
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ØÆæÆÜ Ø²êÜ²¶Æî²Î²Ü ÎðÂàôÂÚ²Ü 

1715  §´ÄÞÎ²Î²Ü îºÊÜÆÎ²ÚÆ îºÔ²Î²ÚàôØ, îºÊÜÆÎ²Î²Ü 

êä²ê²ðÎàôØ ºì Üàðà¶àôØ¦ Ø²êÜ²¶ÆîàôÂÚ²Ü 

àôêàôØÜ²Î²Ü äÈ²Ü  ºì  Øà¸àôÈ²ÚÆÜ àôêàôØÜ²Î²Ü Ìð²¶ðºð  

 





 3 

 
 
 
 
                 
 
 
 

 

 
I.  àôêàôØÜ²Î²Ü ¶àðÌÀÜÂ²òÆ Ä²Ø²Ü²Î²òàôÚòÀ 

Î
á
õñ

ë
Á
 

ë»åï»Ùµ»ñ 

2
7
.0

9
  

  
  
  

 5
.1

0
 

ÑáÏï»Ù 

2
7
.1

0
  

  
  

2
.1

1
 

ÝáÛ»Ùµ»ñ ¹»Ïï»Ùµ»ñ 

2
9
.1

2
  

  
  
  

4
.0

1
 

ÑáõÝí. 

2
6
.0

1
  

  
1
.0

2
 

÷»ïñí 

2
3
.0

2
  

  
  

1
.0

3
 

Ù³ñï 

3
0
.0

3
  

  
  

5
.0

4
 

³åñÇÉ 

2
7
.0

4
  

  
 3

.0
5

 

Ù³ÛÇë ÑáõÝÇë 

2
9
.0

6
  

  
  
 5

.0
7

 

ÑáõÉÇë 

2
7
.0

7
  

  
  
 2

.0
8

 

û·áëïáë II. Ä³Ù³Ý³ÏÇ µÛáõç»Ý /ß³µ³ÃÝ»ñáí/ 

1
  
  
  

  
 7

 

8
  
  
  

 1
4

 

1
5
  

  
  
 2

1
 

2
2
  

  
  
  

 2
8

 

6
  
  
 1

2
 

1
3
  

  
  
 1

9
 

 
2
0
  

  
  

2
6

 

3
  
  
 9

 

1
0
  

  
  

1
6
  

1
7
  

  
  
  

  
2

3
 

2
4
  

  
  

3
0

 

1
  
  
  

  
  

7
 

8
  
  
  

  
 1

4
 

1
5
  

  
  
  

 2
1

 

2
2
  

  
  
  

2
8

 

5
  
  
  

  
1
1

 

1
2
  

  
  
  

  
1

8
 

1
9
  

  
  
  

  
2

5
 

2
  
  
  

  
  

8
 

9
  
  
  

  
1
5

 

1
6
  

  
  
  

 2
2

 

2
  
  
  

  
  

8
 

9
  
  
  

 1
5

 

1
6
  

  
  
  

  
2

2
 

2
3
  

  
  
 2

9
 

6
  
  
  

1
2

 

1
3
  

  
  

1
9

 

2
0
  

  
  
 2

6
 

4
  
  
  

  
  

1
0

 

1
1
  

  
  
 1

7
 

1
8
  

  
  
  

 2
4

 

2
5
  

  
  
  

3
1

 

1
  
  
  

  
7

 

8
  
  
  

  
1
4

 

1
5
  

  
  
  

2
1

 

2
2
  

  
  
  

2
8

 

6
  
  
  

 1
2

 

1
3
  

  
  
 1

9
 

2
0
  

  
  
 2

6
 

3
  
  
  

 9
 

 
1
0
  

  
  
 1

6
 

1
7
  

  
  
  

2
3

 

2
4
  

  
  
 3

1
 

î
»
ë
³

Ï
³

Ý
 

á
õë

á
õó

á
õÙ

 

Ø
á
¹

á
õÉ

Ý
»
ñ
Ç
 

³
Ù
÷

á
÷

á
õÙ

 

ä
ñ
³

Ï
ï

Ç
Ï
³

 

²
Ù
÷

á
÷

Ç
ã 

å
»
ï

³
Ï
³

Ý
 

³
ï

»
ë
ï

³
í

. 

Ý
³

Ë
³

å
. 

²
Ù
÷

á
÷

Ç
ã 

å
»
ï

³
Ï
³

Ý
 

³
ï

»
ë
ï

³
í

á
ñ
á
õÙ

 

²
ñ
Ó
³

Ï
á
õñ

¹
 

 
 
 
 

 
 
ÁÝ¹³
Ù»ÝÁ 

 

1                                                            

2              0 0 : : = =              0 0 : : ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ = = = = = = = = = 30 4 7   11 52 

3              0 0 : : = =                : : ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ = = = = = = = = = 30 4 7   11 52 

4            ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ : : = =            : : x x x x    I I I = = = = = = = = = 22 4 9 3 3 11 52 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ                                                 82 12 23 3 3 33 156 

 
 

 
 

 
0 

 
◊ 

  
X 

 
: : 

 
 

 
III 

 
= 

                 

î»ë³Ï³Ý 
 áõëáõóáõÙ 

 

 
àõëáõÙÝ³Ï³Ý  
åñ³ÏïÇÏ³  
 ï»ë³Ï³Ý 
áõëáõóÙ³Ùµ 

àõëáõÙÝ³Ï³Ý 
åñ³ÏïÇÏ³ ³é³Ýó 

ï»ë³Ï³Ý áõëáõóÙ³Ý 

Ü³Ë³³í³ñï³Ï³Ý, 
³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

åñ³ÏïÇÏ³  

Øá¹áõÉÝ»ñÇ 
³Ù÷á÷áõÙ 

 

Ü³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ 
³Ù÷á÷Çã å»ï³Ï³Ý 
³ï»ëï³íáñÙ³Ý  

²Ù÷á÷Çã 
å»ï³Ï³Ý 
³ï»ëï³íá-

ñáõÙ 
 

²ñÓ³Ïáõñ¹ 

                                                                                                     
 

 
 

Ð²êî²îàôØ ºØ 

 

îÜúðºÜ 

 

_______________ 
(³½·³ÝáõÝ, ³ÝáõÝ) 

§___¦_________200_Ã© 

 
 

__________________________________________ 
àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ 

àôêàôØÜ²Î²Ü   äÈ²Ü 

§îºÊÜÆÎ¦  àð²Î²ìàðØ²Ø´ Ø²êÜ²¶ºîÆ ä²îð²êîØ²Ü  

Ø²êÜ²¶ÆîàôÂÚàôÜÀ` §´ÄÞÎ²Î²Ü îºÊÜÆÎ²ÚÆ îºÔ²Î²ÚàõØ, 
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  ÎðÂàôÂÚàôÜÀª    ÙÇçÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý                                                       

  Ø²êÜ²¶ºîÆ àð²Î²ìàðàôØÀ ª ï»ËÝÇÏ 
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III. àôêàôØÜ²Î²Ü ¶àðÌÀÜÂ²òÆ äÈ²ÜÀ 

N ²é³ñÏ³Ý»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ Ùá¹áõÉÝ»ñÁ 

²ï»ëï³íáñáõÙ Áëï 
ÏÇë³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ àõë³ÝáÕÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÁ (Å³Ù) 

´³ßËáõÙÝ Áëï Ïáõñë»ñÇ ¨ 
ÏÇë³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ 

øÝÝ. 

êïáõ- 
·³ñù 

  
  
  
  

Îáõñë. 
³ßË. 

  
  
  
  

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

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

²Û¹ ÃíáõÙ 

3-ñ¹ 
ÏÇë. 

4-ñ¹ 
ÏÇë. 

5-ñ¹ 
ÏÇë. 

6-ñ¹ 
ÏÇë. 

7-ñ¹ 
ÏÇë. 

8-ñ¹ 
ÏÇë 

15 
ß³µ 

15 
ß³µ. 

15 
ß³µ. 

15 
ß³µ. 

11 
ß³µ. 

11 
ß³µ. 

î»ë³Ï. 
áõëáõóáõÙ 

È³µáñ. ¨ 
·áñÍÝ. ³ßË 

ê»ÙÇÝ. 
å³ñ³å-

ÙáõÝù             

1 ÀÜ¸Ð²Üàôð ÐàôØ²ÜÆî²ð ºì  êàòÆ²È-îÜîºê²¶Æî²Î²Ü                           

1.1 Ð³Ûáó É»½íÇ ¨ ËáëùÇ Ùß³ÏáõÛÃÇ ÑÇÙáõÝùÝ»ñ   3, 4ï   72 54 18   30 42         

1.2 îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ   4ï   54 44 10     54         

1.3 ø³Õ³ù³·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ ëáóÇáÉá·Ç³ÛÇ ÑÇÙáõÝùÝ»ñ   5ï   54 48   6     54       

1.4 Æñ³íáõÝùÇ ÑÇÙáõÝùÝ»ñ   5ï   36 28 8       36       

1.5 ä³ïÙáõÃÛáõÝ   4ï   54 48   6   54         

1.6 èáõë³ó É»½áõ   3,4ï   72 10 62   45 27         

1.7 úï³ñ É»½áõ   3,4ï   72 14 58   45 27         

1.8 üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³   5,7ï   164 12 152   30 30 30 30 22 22 

  ÀÜ¸²ØºÜÀ       578 258 308 12 150 234 120 30 22 22 

2 Ø²ÂºØ²îÆÎ²Î²Ü ºì  ÀÜ¸Ð²Üàôð ´Ü²¶Æî²Î²Ü                           

2.1 ¾ÏáÉá·Ç³ÛÇ ÑÇÙáõÝùÝ»ñ   3ï   36 30 6   15 21         

2.2 Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ûå»ñ³ïáñáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ   4ï   54 20 34   30 24         

2.3 
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ 
ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñ 

  3ï   18 18     18           

  ÀÜ¸²ØºÜÀ       108 68 40 0 63 45 0 0 0 0 

3 ²è²Üòø²ÚÆÜ ÐØîàôÂÚàôÜÜºð                           

3.1 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ   3ï   54 24 30   54           

3.2 Ð³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ   3ï   36 18 18   36           

3.3 ²Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ ¨ ³é³çÇÝ û·ÝáõÃÛáõÝ   3ï   36 20 16   36           

  ÀÜ¸²ØºÜÀ       126 62 64 0 126 0 0 0 0 0 

4 ÀÜ¸Ð²Üàôð Ø²êÜ²¶Æî²Î²Ü                           

4.1 Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³   4ï   72 36 36   30 42         

4.2 Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó µÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ   3ï   36 20 16   36           
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4.3 Ö³ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³ýÇÏ³   3ï   36 4 32   36           

4.4 ¾É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³   4ï   108 52 56   45 63         

4.5 î»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇÏ³   4ï   72 36 36   54 18         

4.6 ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ¨ ÙÇÏñáåñáó»ëáñ³ÛÇÝ ï»ËÝÇÏ³   6ï   108 48 60       64 44     

4.7 ¾É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝ   5ï   54 36 18       54       

4.8 â³÷³·ÇïáõÃÛáõÝ, ëï³Ý¹³ñï³íáñáõÙ ¨ ë»ñïÇýÇÏ³óáõÙ   6ï   90 50 40       48 42     

4.9 ²íïáÙ³ïÇÏ³ÛÇ ÑÇÙáõÝùÝ»ñ   7ï   54 34 20       15 39     

4.1 ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·Í³·ñ»ñ ¨ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ëË»Ù³Ý»ñ   6ï   54 20 34         54     

4.11 
üÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áË³Ï»ñåáõÙÁ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý 
³½¹³Ýß³ÝÝ»ñÇ 

  6ï   54 20 34         54     

4.12 êÝáõóÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñ ¨ ÷áË³Ï»ñåÇãÝ»ñ   6ï   72 36 36         72     

4.13 Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ   5ï   36 16 20     36         

4.14 ¾ÏáÝáÙÇÏ³ ¨ Ï³é³í³ñáõÙ   5ï   90 40 50     90         

  ÀÜ¸²ØºÜÀ       936 448 488 0 201 249 181 305 0 0 

5 Ð²îàôÎ Ø²êÜ²¶Æî²Î²Ü                           

5.1 
´ÅßÏ³Ï³Ý µ³½³ÛÇÝ ï»ë³ÏÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ã³÷Çã ¨ ³ËïáñáßÇã 
ë³ñù»ñ 

  6ï   84 42 42       54 30     

5.2 è»Ýï·»ÝÛ³Ý ³ËïáñáßÇã ë³ñù»ñ   8ï   144 72 72           72 72 

5.3 ²Ý¹ñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ ³ËïáñáßÇã   8ï   102 40 62           51 51 

5.4 ìÇñ³Ñ³ï³ñ³ÝÇ µ³½³ÛÇÝ ï»ë³ÏÇ ë³ñù»ñ   6ï   162 68 94       81 75 6   

5.5 
ì»ñ³Ï»Ý¹³Ý³óÙ³Ý ¨ ÇÝï»ÝëÇí Ã»ñ³åÇ³ÛÇ µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñáõÙ 
û·ï³·áñÍíáÕ µ³½³ÛÇÝ ë³ñù»ñ 

  8ï   120 50 70           54 66 

5.6 ²Ëï³Ñ³ÝÙ³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý µ³½³ÛÇÝ ë³ñù»ñ   6ï   84 40 44       41 43     

5.7 ì»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý µ³½³ÛÇÝ ë³ñù»ñ   8ï   84 34 50           33 51 

5.8 ìºñ³Ýáñ³·Ù³Ý ë³ñù»ñÇ ¨ ·áñÍÇùÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙ   8ï   84 36 48           44 40 

5.9 ´ÅßÏ³Ï³Ý µ³½³ÛÇÝ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ   8ï   120 48 72           66 54 

5.1 ´ÅßÏ³Ï³Ý µ³½³ÛÇÝ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ëå³ë³ñÏáõÙ   6ï   102 40 62       60 42     

  ÀÜ¸²ØºÜÀ       1086 470 616 0 0 0 236 190 326 334 

6 ÀÜîðàìÆ   7,8ï   84               48 36 

  ä²Ðàôêî²ÚÆÜ  Ä²Øºð       34         12 3 15   4 

  ÀÜ¸²ØºÜÀ       2952 1306 1516 12 540 540 540 540 396 396 

  ÊàðÐð¸²îìàôÂÚàôÜÜºð                           

  Þ³µ³Ãí³ Å³Ù»ñÇ ù³Ý³ÏÁ               36 36 36 36 36 36 
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IV. Ü²Ê²êÆð²Î²Ü ²è²ðÎ²Üºð 
  N VII. ²ÜÐð²ÄºÞî Î²´ÆÜºîÜºðÆ, È²´àð²îàðÆ²ÜºðÆ ºì 

²ðÐºêî²ÜàòÜºðÆ ò²ÜÎÀ 

1 î³ñÇù³ÛÇÝ Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝ    Î²´ÆÜºîÜºð 

2 ì³ñí»É³Ï»ñåÁ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ   1 Ð³Ûáó É»½íÇ ¨ ËáëùÇ Ùß³ÏáõÛÃÇ ÑÇÙáõÝùÝ»ñÇ 

3 ÀÝï³Ý»Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙáõÝùÝ»ñ   2 úï³ñ É»½íÇ 

4 ØÇç³ÝÓÝ³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ   3 Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ 

 V. äð²ÎîÆÎ² ÎÇë³ÙÛ³Ï Þ³µ³Ã 4 Ö³ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³ýÇÏ³ÛÇ 

1. àôëáõÙÝ³Ï³Ý 3 2 5 àõëáõóÙ³Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 

