութի և սեռական արգասիքների տեղափոխման 

նախապատրաստման համար անհրաժեշտ պայմաններն ու պահանջները 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում տարբեր ձկնատեսակների մայրական կազմի, սեռական արգասիքների, թրթուրների, 

մանրաձկների տեղափոխման ընթացքում ջրի որակին ու ջերմաստիճանին, ինչպես նաև տրանսպորտային 

միջոցներին ներկայացվող պահանջները,  

բ. ճիշտ է նախապատրաստում կենդանի ձկների, նրանց թրթուրների և ձկնատնկանյութի տեղափոխման տարաները 

և ապահովում է նրանց տեղափոխման համար անհրաժեշտ ջրի քանակական և որակական պահանջները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում կենդանի ձկների, նրանց թրթուրների և ձկնատնկանյութի տեղափոխման համար 

օգտագործվող սարքավորումների շահագործման սկզբունքները և կիրառում դրանք, 

դ. ճիշտ է կատարում արտահանվող ձկնատնկանյութի տարայավորումը և պահպանում ձկների նստեցման 



խտությունը տարաներում: 

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

միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առնվազն 20 հարցից բաղկացած թեստ  ձկնատեսակների մայրական 

կազմի, սեռական արգասիքների, թրթուրների, մանրաձկների տեղափոխման ընթացքում ջրի որակին ու 

ջերմաստիճանին, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցներին ներկայացվող պահանջների, կենդանի ձկների, նրանց 

թրթուրների և ձկնատնկանյութի տեղափոխման համար օգտագործվող սարքավորումների շահագործման 

սկզբունքների  մասին իմացությունը  բացահայտելու նպատակով:   Ուսանողին կհանձնարարվի նախապարաստել   

կենդանի ձկների, նրանց թրթուրների և ձկնատնկանյութի տեղափոխման տարաները,  կատարել արտահանվող 

ձկնատնկանյութի տարայավորում և տարաներում պահպանել ձկների նստեցման նպաստավոր խտությունը, 

շահագործել ձկնատնկանյութի տեղափոխման համար օգտագործվող սարքավորումները` դրանք կատարելու 

կարողությունները բացահայտելու նպատակով:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

-  տարբեր ձկնատեսակների մայրական կազմի, սեռական արգասիքների, թրթուրների, մանրաձկների տեղափոխման 

ընթացքում ջրի որակին ու ջերմաստիճանին, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցներին ներկայացվող 

պահանջները,  

- կենդանի ձկների, նրանց թրթուրների և ձկնատնկանյութի տեղափոխումը և դրա  համար օգտագործվող 

սարքավորումների շահագործման սկզբունքները:  

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին և/կամ  

թեստին /առնվազն 90 տոկոս/, ճիշտ է նախապատրաստում կենդանի ձկների, նրանց թրթուրների և 

ձկնատնկանյութի տեղափոխման տարաները,  ճիշտ է կատարում արտահանվող ձկնատնկանյութի 

տարայավորումը և տարաներում պահպանում է ձկների նստեցման նպաստավոր խտությունը, ճիշտ է 

շահագործում ձկնատնկանյութի տեղափոխման համար օգտագործվող սարքավորումները:  Հարցերի 

պատասխանների և գործնական հանձնարակականների ու առաջադրանքների կատարման ընթացքում 

թույլատրելի են ոչ էական, ուսումնառության արդյունքի վրա չազդող  բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

տեղեկատուներ, մեթոդական ցուցումներ, նորմատիվներ, գծապատկերներ, տեսանյութեր, ուսումնական կամ 

ապարանքային ձկնային տնտեսություն, ձկների տեղափոխման համար անհրաժեշտ պարագաներ` արկղեր, 

տոպրակներ, օդամղիչներ, ջերմաչափեր, pH-մետր, այլն:  

Ուսուցման երաշխավորված 10 ժամ 



ժամաքանակը Տեսական ուսուցում  4  ժամ 

Գործնական պարապմունք   6 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 

3 

Ապահովել կենդանի ձկների, նրանց թրթուրների, ձկնատնկանյութի և սեռական արգասիքների տեղափոխման 

սանիտարահիգիենիկ պայմանները և պահանջները 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում ներկրվող և արտահանվող կենդանի ձկների ու ձկնատնկանյութի մեկուսացման 

պայմաններն ու ժամկետները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում այն հիվանդությունները, որոնցով հիվանդ ձկներին արգելվում է ներկրել կամ արտահանել, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ներկրվող և արտահանվող կենդանի ձկների, նրանց թրթուրների և ձկնատնկանյութի 

սանիտարահիգիենիկ պայմաններն ու պահանջները,  

դ. ճիշտ է կատարում ձկների տեղափոխման համար նախատեսված տարաների ախտահանումը և ներկրված ձկների 

հակամակաբուծային լոգանքների իրականացումը  

ե. ճիշտ է տարբերակում այն հիմնական արատները, որոնցով արգելվում է տեղափոխել ձկներին, 

զ. ճիշտ է ներկայացնում կենդանի ձկների և ձկնատնկանյութի տեղափոխման համար անհրաժեշտ 

անասնաբուժական թույլտվության բովանդակությունը և դրա տրման կարգը: 

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

միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առնվազն 20 հարցից բաղկացած թեստ  ներկրվող և արտահանվող 

կենդանի ձկների ու ձկնատնկանյութի մեկուսացման պայմանների ու ժամկետների,  այն հիվանդությունների, 

որոնցով արգելվում է հիվանդ ձկների ներկրումը կամ արտահանումը, ներկրվող և արտահանվող կենդանի ձկների, 

նրանց թրթուրների և ձկնատնկանյութի սանիտարահիգիենիկ պայմանների ու պահանջների,  կենդանի ձկների և 

ձկնատնկանյութի տեղափոխման համար անհրաժեշտ անասնաբուժական թույլտվության բովանդակության և դրա 

տրման կարգի մասին իմացությունը  բացահայտելու նպատակով:   Ուսանողին կհանձնարարվի  ախտահանել 

ձկների տեղափոխման համար նախատեսված տարաները,  կատարել ներկրված ձկների հակամակաբուծային 

լոգանքներ,  տարբերակել այն հիմնական արատները, որոնցով արգելվում է տեղափոխել ձկներին` դրանք 

կատարելու կարողությունները բացահայտելու նպատակով:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

-  ներկրվող և արտահանվող կենդանի ձկների ու ձկնատնկանյութի մեկուսացման պայմաններն ու ժամկետները, 