2. àôëáõÙÝ³Ï³Ý 4 2   

3. àôëáõÙÝ³Ï³Ý 5 2   

4 Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 4 7   

5 Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 6 7   

6 Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 7 5   

7 Ü³Ë³³í³ñï³Ï³Ý 8 4   

 ÀÜ¸²ØºÜÀ  29   

 
 

VI. àôêàôØÜ²èàôÂÚ²Ü ²ØöàöÆâ ²îºêî²ìàðàôØ                              
                        
                     ºñÏáõ Ñ³Ù³ÉÇñ ùÝÝáõÃÛáõÝ Ñ³ïáõÏ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ùá¹áõÉÝ»ñÇó 

/ÑáõÝÇëÇ 8-28-Á ßñç³ÝáõÙ/ 

 È²´àð²îàðÆ²Üºð 

1 ¾É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³ÛÇ ¨ ¿É»ÏïñáÝÇÏ³ÛÇ 

2 Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ 

 ²ðÐºêî²ÜàòÜºð 

1 ¾É»Ïïñ³ÙáÝï³ÅÇ 

 Ø²ð¼²Î²Ü Ð²Ø²ÈÆð 

1 Ø³ñ½³¹³ÑÉÇ× 

2 Ø³ñ½³Ññ³å³ñ³Ï 

 
VIII. àôêàôØÜ²Î²Ü äÈ²ÜÆ ä²ð¼²´²ÜàôØÜºðÀ 

1. àôë³ÝáÕÝ»ñÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ûáõñ³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ëïáõ·»Éáõ, ÇÝãå»ë Ý³¨ áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý  ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ  í»ñ³ÑëÏ»Éáõ  Ýå³ï³Ïáí, Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßÙ³Ùµ 
Ï³ñáÕ »Ý ³ÝóÏ³óí»É ³é³ÝÓÇÝ  ³é³ñÏ³Ý»ñÇ /Ùá¹áõÉÝ»ñÇ/ ÁÝÃ³óÇÏ /ÙÇç³ÝÏÛ³É/ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ëïáõ·³ñùÝ»ñ, ëïáõ·áÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ: êïáõ·³ñùÝ»ñÝ, ³Û¹ ÃíáõÙª ï³ñµ»ñ³Ïí³Í, ³ÝóÏ³óíáõÙ »Ý 
³é³ñÏ³ÛÇ /Ùá¹áõÉÇ/ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³Ù»ñÇ Ñ³ßíÇÝ:  Àëï ³é³ñÏ³Ý»ñÇ /Ùá¹áõÉÝ»ñÇ/ª ëïáõ·áÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÃÇíÁ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿  áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý  ËáñÑáõñ¹Á: øÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ 
ëïáõ·³ñùÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ÐÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ:  

2. È³µáñ³ïáñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ,  ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇ, Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ, ·áñÍÝ³Ï³Ý, ë»ÙÇÝ³ñ,   ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³ÛÇ ,ÇÝãå»ë Ý³¨  áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó »ñ³ßË³íáñ³Í ³é³ÝÓÇÝ 
³é³ñÏ³Ý»ñÇ /Ùá¹áõÉÝ»ñÇ/ ·Íáí áõëáõÙÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ, Ïáõñë³ÛÇÝ Ý³Ë³·ÍÙ³Ý ¨ ³ñÑ»ëï³ÝáóÝ»ñáõÙ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý áõëáõóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï  áõëáõÙÝ³Ï³Ý ËáõÙµÁ  µÛáõç»ï³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý 
¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ ¿ µ³Å³Ýí»É »ÝÃ³ËÙµ»ñÇª Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñáõÙ ³éÝí³½Ý 8 áõë³ÝáÕª »ÉÝ»Éáí áõëáõó³ÝíáÕ ³é³ñÏ³ÛÇ /Ùá¹áõÉÇ/ Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÇó:  Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ 
áõëáõÙÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³ÝóÏ³óí»É ³é³ÝÓÇÝ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï /³ÝÑ³ï³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ, áõëáõóÙ³Ý ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý Ó¨»ñ ¨ ³ÛÉÝ/: àôëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç 
áñáßÙ³Ùµ ³é³ÝÓÇÝ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ /Ùá¹áõÉÝ»ñÇ/ ï»ë³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÁ Ï³ñáÕ  ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåí»É Ñáëù³ÛÇÝ  å³ñ³åÙáõÝùÇ  Ó¨áí:  àôëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßáõÙÝ»ñÝ áõ »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ ëÏ½µáõÙ ùÝÝ³ñÏáõÙ ¿ ùáÉ»çÇ ËáñÑáõñ¹Á, Ñ³ëï³ïáõÙ` ïÝûñ»ÝÁ: 

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

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

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

6. ²ÙµÇáÝÝ»ñÇ, ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý /óÇÏÉ³ÛÇÝ/ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ  Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ó¨Á  Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á: 
7. ä»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ÉÇ³½áñí³Í Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Å³Ù»ñÇ Ñ³ßíÇÝ: 
8. ä³Ñáõëï³ÛÇÝ Å³Ù»ñÁ  ïÝûñÇÝáõÙ ¿ ùáÉ»çÁª áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßÙ³Ùµª ÐÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³Í Ï³ñ·Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 
9. àôëáõÙÝ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý Ï³ñáÕ ¿ ³ÝóÏ³óí»É Ï»ÝïñáÝ³óí³Í, Ï³Ù ï»ë³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³çáñ¹³µ³ñª å³Ñå³Ý»Éáí  åÉ³Ýáí  Ý³Ë³ï»ëí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÁ: äñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý  

Å³ÙÏ»ïÁ   Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï»Õ³ß³ñÅ»É áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ ÝáõÛÝ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ  ÁÝÃ³óùáõÙ: äñ³ÏïÇÏ³ÛÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ó¨ ³í³ñïíáõÙ ¿ Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ùµª ·Ý³Ñ³ïáõÙáí: 
10. Ü³Ë³³í³ñï³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý ³Ýó ¿ Ï³óíáõÙ Ï»ÝïñáÝ³óí³Í Ï³ñ·áí, áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³Ýáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ: 
11. øáÉ»çÁ, »ÉÝ»Éáí  ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÇó, Ï³ñáÕ ¿ ëï»ÕÍ»É  Éñ³óáõóÇã Ï³µÇÝ»ïÝ»ñ, Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í Éë³ñ³ÝÝ»ñ: 
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ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ «ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» 

 
ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԸԱ Հ 4-10-001ֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝     54 ժամֈ 

Տեսական ուսուցում` 24 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք` 30 ժամֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ՝ 

Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ աշխատանքային գործունեության 

ընթացքում հաջողության հասնելու նախապայմանների մասին, ինչպես նաև ձևավորել ցանկացած 

բնագավառում անհրաժեշտ աշխատանքային կուլտուրա և էթիկա դրսևորելու, ղեկավարի և 

գործընկերների հետ արդյունավետ հարաբերվելու, առաջացած աշխատանքային խնդիրներն 

ընկալելու և համապատասխան լուծումներ տալու կարողություններֈ 

 

Մուտքային պահանջները` Չկանֈ 

 

Ուսումնառության արդյունքները. 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո սովորողը պետք է՝ 

1. տիրապետի աշխատանքի տեղավորվելու կարողությունների. 

2. դրսևորի անհրաժեշտ վերաբերմունք աշխատանքի և աշխատավայրի նկատմամբ. 

3. տիրապետի աշխատանքի կուլտուրային և էթիկային, արդյունավետ աշխատի թիմում. 

4. իմանա աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները և պատշաճ հարաբերվի 

ղեկավարի հետ. 

5. դրսևորի քննադատական մտածողություն. 

6. կառավարի սթրեսը և ժամանակը, առաջացած հիմնախնդիրներին և բախումներին տալ 

համապատասխան լուծումներ, 

7. կատարի փաստաթղթավորումֈ  

 
¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á` 

Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ  ë³ÑÙ³Ýí³Í 
Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³å³ÑáíáõÙÝ ¿:  

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Տիրապետել աշխատանքի տեղավորվելու կարողությունների 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է շարադրում գործող աշխատանքային օրենսգրքի անհրաժեշտ դրույթները. 

բ. ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքի որոնման ժամանակակից միջոցները և տեխնոլոգիաները, 

աշխատանքի ընդունվելու և աշխատանքից ազատվելու համար անհրաժեշտ բոլոր 

գործընթացները. 

գ. ճիշտ է կազմում գրավոր ինքնակենսագրություն (CV). 

դ. ճիշտ և մանրամասն բանավոր ներկայացնում է իր կենսագրությունըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական կատարման հիման վրաֈ Արդյունքի 

ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե սովորողը ճիշտ է կազմում ինքնակենսագրությունը (CV) 

և մանրամասն բանավոր ներկայացնում իր կենսագրությունըֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներֈ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական համապատասխան գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում նաև 

տեսաֆիլմերֈ 

ՈւՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում` 4 ժամֈ 
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Գործնական պարապմունք՝ 4 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Դրսևորել անհրաժեշտ վերաբերմունք աշխատանքի և աշխատավայրի նկատմամբֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքի և շրջապատի նկատմամμ դրական տրամադրվելու 

կարողությունները. 

բ. ճիշտ է ներկայացնում գործերընկերների նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքի և 

արդյունավետորեն հարաբերվելու օրինակներ. 

գ. առաջադրված իրավիճակում ցուցաբերում է պատասխանատվության դրսևորումներ. 

դ. ցուցաբերում է գործընկերոջը և ղեկավարին ուշադիր լսելու և հասկանալու դրսևորումներֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրաֈ Արդյունքի 

ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե սովորողը տվել է հիմնավոր և ճիշտ պատասխաններֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներֈ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական համապատասխան գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում նաև 

տեսաֆիլմերֈ 

ՈւՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

ՏԵսական ուսուցում` 2 ժամֈ 

Գործնական պարապմունք՝ 3 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Տիրապետել աշխատանքի կուլտուրային և էթիկային, արդյունավետ աշխատել 

թիմումֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում կազմակերպության նպատակները, արժեքները և կիրառվող ընդհանուր 

աշխատանքային մեթոդները, աշխատանքային և միջանձնային հարաբերությունները. 

բ. ճիշտ է ներկայացնում թիմային աշխատանքի հիմնական սկզնունքները. 

գ. ճիշտ է ներկայացնում թիմային խնդիրների լուծման մեթոդները, 

դ. թիմային աշխատանքի առաջադրված իրավիճակում դրսևորում է անհրաժեշտ վարքագիծ՝ 

ցուցաբերելով փոխօգնություն, համբերատարոություն, նվիրվածություն աշխատանքին և 

ընկերներին. 

ե. ճիշտ վերաբերմունք է դրսևորում և հարգալից է բախումներին գործընկերների նկատմամբ. 

զ. առաջարկում է խնդրի ճիշտ լուծումներ առաջադրված հիմնախնդիրներին իրավիճակումֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական 

կատարման հիման վրաֈ Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե սովորողը ըստ 

առաջադրված իրավիճակի հանդես է բերում կառուցողական քննադատություն ցուցաբերելու 

կարողությունֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներֈ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական համապատասխան գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում նաև 

տեսաֆիլմերֈ 

ՈւՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

ՏԵսական ուսուցում` 4 ժամֈ 

Գործնական պարապմունք՝ 6 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Իմանալ աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները և պատշաճ 

հարաբերվի ղեկավարի հետֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է բացատրում աշխատանքային կարգապահության և ճշտապահության կարևորությունը. 

բ. ճիշտ է ներկայացնում ղեկավարի հետ հարաբերվելու ձևերը, իր և ղեկավարի իրավունքներն ու 

պարտականությունները. 

գ. ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքի արդյունավետության ու որակի ապահովման ընդհանուր 

սկզբունքներըֈ 
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական 

կատարման հիման վրաֈ Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե սովորողը ըստ 

առաջադրված իրավիճակի հանդես է բերում կառուցողական քննադատություն ցուցաբերելու 

կարողությունֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներֈ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական համապատասխան գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում նաև 

տեսաֆիլմերֈ 

ՈւՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

ՏԵսական ուսուցում` 2 ժամֈ 

Գործնական պարապմունք՝ 2 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Դրսևորել քննադատական մտածողությունֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է գնահատում տեղեկատվության հուսալիության և զգացմունքայնության աստիճանը. 

բ. ստացած տեղեկատվությունը ճիշտ և արդյունավետորեն համադրում է առկա գիտելիքների հետ. 

գ. իրականացնում է կառուցողական քննադատություն և ճիշտ է բացատրում կառուցողական 

քննադատության կարևորությունըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական 

կատարման հիման վրաֈ Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե սովորողը ըստ 

առաջադրված իրավիճակի հանդես է բերում կառուցողական քննադատություն ցուցաբերելու 

կարողությունֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներֈ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական համապատասխան գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում նաև 

տեսաֆիլմերֈ 

ՈւՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

ՏԵսական ուսուցում` 4 ժամֈ 

Գործնական պարապմունք՝ 3 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 6. Կառավարել սթրեսը և ժամանակը, լուծել հիմնախնդիրներ և բախումներֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում սթրեսի կանխարգելման և անխուսափելի սթրեսին դիմակայելու 

մեթոդները. 

բ. ճիշտ է կազմում իր աշխատաքնային պլանը (պայմանական աշխատանքային պլան). 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ժամանակի արդյունավետ օգտագործման միջոցներըֈ 

դ. բացահայտում է և ճիշտ է սահմանում հիմնախնդիրը տրված իրավիճակում, 

ե. ճիշտ է վերլուծում հիմնախնդիրը, տալիս է լուծման ճիշտ տարբերակ և գնահատում արդյունքը. 

զ. բացահայտում է ցանկացած բախման պատճառները. 

է. ճիշտ է ներկայացնում կոնֆլիկտի կանխարգելման եղանակները, կարողանում է դրանց տալ 

արագ ու արդյունավետ լուծումներֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական 

կատարման հիման վրաֈ Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե սովորողը ճիշտ է 

ներկայացնում սթրեսին դիմակայելու մեթոդները և ճիշտ կազմում պայմանական 

աշխատանքային պլանը ըստ 

առաջադրված իրավիճակի առաջարկում է հիմնախնդրի լուծման ճիշտ տարբերակ, ճիշտ է 

ներկայացնում բախման պատճառները և առաջարկում ճիշտ լուծումներֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
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Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներֈ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական համապատասխան գրականություն, աշխատանքային պլանների օրինակներ, 

անհրաժեշտության դեպքում տեսաֆիլմերֈ 

ՈւՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

ՏԵսական ուսուցում` 4 ժամֈ 

Գործնական պարապմունք՝ 6 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 7. Կատարի փաստաթղթավորումֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է սահմանում տարբեր փաստաթղթերը՝ ըստ դրանց նշանակության, 

բ. ճիշտ է նախանշում տարբեր փաստաթղթերի օգտագործման տեղն ու դերը, 

գ. ճիշտ է կատարում տարբեր տեսակի տեղեկատվությունների փաստաթղթավորումըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական 

կատարման հիման վրաֈ Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե սովորողը ճիշտ է 

տարբերակում փաստաթղթերի տեսակները,  և դրանց նշանակությունը, տեղն ու դերըֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներֈ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական համապատասխան գրականություն, փաստաթղթերի օրինակներ, 

անհրաժեշտության դեպքում տեսաֆիլմերֈ 

ՈւՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

ՏԵսական ուսուցում` 4 ժամ 

Գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ «ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» 

 
ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ ` ՀՂՀ 4-10-001ֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ  

Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել աշխատանքնային ու մասնագիտական 

գործունեության ընթացքում, ինչպես նաև անձնական կյանքում արդյունավետ և ակտիվ 

հաղորդակցվելու կարողություններֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ`     36 ժամֈ 

Տեսական ուսուցում՝ 18 ժամֈ 

Գործնական պարապմունքներ՝ 18 ժամֈ 

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ` Չկանֈ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1.  սահմանի ուսումնառության անձնական նպատակները, 

2. բանավոր և գրավոր տեղեկատվական հաղորդում կատարի պարզ թեմաների և տեքստերի 

մասին, 

3. նախաձեռնի, պահպանի, եզրափակի երկխոսություններ և քննարկումներ, 

4. մեկնաբանի սխեմաներ, աղյուսակներ, դիագրամներ, քարտեզներ և նկարներֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված 

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Սահմանել ուսումնառության անձնական նպատակներըֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է սահմանում ուսումնառության անձնական նպատակները, 

բ. ճիշտ է պլանավորում և կիրառում ուսումնառության անձնական նպատակների ձեռքբերմանն 

ուղղված ուսումնառության գործընթացները, 

գ. ճիշտ է սահմանում ուսումնառության տարբեր եղանակներըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
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Սովորողին կհանձնարարվի սահմանել ուսումնառության անձնական նպատակները, 

պլանավորել և կիրառել ուսումնառության անձնական նպատակների ձեռքբերմանն ուղղված 

ուսումնառության գործընթացները, սահմանել ուսումնառության տարբեր եղանակներըֈ Կտրվեն 

մի շարք թեստային և հոգեբանական հարցերֈ 

Արդյունքը համարվում է ձեռքբերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքումֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսություննորի և գործնական 

պարապմունքների միջոցովֈ Ուսուցման ընթացքում բերվում են իրական աշխատանքային փորձի 

օրինակներֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում` 6 ժամֈ 

Գործնական պարապմունքներ՝ 4 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Բանավոր և գրավոր տեղեկատվական հաղորդում կատարել պարզ թեմաների և 

տեքստերի մասին. 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. օգտագործում է բանավոր և գրավոր խոսքի համապատասխան կառուցվածք, 

բ. հաղորդումը պարունակում է պարզ տեղեկատվություն, կարծիքներ կամ գաղափարներ, 

գ. տեղեկատվության առանձնացում/խմբավորումը կատարում է նպատակային, 

դ. հաղորդումն իրականացնում է՝ հաշվի առնելով իրավիճակը և լսարանըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Սովորողին կհանձնարարվի բանավոր և գրավոր տեղեկատվական հաղորդում կատարել 

պարզ թեմաների և տեքստերի մասինֈ Կտրվեն մի շարք թեստային և հոգեբանական հարցեր, 

ինչպես նաև կառաջադրվեն տեղեկատվության նպատակային խմբավորման աշխատանքներ 

բանավոր և գրավոր խոսքի համապատասխան կառուցվածը ստուգելու նպատակովֈ 

Արդյունքը համարվում է ձեռքբերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքումֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների և գործնական 

պարապմունքների միջոցովֈ 

Կազմակերպվում են իրավիճակային և դերային խաղեր՝ առավելագույնս նմանացված 

աշխատանքային իրավիճակինֈ Ուսուցման ընթացքում բերվում են իրական աշխատանքային 

փորձի օրինակներֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 4 ժամֈ 

Գործնական պարապմունքներ՝ 4 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Նախաձեռնել, պահպանել, եզրափակել երկխոսություններ և քննարկումներ. 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է կիրառում «ակտիվ ունկնդրման» ժամանակ օգտագործվող հմտությունները, ինչպիսիք 

են` 

- պարզաբանումներ ստանալու ձգտումը, 

- գրառումներ կատարելը, 

- ամփոփելը, 

բ. ազատ կերպով ձևակերպում, արտահայտում և պաշտպանում է իր գաղափարները, 

տեսակետներն ու կարծիքները, 

գ. ցուցաբերում է համոզելու կարողություն, 

դ. կատարում է ճիշտ ամփոփում/եզրափակումֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Սովորողին կառաջադրվեն իրավիճակներ, որտեղ կարող է պաշտպանել իր 

գաղափարները, կտրվեն խնդիրներ և երկխոսության ընթացքում դիմացինին համոզելու, իր խոսքն 

ամփոփելու, եզրակացություն անելու կարողությունները ստուգելու վերաբերյալֈ 

Արդյունքը համարվում է ձեռքբերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքումֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 
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Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսություննորի և գործնական 

պարապմունքների, առաջադրվող խնդիրների միջոցովֈ Կազմակերպվում են իրավիճակային և 

դերային խաղեր՝ առավելագույնս նմանացված աշխատանքային իրավիճակինֈ Ուսուցման 

ընթացքում բերվում են իրական աշխատանքային փորձի օրինակներֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում` 4 ժամֈ 

Գործնական պարապմունքներ՝ 4 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Մեկնաբանել սխեմաներ, աղյուսակներ, դիագրամներ, քարտեզներ և նկարներ. 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է նախանշում սխեմաների, աղյուսակների, դիագրամների, քարտեզների և նկարների 

նշանակությունը և նրանց միջև եղած տարբերությունները, 

բ. ճիշտ է մեկնաբանում առաջադրված սխեմաները, աղյուսակները, դիագրամները, քարտեզները 

և նկարները. 

գ. մեկնաբանման ընթացքում օգտագործում է խոսքի համապատասխան կառուցվածքֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

ՈՒսանողին առաջադրվում են սխեմաներ, աղյուսակներ, դիագրամներ, քարտեզներ և 

նկարներ, մեկնաբանման, դրանց նշանակությունը և նրանց միջև եղած տարբերությունները 

ներկայացնելու կարողությունները ստուգելու նպատակովֈ 

Արդյունքը համարվում է ձեռքբերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքումֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսություննորի և գործնական 

պարապմունքների, սխեմաների, աղյուսակների, դիագրամների, քարտեզների և նկարների 

միջոցովֈ Կիրառվում են ձևաթղթեր, ձևաչափեր, այլ դիտակտիկ նյութերֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում` 4 ժամֈ 

Գործնական պարապմունքներ՝ 6 ժամֈ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝«ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ» 

 
ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԱԱՕ 4-10-001ֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 

Այս մոդուլը մշակվել է էլեկտրասարքավորումների վերանորոգման և սպասարկման 

ոլորտում աշխատանքի անվտանգության վերաբերյալ ուսանողներին գիտելիքներ, աշխատանքի 

պաշտպանության միջոցառումների իրականացման և առաջին օգնության կազմակերպման 

հմտություններ տալու համարֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ`     36 ժամֈ 

Տեսական ուսուցում  20 ժամֈ 

Գործնական պարապմունք 16 ժամֈ 

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ` 

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԸԱՀ 4-10-001 

«Ընդհանուր աշխատանքային գործունեության հմտություններ» մոդուլըֈ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ` 

այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա. 

1. սահմանել աշխատանքի պաշտպանության իրավական և կազմակերպչական դրույթները, 

2. պահպանել անվտանգության տեխնիկայի նորմերը և կանոնները էլեկտրասարքավորումների 

սպասարկման և նորոգման աշխատանքներն իրականացնելիս, 

3. իմանալ էլեկտրասարքավորումների վերանորոգման և սպասարկման աշխատանքների 

ժամանակ սանիտարիայի և հիգիենայի պահանջները, 

4. կատարել առաջին օգնության կազմակերպումը և կիրառել անհրաժեշտ միջոցներֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 



 13 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված 

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Սահմանել աշխատանքի պաշտպանության իրավական և կազմակերպչական 

դրույթներըֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքի պաշտպանության վերաբերյալ իրավական ակտերը,  

բ. ճիշտ է ներկայացնում կազմակերպություններում աշխատանքի պաշտպանության 

կազմակերպման ներքին նորմատիվային փաստաթղթերը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքի պաշտպանության նորմերի և կանոնների խախտման հետ 

կապված պատասխանատվությունը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքի պաշտպանության նորմերի և կանոնների պահպանման 

նկատմամբ վերահսկողության ձևերը և մեխանիզմները,  

ե. ճիշտ է ներկայացնում արտադրությունում դժբախտ դեպքերի և պատահարների 

հետաքննության, փաստաթղթավորման և հաշվառման կարգը, 

զ. ճիշտ է ներկայացնում արտադրության տարբեր մակարդակների ղեկավարների 

պատասխանատվությունը աշխատանքի պաշտպանության նորմերի պահպանման վերաբերյալֈ  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Ուսանողին որոշակի հարցեր կառաջադրվեն աշխատանքի պաշտպանության բնագավառի 

օրենքների, այլ նորմատիվ ակտերի, ձեռնարկություններում աշխատանքի պաշտպանության 

կազմակերպման ընդհանուր հարցերի վերաμերյալֈ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ցուցաբերում է նյութի անհրաժեշտ 

իմացություն, կարողանում է որոշակի եզրահանգումներ կատարելֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցումֈ Անհրաժեշտ է ունենալ աշխատանքի պաշտպանության բնագավառի 

օրենքներ, այլ նորմատիվ ակտեր, ուսումնական գրականություն, հրահանգներ, լրացվող 

փաստաթղթերի նմուշներֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 6 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Պահպանել անվտանգության տեխնիկայի նորմերը և կանոնները 

էլեկտրասարքավորումների սպասարկման և նորոգման աշխատանքները իրականացնելիսֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ. 

ա. ճիշտ է սահմանում և կիրառում էլեկտրասարքավորումների շահագործման և վերանորոգման 

անվտանգության տեխնիկայի հիմնական պահանջները, 

բ. ճիշտ է սահմանում և պահպանում էլեկտրաանվտանգության կանոնները, 

գ. ճիշտ է սահմանում և պահպանում հրդեհանվտանգության կանոնները, 

դ. ճիշտ է սահմանում և պահպանում ճնշման տակ աշխատող սարքավորումների և 

մեխանիզմների անվտանգ շահագործման կանոններըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Ուսանողին կտրվի թեսթ՝ ոչ պակաս 10 հարցերով, յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ 

առնվազն 3 պատասխանով, որոնցից մեկը ճիշտ էֈ Ուսանողը պետք է նշի, թե յուրաքանչյուր 

որոշակի հարցման դեպքում որն է ճիշտ  պատասխանըֈ 

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի բավարար, եթե թեսթի հարցերին տրվեն անսխալ 

պատասխաններֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Տեսական ուսուցում և գործնական աշխատանքֈ Ուսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, անվտանգության կանոնների հրահանգներ, անվտանգության 

նպատակներով օգտագործվող միջոցներ և այլնֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 6 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 6 ժամֈ 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Իմանալ էլեկտրասարքավորումների վերանորոգման և սպասարկման 

աշխատանքների ժամանակ սանիտարիայի և հիգիենայի պահանջներըֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում արտադրական սանիտարիայի և հիգիենայի հասկացությունները,  

բ. ճիշտ է ներկայացնում արտադրական միկրոկլիմայի նկատմամբ նորմատիվային պահանջները, 

գ. ճիշտ է թվարկում արտադրական աղմուկից և ցնցումներից պաշտպանվելու միջոցները, 

դ.  ճիշտ է ներկայացնում արտադրական լուսավորվածությանը ներկայացվող պահանջները և 

նորմերըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ` 

Արդյունքի գնահատումը կատարվելու է թեսթի միջոցով, որը պարունակելու է 

նորմատիվային պահանջների թվարկումը և պաշտպանման միջոցներըֈ Նա պետք է նշի, ինչպիսի 

սանիտարիայի և հիգիենայի նորմեր են կիրառվումֈ  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է համարվում, եթե թեսթի առաջադրանքը կատարվում է 

առնվազն 60 տոկոսովֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ` 

Տեսական ուսուցում և գործնական աշխատանքֈ Անհրաժեշտ է ունենալ ցուցադրական 

միջոցներ, ուսումնական գրականություն, տեսաֆիլմերֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 6 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Կատարել առաջին օգնության կազմակերպում և կիրառել անհրաժեշտ միջոցներֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ցուցադրում արհեստական շնչառության իրականացումը, 

բ. ճիշտ է ցուցադրում սրտի աշխատանքի վերականգնման իրականացումը, 

գ. ճիշտ է ցուցադրում արյան հոսքի դադարեցման իրականացումը և ճիշտ է դնում վիրակապ, 

դ. ճիշտ է վիրակապում կոտրվածքները, 

ե. ճիշտ է ցուցադրում այրվածքների դեպքում առաջին օգնության ցուցաբերումը, 

զ.  ճիշտ է ցուցադրում էլեկտրահարման դեպքում առաջին օգնության իրականացումըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Ուսանողը որոշակի գործողությունով պետք է ցույց տա մի քանի իրավիճակներում 

առաջին օգնության ցուցաբերելու կարգըֈ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար կհամարվի, եթե ճիշտ ցուցաբերվի առաջին օգնությունըֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Տեսական ուսուցում և գործնական աշխատատանքֈ Ուսուցման համար անհրաժեշտ է 

ունենալ առաջին օգնությանը վերաբերող գրականություն, տեսաֆիլմեր, պլակատներ, առաջին 

օգնության միջոցներ և այլնֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Դասախոսություն՝ 2 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 6 ժամֈ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ «ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ» 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԲՏ 4-10-001ֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ` 

Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ վեկտորական հանրահաշվի, 

ֆունկցիայի ածանցյալի և դիֆերենցիալի, ինտեգրալի, դիֆերենցիալ հավասարումների, 

հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերի ու դրանց 

կիրառությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև ձևավորել կիրառական խնդիրների լուծման 

կարողություններֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ` 72 ժամֈ 

Տեսական ուսուցում՝  36 ժամֈ 
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Գործնական պարապմունք՝ 36 ժամֈ 

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ` Չկանֈ  

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ` 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա. 

1. Իմանալ վեկտորական հանրահաշվի տարրերը և կատարել գործողություններ վեկտորների 

հետ, 

2. Իմանալ ֆունկցիայի ածանցյալը, դիֆերենցիալը, դրանց կիրառությունները և կատարել 

հաշվարկներ, 

3. Իմանալ ինտեգրալը, դրա կիրառությունները և կատարել հաշվարկներ, 

4. Իմանալ պարզագույն դիֆերենցիալ հավասարումների լուծումները, դրանց 

կիրառությունները և կատարել հաշվարկներ, 

5. Ճանաչել հավանականությունների տեսության ու մաթեմատիկական վիճակագրության 

տարրերը և կատարել հաշվարկներֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված 

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Իմանալ վեկտորական հանրահաշվի տարրերը և կատարել գործողություններ 

վեկտորների հետֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում վեկտորի հասկացությունը և վեկտորների հետ կատարվող 

գործողությունների կարգը, 

բ. ճիշտ է կատարում տրված վեկտորների գումարում, հանում, բազմապատկում թվով, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում վեկտորի պրոյեկցիան կոորդինատային առանցքների վրա, 

դ. ճիշտ է կատարում վեկտորի վերլուծումը բաղադրիչների, 

ե. ճիշտ է լուծում ուժերի և արագությունների գումարման, հատվածների երկարության և 

անկյունների որոշման պարզագույն խնդիրներֈ 

զ. ճիշտ է ներկայացնում վեկտորի դեկարտյան կոորդինատները տարածության մեջ և կատարում 

գործողություններ առաջադրված կոորդինատներով վեկտորների հետ. 