- հիվանդությունները, որոնցով հիվանդ ձկներին արգելվում է ներկրել կամ արտահանել, 

- ներկրվող և արտահանվող կենդանի ձկների, նրանց թրթուրների և ձկնատնկանյութի սանիտարահիգիենիկ 



պայմաններն ու պահանջները,  

- հիմնական արատները, որոնցով արգելվում է տեղափոխել ձկներին, 

- կենդանի ձկների և ձկնատնկանյութի տեղափոխման համար անհրաժեշտ անասնաբուժական թույլտվության 

բովանդակությունը և դրա տրման կարգը:  

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին և/կամ  

թեստին /առնվազն 90 տոկոս/, ճիշտ է ախտահանում ձկների տեղափոխման համար նախատեսված տարաները,  

ճիշտ է կատարում ներկրված ձկների հակամակաբուծային լոգանքները,  կարողանում է տարբերակել այն 

հիմնական արատները, որոնցով արգելվում է տեղափոխել ձկներին, ճիշտ է լրացնում ձկների և ձկնատնկանյութի 

տեղափոխման համար անհրաժեշտ անասնաբուժական թույլտվության բովանդակությունը:  Հարցերի 

պատասխանների և գործնական հանձնարակականների ու առաջադրանքների կատարման ընթացքում 

թույլատրելի են ոչ էական, ուսումնառության արդյունքի վրա չազդող  բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, սեմինար և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է 

ունենալ տեղեկատուներ, մեթոդական ցուցումներ, նորմատիվներ, գծապատկերներ, նկարներ, տեսանյութեր, 

ախտահանիչ նյութեր, ձկնատնկանյութի տեղափոխման համար անհրաժեշտ անասնաբուժական թույլտվության 

բլանկներ, տարաներ, տարբեր արատներ ունեցող ձկների առանձնյակներ:  

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

14 ժամ 

Տեսական ուսուցում  4  ժամ 

Գործնական պարապմունք   8 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   2 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՁԿՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՁԿՆԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ» 

Մոդուլի դասիչը ՁԿԲ -5-11-016 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ ձկնաբուծական աշխատանքների պլանավորման և 

կազմակերպման, կատարվող աշխատանքների վերահսկման մասին, ինչպես նաև նրա մոտ ձևավորել ձկնային 

տնտեսության հիմնական արդյունաբերական ցուցանիշների հաշվարկման ու դրանց հաշվարկահաշվետվական 

փաստաթղթավորման, ձկնաբուծական աշխատանք կատարողների մասնագիտական գործունեության վերահսկման 

ու որակի գնահատման կարողություններֈ  

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ  



Տեսական ուսուցում    36 ժամ 

Գործնական պարապմունք  22 ժամ 

Սեմինար պարապմունք    14 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար` ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՁԿԲ 5-10-013 «Ձկնաբուծական 

տնտեսություններում կիրառվող սարքավորումները» մոդուլը: 

Մոդուլի գնահատման 

կարգը 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

Ուսումնառության արդյունք 

1  

Պլանավորել ձկնային տնտեսության ձկնաբուծական աշխատանքները  

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում ձկնաբուծական աշխատանքների պլանավորման էությունը և նշանակությունը ձկնային 

տնտեսության արդյունավետ գործունեության համար, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում ձկնաբույծի տեղն ու դերը ձկնաբուծական աշխատանքների պլանավորման գործընթացում, 

գ. ճիշտ է կազմում առաջադրված ձկնային տնտեսության ձկնաբուծական աշխատանքների իրականացման 

գործողությունների պլանը,  

դ. ճիշտ է կիրառում ձկնաբուծական աշխատանքների պլանավորման մեթոդներըֈ 

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

միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առնվազն 20 հարցից բաղկացած թեստ  ձկնային տնտեսության 

արդյունավետ գործունեության համար ձկնաբուծական աշխատանքների պլանավորման էության և նշանակության,  

ձկնաբուծական աշխատանքների պլանավորման գործընթացում ձկնաբույծի տեղի ու դերի մասին իմացությունը  

բացահայտելու նպատակով:   Ուսանողին կհանձնարարվի  կազմել առաջադրված ձկնային տնտեսության 

ձկնաբուծական աշխատանքների իրականացման գործողությունների պլանը և  կիրառել ձկնաբուծական 

աշխատանքների պլանավորման մեթոդները ` դրանք կատարելու կարողությունները բացահայտելու նպատակով:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

- ձկնաբուծական աշխատանքների պլանավորման էությունը և նշանակությունը ձկնային տնտեսության 

արդյունավետ գործունեության համար, 

-  ձկնաբույծի տեղն ու դերը ձկնաբուծական աշխատանքների պլանավորման գործընթացումֈ  

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին և/կամ  

թեստին /առնվազն 80 տոկոս/, ճիշտ է կազմում առաջադրված ձկնային տնտեսության ձկնաբուծական 



աշխատանքների իրականացման գործողությունների պլանը և ճիշտ է կիրառում ձկնաբուծական աշխատանքների 

պլանավորման մեթոդները:  Հարցերի պատասխանների և գործնական հանձնարակականների ու 

առաջադրանքների կատարման ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական, ուսումնառության արդյունքի վրա չազդող  

բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, սեմինար և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է 

ունենալ տեղեկատուներ, մեթոդական ցուցումներ, նորմատիվներ, գծապատկերներ, օրինակելի գործողությունների 

պլաններ:  

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

20 ժամ 

Տեսական ուսուցում 10  ժամ 

Գործնական պարապմունք   6 ժամ 

Սեմինար պարապմունք    4 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 

2 

Կազմակերպել ձկնաբուծական աշխատանքները և վերահսկել դրանց ընթացքը  

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում ձկնաբուծական աշխատանքների կազմակերպման հիմնական դրույթները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում ձկնային տնտեսության կառուցվածքը և հիմնական ստորաբաժանումները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ձկնային տնտեսության տարբեր ստորաբաժանումների փոխգործակցությունները և դրանց 

բնույթը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում ձկնաբուծական աշխատանքներ կատարողների գործառույթները և պարտականությունները,  

ե. ճիշտ է ներկայացնում ձկնաբուծական աշխատանքներ կատարողների մոտիվացման (շահադրդման) և 

խրախուսման ձևերն ու մեթոդները, 

զ. ճիշտ է կատարում ձկնաբուծական աշխատանքներ կատարողների հրահանգավորման գործընթացը, 

է. ճիշտ է ներկայացնում ձկնաբուծական աշխատանքներ կատարողների մասնագիտական գործունեության 

կազմակերպման աշխատանքները և դրանց վերահսկման ու որակական գնահատման գործընթացները, 

ը. ճիշտ է կիրառում ձկնաբուծական աշխատանքների գնահատման մեթոդները: 

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

միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առնվազն 40 հարցից բաղկացած թեստ   ձկնաբուծական 

աշխատանքների կազմակերպման հիմնական դրույթների,  ձկնային տնտեսության կառուցվածքի և հիմնական 



ստորաբաժանումների,  ձկնային տնտեսության տարբեր ստորաբաժանումների փոխգործակցությունների և դրանց 

բնույթի,  ձկնաբուծական աշխատանքներ կատարողների գործառույթների և պարտականությունների,  

ձկնաբուծական աշխատանքներ կատարողների հրահանգավորման գործընթացի, ձկնաբուծական աշխատանքներ 

կատարողների մոտիվացման (շահադրդման) և խրախուսման ձևերի ու մեթոդների,  ձկնաբուծական աշխատանքներ 

կատարողների մասնագիտական գործունեության կազմակերպման աշխատանքների և դրանց վերահսկման ու 

որակական գնահատման գործընթացների մասին իմացությունը  բացահայտելու նպատակով:   Ուսանողին 

կհանձնարարվի  կատարել ձկնաբուծական աշխատանքների գնահատում ` դա կատարելու կարողությունը 

բացահայտելու նպատակով:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

-  ձկնաբուծական աշխատանքների կազմակերպման հիմնական դրույթները, 

- ձկնային տնտեսության կառուցվածքը և հիմնական ստորաբաժանումները, 

- ձկնային տնտեսության տարբեր ստորաբաժանումների փոխգործակցությունները և դրանց բնույթը, 

- ձկնաբուծական աշխատանքներ կատարողների գործառույթները և պարտականությունները,  

- ձկնաբուծական աշխատանքներ կատարողների մոտիվացման (շահադրդման) և խրախուսման ձևերն ու մեթոդները, 

- ձկնաբուծական աշխատանքներ կատարողների հրահանգավորման գործընթացը, 

- ձկնաբուծական աշխատանքներ կատարողների մասնագիտական գործունեության կազմակերպման 

աշխատանքները և դրանց վերահսկման ու որակական գնահատման գործընթացները: 

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին և/կամ  

թեստին /առնվազն 80 տոկոս/, ճիշտ է իրականացնում  ձկնաբուծական աշխատանքների գնահատումը և  

ձկնաբուծական աշխատողների հրահանգավորումը: Հարցերի պատասխանների և գործնական 

հանձնարակականների ու առաջադրանքների կատարման ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական, 

ուսումնառության արդյունքի վրա չազդող  բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, սեմինար և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է 

ունենալ տեղեկատուներ, մեթոդական ցուցումներ, նորմատիվներ, ձկնային տնտեսության օրինակելի 

կանոնադրություն և ներքին կարգապահական կանոններ, ձկնաբուծական աշխատանքներ կատարողների 

աշխատանքային պարտականությունների նկարագրեր:  

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

26 ժամ 

Տեսական ուսուցում   14 ժամ 



Գործնական պարապմունք   6 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   6 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 

3  

Հաշվարկել ձկնային տնտեսության հիմնական արդյունաբերական ցուցանիշները և կատարել դրանց հաշվարկային-

հաշվետվական փաստաթղթավորում 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում ձկնային տնտեսության արդյունաբերական հիմնական ցուցանիշները և դրանց 

հաշվարկման սկզբունքները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում ձկնային տնտեսության արդյունաբերական ցուցանիշների հաշվարկային-հաշվետվական 

փաստաթղթավորման էությունը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում փաստաթղթաշրջանառության, ձկնային տնտեսության արդյունաբերական ցուցանիշների 

հաշվառման ու հաշվետվություններ ներկայացնելու կարգն ու կանոնները, 

դ. ճիշտ է հաշվարկում առաջադրված ձկնային տնտեսության արդյունաբերական հիմնական ցուցանիշները,  

ե. ճիշտ է լրացնում հաշվարկային-հաշվետվական փաստաթղթերն` ըստ սահմանված ձևերիֈ   

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

միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առնվազն 50 հարցից բաղկացած թեստ    ձկնային տնտեսության 

արդյունաբերական հիմնական ցուցանիշների և դրանց հաշվարկման սկզբունքների,  ձկնային տնտեսության 

արդյունաբերական ցուցանիշների հաշվարկային-հաշվետվական փաստաթղթավորման էության,  

փաստաթղթաշրջանառության, ձկնային տնտեսության արդյունաբերական ցուցանիշների հաշվառման ու 

հաշվետվություններ ներկայացնելու կարգի ու կանոնների մասին իմացությունը  բացահայտելու նպատակով:   

Ուսանողին կհանձնարարվի  հաշվարկել առաջադրված ձկնային տնտեսության արդյունաբերական հիմնական 

ցուցանիշները, լրացնել  հաշվարկային-հաշվետվական փաստաթղթերն` ըստ սահմանված ձևերի ` դրանք 

կատարելու կարողությունները բացահայտելու նպատակով:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

-  ձկնային տնտեսության արդյունաբերական հիմնական ցուցանիշները և դրանց հաշվարկման սկզբունքները, 

-  ձկնային տնտեսության արդյունաբերական ցուցանիշների հաշվարկային-հաշվետվական փաստաթղթավորման 

էությունը, 

-  փաստաթղթաշրջանառության, ձկնային տնտեսության արդյունաբերական ցուցանիշների հաշվառման ու 

հաշվետվություններ ներկայացնելու կարգն ու կանոնները:, 

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին և/կամ  



թեստին /առնվազն 80 տոկոս/, ճիշտ է հաշվարկում առաջադրված ձկնային տնտեսության արդյունաբերական 

հիմնական ցուցանիշները, ըստ սահմանված ձևերի ճիշտ է լրացնում հաշվարկային-հաշվետվական 

փաստաթղթերը: Հարցերի պատասխանների և գործնական հանձնարակականների ու առաջադրանքների 

կատարման ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական, ուսումնառության արդյունքի վրա չազդող  բացթողումներ և 

վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, սեմինար և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է 

ունենալ տեղեկատուներ, մեթոդական ցուցումներ, նորմատիվներ, ձկնային տնտեսության հաշվարկային-

հաշվետվական փաստաթղթեր, հաշվետվությունների օրինակներ, սահմանված բլանկերի ձևեր:  