է. ճիշտ է որոշում վեկտորների սկալյար արտադրյալըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Որպես արդյունքի յուրացումը գնահատելու միջոց օգտագործվում է համակցված թեստ, 

որում առկա են երկու տիպի առաջադրանքներ. 

ա) Ճիշտ պատասխանի ընտրությամբ առաջադրանք. այս առաջադրանքը պարունակում է երկու 

ենթահարց, որոնք կատարման չափանիշների առաջին և երրորդ կետերում նշված 

հասկացությունների վերաբերյալ պնդումներ ենֈ Յուրաքանչյուր ենթահարցի պատասխանը պետք 

է ընտրել առաջարկվող չորս պատասխաններից, որոնցից միայն մեկն է ճիշտֈ 

բ) Տրված պատասխանով առաջադրանք. այս առաջադրանքը պարունակում է չորս ենթահարց, 

որոնք կատարման չափանիշների առաջինից չորրորդ կետերի վերաբերյալ հաշվարկային 

խնդիրներ ենֈ Յուրաքանչյուր ենթահարցի խնդիրը պետք է լուծել և ստանալ տրված 

պատասխանըֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Նպատակահարմար է կիրառել տիպօրինակով կատարման մեթոդըֈ Ուսանողը կարող է 

օգտագործել պարզագույն հաշվիչ և բանաձևերի աղյուսակֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 8 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Իմանալ ֆունկցիայի ածանցյալը, դիֆերենցիալը, դրանց կիրառությունները և 

կատարել հաշվարկներֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում ֆունկցիայի սահմանը և դրա անընդհատությունը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում ածանցյալի սահմանումը, դրա երկրաչափական իմաստը, 
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գ. ճիշտ է ներկայացնում ածանցման բանաձևերը, 

դ. ճիշտ է կատարում առաջադրված ֆունկցիաների ածանցումը, 

ե. ածանցյալի կիրառմամբ` ճիշտ է որոշում ֆունկցիայի գրաֆիկին տրված կետում տարված 

շոշափողի անկյունային գործակիցը և կազմած անկյունը, 

զ. ածանցյալի կիրառմամբ` ճիշտ է լուծում արագությունների որոշման, տրված միջակայքում 

ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքների որոշման պարզագույն խնդիրներ, 

է. ճիշտ է ներկայացնում ֆունկցիայի դիֆերենցիալը, դրա իմաստը և հաշվարկման կարգը, 

ը. դիֆերենցիալի կիրառմամբ` ճիշտ է կատարում մոտավոր հաշվարկներֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Որպես արդյունքի յուրացումը գնահատելու միջոց օգտագործվում է կարճ պատասխանով 

առաջադրանքը. այս առաջադրանքը պարունակում է չորս ենթահարց, որոնք կատարման 

չափանիշների բաժնում նշված կետերի վերաբերյալ հաշվարկային խնդիրներ ենֈ Յուրաքանչյուր 

ենթահարցի խնդիրը պետք է լուծել և ստանալ տրված պատասխանըֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Նպատակահարմար է կիրառել տիպօրինակով կատարման մեթոդըֈ Ուսանողը կարող է 

օգտագործել պարզագույն հաշվիչ և բանաձևերի աղյուսակֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 6 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 6 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Իմանալ ինտեգրալը, դրա կիրառությունները և կատարել հաշվարկներֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում ինտեգրալի էությունը, ինտեգրման կարգը և հիմնական բանաձևերը, 

բ. ըստ բանաձևերի ճիշտ է որոշում արտահայտությունների անորոշ ինտեգրալները և լուծում 

ինտեգրալին հանգող պարզագույն խնդիրներ, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում որոշյալ ինտեգրալը և դրա հաշվարկման կարգ, 

դ. ըստ Նյուտոն-Լայբնիցի բանաձևի ճիշտ է հաշվարկում որոշյալ ինտեգրալը, 

ե. որոշյալ ինտեգրալի կիրառմամբ` ճիշտ է լուծում կորագիծ սեղանների մակերեսների, պտտման 

մարմինների ծավալի և հեղուկի ճնշման հաշվարկման պարզագույն խնդիրներֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Որպես արդյունքի յուրացումը գնահատելու միջոց օգտագործվում է կարճ պատասխանով 

առաջադրանքը. այս առաջադրանքը պարունակում է չորս ենթահարց, որոնք կատարման 

չափանիշների բաժնում նշված կետերի վերաբերյալ հաշվարկային խնդիրներ ենֈ Յուրաքանչյուր 

ենթահարցի խնդիրը պետք է լուծել և ստանալ տրված պատասխանըֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Նպատակահարմար է կիրառել տիպօրինակով կատարման մեթոդըֈ Ուսանողը կարող է 

օգտագործել պարզագույն հաշվիչ և բանաձևերի աղյուսակֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 6 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 6 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Իմանալ պարզագույն դիֆերենցիալ հավասարումների լուծումները, դրանց 

կիրառությունները և կատարել հաշվարկներֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում դիֆերենցիալ հավասարումներին վերաբերող հիմնական 

հասկացությունները և սահմանումները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում առաջին կարգի, անջատվող փոփոխականներով, համասեռ և գծային 

դիֆերենցիալ հավասարումները և դրանց լուծման կարգը, 

գ. ճիշտ է լուծում պարզագույն դիֆերենցիալ հավասարումներ, 

դ. դիֆերենցիալ հավասարումների կիրառմամբ ճիշտ է լուծում շարժման օրենքները, 

ջերմաստիճանի փոփոխման և մետաղների հալման ու բյուրեղացման գործընթացները 

բնութագրող պարզագույն խնդիրներֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
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Որպես արդյունքի յուրացումը գնահատելու միջոց օգտագործվում է տրված պատասխանով 

առաջադրանք. այս առաջադրանքը պարունակում է հինգ ենթահարց, որոնք կատարման 

չափանիշների առաջինից հինգերորդ կետերի վերաբերյալ հաշվարկային խնդիրներ ենֈ 

Յուրաքանչյուր ենթահարցի խնդիրը պետք է լուծել և ստանալ տրված պատասխանըֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Նպատակահարմար է կիրառել տիպօրինակով կատարման մեթոդըֈ Ուսանողը կարող է 

օգտագործել պարզագույն հաշվիչ և բանաձևերի աղյուսակֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Դասախոսություն՝ 8 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 8 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Ճանաչել հավանականությունների տեսության ու մաթեմատիկական 

վիճակագրության տարրերը և կատարել հաշվարկներֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում հավանականության հասկացությունը, սահմանումը և 

հատկությունները, 

բ.  ճիշտ է ներկայացնում պատահական մեծությունների հասկացությունը, դրանց 

մաթեմատիկական սպասումը և բաշխման օրինաչափությունները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում մաթեմատիկական վիճակագրության հիմնական տարրերը և դրանց 

կիրառությունները, 

դ. ճիշտ է հաշվարկում անհամատեղելի իրադարձությունների գումարի և անկախ 

իրադարձությունների արտադրյալի հավանականությունները, 

ե. ըստ պատահական մեծությունների բաշխման ճիշտ է հաշվարկում դրանց մաթեմատիկական 

սպասումըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Որպես արդյունքի յուրացումը գնահատելու միջոց օգտագործվում է համակցված թեստ, 

որում առկա են երկու տիպի առաջադրանքներ. 

ա) ճիշտ պատասխանի ընտրությամբ առաջադրանք. այս առաջադրանքը պարունակում է երկու 

ենթահարց, որոնք կատարման չափանիշների առաջին և երրորդ կետերում նշված 

հասկացությունների վերաբերյալ պնդումներ ենֈ Յուրաքանչյուր ենթահարցի պատասխանը պետք 

է ընտրել առաջարկվող չորս պատասխաններից, որոնցից միայն մեկն է ճիշտֈ 

բ) տրված պատասխանով առաջադրանք. այս առաջադրանքը պարունակում է չորս ենթահարց, 

որոնք կատարման չափանիշների առաջինից չորրորդ կետերի վերաբերյալ հաշվարկային 

խնդիրներ ենֈ Յուրաքանչյուր ենթահարցի խնդիրը պետք է լուծել և ստանալ տրված 

պատասխանըֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Նպատակահարմար է կիրառել տիպօրինակով կատարման մեթոդըֈ Ուսանողը կարող է 

օգտագործել պարզագույն հաշվիչ և բանաձևերի աղյուսակֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 8 ժամֈ 
 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ` «ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ» 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԲՏ 4-10-002ֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ` 

Մոդուլի նպատակն է սովորողներին պարզաբանել ժամանակակից բնագիտության 

հիմնարար օրենքներըֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ`     36 ժամ 

Տեսական ուսուցում`  20 ժամֈ 

Գործնական պարապմունք`  16 ժամֈ 

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ` Չկան:  
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ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ` 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա. 

1. ճանաչել բնագիտությունը որպես բնական գիտությունների ամբողջություն, 

2. Իմանալ բնագիտության ժամանակակից մակարդակին հասնելու առավել կարևոր պատմական 

ուղենիշները, 

3. Ճանաչել իրական աշխարհի առավել ընդհանուր հատկություններըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված 

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. ճանաչել բնագիտությունը որպես բնական գիտությունների ամբողջությունֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում բնության հիմնարար օրենքները և դրանց ուսումնասիրման մեթոդները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում բնության ուսումնասիրման հիմնախնդիրները,  

գ.  ճիշտ է պատկերացնում մարդու դերը և տեղը աշխարհում, 

դ. ճիշտ է տարբերում բնագիտության զարգացման արդի փուլերըֈ  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի, թեսթային առաջադրանքի 

հիման վրաֈ Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ցուցաբերում է նյութի 

անհրաժեշտ իմացություն, կարողանում է որոշակի եզրահանգումներ կատարելֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Տեսական ուսուցումֈ Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական և ուսումնական 

գրականություն, ուսուցողական նյութեր, մեթոդական ցուցումներֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 6 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Իմանալ բնագիտության ժամանակակից մակարդակին հասնելու առավել կարևոր 

պատմական ուղենիշներըֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա.  ճիշտ է պատկերացնում բնափիլիսոփայությունը որպես բնագիտության 

նախապատրաստական փուլ, 

բ.  ճիշտ է ներկայացնում բնագիտության զարգացումը միջնադարում և 

տարերային։դիալեկտիկական զարգացման շրջանը, 

գ.  ճիշտ է ներկայացնում բնագիտության զարգացումը 20։րդ դարում,  

դ.  ճիշտ է ներկայացնում բնագիտության դերը աշխարհաճանաչման գործընթացումֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Ուսանողին որոշակի հարցեր կառաջադրվեն տիեզերքի ստեղծման նախնական պահի և 

հետագա զարգացման,երկրագնդի վրա կենդանական և բուսական աշխարհի առաջացման և 

զարգացման ուղիները, մարդկանց ծագման և զարգացման վերաբերյալֈ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է համարվում, եթե բանավոր հարցադրումներին 

պատասխանելիս ուսանողը հանդես է բերում մտքերը գրագետ և հիմնավոր ներկայացնելու 

ընդունակություն, իսկ գործնական աշխատանքները կատարում է ճիշտֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Դասախոսություն և գործնական պարապմունքներֈ Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 

գրականություն, մեթոդական նյութեր, թափանցաթերթիկներ, պրոյեկցիոն սարքֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 6 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 8 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ճանաչել իրական աշխարհի առավել ընդհանուր հատկություններըֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է պատկերացնում բնության նկարագրման մանրամասնիկային և ալիքային 

հայեցակարգերը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում միկրոաշխարհի ֆիզիկական և մատերիայի կառուցվածքը, 
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գ. ճիշտ է ներկայացնում մակրո- և մեգաաշխարհի օրինաչափությունները, 

դ. ճիշտ է պատկերացնում տարածությունը և ժամանակը, 

ե. ճիշտ է պատկերացնում բնության դինամիկական և վիճակագրական օրինաչափություններըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Բանավոր հարցազրույցներ, թեսթեր, ինքնուրույն աշխատանք՝ որոշակի 

հանձնարարությամբֈ Ստորև բերվում են այս արդյունքի հետ կապված որոշակի հարցերի 

բացատրություններ. 

ա. բնագիտության զարգացման պատմություն՝ 

 մատերիալիզմի և իդեալիզմի զարգացման ուղիները, 

 դասական մեխանիկայի օրենքները, 

 էներգիայի պահպանման օրենքները, 

 արեգակնային համակարգի հելիոցենտրիկ մոդելը, 

բ. ժամանակակից ֆիզիկայի հիմունքները՝ 

 ժամանակ և տարածություն, 

 ճառագայթման տեսակները, 

 ուլտրաձայնային տատանումներ, 

 օպտիկայի հիմունքներ, 

 էնդոսկոպիաֈ  

Արդյունքի ձեռքերումը բավարար կհամարվի, եթե ուսանողը առաջադրված թեսթերին 

պատասխանի ընդհանուր առմամբ ճիշտ, բանավոր հարցազրույցների ժամանակ ցուցաբերի 

նյութի էական կարևորություն ներկայացնող մասերի իմացություն, իսկ ցուցանիշների 

հաշվարկները կատարի ճիշտֈ  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Դասախոսություն, գործնական պարապմունքներֈ Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 

գրականություն, տիեզերքի, աստղային համակարգերի և մոլորակների ստեղծման վերաբերյալ 

տեսալսողական նյութեր, թափանցաթերթիկներ, պրոյեկցիոն սարք, համակարգիչֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 8 ժամֈ 
 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ «ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱՖԻԿԱ» 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԲՏ 4-10-003ֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ` 

Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել աշխատանքային պարզագույն գծագրեր 

կատարելու կարողություններֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ`     36 ժամֈ 

Տեսական ուսուցում՝  4 ժամֈ 

Գործնական պարապմունք՝  32 ժամֈ 

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ` Չկան: 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ` 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա. 