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

26 ժամ 

Տեսական ուսուցում    12 ժամ 

Գործնական պարապմունք  10  ժամ 

Սեմինար պարապմունք   4 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՁԿՆԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՀԱՄԱԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ» 

Մոդուլի դասիչը ՁԿԲ- 5-11-017 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ ձկնաբուծական տնտեսությունների հատուկ և համակցված ձևերի 

մասին, ինչպես նաև ձևավորել լճակներում աճեցվող տարբեր ձկնատեսակների արդյունավետ համակեցության 

ձևավորման կարողություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ  

Տեսական ուսուցում    18 ժամ 

Գործնական պարապմունք   16 ժամ 

Սեմինար պարապմունք  2  ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար` ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՁԿԲ 5-10-014 «Ապրանքային 

ձկնաբուծություն» մոդուլը: 

Մոդուլի գնահատման 

կարգը 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

Ուսումնառության արդյունք 

1 

Ներկայացնել աճեցման և բտման լճակներում համակեցության (բազմակուլտուրայի) պայմաններում օգտագործվող 

ձկնատեսակները, նրանց կենսաբանական և էկոլոգիական առանձնահատկությունները, ձևավորել լճակներում 



աճեցվող տարբեր ձկնատեսակների արդյունավետ համակեցություն 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում բազմակուլտուրայի մեջ օգտագործվող ձկնատեսակները, նրանց կենսաբանական և 

էկոլոգիական առանձնահատկությունները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում բազմակուլտուրայի կիրառման պայմաններում ձկների բազմացման և աճեցման 

առանձնահատկությունները,  

գ. ճիշտ է ներկայացնում բազմակուլտուրայի մեջ օգտագործվող ձկնատեսակների բազմացման, թրթուրների և 

մանրաձկան աճեցման անհրաժեշտ պայմանները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում բտման արհեստական լճակների ձկնարդյունավետության ավելացումը կարպի և բուսակեր 

ձկների համատեղ աճեցման դեպքում, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում բտման արհեստական լճակների ձկնարդյունավետության ավելացումը կարպի հետ 

գիշատիչ ձկների համատեղ աճեցման դեպքում, 

զ.  ճիշտ է որոշում աճեցման և բտման ջրավազաններում ձկների տարիքային խմբերը` արդյունավետ 

համակեցություն ձևավորելու նպատակով, 

է. ճիշտ է ներկայացնում տարբեր տեսակի ձկների համատեղ աճեցման ընթացքում արտաքին միջավայրի 

գործոնների ազդեցությունը ձկների նստեցման խտության վրա, 

ը. ճիշտ է որոշում բազմակուլտուրայի մեջ օգտագործվող ձկնատեսակների կազմը և նրանց հարաբերակցությունն` 

ըստ տարբեր բնակլիմայական գոտիներում գտվող լճակների ջրակենսաբանական պայմաններիֈ 

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

միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առնվազն 30 հարցից բաղկացած թեստ    բազմակուլտուրայի մեջ 

օգտագործվող ձկնատեսակների, նրանց կենսաբանական և էկոլոգիական առանձնահատկությունների, 

բազմակուլտուրայի կիրառման պայմաններում ձկների բազմացման և աճեցման առանձնահատկությունների,  

բազմակուլտուրայի մեջ օգտագործվող ձկնատեսակների բազմացման, թրթուրների և մանրաձկան աճեցման 

անհրաժեշտ պայմանների, կարպի և բուսակեր ձկների ու գիշատիչ ձկների համատեղ աճեցման դեպքում բտման 

արհեստական լճակների ձկնարդյունավետության ավելացման,  տարբեր տեսակի ձկների համատեղ աճեցման 

ընթացքում ձկների նստեցման խտության վրա արտաքին միջավայրի գործոնների ազդեցության  մասին իմացությունը  

բացահայտելու նպատակով:   Ուսանողին կհանձնարարվի  արդյունավետ համակեցություն ձևավորելու նպատակով 

որոշել աճեցման և բտման ջրավազաններում ձկների տարիքային խմբերը և ըստ տարբեր բնակլիմայական 

գոտիներում գտվող լճակների ջրակենսաբանական պայմանների որոշել բազմակուլտուրայի մեջ օգտագործվող 

ձկնատեսակների կազմն ու նրանց հարաբերակցությունը` դրանք իրականացնելու կարողությունները բացահայտելու 



նպատակով:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

-  բազմակուլտուրայի մեջ օգտագործվող ձկնատեսակները, նրանց կենսաբանական և էկոլոգիական 

առանձնահատկությունները, 

- բազմակուլտուրայի կիրառման պայմաններում ձկների բազմացման և աճեցման առանձնահատկությունները,  

- բազմակուլտուրայի մեջ օգտագործվող ձկնատեսակների բազմացման, թրթուրների և մանրաձկան աճեցման 

անհրաժեշտ պայմանները, 

- բտման արհեստական լճակների ձկնարդյունավետության ավելացումը կարպի և բուսակեր ձկների համատեղ 

աճեցման դեպքում, 

- բտման արհեստական լճակների ձկնարդյունավետության ավելացումը կարպի հետ գիշատիչ ձկների համատեղ 

աճեցման դեպքում, 

- աճեցման և բտման ջրավազաններում ձկների տարիքային խմբերը` արդյունավետ համակեցություն ձևավորելու 

նպատակով, 

- տարբեր տեսակի ձկների համատեղ աճեցման ընթացքում արտաքին միջավայրի գործոնների ազդեցությունը ձկների 

նստեցման խտության վրա, 

- բազմակուլտուրայի մեջ օգտագործվող ձկնատեսակների կազմը և նրանց հարաբերակցությունն` ըստ տարբեր 

բնակլիմայական գոտիներում գտվող լճակների ջրակենսաբանական պայմաններիֈ 

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին և/կամ  

թեստին /առնվազն 80 տոկոս/, ճիշտ է որոշում աճեցման և բտման ջրավազաններում ձկների տարիքային խմբերը և 

ըստ տարբեր բնակլիմայական գոտիներում գտվող լճակների ջրակենսաբանական պայմանների ճիշտ է 

սահմանում կամ մոդելավորում բազմակուլտուրայի մեջ օգտագործվող ձկնատեսակների կազմն ու նրանց 

հարաբերակցությունը: Հարցերի պատասխանների և գործնական հանձնարակականների ու առաջադրանքների 

կատարման ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական, ուսումնառության արդյունքի վրա չազդող  բացթողումներ և 

վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

տեղեկատուներ, մեթոդական ցուցումներ, նորմատիվներ, գծապատկերներ, ցուցադրական նյութեր:  