1. Կիրառել  գծագրերի ձևավորման տարրերը, 

2. Կատարել երկրաչափական կառուցումներ, 

3. Գծագրել սահուն անցումներ և լծորդումներ, 

4. Գծագրել պրոյեկցիաներֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ` 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված 

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Կիրառել  գծագրերի ձևավորման տարրերըֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 
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ա. ճիշտ է ընտրում թղթի ֆորմատը առաջադրված գծագրի համար, 

բ. ճիշտ է ընտրում առաջադրված առարկայի գծագրման մասշտաբը, 

գ. ճիշտ է կատարում շրջանակների մակագրությունները,  

դ. ճիշտ է կատարում գծագրերի գրատեսակները,  

ե. ճիշտ է կատարում գծապատում, 

զ. ճիշտ է պատկերում պայմանականությունների նշագրումները և չափագրումները, 

է. ճիշտ է պատկերում կենսաբժշկական համակարգերում օգտագործվող 

էլեկտրասարքավորումների և դրանց կառուցվածքային դետալների ու կիսահաղորդչային 

սարքերի պայմանական նշանակումները,   

ը. ճիշտ է ներկայացնում գծագրական երկրաչափության հիմնական դրույթները, 

թ.  պահպանում է գծագրման կանոններըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքի հիման վրաֈ 

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է գծագրման կանոնները 

օգտագործել  գծագրերի ձևավորման համապատասխան աշխատանքներ կատարելիսֈ  

Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել գծագրերի ձևավորման տարբեր տարրերի կատարման 

դեպքում համապատասխան գծագրման կանոնների, պայմանականությունների նշագրման և 

չափագրման ունակությունը ցուցադրելու հանգամանքի վրաֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքները 

կատարել է ամբողջությամբֈ Բացթողումներ և անճշտություններ չեն թույլատրվումֈ  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման և գործնական 

պարապմունքների միջոցովֈ Անհրաժեշտ է ունենալ գծագրման համար անհրաժեշտ բոլոր 

գործիքներըֈ ՈՒսուցումը պետք է իրականացնել կաբինետային պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 2 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 8 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Կատարել երկրաչափական կառուցումներֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է գծում առաջադրված գծատեսակները, 

բ. ճիշտ է կառուցում զուգահեռ և ուղղահայաց գծերը, 

գ. ճիշտ է կատարում ուղիղների բաժանումը հատվածների,  

դ. ճիշտ է կատարում անկյունների բաժանումը, 

ե. ճիշտ է կատարում աղեղների բաժանումը, 

զ. ճիշտ է կատարում բազմանկյունների կառուցումը,   

է. ճիշտ է կատարում տարբեր կորագծերի կառուցումըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքի հիման վրաֈ 

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է կատարել 

համապատասխան երկրաչափական կառուցումներֈ  

Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել տարբեր երկրաչափական կառուցումների 

կատարման դեպքում գծագրի ձևավորման տարրերի ունակությունը ցուցադրելու հանգամանքի 

վրաֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքները 

կատարել է ամբողջությամբֈ Թույլատրվում է ոչ էական բացթողումներ և անճշտություններֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է գործնական ուսուցման միջոցովֈ Անհրաժեշտ է 

ունենալ գծագրման համար անհրաժեշտ բոլոր գործիքներըֈ ՈՒսուցումը պետք է իրականացնել 

կաբինետային պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Գործնական աշխատանք՝ 8 ժամֈ 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Գծագրել սահուն անցումներ և լծորդումներֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում անցումների և լծորդումների տեսակները, 

բ. ճիշտ է կառուցում անմիջական անցումները, 

գ. ճիշտ է կառուցում է սահուն անցումները, 

դ.  ճիշտ է կառուցում լծորդումներըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքի հիման վրաֈ 

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է կատարել 

համապատասխան գծային անցումներ և լծորդումներֈ  

Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել տարբեր երկրաչափական պատկերներում սահուն 

անցումների և լծորդումների կառուցուման  ունակությունը ցուցադրելու հանգամանքի վրաֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքները 

կատարել է ամբողջությամբֈ Թույլատրելի են ոչ էական բացթողումներ և անճշտություններֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման և գործնական 

պարապմունքների միջոցովֈ Անհրաժեշտ է ունենալ գծագրման համար անհրաժեշտ բոլոր 

գործիքներըֈ ՈՒսուցումը պետք է իրականացնել կաբինետային պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 2 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 8 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Գծագրել պրոյեկցիաներֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է կառուցում կետի, գծի, հարթության պրոյեկցիաները, 

բ. ճիշտ է որոշում ուղիղների հարաբերական դիրքերը, 

գ. ճիշտ է պատկերում տրված դետալի գծագրերը տարբեր հարթություններում, 

դ. ճիշտ է պատկերում առաջադրված դետալների և հանգույցների կտրվածքները տարբեր 

հարթություններումֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքի հիման վրաֈ 

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է կատարել 

համապատասխան պատկերի պրոյեկցիանֈ  

Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել տարբեր պարզ երկրաչափական պատկերների 

պրոյեկցիաների կառուցման ունակությունը ցուցադրելու հանգամանքի վրաֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքները 

կատարել է ամբողջությամբֈ թույլատրվում է չնչին բացթողումներ և անճշտություններֈ  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է գործնական ուսուցման միջոցովֈ Անհրաժեշտ է 

ունենալ գծագրման համար անհրաժեշտ բոլոր  գործիքներըֈ ՈՒսուցումը պետք է իրականացնել 

կաբինետային պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Գործնական աշխատանք՝ 8 ժամֈ 
 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ «ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ» 

 
ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԲՏ 04-10-004 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 

Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ Էլեկտրատեխնիկայի հիմնական 

հասկացությունների, հաստատուն և փոփոխական հոսանքների էլեկտրական շղթաների, 

դրանցում ընթացող էլեկտրամագնիսական երևույթների մասին, ինչպես նաև ձևավորել 

էլեկտրական և մագնիսական շղթաներ հաշվարկելու կարողություններֈ 
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ՄՈԴՈՒԼԻ  ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ`     108 ժամֈ 

Տեսական ուսուցում՝  52 ժամֈ 

Գործնական պարապմունք ՝ 56 ժամֈ 

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ` Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է 

ուսումնասիրած լինի ԱԱՕ 4-10-001 «Անվտանգություն և առաջին օգնություն» մոդուլըֈ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ` 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա. 

1. Ներկայացնել էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի առաջացումը և բնութագրերը  

2. Տարբերակել հաստատուն հոսանքի էլեկտրական շղթայի հիմնական հասկացությունները և 

հաշվարկել շղթայի պարամետրերը, 

3. Սահմանել փոփոխական հոսանքի էլեկտրական շղթայի հիմնական հասկացությունները, 

հաշվարկել շղթայի պարամետրերը, 

4. Ճանաչել մագնիսական շղթայի հիմնական հասկացությունները, հաշվարկել մագնիսական 

շղթան, 

5.  Իմանալ էլեկտրական շղթաների անցումային պրոցեսներըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված 

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի առաջացումը և 

բնութագրերըֈ  

 ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է բացատրում էլեկտրական դաշտի առաջացումը, 

բ. ճիշտ է բացատրում մագնիսական դաշտի առաջացումը,  

գ.  ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի բնութագրերըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և թեսթային 

հանձնարարություն կատարելու հիման վրաֈ Հարց ու պատասխանի միջոցով ստուգվելու է 

էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի մասին ընդհանուր գիտելիքները, դրանց μնութագրիչներըֈ 

Թեսթի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է ըստ դաշտի տեսակի ընտրել նրա առաջացման 

հնարավոր պայմանները, յուրաքանչյուրի հիմնական բնութագրերըֈ 

Ստորև ներկայացվում է. 

ա) էլեկտրական դաշտի առաջացման պայմանները և հիմնական բնութագրերը. 

- էլեկտրական լիցք, 

- հոսանքի խտություն, 

- հոսանքի ուժ, 

- լարում, 

- դիմադրություն, 

- էլշու, 

- էլեկտրական պոտենցիալ, 

- էլեկտրական շղթա, 

բ) մագնիսական դաշտի առաջացման պայմանները և հիմնական μնութագրերը. 

- մագնիս, 

- կոճ, 

- էլեկտրական հոսանք, 

- ինդուկցիա, 

- լարվածություն, 

- մագնիսական թափանցելիություն, 

- մշու, 

- մագնիսական պոտենցիալ, 

- մագնիսական հոսք, 

- մագնիսական հաստատուն, 
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- մագնիսական շղթաֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը հարցերին ընդհանուր առմամբ 

պատասխանի ճիշտֈ Թույլատրվում է որոշակի բացթողումներ և անճշտություններֈ Թեսթային 

առաջադրանքը պետք է կատարվի առնվազն 70 տոկոս ճշտությամբֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցովֈ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցովֈ Անհրաժեշտ 

է ունենալ ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, դաշտերի պատկերների 

բաշխվածության համակարգչային ծրագրային նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, ըստ 

ցուցադրական նյութի տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ Հնարավորության դեպքում ցանկալի 

է ուսուցումն իրականացնել կաբինետային պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Տարբերակել հաստատուն հոսանքի էլեկտրական շղթայի հիմնական 

հասկացությունները և հաշվարկել շղթայի պարամետրերըֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում հաստատուն հոսանքի գծային էլեկտրական շղթայի հիմնական 

հասկացությունները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում հաստատուն հոսանքի գծային էլեկտրական շղթայի աշխատանքային 

ռեժիմները, 

գ. ճիշտ է հաշվում հաստատուն հոսանքի առաջադրված գծային էլեկտրական շղթայի 

պարամետրերը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում հաստատուն հոսանքի ոչ գծային էլեկտրական շղթայի 

առանձնահատկությունները, 

ե. ճիշտ է հաշվում հաստատուն հոսանքի առաջադրված ոչ գծային էլեկտրական շղթայի 

պարամետրերըֈ  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի, թեսթային 

հանձնարարություն կատարելու և գործնական արդյունքների հիման վրաֈ Հարց ու պատասխանի 

միջոցով ստուգվելու է հաստատուն հոսանքի էլեկտրական շղթայի և դրանց պարամետրերի 

մասին ընդհանուր գիտելիքներըֈ 

Գործնական առաջադրանքի ընթացքում ուսանողին հանձնարարվելու է հաշվարկել 

հաստատուն հոսանքի շղթայի պարամետրերը ըստ հանձնարարված նախնական տվյալներիֈ 

Առաջադրանքը պետք է հնարավորություն տա ստուգել ուսանողի կողմից ըստ շղթայի 

կառուցվածքի պարամետրերը հաշվարկելու առավել նպատակահարմար տարբերակը ընտրելու 

ունակությունըֈ 

Ստորև ներկայացվում է. 

ա) հաստատուն հոսանքի շղթայի հիմնական հասկացությունները և աշխատանքային ռեժիմները. 

- էլեկտրական շղթայի անվանական աշխատանքային ռեժիմ, 

- պարապ ընթացքի ռեժիմ, 

- կարճ միացման ռեժիմ, 

- համաձայնեցված ռեժիմ, 

- գծային տարր, 

- ոչ գծային տարր, վոլտամպերային բնութագիր, 

- հաստատուն հոսանքի ոչ գծային էլեկտրական շղթա, 

բ/ հաստատուն հոսանքի շղթայի հաշվարկային պարամետրերն ու հաշվարկի համար 

անհրաժեշտ կախվածությունները 

- ճյուղի հոսանք, 

- կոնտուրի հոսանք, 

- հոսանքի աղμյուր, 
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- գծային շղթա, 

- ոչ գծային շղթա, 

- Օհմի օրենքը, 

- Կիրխհոֆի առաջին օրենքները, 

- Կիրխոֆի երկրորդ օրենքը, 

- կոնտուրային հոսանքների օրենքը, 

- երկու հանգույցների մեթոդֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը հարցերին ընդհանուր առմամբ 

պատասխանի ճիշտֈ Թույլատրելի է որոշակի բացթողումներ և անճշտություններֈ Գործնական 

առաջադրանքը կատարելիս ուսանողը պետք է պարամետրերի հաշվարկումը կատարի ճիշտ, 

սակայն առանձին միջակայքերում կարող է որոշակի պարամետրեր բաց թողնելֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցովֈ 

Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային 

պրոյեկտոր, ըստ ցուցադրական նյութի տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ Հնարավորության 

դեպքում ցանկալի է ուսուցումն իրականացնել կաբինետային պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 12 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Սահմանել փոփոխական հոսանքի էլեկտրական շղթայի հիմնական 

հասկացությունները, հաշվարկել շղթայի պարամետրերըֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում փոփոխական հոսանքի շղթայի տարրերն ու պարամետրերը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում փոփոխական հոսանքի միաֆազ և եռաֆազ շղթաների հիմնական 

հասկացությունները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում փոփոխական հոսանքի միաֆազ և եռաֆազ շղթաների աշխատանքային 

ռեժիմները, 

դ. ճիշտ է հաշվում փոփոխական հոսանքի առաջադրված միաֆազ և եռաֆազ շղթաների 

պարամետրերը, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում ռեզոնանսային «երևույթները փոփոխական հոսանքի շղթայումֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի, գործնական առաջադրանք 

կատարելու հիման վրաֈ Հարց ու պատասխանի միջոցով ստուգվելու է փոփոխական հոսանքի 

էլեկտրական շղթայի մասին ընդհանուր գիտելիքները, դրանց աշխատանքային ռեժիմներըֈ 

Գործնական արդյունքների միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է հաշվարկել միաֆազ և 

եռաֆազ շղթայի պարամետրերը ըստ հանձնարարված նախնական տվյալներիֈ 

Ստորև ներկայացվում է. 

ա) փոփոխական հոսանքի միաֆազ և եռաֆազ շղթաների հիմնական հասկացությունները և 

աշխատանքային ռեժիմները, 

- ֆազա, 

- անկյունային հաճախություն, 

- ֆազային տեղաշարժ լարման և հոսանքի միջև, 

- սինուսոիդալ հոսանքի միաֆազ էլեկտրական շղթա, 

- սինուսոիդալ հոսանքի շղթայի հզորությունը, 

- հզորության գործակից, 

- ակտիվ , ինդուկտիվ և ունակային դիմադրություններ, 

- էլշու-ի ակնթարթային, ամպլիտուդային և գործող արժեքներ, 

- լարման ակնթարթային, ամպլիտուդային և գործող արժեքներ, 

- հասանքի ակնթարթային ամպլիտուդային և գործող արժեքներ, 

- ռեզոնանսային երևույթները փոփոխական հոսանքի շղթաներում, 

- հաճախականային բնութագրեր, 
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- ոչ սինուսոիդալ հոսանքներ, 

- ոչ սինուսոիդալ էլեկտրական մեծությունների գործող արժեքները, 

- ոչ գծային տարրերով փոփոխական հոսանքի էլեկտրական շղթաներ, 

- եռաֆազ հոսանքի էլեկտրական շղթաներֈ 

բ/ փոփոխական հոսանքի միաֆազ և եռաֆազ շղթաների հաշվարկներ 

- համալիր էլեկտրական մեծություններ, 

- Օհմի օրենքը համալիր պարամետրերով, 

- վեկտորական դիագրամ, 

- Կիրխոֆի օրենքը համալիր պարամետրերի համար, 

- փոփոխական հոսանքի չճյուղավորված շղթա, 

- փոփոխական հոսանքի ճյուղավերված շղթա, 

- ոչ սինուսոիդալ հոսանքի շղթաների հաշվարկը, 

- սինուսոիդալ հոսանքի միաֆազ շղթայի հաշվարկը, 

- սիմետրիկ եռաֆազ շղթայի հաշվարկը, 

- ոչ սիմետրիկ եռաֆազ շղթայի հաշվարկըֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը հարցերին ընդհանուր առմամբ 

պատասխանի ճիշտ` որոշակի բացթողումներով և անճշտություններովֈ Գործնական 

առաջադրանքը կատարելիս բոլոր հաշվարկները պետք է կատարվի ճիշտ, թույլատրելի է 

հաշվարկվող որոշակի պարամետրերի բացթողումըֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցովֈ 

Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային 

պրոյեկտոր, ըստ ցուցադրական նյութի տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ Հնարավորության 

դեպքում ցանկալի է տեսական և գործնական ուսուցումն իրականացնել կաբինետային 

պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում` 10 ժամֈ 

Լաբորատոր աշխատանք` 16 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Ճանաչել մագնիսական շղթայի հիմնական հասկացությունները, հաշվարկել 

մագնիսական շղթանֈ  

 ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի և փոխադարձ 

ինդուկտիվության հասկացությունները,  

բ. ճիշտ է ներկայացնում մագնիսական շղթայի հիմնական հասկացությունն”րը, 

գ. ճիշտ է կատարում հանձնարարված մագնիսական շղթայի հաշվարկը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական և մագնիսական դաշտի նմանությունըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և թեսթային 

հանձնարարություն կատարելու հիման վրաֈ Հարց ու պատասխանի միջոցով ստուգվելու է 

ինդուկցիայի և փոխադարձ ինդուկտիվության մասին ընդհանուր գիտելիքները, դրանց հաշվարկըֈ  

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը հարցերին ընդհանուր առմամբ 

պատասխանի ճիշտֈ Թույլատրվում է որոշակի բացթողումներ և անճշտություններֈ Թեսթային 

առաջադրանքը պետք է կատարվի առնվազն 70 տոկոս ճշտությամμֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցովֈ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական ուսուցման միջոցովֈ Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, դաշտերի պատկերների μաշխվածության 

համակարգչային ծրագրային նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, ըստ ցուցադրական 

նյութի տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ Հնարավորության դեպքում ցանկալի է ուսուցումն 

իրականացնել կաբինետային պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 
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Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 8 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Իմանալ էլեկտրական շղթաների անցումային պրոցեսներըֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում շղթաներում անցումային պրոցեսների առաջացումը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում անցումային պրոցեսների գործնական կիրառման տեղը տարբեր 

շղթաներում, 

գ.  ճիշտ է ներկայացնում տիպային անցումային պրոցեսների հաշվարկման կարգըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով, որի ընթացքում 

ստուգվելու է գծային էլեկտրական շղթաների անցումային պրոցեսների մասին ուսանողի ունեցած 

ընդհանուր գիտելիքներըֈ 

Ստորև ներկայացվում է. 