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

20 ժամ 

Տեսական ուսուցում    10 ժամ 



Գործնական պարապմունք   10 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 

2 

Ներկայացնել ձկնաբուծական տնտեսությունների հատուկ և համակցված ձևերը 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում տարբեր նշանակության նպատակով ստեղծված ջրակալներում (տորֆահանքեր, 

ավազահանքեր, ոռոգման և հիդրոէներգետիկայի, ատոմակայանների համար նախատեսված ջրամբարներ, 

ջրանցքներ) ձկների բազմացման և աճեցման գործընթացը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում տարբեր նշանակության նպատակով ստեղծված ջրամբարների և ջրանցքների 

ջրաքիմիական, ջրաբանական և ջերմաստիճանային ռեժիմների ազդեցությունը ձկների աճի ու բտման վրա, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում բուսակեր ձկների օգտագործումը ոռոգման համակարգի ջրանցքներում, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում կարպի և ընտանի ջրլող թռչունների համատեղ աճեցման պայմանները արհեստական 

լճակներում, 

ե.   ճիշտ է ներկայացնում ձկնացանքաշրջանառության առավելությունները:  

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

միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առնվազն 20 հարցից բաղկացած թեստ      տարբեր նշանակության 

նպատակով ստեղծված ջրակալներում (տորֆահանքեր, ավազահանքեր, ոռոգման և հիդրոէներգետիկայի, 

ատոմակայանների համար նախատեսված ջրամբարներ, ջրանցքներ) ձկների բազմացման և աճեցման գործընթացի,  

ձկների աճի ու բտման վրա տարբեր նշանակության նպատակով ստեղծված ջրամբարների և ջրանցքների 

ջրաքիմիական, ջրաբանական և ջերմաստիճանային ռեժիմների ազդեցության,  ոռոգման համակարգի ջրանցքներում 

բուսակեր ձկների օգտագործման,  արհեստական լճակներում կարպի և ընտանի ջրլող թռչունների համատեղ 

աճեցման պայմանների,  ձկնացանքաշրջանառության առավելությունների մասին իմացությունը  բացահայտելու 

նպատակով:   Ուսանողին կհանձնարարվի  երաշխավորություններ ներկայացնել տարբեր տիպի ջրակալներում 

առավել բարենպաստ ձկնային համակեցություն ստեղծելու մասին`  դրանք ներկայացնելու կարողությունները 

բացահայտելու նպատակով:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

-  տարբեր նշանակության նպատակով ստեղծված ջրակալներում (տորֆահանքեր, ավազահանքեր, ոռոգման և 

հիդրոէներգետիկայի, ատոմակայանների համար նախատեսված ջրամբարներ, ջրանցքներ) ձկների բազմացման և 

աճեցման գործընթացը, 

-  տարբեր նշանակության նպատակով ստեղծված ջրամբարների և ջրանցքների ջրաքիմիական, ջրաբանական և 



ջերմաստիճանային ռեժիմների ազդեցությունը ձկների աճի ու բտման վրա, 

- բուսակեր ձկների օգտագործումը ոռոգման համակարգի ջրանցքներում, 

- կարպի և ընտանի ջրլող թռչունների համատեղ աճեցման պայմանները արհեստական լճակներում, 

-   Ձկնացանքաշրջանառությունը և դրա  առավելությունները: 

 Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին 

և/կամ  թեստին /առնվազն 80 տոկոս/, տրամաբանական և հիմնավորված երաշխավորություններ է ներկայացնում 

տարբեր տիպի ջրակալներում առավել բարենպաստ ձկնային համակեցություն ստեղծելու մասին: Հարցերի 

պատասխանների և գործնական հանձնարակականների ու առաջադրանքների կատարման ընթացքում 

թույլատրելի են ոչ էական, ուսումնառության արդյունքի վրա չազդող  բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

տեղեկատուներ, մեթոդական ցուցումներ, նորմատիվներ, գծապատկերներ, ցուցադրական նյութեր, գործնական 

հանձնարաությունների տարբերակներ:  

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

16 ժամ 

Տեսական ուսուցում   8 ժամ 

Գործնական պարապմունք  6 ժամ 

Սեմինար պարապմունք  2 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱԿՎԱՐԻՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ, ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱԳԵՑՈՒՄ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ» 

Մոդուլի դասիչը ՁԿԲ- 5-11-018 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել ակվարիումային համակարգերի ստեղծման, տեխնիկական հագեցման  

ու շահագործման, ակվարիումների ձևավորման կարողություններ:  

Մոդուլի տևողությունը 80 ժամ  

Տեսական ուսուցում   32  ժամ 

Գործնական պարապմունք   40 ժամ 

Սեմինար պարապմունք  8  ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար` ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՁԿԲ 5-10-006 «Ձկների էկոլոգիա» մոդուլը: 

Մոդուլի գնահատման Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 



կարգը բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

Ուսումնառության արդյունք 

1  

Ներկայացնել ակվարիումային օրգանիզմների կենսաբանական առանձնահատկությունները, որոշել ակվարիումային 

օրգանիզմների կարգաբանական պատկանելությունը և ստեղծել բարենպաստ պայմաններ նրանց պահպանման 

համար 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է որոշում ակվարիումային տարբեր օրգանիզմների տեսակային կամ ցեղային պատկանելությունը, 

բ.  ճիշտ է ներկայացնում ակվարիումային օրգանիզմների կենսաբանական առանձնահատկությունները,  

գ. ակվարիումային տարբեր օրգանիզմների անազատ պայմաններում պահպանման համար ստեղծում է բարենպաստ 

պայմաններ: 

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

միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առնվազն 60 հարցից բաղկացած թեստ    ակվարիումային տարբեր 

օրգանիզմների տեսակային կամ ցեղային պատկանելության,  ակվարիումային օրգանիզմների կենսաբանական 

առանձնահատկությունների մասին իմացությունը  բացահայտելու նպատակով:   Ուսանողին կհանձնարարվի  որոշել 

առնվազն 20 ակվարիումային օրգանիզմի /ձկներ, անողնաշարավորներ, բույսեր/ տեսակային կամ ցեղային 

պատկանելությունը և դրանց համար ստեղծել անազատ պայմաններում պահպանման համար է բարենպաստ 

պայմաններ `  դրանք իրականացնելու կարողությունները բացահայտելու նպատակով:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

-  ակվարիումային տարբեր օրգանիզմների բազմազանությունը, 

-  ակվարիումային օրգանիզմների կենսաբանական առանձնահատկությունները,  

- ակվարիումային տարբեր օրգանիզմների անազատ պայմաններում պահպանման համար բարենպաստ 

պայմանները: 

 Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին 

և/կամ  թեստին /առնվազն 80 տոկոս/, կարողանում է որոշիչների միջոցով ճիշտ որոշել առաջադրված առնվազն 16 

ակվարիումային օրգանիզմի տեսակային կամ ցեղային պատկանելությունը և անազատ պայմաններում ստեղծում է  

դրանց բնականոն պահպանման համար  բարենպաստ պայմաններ:  Հարցերի պատասխանների և գործնական 

հանձնարակականների ու առաջադրանքների կատարման ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական, 

ուսումնառության արդյունքի վրա չազդող  բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, սեմինար և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է 

ունենալ որոշիչներ, տեղեկատուներ, մեթոդական ցուցումներ, ցուցադրական նյութեր, ակվարիումներ և նրանց 



շահագործման ու ձևավորման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ /լամպ, օդամղիչ, ֆիլտր, այլն/ ու 

բնական նյութեր /ավազ, քարեր, կոճղեր, այլն/, յուրաքանչյուր ուսանողին` առնվազն 20 տարբեր տեսակի 

ակվարիումային օրգանիզմ /ձկներ, փափկամորթներ, խեցգետնակերպեր, ջրային բույսեր/:  

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

28 ժամ 

Տեսական ուսուցում  8 ժամ 

Գործնական պարապմունք   16 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   4 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 

2 

Նախագծել, ձևավորել, տեխնիկապես հագեցնել և շահագործել ակվարիումները` ըստ ակվարիումային 

օրգանիզմների տեսակների 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում ակվարիումիստիկայի նպատակներն ու խնդիրները, 

բ. ճիշտ է նախագծում և ձևավորում ակվարիումը` կախված ակվարիումի և  ակվարիումային օրգանիզմների 

տեսակներից կամ դրանց համակեցությունից, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում տարբեր ակվարիումային օրգանիզմների համակեցության սկզբունքները, 

դ. ճիշտ է հագեցնում ակվարիումը տարբեր տեխնիկական միջոցներով` ակվարիումային օրգանիզմների բնականոն 

կենսագործունեությունը ապահովելու համար,  

ե. ճիշտ է ներկայացնում ակվարիումային տեխնիկական միջոցները և դրանց շահագործման նորմատիվները,  

զ. ճիշտ է շահագործում ակվարիումային տեխնիկական միջոցներն` ըստ ակվարիումային օրգանիզմների 

տեսակների կամ դրանց համակեցության, 

է. ճիշտ է բնակեցնում ակվարիումը տարբեր ակվարիումային օրգանիզմներով,  

ը. ճիշտ է կազմակերպում և վերահսկում ակվարիումի ջրակենսաբանական ռեժիմի երկարատև ու կայուն 

պահպանման գործընթացը` սահմանված պահանջներին համապատասխան ակվարիումային օրգանիզմների 

խնամքը և պահպանումը բնականոն իրականացնելու համար 

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

միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առնվազն 70 հարցից բաղկացած թեստ    ակվարիումային 

տեխնիկական միջոցների և դրանց շահագործման նորմատիվների,  ակվարիումի ջրակենսաբանական ռեժիմի 

երկարատև ու կայուն պահպանման գործընթացի մասին իմացությունը  բացահայտելու նպատակով:   Ուսանողին 

կառաջադրվի ընտրել և շահագործել   ակվարիումային տեխնիկական միջոցներն` ըստ ակվարիումային 

օրգանիզմների տեսակների կամ դրանց համակեցության և վերահսկել դրանց աշխատանքի արդյունավետությունը`  



դրանք իրականացնելու կարողությունները բացահայտելու նպատակով:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

-  ակվարիումային տեխնիկական միջոցները և դրանց շահագործման նորմատիվները,  

- ակավրիումային համակեցությունների ձևավորումը,   

- ակվարիումի ջրակենսաբանական ռեժիմի երկարատև ու կայուն պահպանման գործընթացը 

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին և/կամ  

թեստին /առնվազն 80 տոկոս/, կարողանում է սահմանված նորմատիվների համաձայն ճիշտ ընտրել ու 

շահագործել  ակվարիումային տեխնիկական միջոցներ և դրա միջոցով ձևավորել կայուն կենսամիջավայր 

ակվարիումային օրգանիզմների տեսակների կամ դրանց համակեցության բնականոն կենսագործունեության 

համար:  Հարցերի պատասխանների և գործնական հանձնարակականների ու առաջադրանքների կատարման 

ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական, ուսումնառության արդյունքի վրա չազդող  բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, սեմինար և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է 

ակվարիումային տեխնիկական միջոցներ` տարբեր ֆիլտրներ, օդամղիչներ, լույսի տարբեր աղբյուրներ, 

օզոնատոր, տարբեր տարողության ակվարիումներ, համատեղելի տարբեր ակվարիումային օրգանիզմներ  /ձկներ, 

փափկամորթներ, խեցգետնակերպեր, ջրային բույսեր/, ցուցադրական նյութեր, որոշիչներ, մասնագիտական 

գրականություն:   

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

52 ժամ 

Տեսական ուսուցում   24 ժամ 

Գործնական պարապմունք  24 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   4 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱԿՎԱՐԻՈՒՄԱՅԻՆ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՍՆՆԴԱՌՈՒԹՅՈՒՆ»  

Մոդուլի դասիչը ՁԿԲ- 5-11-019 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել ակվարիումային օրգանիզմների կերակրման կարողություններ:  

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ  

Տեսական ուսուցում    24 ժամ 

Գործնական պարապմունք   24 ժամ 

Սեմինար պարապմունք    6 ժամ 



Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար` ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՁԿԲ 5-11-010 «Ձկների կերակրում» մոդուլը: 

Մոդուլի գնահատման 

կարգը 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

Ուսումնառության արդյունք 

1  

Ներկակայացնել ակվարիումային օրգանիզմների սննդառության առանձնահատկությունները 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում ակվարիումային օրգանիզմների սննդառության առանձնահատկությունները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում ակվարիումային կենդանիների համար սնունդ հանդիսացող չոր, սառեցված ու կենդանի 

կերերը և դրանց օգտագործման սկզբունքներն ու չափաբաժիններն` ըստ ակվարիումային կենդանիների 

տեսակային պատկանելության: 

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

միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առնվազն 30 հարցից բաղկացած թեստ    ակվարիումային 

օրգանիզմների սննդառության առանձնահատկությունների,  ըստ ակվարիումային կենդանիների տեսակային 