ա) անցումային պրոցեսների առաջացման պայմանները և գործնական կիրառման տեղը տարբեր 

շղթաներում 

- հաստատված ռեժիմ, 

- կոմուտացիա, 

- ժամանակի հաստատուն, 

- անցում մեկ հաստատված ռեժիմից մյուսին, 

- անցումային պրոցեսները հաստատուն լարման աղբյուրով շղթայում, 

- անցումային պրոցեսները փոփոխական հոսանքի շղթաներումֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը հարցերին ընդհանուր առմամբ 

պատասխանի ճիշտֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների 

միջոցովֈ Տեսական ուսուցման ընթացքում պետք է առանձնահատուկ ուշադրություն դարձվի 

գծային էլեկտրական շղթաներում անցումային երևույթների ուսումնասիրմանըֈ 

Գործնական պարապմունքների ընթացքում լուծվում են խնդիրներ հաստատուն հոսանքի 

պարզագույն էլեկտրական շղթաներում անցումային երևույթների հաշվարկման վերաբերյալֈ  

Փորձնականորեն ուսումնասիրվում են անցումային երևույթները, չափվում են 

փոփոխականներըֈ Ուսումնառությունն արդյունավետ իրականացնելու նպատակով պետք է 

ցուցադրվեն ակնդետ նյութեր և ունենալ լաբորատոր ստենդ կամ էլ համապատասխան չափիչ-

հսկիչ սարքավորումներ և տարրային բազա` օսցիլոգրաֆ, վոլտմետրեր, ամպերմետրեր, 

ռեոստատներ, դրոսելներ, կոնդենսատորներ և կոմուտացնող սարքավորումներֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 16 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամֈ 
ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԿԱ» 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԲՏ 04-10-005 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 

Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ էլեկտրական սարքավորումների 

աշխատանքի ժամանակ դրսևորվող կինեմատիկական երևույթների, մեխանիզմներում կիրառվող 

փոխանցման տեսակների առանձնահատկությունների մասինֈ  

ՄՈԴՈՒԼԻ  ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ`     72 ժամֈ 

Տեսական ուսուցում՝  36 ժամֈ 

Գործնական պարապմունք՝  36 ժամֈ 

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ` Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է 

ուսումնասիրած լինի ԱԱՕ։ 4։-10-։001 «Անվտանգություն և առաջին օգնություն» մոդուլըֈ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ` 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա. 
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1. Ճանաչել ստատիկայի հիմնական հասկացությունները, 

2. Իմանալ կինեմատիկայի երևույթների դրսևորումները էլեկտրական սարքավորումների 

աշխատանքի ժամանակ, 

3. Ճանաչել մեխանիզմներում կիրառվող փոխանցման տեսակների առանձնահատկությունները, 

4. Իմանալ էլեկտրասարքավորումների շարժական մասերի պատրաստման համար 

օգտագործված նյութերի մեխանիկական հատկությունների փոփոխություններըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված 

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել ստատիկայի հիմնական հասկացություններըֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է բացատրում ուժերի փոխազդեցությունները, 

բ. ճիշտ է բացատրում հարթ և տարածական ուժային համակարգերը, նրանց 

հավասարակշռության պայմանը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ծանրության կենտրոնի հասկացությունըֈ  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է թեսթային հանձնարարություն և գործնական 

առաջադրանք կատարելու հիման վրաֈ Թեսթի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է ըստ 

կիրառման տեղի նշել ստատիկական համակարգերի տեսակները, իսկ գործնական 

հանձնարարությամբ` ըստ առաջարկվող պայմանների որոշել մարմինների ծանրության 

կենտրոնի տեղը հավասարակշռության պայմանիցֈ 

Ստորև ներկայացվում է. 

ա) ստատիկական համակարգերի տեսակները 

- հարթ ձողային, 

- տարածական ձողային, 

- շրջանակներ, 

- սալեր 

բ) համակարգերի ուժային սխեմաները 

- հարթ ուժային սխեմաներ, 

- տարածական ուժային սխեմաներ, 

- ուժային համակարգերի հավասարակշռումը, 

- հակազդումներ և դրանց որոշման եղանակները, 

գ) ստատիկական համակարգերի հավասարակշռումը 

- ուժերի հավասարակշռման պայմանները ըստ պրոյեկցիաների, 

- արդյունարար հավասարակշռող ուժի որոշումըֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթերին ընդհանուր առմամբ 

պատասխանի ճիշտֈ Թույլատրվում է որոշակի բացթողումներ և անճշտություններֈ Գործնական 

առաջադրանքը պետք է կատարվի անսխալֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման և գործնական 

պարապմունքների միջոցովֈ Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, ցուցադրական 

նյութեր, համապատասխան սարքեր և գործիքներֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 8 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Իմանալ կինեմատիկայի երևույթների դրսևորումները էլեկտրական 

սարքավորումների աշխատանքի ժամանակֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ներկայացնում է էլեկտրական մեքենաների այն հանգույցները, որտեղ առաջանում են ուժեր, 

բ. բացատրի ուժերի պատճառով առաջացող հետևանքները,  
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գ. ճիշտ է բացատրի ուժերի մոմենտների դրսևորումը էլեկտրատեխնիկական 

սարքավորումներումֈ  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և թեսթային 

հանձնարարություն կատարելու հիման վրաֈ Հարց ու պատասխանի միջոցով ստուգվելու է 

էլեկտրատեխնիկական սարքերում ուժի մոմենտի դրսևորումների մասին ընդհանուր 

գիտելիքներըֈ Թեսթի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է ընտրել էլեկտրակամեխանիկական 

սարքերի այն հանգույցները որոնցում առաջանում են ուժերֈ 

Ստորև ներկայացվում է. 

ա) էլեկտրամեխանիկական սարքերում կինեմատիկայի երևույթների դրսևորումներն ու 

բնութագրիչները 

- իներցիայի մոմենտ, 

- դինամիկ մոմենտ 

- թափքի մոմենտ, 

- պտտման անկյունային արագություն, 

- զանգված, 

- արագացում, 

- իներցիայի շառավիղ, 

- լիսեռ, 

- խարիսխ, 

- ծանրության կենտրոնֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը հարցերին ընդհանուր առմամբ 

պատասխանի ճիշտֈ Թույլատրվում է որոշակի բացթողումներ և անճշտություններֈ Թեսթային 

առաջադրանքը պետք է ընդհանուր առմամբ կատարվի ճիշտֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցովֈ  

Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, էլեկտրարեխնիկական 

սարքերում ուժերի մոմենտների դրսևորումների համակարգչային ծրագրային նյութեր, 

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, ըստ ցուցադրական նյութի տեսակի այլ տեխնիկական 

միջոցներֈ  

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ճանաչել մեխանիզմներում կիրառվող փոխանցման տեսակների 

առանձնահատկություններըֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում փոկային փոխանցումը,  

բ. ճիշտ է ներկայացնում ատամնանիվային փոխանցումը,  

գ. ճիշտ է ներկայացնում որդնակային փոխանցումը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում կցորդիչների դերը, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում ռեդուկտորների գործնական կիրառման անհրաժեշտությունը,   

զ. ճիշտ է բացատրում ռեդուկտորի և շարժաբերի համակցման սկզբունքըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրաֈ Հարց ու 

պատասխանի միջոցով ստուգվելու է մեխանիզմներում օգտագործվող փոխանցումների 

տեսակների և առանձնահատկությունների մասին ընդհանուր գիտելիքներըֈ 

Ստորև ներկայացվում է. 

ա) մեխանիզմներում օգտագործվող փոխանցման տեսակների բնութագրիչները 

- փոխանցման հարաբերակցություն, 

- փոխանցման օղակ, 

- անկյունային արագությունների հարաբերություն, 
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- շարժման փոխանցում, 

- պարզ և բարդ փոխանցումներ, 

- փոկանիվ, 

- փոկանիվի տրամագիծ, 

- անիվների ատամների թիվը, 

- անիվների տրամագիծ, 

բ) կցորդիչների և ռեդուկտորի կիրառական առանձնահատկությունները 

- տանող լիսեռ, 

- տարվող լիսեռ, 

- տանող լիսեռի պտտական շարժում, 

- շարժիչ, 

- մեխանիզմ, 

- շթման կցորդիչ, 

- ֆեռոփոշային կցորդիչ, 

- ինդուկցիոն կցորդիչ, 

- հիստերեզիսային կցորդիչ, 

- սահմանային պտտական հաճախականություն, 

- անվանական մոմենտ, 

- մնացորդային մոմենտ, 

- արագագործություն, 

- արագ մաշվող դետալներ, 

- փոխանցման մոմենտ, 

- ցածր հզորության շարժիչներ, 

- բարձր հզորության շարժիչներֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը հարցերին ընդհանուր առմամբ 

պատասխանի ճիշտֈ Թույլատրվում է որոշակի բացթողումներ և անճշտություններֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցովֈ 

Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային 

պրոյեկտոր, ըստ ցուցադրական նյութի տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ  

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Իմանալ էլեկտրասարքավորումների շարժական մասերի պատրաստման համար 

օգտագործված նյութերի մեխանիկական հատկությունների փոփոխություններըֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում պարզագույն ձևախեղման ազդեցությունները մեխանիզմների 

դետալներում, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում  մեխանիզմների դիմացկանությանը և կոշտությանը վերաբերող 

պահանջները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում լիսեռի պատրաստման համար օգտագործված նյութի հատկությունների 

փոփոխությունները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում առանցքակալների պատրաստման համար օգտագործված նյութի 

հատկությունների փոփոխությունները, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում ռոտորի պատրաստման համար օգտագործված նյութի հատկությունների 

փոփոխությունները, 

զ. ճիշտ է ներկայացնում կոնտակտների պատրաստման համար օգտագործված նյութի 

հատկությունների փոփոխությունները, 

է. ճիշտ է ներկայացնում լիսեռի, առանցքակալների, ռոտորի, կոնտակտների պատրաստման 

համար օգտագործված նյութի հատկությունների փոփոխությունների գործնական կիրառումըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 
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Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրաֈ Հարց ու 

պատասխանի միջոցով ստուգվելու է էլեկտրասարքավորումների շարժական մասերի 

պատրաստման համար օգտագործված նյութերի մեխանիկական հատկությունների փոփոխման 

մասին ընդհանուր գիտելիքներըֈ 

Ստորև ներկայացվում է. 

ա/ լիսեռի, առանցքակալի, ռետորի պատրաստման համար օգտագործվող նյութերի 

հատկությունների փոփոխման բնութագրիչները. 

- դետալների նախագծման առանձնահատկությունները, 

- դետալի օգտագործման տեղը, 

- մշակման փուլում դետալին ներկայացվող պահանջները, 

- ճարտարագիտական հաշվարկի սկզμունքներ, 

- կոնստրուկցիոն նյութերի մեխանիկական հատկությունները, 

- լարվածադեֆորմացիոն վիճակ, 

- ամրություն, 

- ծռում, ոլորում, 

- տեղաշարժ ծռման դեպքում, 

- դինամիկ բեռ, 

- մեխանիկական տատանումներ, 

- տեխնիկական փոփոխություններ, 

բ) կոնտակտների պատրաստման համար օգտագործվող նյութերի հատկությունների փոփոխման 

բնութագրիչները. 

- կոնտակտի դիմադրություն, 

- կոնտակտային սեղմող ուժ, 

- կոնտակտների ձևը, 

- կոնտակտային նյութերը, 

- կոնտակտային նյութի էլեկտրականհաղորդականություն, 

- կոնտակտային նյութի ջերմահաղորդականություն, 

- կոնտակտային նյութի հալման ջերմաստիճան, մեխանիկական ամրություն, 

- աշխատանքային հոսանքի և լարման թույլատրելի արժեքներ, 

- աղեղակայունություն, վիբրոկայունությունֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը հարցերին ընդհանուր առմամբ 

պատասխանի ճիշտֈ Թույլատրվում է որոշակի բացթողումներ և անճշտություններֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցովֈ 

Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային 

պրոյեկտոր, ըստ ցուցադրական նյութի տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ Հնարավորության 

դեպքում ցանկալի է ուսուցումն իրականացնել կաμինետային պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 8 ժամֈ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՎ ՄԻԿՐՈՊՐՈՑԵՍՈՐԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱ» 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԲՏ 4-10-006 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ` 

Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ էլեկտրոնիկայի հիմնական 

հասկացությունների, կիսահաղորդչային սարքերի, միկրոպրոցեսորային և իմպուլսային 

տեխնիկային տիրապետելու հմտությունների մասինֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ`     108 ժամ 

Տեսական ուսուցում  48 ժամ 

Գործնական պարապմունք  60 ժամ 
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ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ` Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես 

ուսումնասիրած լինի ԱԱՕ։ 4։ -10 -։001 «Անվտանգություն և առաջին օգնություն», ԲՏ։ 4 -։10։-004 

«Էլեկտրատեխնիկա» մոդուլներըֈ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ` 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա. 

1. Ներկայացնել կիսահաղորդչային սարքերը աշխատանքի սկզբունքը, 

2. Ճանաչել էլեկտրոնային սարքավորումների տեսակները, աշխատանքի սկզբունքը և կիրառման 

բնագավառները, 

3. Ճանաչել բժշկական էլեկտրասարքավորումներում օգտագործվող միկրոպրոցեսորների և 

միկրոկոնտրոլերների տարատեսակները, 

4. Կատարել ծրագրային և ապարատային կցորդումներ միկրոկոնտրոլերի հետ, 

5. Կատարել բժշկական էլեկտրասարքավորումներում օգտագործվող էլեկտրոնային սխեմաների 

ու միկրոպրոցեսորների միացման աշխատանքներ, 

6. Կատարել բժշկական էլեկտրասարքավորումներում օգտագործվող կիսահաղորդչային սարքերի 

և միկրոպրոցեսորների ընտրություն և տեղակայում, 

7. Բացատրել ուժեղարարի աշխատանքի սկզբունքը և կիրառման բնագավառները, 

8. Ներկայացնել գեներատորի տեսակները, աշխատանքի սկզբունքը և կիրառման բնագավառներըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ` 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված 

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել կիսահաղորդչային սարքերը աշխատանքի սկզբունքըֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրասարքավորումներում կիսահաղորդչային սարքերի կիրառման 

առավելությունները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրասարքավորումներում կիսահաղորդչային սարքերի կիրառման 

թերությունները, 

գ. ճիշտ է բացատրում էլեկտրասարքավորումներում օգտագործվող կիսահաղորդչային սարքերի՝ 

դիոդների, տիրիստորների, տրանզիստորների, միկրոսխեմաների, աշխատանքը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում ֆոտոէլեկտրոնային տարրերի տեսակները, նշանակությունը, կիրառման 

տեղը և աշխատանքի սկզբունքը,   

ե. ճիշտ է ներկայացնում կիսահաղորդչային սարքերի մակնիշավորումը, 

զ. ճիշտ է բացատրում կիսահաղորդչային սարքերի աշխատանքային բնութագրերըֈ  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և թեսթային 

հանձնարարություն կատարելու հիման վրաֈ Հարց ու պատասխանի միջոցով ստուգվելու 

էլեկտրասարքավորումներում կիսահաղորդչային սարքերի կիրառման առավելություններն ու 

թերություններըֈ Թեսթի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է ընտրել 

էլեկտրասարքավորումներում օգտագործվող կիսահաղորդչային սարքերը և նրանց 

աշխատանքային բնութագրերըֈ 

Ստորև ներկայացվում է. 