պատկանելության նրանց համար սնունդ հանդիսացող չոր, սառեցված ու կենդանի կերերի և դրանց օգտագործման 

սկզբունքների ու չափաբաժինների մասին իմացությունը  բացահայտելու նպատակով:    

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

-  ակվարիումային օրգանիզմների սննդառության առանձնահատկությունները, 

- ակվարիումային կենդանիների համար սնունդ հանդիսացող չոր, սառեցված ու կենդանի կերերը և դրանց 

օգտագործման սկզբունքներն ու չափաբաժիններն` ըստ ակվարիումային կենդանիների տեսակային 

պատկանելության: 

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին և/կամ  

թեստին /առնվազն 90 տոկոս/:  Հարցերի պատասխանների և գործնական հանձնարակականների ու 

առաջադրանքների կատարման ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական, ուսումնառության արդյունքի վրա չազդող  

բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և սեմինար պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ 

ակվարիումային ակվարիումային օրգանիզմների  /ձկներ, փափկամորթներ, խեցգետնակերպեր, այլն/ համար 

սնունդ հանդիսացող նյութերի և օրգանիզմների /միաբջիջ կենդանիներ, օղակավոր որդեր, խեցգետնակերպեր, 

այլն/ նմուշներ, ցուցադրական նյութեր, տեսանյութեր, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, որոշիչներ:  

Ուսուցման երաշխավորված 22 ժամ 



ժամաքանակը Տեսական ուսուցում   16  ժամ 

Սեմինար պարապմունք   6 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 

2  

Կազմակերպել և իրականացնել ակվարիումային օրգանիզմների սննդառությունը 

Կատարման չափանիշներ ա. ստանում և լաբորատոր պայմաններում պահպանում է ակվարիումային կենդանիների թրթուրների ու մատղաշի 

սննդառության համար անհրաժեշտ տարբեր օրգանիզմների կուլտուրաներ,  

բ. ճիշտ է կազմում ակվարիումային կենդանիների կերակրման ժամանակացույցը և իրականացնում կերակրումը:   

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվի ստանալ և 

լաբորատոր պայմաններում պահպանել է ակվարիումային կենդանիների թրթուրների ու մատղաշի սննդառության 

համար անհրաժեշտ տարբեր օրգանիզմների կուլտուրաներ,  կազմել ակվարիումային կենդանիների կերակրման 

ժամանակացույց և դրա համաձայն իրականացնել այդ կենդանիների  կերակրումը `  այդ գործողությունների 

իրականացման կարողությունները բացահայտելու նպատակով:  

Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա կարողանում է ստանալ և լաբորատոր 

պայմաններում պահպանել է ակվարիումային կենդանիների թրթուրների ու մատղաշի սննդառության համար 

անհրաժեշտ տարբեր օրգանիզմների կուլտուրաներ, իսկ նրա կողմից մշակված կերակրման ժամանակացույցի 

հիման վրա ակվարիումային օրգանիզմներն իրեն լավ են զգում և արագորեն աճում են` ցույց տալով գծային և 

քաշային աճի լավ ցուցանիշներ:   

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, սեմինար և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ 

է ակվարիումային կենդանիների թրթուրների ու մատղաշի սննդառության համար անհրաժեշտ տարբեր 

օրգանիզմների կուլտուրաներ /ինֆուզորիաներ, էվգլենաներ, անիվաորդեր, նեմատոդներ, խեցգետնակերպեր, այլն/, 

կերակրման օրինակելի ժամանակացույցեր, մեթոդական գրականություն և ցուցումներ, ցուցադրական նյութեր:   

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

30 ժամ 

Տեսական ուսուցում    6 ժամ 

Գործնական պարապմունք   24 ժամ 

Սեմինար պարապմունք  6  ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱԿՎԱՐԻՈՒՄԱՅԻՆ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ԲԱԶՄԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ»  

Մոդուլի դասիչը ՁԿԲ- 5-11-020 



Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ ակվարիումային տարբեր օրգանիզմների (բույսեր, կենդանիներ) 

խնամքի և բազմացման տեխնոլոգիայի վերաբերյալ, ինչպես նաև ձևավորել ակվարիումային օրգանիզմների խնամքի, 

կերակրման, բազմացման, հիվանդությունների կանխարգելման  ու բուժման կարողություններ:  

Մոդուլի տևողությունը 80 ժամ  

Տեսական ուսուցում  20  ժամ 

Գործնական պարապմունք   50 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   10  ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար` ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՁԿԲ- 5-11-018  «Ակվարիումների 

նախագծում, ձևավորում, տեխնիկական հագեցում և շահագործում»,  ՁԿԲ- 5-11-019 «Ակվարիումային օրգանիզմների 

սննդառություն» մոդուլները: 

Մոդուլի գնահատման 

կարգը 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

Ուսումնառության արդյունք 

1 

Ներկայացնել ակվարիումային օրգանիզմների հիվանդությունների ու դրանց ծնող պատճառները, կանխարգելել, 

որոշել ու բուժել հիվանդությունները   

Կատարման չափանիշներ ա.  ճիշտ է ներկայացնում ակվարիումային օրգանիզմների հիմնական հիվանդությունների ծագման պատճառները, 

հիվանդության ախտանիշները,  

բ. ճիշտ է ախտորոշում ակվարիումային օրգանիզմների առավել տարածված հիվանդությունները` օգտագործելով 

զանազան տեխնիկական միջոցներ և (կամ) գրական աղբյուրներ,  

գ. ճիշտ է ներկայացնում ակվարիումային օրգանիզմների առավել տարածված հիվանդությունների դեմ պայքարի 

միջոցները և ճիշտ է կիրառում դրանք,  

դ. ճիշտ է ներկայացնում ակվարիումային օրգանիզմների հիվանդությունների կանխարգելման միջոցները և դրանց 

կիրառման սկզբունքները,  

ե. ճիշտ է իրականացնում անասնաբուժական նշանակումները կամ երաշխավորությունները ակվարիումային 

օրգանիզմների հիվանդությունների կանխարգելման կամ բուժման նպատակով:  

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

միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առնվազն 50 հարցից բաղկացած թեստ ակվարիումային 

օրգանիզմների հիմնական հիվանդությունների ծագման պատճառների, հիվանդության ախտանիշների,  



ակվարիումային օրգանիզմների առավել տարածված հիվանդությունների և դրանց դեմ պայքարի,  ակվարիումային 

օրգանիզմների հիվանդությունների կանխարգելման միջոցների մասին իմացությունը  բացահայտելու նպատակով:   