ա/ էլեկտրասարքավորումներում օգտագործվող կիսահաղորդչային սարքերի տեսակները 

- կիսահաղորդչային դիոդ 

- տրանզիստոր, 

- տիրիստոր, 

- ինտեգրալային միկրոսխեմաներ, 

- թվային և անալոգային միկրոսխեմաներֈ 

բ/ էլեկտրական ապարատներում օգտագործվող էլեկտրոնային սարքերի կիրառման 

բնութագրիչները 

- արագագործություն, 

- կոնտակտների հպման ժամանակ, 

- կոմուտացիայի խորություն, 
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- կորուստներ, 

- զգայնություն, 

-գերլարումներին դիմանալու ընդունակությունֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը հարցերին ընդհանուր առմամբ 

պատասխանի ճիշտ` որոշակի ոչ էական բացթողումներով և անճշտություններովֈ Թեսթային 

առաջադրանքը պետք է կատարվի բացարձակ ճիշտֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցովֈ 

Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային 

պրոյեկտոր կիսահաղորդչային սարքերի բնութագրերի ներկայացման համար, ըստ ցուցադրական 

նյութի տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ Հնարավորության դեպքում ցանկալի է ուսուցումն 

իրականացնել կաբինետային պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ճանաչել էլեկտրոնային սարքավորումների տեսակները, աշխատանքի սկզբունքը 

և կիրառման բնագավառներըֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է դասակարգում կիսահաղորդչային ուղղիչ սարքերը և ներկայացնում դրանց 

նշանակությունը, կիրառման բնագավառները, 

բ. ճիշտ է բացատրում կիսահաղորդչային ուղղիչ սարքերի աշխատանքի սկզբունքը, 

գ. հանում է կիսահաղորդչային ուղղիչ սարքերի բնութագրերը՝ ըստ տրված տեխնիկական 

առաջադրանքի, 

դ. ճիշտ է դասակարգում ստաբիլիզատորները, 

ե. ճիշտ է բացատրում ստաբիլիզատորների աշխատանքի սկզբունքը, 

զ. հանում է ստաբիլիզատորի բնութագրերը, 

է. ճիշտ է դասակարգում կիսահաղորդչային ուժեղացնող սարքերը և ներկայացնում դրանց 

նշանակությունն ու կիրառման բնագավառները, 

ը. ճիշտ է բացատրում կիսահաղորդչային ուժեղացնող սարքերի հիմնական ցուցանիշները, 

պարամետրերը և աշխատանքի սկզբունքը, 

թ. ճիշտ է ներկայացնում թվային և այբուբենթվային արտացոլիչների տեսակները և 

կիրառությունը, 

ժ. ճիշտ է բացատրում թվային և այբուբենթվային արտացոլիչների աշխատանքային բնութագրերը, 

ժա. ճիշտ է ներկայացնում իմպուլսային սարքերի նշանակությունը և կիրառման բնագավառները, 

ժբ. ճիշտ է բացատրում իմպուլսային սարքերի աշխատանքի սկզբունքըֈ  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

 Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է ներկայացված անհրաժեշտ նյութերի օգնությամբ, 

հարց ու պատասխանի միջոցով, ինչպես նաև հանձնարարություն կատարելու հիման վրաֈ 

Ստորև ներկայացվում են. 

1. Դասակարգում է կիսահաղորդչային սարքերը և տրված հանգույցի վրա ցույց Է տալիս 

կիսահաղորդչային ուժեղացնող սարքերը, տիրիստորները և դրանց մակնիշավորմամբ 

կարողանում է տալ բացատրություններ դրանց կիրառման բնագավառների մասինֈ 

2. Բացատրում է կիսահաղորդչային ուղղիչ աշխատանքի սկզբունքըֈ Ըստ տեխնիկական 

առաջադրանքի հանում է դրա վոլտ-ամպերային բնութագիծըֈ 

Այս արդյունքի գնահատումը մասամբ իրականացվում է գործնական անհատական 

աշխատանքների կատարման արդյունքներովֈ Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե 

ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարում պահանջվող առաջադրանքը և ընթացիկ գործնական 

անհատական աշխատանքների կատարողականը բավարար մակարդակի էֈ  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների 

միջոցովֈ Արդյունքի ուսուցման ծրագիրը պետք է ընդգրկի ռադիոէլեկտրոնային 
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սարքավորումներում կիրառվող կիսահաղորդչային դիոդների և տիրիստորների աշխատանքի 

սկզբունքի, դրանց հիմնական բնութագրերի և կիրառման յուրահատկությունների վերաբերյալ 

բաժիններֈ Գործնական պարապունքների ընթացքում պետք է մանրամասնվեն կիսահաղորդչային 

սարքերի հիմնական էլեկտրական պարամետրերը, տրվեն որոշ մանրամասներ դրանց ստատիկ և 

դինամիկ պարամետրերի վերաբերյալֈ Պետք է բացատրվի, թե’ ինչպե՞ս մակնիշավորումով 

կարելի է որոշել դրանց էլեկտրական պարամետրերը և կիրառման ոլորտներըֈ Տեսական և 

գործնական պարապունքներում պետք է ներկայացվեն օգտագործման կոնկրետ օրինակներֈ Այս 

արդյունքի ուսուցանման համար անհրաժեշտ է ունենալ դիդակտիկ և այլ տեսանյութեր` 

կիսահաղորդչային դիոդների, տիրիստորների հիմնական տարատեսակների և կիրառման 

ոլորտների մասինֈ Համապատասխան մասնագիտական լաբորատորիայում պետք է առկա լինեն 

բավարար քանակի ուսումնասիրվող կիսահաղորդչային տարրերֈ Պետք է ունենալ 

ուսումնամեթոդական գրականություն` համապատասխան դասագիրք կամ ուսումնական 

ձեռնարկ, տեղեկագրքերֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ճանաչել բժշկական էլեկտրասարքավորումներում օգտագործվող 

միկրոպրոցեսորների և միկրոկոնտրոլերների տարատեսակներըֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. տարբերակում է Intel, Atmel, Motorolla և այլ ընկերությունների միկրոպրոցեսորները, բ. 

տարբերակում է միկրոպրոցեսորների հիշողության կազմակերպման կառուցվածքները, գ. ճիշտ է 

ներկայացնում միկրոպրոցեսորային, միկրոկոնտրոլերային սարքավորումների արտաքին տվյալ-

ների և ծրագրային հիշողության կազմակերպման, ընդարձակման եղանակներըֈ  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է ներկայացված անհրաժեշտ նյութերի օգնությամբ, 

հարց ու պատասխանի միջոցովֈ Արդյունքի գնահատման համար անհրաժեշտ է ձեռքի տակ 

ունենալ Intel, Atmel, Motorolla և այլ ընկերությունների միկրոպրոցեսորների վերաբերյալնկարներ, 

կառուցվացքային սխեմաներ, համապատասխան տեխնիկական տվյալներֈ Ստորև ներկայացվում 

են. 

1. Տրված համապատասխան նկարների վրա ցույց տալ է Intel, Atmel, Motorolla 

ընկերությունների միկրոպրոցեսորներըֈ 

2. Տրված համապատասխան նկարների վրա ցույց տալ հիշողության կառուցվածքըֈ 

3. Օգտվելով տրված նկարներից և կառուցվածքային սխեմաներից` բացատրել, թե ինչպե՞ս 

է կարելի ընդարձակել միկրոպրոցեսորային, միկրոկոնտրոլերային սարքավորումների արտաքին 

տվյալների և ծրագրային հիշողությունըֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է 

պատասխանում առաջարկված հարցերինֈ Թույլատրվում են որոշ ոչ էական անճշտություններ, 

պետք է հարցերի առնվազը 70%-ին ճիշտ պատասխանելֈ 

 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների 

միջոցովֈ Ուսուցանման համար անհրաժեշտ է ունենալ դիդակտիկ և այլ տեսանյութեր 

միկրոպրոցեսորների կիրառման վերաբերյալֈ Համապատասխան մասնագիտական 

լաբորատորիայում պետք է լինեն բավարար քանակի միկրոպրոցեսորային և 

միկրոկոնտրոլերային լաբորատոր ստենդներֈ Պետք է ունենալ թեմատիկ ուսումնամեթոդական և 

տեխնիկական գրականություն, տեղեկագրքերֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Կատարել ծրագրային և ապարատային կցորդումներ միկրոկոնտրոլերի հետֈ  
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ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում միկրոպրոցեսորների, միկրոկոնտրոլերների հիմնական պարամետրերը 

և ցուցանիշները, 

բ. ճիշտ է բացատրում միկրոպրոցեսորների, միկրոկոնտրոլերների ճարտարապետության 

մոդուլամայրուղային սկզբունքը, 

գ. ճիշտ է բացատրում հասցեների, տվյալների, կառավարման մայրուղիների կազմակերպման 

առանձնահատկությունները, 

դ. տարբերակում է միկրոպրոցեսորների, միկրոկոնտրոլերների հիմնական հանգույցները, 

ե. ճիշտ է բացատրում միկրոկոնտրոլերների ապարատային միջոցների նշանակությունները, 

զ. ճիշտ է իրականացնում տեսատիպի ապարատային կցորդումը միկրոկոնտրոլերի հետ, 

է. ճիշտ է իրականացնում տեսատիպի ծրագրային կցորդումը միկրոկոնտրոլերի հետ, 

ը. ճիշտ է իրականացնում ստեղնաշարի ապարատային կցորդումը միկրոկոնտրոլերի հետ, 

թ. ճիշտ է իրականացնում ստեղնաշարի ծրագրային կցորդումը միկրոկոնտրոլերի հետ, 

ժ. պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոններըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է ներկայացված անհրաժեշտ նյութերի օգնությամբ 

հարց ու պատասխանի միջոցով, ինչպես նաև հանձնարարություն կատարելու հիման վրաֈ 

Գնահատման համար անհրաժեշտ է ունենալ Intel, Atmel, Motorolla և այլ ընկերությունների 

միկրոպրոցեսորների վերաբերյալ նկարներ, սխեմաներ, տեխնիկական տվյալներ և 

հնարավորության դեպքում նաև միկրոպրոցեսորային սարքերֈ Ստորև ներկայացվում են. 

1. Բացատրել տրված տիպի միկրոպրոցեսորի կամ միկրոկոնտրոլերի հիմնական 

պարամետրերը և ցուցանիշներըֈ 

2. Տրված կառուցվացքային սխեմայի օգնությամբ բացատրել միկրոպրոցեսորի կամ 

միկրոկոնտրոլերի ճարտարապետության մոդուլա-մայրուղային սկզբունքըֈ 

3. Բացատրել տրված միկրոպրոցեսորի կամ միկրոկոնտրոլերի հասցեների, տվյալների, 

կառավարման մայրուղիների կազմակերպման առանձնահատկությունները` օգտվելով դրանց 

ճարտարապետությունից և կառուցվածքային սխեմայիցֈ 

4. Տրված տեսակի միկրոպրոցեսորի կամ միկրոկոնտրոլերի բլոկ-սխեմայի օգնությամբ 

տարբերակել հիմնական հանգույցներըֈ 

5. Բացատրել միկրոկոնտրոլերների ապարատուր միջոցների նշանակությունները` 

օգտվելով ներկայացված նկարներիցֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողն ընդհանուր առմամբ ճիշտ է 

պատասխանում տրված հարցերին, որոշ ոչ էական թերություններովֈ Պետք է հարցերի առնվազը 

70%-ին ճիշտ պատասխանելֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների 

միջոցովֈ Ուսուցման ծրագիրը պետք է ընդգրկի ժամանակակից միկրոպրոցեսորների և 

միկրոկոնտրոլերների ճարտարապետության ուսումնասիրման բաժիններֈ 

Այս արդյունքի ուսուցանման համար անհրաժեշտ է ունենալ դիդակտիկ և այլ տեսանյութեր 

միկրոպրոցեսորների և միկրոկոնտրոլերների ճարտարապետության վերաբերյալֈ Անհրաժեշտ են 

բավարար քանակի տեսանյութեր և նկարներ, թեմատիկ ուսումնամեթոդական և տեխնիկական 

գրականություն, տեղեկագրքեր 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Կատարել բժշկական էլեկտրասարքավորումներում օգտագործվող էլեկտրոնային 

սխեմաների ու միկրոպրոցեսորների միացման աշխատանքներֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրոնային և միկրոպրոցեսորային սարքերի կիրառման 

առավելությունը, 
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բ. ճիշտ է ներկայացնում բժշկական սարքավորումներում օգտագործվող էլեկտրոնային 

սխեմաներն ու միկրոպրոցեսորները, 

գ. ճիշտ է բացատրում էլեկտրոնային սխեմաների աշխատանքի սկզբունքը,  

դ. ճիշտ է ներկայացնում բժշկական սարքավորումներում կիրառվող իմպուլսային և թվային 

սարքերը ու նրանց աշխատանքի սկզբունքը, 

ե. ճիշտ է կատարում էլեկտրոնային սխեմաների և միկրոսխեմաների միացումներըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի, և գործնական 

առաջադրանքի հիման վրաֈ Հարց ու պատասխանի միջոցով ստուգվելու է էլեկտրոնային 

սխեմայի աշխատանքի սկզբունքի մասին ընդհանուր գիտելիքներըֈ Գործնական առաջադրանքով 

ուսանողին հանձնարարվելու է առաջադրված էլեկտրոնային սխեմայում կատարել միացումներֈ 

Ստորև ներկայացվում է. 