Ուսանողին կառաջադրվի որոշել ակվարիումային օրգանիզմների առանձին տարածված հիվանդություններ, կիրառել  

դրանց դեմ   պայքարի միջոցները և իրականացնել անասնաբուժական նշանակումներ կամ երաշխավորություններ 

ակվարիումային օրգանիզմների հիվանդությունների կանխարգելման կամ բուժման նպատակով`  դրանք 

իրականացնելու կարողությունները բացահայտելու նպատակով:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

-  ակվարիումային օրգանիզմների հիմնական հիվանդությունների ծագման պատճառները, հիվանդության 

ախտանիշները,  

-  ակվարիումային օրգանիզմների առավել տարածված հիվանդությունները,  

- ակվարիումային օրգանիզմների առավել տարածված հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցները,  

- ակվարիումային օրգանիզմների հիվանդությունների կանխարգելման միջոցները, դրանց կիրառման սկզբունքները,  

   Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին 

և/կամ  թեստին /առնվազն 90 տոկոս/, կարողանում է տեխնիկական միջոցների կամ համապատասխան 

գրականության միջոցով  ճիշտ որոշել ակվարիումային օրգանիզմների առանձին տարածված հիվանդությունները, 

կիրառել  դրանց դեմ   պայքարի արդյունավետ միջոցները և ճիշտ իրականացնել անասնաբուժական նշանակումներ 

կամ երաշխավորություններ ակվարիումային օրգանիզմների հիվանդությունների կանխարգելման կամ բուժման 

նպատակով:  Հարցերի պատասխանների և գործնական հանձնարակականների ու առաջադրանքների կատարման 

ընթացքում թույլատրելի են ոչ էական, ուսումնառության արդյունքի վրա չազդող  բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, սեմինար և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ են 

տեղեկատու գրականություն, մեթոդական ցուցումներ, ցուցադրական նյութեր, տարբեր հիվանդություններ ունեցող 

ակվարիումային օրգանիզմներ, նրանց բուժման համար անհրաժեշտ դեղանյութեր և այլ միջոցներ:      

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

36 ժամ 

Տեսական ուսուցում    14 ժամ 

Գործնական պարապմունք  16 ժամ 

Սեմինար պարապմունք   6 ժամ 



Ուսումնառության արդյունք 

2 

Բազմացնել և խնամել ակվարիումային տարբեր օրգանիզմներ 

Կատարման չափանիշներ ա. ճիշտ է ներկայացնում ակվարիումային տարբեր օրգանիզմների բազմացման և դրա համար անհրաժեշտ 

պայմանների առանձնահատկությունները, 

բ. ստեղծում է  ակվարիումային տարբեր օրգանիզմների բազմացման համար անհրաժեշտ պայմաններ,  

գ. ճիշտ է ձևավորում և խնամում ակվարիումային օրգանիզմների մայրական կազմը, 

դ. ճիշտ է որոշում մայրական կազմի սեռահասունության աստիճանը` ըստ անհրաժեշտության կատարում է 

բազմացումը խթանող ներարկումներ, 

ե. ճիշտ է կազմակերպում ակվարիումային օրգանիզմների ձվերի կամ ձկնկիթի ինկուբացիան, ինչպես նաև այդ 

օրգանիզմների թրթուրների, մատղաշների, երիտասարդ առանձնյակների խնամքը: 

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

միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հարցեր  և/կամ առնվազն 50 հարցից բաղկացած թեստ    ակվարիումային տարբեր 

օրգանիզմների բազմացման և դրա համար անհրաժեշտ պայմանների առանձնահատկությունների  մասին 

իմացությունը  բացահայտելու նպատակով:   Ուսանողին կառաջադրվի  ձևավորել և խնամել ակվարիումային 

օրգանիզմների մայրական կազմը, որոշել մայրական կազմի սեռահասունության աստիճանը, կատարել  բազմացումը 

խթանող ներարկումներ,  կազմակերպել ակվարիումային օրգանիզմների ձվերի կամ ձկնկիթի ինկուբացիան, ինչպես 

նաև այդ օրգանիզմների թրթուրների, մատղաշների, երիտասարդ առանձնյակների խնամքը` դրանք իրականացնելու 

կարողությունները բացահայտելու նպատակով:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

-  ակվարիումային տարբեր օրգանիզմների բազմացման և դրա համար անհրաժեշտ պայմանների 

առանձնահատկությունները, 

- ակվարիումային օրգանիզմների մայրական կազմի ձևավորումը և խնամքը, 

-  մայրական կազմի սեռահասունությունը, 

- ակվարիումային օրգանիզմների ձվերի կամ ձկնկիթի ինկուբացիան, ինչպես նաև այդ օրգանիզմների թրթուրների, 

մատղաշների, երիտասարդ առանձնյակների խնամքը: 

,Ուսանողի կողմից արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե նա ճիշտ է պատասխանում հարցերին 

և/կամ  թեստին /առնվազն 90 տոկոս/, ճիշտ է ձևավորում և խնաում ակվարիումային օրգանիզմների մայրական 

կազմը, ճիշտ է որոշում մայրական կազմի սեռահասունության աստիճանը, ճիշտ է կատարում  բազմացումը 



խթանող ներարկումները,  ճիշտ է կազմակերպել ակվարիումային օրգանիզմների ձվերի կամ ձկնկիթի 

ինկուբացիան, ինչպես նաև այդ օրգանիզմների թրթուրների, մատղաշների, երիտասարդ առանձնյակների խնամքը:  

Հարցերի պատասխանների և գործնական հանձնարակականների ու առաջադրանքների կատարման ընթացքում 

թույլատրելի են ոչ էական, ուսումնառության արդյունքի վրա չազդող  բացթողումներ և վրիպումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական, սեմինար և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ են 

տեղեկատու գրականություն, մեթոդական ցուցումներ, ցուցադրական նյութեր, ակվարիումային օրգանիզմների 

մայրական կազմ, ձվադրման համար անհրաժեշտ տեխնիկական պարագաներ` հատուկ անոթներ, այլ 

տեխնիկական միջոցներ, թորած ջուր ստանալու սարքավորումներ, ջրի քիմիական և ֆիզիկական 

հատկությունները որոշող սարքեր, ցուցադրական նյութեր, տեղեկատուներ, մասնագիտական գրականություն:      

Ուսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

44 ժամ 

Տեսական ուսուցում   6 ժամ 

Գործնական պարապմունք   34 ժամ 

Սեմինար պարապմունք  4 ժամ 

 

 

 

 