ա/ էլեկտրոնային ապարատներում և կերպափոխիչներում կիրառվող էլեկտրոնային սխեմաները, 

- տրանզիստորային ուժեղարար, 

- լարման և հզրոության ուժեղարարներ, 

-փոփոխական հոսանքի միաֆազ մեկկիսապարբերանի և երկկիսապարբերանի ուղղիչներ, 

- եռաֆազ հոսանքի ուղիչ, 

- լարման և հոսանքի կայունարարներ, 

- հարթեցնող ֆիլտր, 

- իմպուլսային սարքեր, թվային սարքեր, 

- ցածր հաճախության ավտոգեներատորներ, 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը հարցերին ընդհանուր առմամբ 

պատասխանի ճիշտֈ Թույլատրվում է որոշակի բացթողումներ և անճշտություններֈ Գործնական 

առաջադրանքները պետք է կատարվեն ճիշտֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցովֈ 

Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային 

պրոյեկտոր էլեկտրոնային սխեմաների և սարքերի ներկայացման համար, տարբեր էլեկտրոնային 

սխեմաներ, սարքեր և լաբորատոր փորձասարքերֈ ՈՒսուցումը պետք է իրականացնել 

լաբորատոր պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 6. Կատարել բժշկական էլեկտրասարքավորումներում օգտագործվող 

կիսահաղորդչային սարքերի և միկրոպրոցեսորների ընտրություն և տեղակայումֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ըստ տեխնիկական տվյալների ճիշտ է ընտրում կիսահաղորդչային սարքերը,  

բ. ճիշտ է ներկայացնում կիսահաղորդչային սարքերի գործնական կիրառման տեղը շղթաներում, 

գ. ճիշտ է կատարում է կիսահաղորդչային սարքերի միացումը էլեկտրոնային սխեմայում, 

դ. ճիշտ է կատարում կիսահաղորդչային սարքերի համաձայնեցումը էլեկտրական սխեմայում, 

ե. ճիշտ է ընտրում, տեղակայում և կարգաբերում իմպուլսային և թվային սարքերը, 

զ. ճիշտ է ընտրում, տեղակայում միկրոպրոցեսորը, 

է. ճիշտ է կատարում միկրոպրոցեսորի համաձայնեցումը էլեկտրական սխեմայում, 

ը. պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոններըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի, թեսթային 

հանձնարարություն կատարելու և գործնական առաջադրանքի հիման վրաֈ Հարց ու 

պատասխանի միջոցով ստուգվելու է կիսահաղորդչային սարքերի ընտրման սկզբունքի մասին 

ընդհանուր գիտելիքներըֈ Թեսթի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է ընտրել 

կիսահաղորդչային սարքի կիրառման տեղը շղթայում, կատարել իմպուլսային և թվային սարքերի 

ընտրությունֈ Գործնական առաջադրանքի ընթացքում ուսանողը պետք է ըստ առաջադրանքի 
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կատարի կիսահաղորդչային սարքի միացում և համաձայնեցում, իմպուլսային և թվային սարքերի 

տեղակայումֈ 

Ստորև ներկայացվում է. 

ա/ կիսահաղորդչային սարքերի ընտրությունը տվյալ շղթայի համար և միացումը և 

համաձայնեցումը էլեկտրոնային սխեմայում 

- դիոդի վոլտամպերային բնութագիր, 

- դիոդի ուղիղ լարում, սահմանային հոսանք, հակառակ հոսանք,ուղիղ դիֆերենցիալ 

դիմադրություն, շեմային լարում, 

- դիոդի հետադարձ վերականգնման ժամանակ, 

- ստաբիլիտրոնի ստաբիլիզացիայի գործակից, 

- ստաբիլիտրոնի դիֆերենցիալ դիմադրություն, 

- ստաբիլիզացիայի լարման ջերմաստիճանային գործակից, 

- կոլեկտոր, էմմիտոր, բազա, նրանց հոսանքները, 

- տրանզիստորի մուտքային և ելքային բնութագրեր, 

- ընդհանուր էմմիտորով ,ընդհանուր բազայով, ընդհանուր կոլեկտորով սխեմաներ, 

- ըստ հոսանքի փոխանցման գործակից, 

- տիրիստորի վոլտամպերային բնութագիր, 

- տիրիստորի ղեկավարման հոսանք, հետադարձ դիֆերենցիալ դիմադրություն, 

- տրամաբանական ֆունկցիաներ, 

- ուժեղացման գործակից, 

- մուտքային և ելքային ազդանշանների ինֆորմացիոն արժեքներ, 

- կիսահաղորդչային սարքերի տեղեկատուներֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը հարցերին ընդհանուր առմամբ 

պատասխանի ճիշտֈ Թույլատրվում է որոշակի բացթողումներ և անճշտություններֈ Թեսթային 

առաջադրանքը պետք է կատարվի առնվազն 80 տոկոս ճշտությամբ, գործնական 

առաջադրանքները պետք է կատարվեն 100 տոկոսովֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցովֈ 

Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային 

պրոյեկտոր էլեկտրոնային սխեմաների և սարքերի ներկայացման համար, տարբեր 

կիսահաղորդչային սարքեր, իմպուլսային և թվային սարքեր և լաբորատոր փորձասարքերֈ 

ՈՒսուցումը պետք է իրականացնել լաբորատոր պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 7. Բացատրել ուժեղարարի աշխատանքի սկզբունքը և կիրառման բնագավառներըֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. տարբերում է ուժեղարարի տեսակները 

բ. Կարողանում է հավաքել ուժեղարար, համալարել ուժեղարարի ուժեղացման  գործակիցը` 

ապահովելով մուտքային և ելքային ազդանշանի մեծությունները և հաճախային բնութագրերըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է ներկայացված անհրաժեշտ նյութերի օգնությամբ և 

հանձնարարություն կատարելու հիման վրաֈ Ստորև ներկայացվում են. 

1. Տրված էլեկտրոնային սարքավորման հանգույցի և դրան համապատասխանող 

էլեկտրական սխեմայի վրա ցույց տալ ուժեղացման կասկադը, նշել թե ի՞նչ տիպի տարրերի վրա է 

հավաքվածֈ 

2. Հավաքել պարզագույն մեկ կամ մի քանի կասկադանի ուժեղարար, կատարել 

համապատասխան չափումներ աշխատանքային ռեժիմները ստուգելու համար, հիմնավորել 

ընտրված ռեժիմի ճշտությունըֈ 

Արդյունքի այս կետի գնահատումն իրականացվում է գործնական անհատական 

աշխատանքների կատարման ընթացիկ արդյունքներովֈ Արդյունքի յուրացումը դրական է 
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համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարում պահանջվող առաջադրանքը և 

ընթացիկ գործնական անհատական աշխատանքների կատարողականը բավարար մակարդակի 

ենֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների 

միջոցովֈ Արդյունքի ուսուցման ծրագիրը պետք է ընդգրկի ուժեղացման կասկադների, 

ուսումնասիրման բաժիններ` տարբեր տեսակի տրանզիստորների վրաֈ Պետք է բացատրվի 

էլեկտրոնային սարքերում առավել տարածված ուժեղարարների աշխատանքային ռեժիմների 

առանձնահատկությունները` ըստ հաճախության փոփոխման սահմանների, բացատրվի 

աղավաղման տեսակները և դրանց առաջացման պատճառները, ինչպես նաև դրանց վերացման 

ուղիներըֈ Գործնական պարապմունքների ընթացքում պետք է առանձնացված դիտարկվեն 

երբևեռ և դաշտային տրանզիստորներով պարզագույն ուժեղացման կասկադներ, տրվեն որոշ 

մանրամասներ դրանց պարամետրերի վերաբերյալֈ Պետք է բացատրվի, թե ինչպե՞ս կարելի է 

լավացնել դիտարկվող ուժեղարարի պարամետրերը և դիտարկվել կոնկրետ օրինակներֈ 

Այս արդյունքի ուսուցանման համար անհրաժեշտ ունենալ դիդակտիկ և այլ տեսանյութեր 

էլեկտրոնային ուժեղարարների կիրառման ոլորտների վերաբերյալֈ Համապատասխան 

մասնագիտական լաբորատորիայում պետք է լինեն բավարար քանակի կիսահաղորդչային և այլ 

տիպի էլեկտրոնային տարրերի տարատեսակներ, որոնց միջոցով ուսանողը կկարողանա 

հավաքել և փորձարկել ուժեղացման տարբեր կասկադներֈ Պետք է ունենալ թեմատիկ 

ուսումնամեթոդական և տեխնիկական գրականություն, տեղեկագրքերֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 2ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 8. Ներկայացնել գեներատորի տեսակները, աշխատանքի սկզբունքը և կիրառման 

բնագավառներըֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. տարբերակում է գեներատորի տեսակները 

բ. Կարողանում է գնահատել գեներատորի ազդանշանները չափիչ սարքերի վրա  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով, ինչպես նաև 

հանձնարարություն կատարելու հիման վրաֈ Ստորև ներկայացվում են. 

1. Ներկայացված ռադիոէլեկտրոնային հանգույցի էլեկտրական սխեմայի վրա ցույց տալ 

տրամաբանական տարրերի վրա հավաքված գենարատորը, նշել դրա տեսակը և աշխատանքային 

ռեժիմի առանձնահատկություններըֈ 

2. Հավաքել կայունացված հաճախությամբ իմպուլսային ազդանշանի քվարցային 

գեներատոր «ԵՎ-ՈՉ» տարրերով միկրոսխեմայի վրաֈ 

Առաջադրանքի 2-րդ կետի գնահատումը իրականացվում է գործնական անհատական 

աշխատանքների կատարման ընթացիկ արդյունքներովֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը պահանջվող առաջադրանքը 

հիմնականում ճիշտ է կատարում, ոչ էական թերություններով, իսկ գործնական աշխատանքների 

անհատական կատարողականը բավարար մակարդակի էֈ 

 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների 

միջոցովֈ Ուսուցանման ծրագիրը պետք է ընդգրկի տրամաբանական տարրերով գեներատորների 

հիմնական սխեմաներըֈ Պետք է դիտարկվեն ներկայիս տրամաբանական տարրերով RC- և 

քվարցային գեներատորները, նշելով հաճախության կայունացման առումով դրանց 

առավելությունները և կիրառություններըֈ 

Այս արդյունքի ուսուցանման համար անհրաժեշտ է ունենալ դիդակտիկ և այլ տեսանյութեր 

տրամաբանական իմպուլսային ազդանշանների գեներատորների սխեմաների և դրանց 

կիրառման ոլորտների վերաբերյալֈ Համապատասխան մասնագիտական լաբորատորիայում 
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պետք ունենալ բավարար քանակի տրամաբանական միկրոսխեմաներ և ռադիոէլեկտրոնային 

տարրեր, որոնց միջոցով ուսանողը կկարողանա հավաքել և փորձարկել տարբեր տեսակի 

իմպուլսային ազդանշանների գեներատորների սխեմաներֈ Պետք է ունենալ թեմատիկ 

ուսումնամեթոդական և տեխնիկական գրականություն, տեղեկագրքերֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ «ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ» 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԲՏ 4-10-007ֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 

Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ մեկուսիչ նյութերի, հաղորդիչների, 

կիսահաղորդիչների, մագնիսական և կոնստրուկցիոն նյութերի հատկությունների մասին, ինչպես 

նաև կենսաբժշկական  էլեկտրասարքավորումների տեղակայման, կարգավորման և 

շահագործման աշխատանքներում դրանց կիրառման կարողություններֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ`     54 ժամֈ 

Տեսական ուսուցում՝  36 ժամֈ 

Գործնական պարապմունք՝  18 ժամֈ 

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ`  

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի 

ԱԱՕ։ 4։-10-։001 «Անվտանգություն և առաջին օգնություն», ԲՏ։ 4։-10։-004 «Էլեկտրատեխնիկա» 

մոդուլներըֈ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա. 

1. Դասակարգել էլեկտրատեխնիկական նյութերը, 

2. Ընտրել մեկուսիչ նյութեր, 

3. Ընտրել հաղորդիչներ, 

4. Ընտրել մագնիսական նյութեր, 

5. Ընտրել կիսահաղորդիչներ, 

6. Ընտրել կոնստրուկցիոն նյութերֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված 

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Դասակարգել էլեկտրատեխնիկական նյութերըֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է դասակարգում էլեկտրատեխնիկական նյութերը՝ ըստ նշանակության, 

բ. ճիշտ է տարբերակում էլեկտրատեխնիկական նյութերի մակնիշավորումըֈ  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է թեսթային հանձնարարություն կատարելու հիման 

վրաֈ Թեսթի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է ընտրել էլեկտրատեխնիկական նյութերը 

ըստ հանձնարարված բնորոշիչներիֈ 

Ստորև ներկայացվում է. 

ա) էլեկտրատեխնիկական նյութերի դասակարգման բնութագրիչները. 

- մեկուսիչ նյութեր, 

- հաղորդիչներ, 

- մագնիսական նյութեր, 

- կիսահաղորդիչներ, 

- կոնստրուկցիոն նյութեր, 

- մակնիշավորումֈ 
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Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթային առաջադրանքը 

հիմնականում ճիշտ կատարի, թույլատրվում է ոչ էական թերություններֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման միջոցովֈ Անհրաժեշտ է 

ունենալ ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր 

կիսահաղորդչային էլեկտրատեխնիկական նյութերի μնութագրիչների ներկայացման համար, ըստ 

ցուցադրական նյութի տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ Հնարավորության դեպքում ցանկալի 

է ուսուցումն իրականացնել կաμինետային պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 6 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ընտրել մեկուսիչ նյութերֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում մեկուսիչ նյութերի տեսակները, 

բ. ճիշտ է ընտրում մեկուսիչ նյութերն՝ ըստ նշանակությանֈ  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է թեսթային հանձնարարության և գործնական 

առաջադրանք կատարելու հիման վրաֈ Թեսթի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է ընտրել 

մեկուսիչ նյութի հանձնարարված տեսակը, իսկ գործնական հանձնարարությամբ` ընտրել 

մեկուսիչ նյութերը ըստ որոշակի նշանակությանֈ 

Ստորև ներկայացվում է. 

ա) մեկուսիչ նյութի տեսակները և նրա ընտրումը ըստ նշանակության. 

- էլեկտրամեկուսիչ լաքեր, 

- էլեկտրամեկուսիչ ապակի, 

- կերամիկա, 

- էլեկտրամեկուսիչ պոլիմերներ, 

- ոչ օրգանական էլեկտրամեկուսիչ թաղանթ, 

- թելանյութեր, 

- սիտալներ, 

- պլաստիկ զանգվածֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեստերին ընդհանուր առմամμ 

պատասխանի ճիշտֈ Թույլատրվում է որոշակի μացթողումներ և անճշտություններֈ Գործնական 

առաջադրանքը պետք է կատարվի անթերիֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման և գործնական 

պարապմունքների միջոցովֈ Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական և ցուցադրական նյութեր, 

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր նյութի ներկայացման համար, ըստ ցուցադրական նյութի 

տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ Հնարավորության դեպքում ցանկալի է ուսուցումն 

իրականացնել կաբինետային պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 6 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 6 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ընտրել հաղորդիչներֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում հաղորդիչ նյութերի տեսակները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում փաթութային հաղորդալարերի տեսակները, 

գ. ճիշտ է ընտրում էլեկտրասարքավորումների փաթութային հաղորդալարերըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է թեսթային հանձնարարություն և գործնական 

առաջադրանք կատարելու հիման վրաֈ Թեսթի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է ըստ 

նկարագրված պայմանների ընտրել հաղորդիչների և փաթույթի հաղորդալարերի 
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հանձնարարված տեսակըֈ Գործնական առաջադրանքի ժամանակ ուսանողին հանձնարարվելու է 

կատարել հաղորդիչ նյութերի ընտրություն` ըստ տրված պայմաններիֈ 

Ստորև ներկայացվում է. 

ա) հաղորդիչ նյութերի տեսակները և բնութագրերը. 

- հաղորդիչների տեսակարար դիմադրություն, 

- հաղորդիչների տեսակարար հաղորդականություն, 

- գծային ընդարձակման ջերմաստիճանայն գործակից, 

- հաղորդիչ նյութի ջերմահաղորդականությունը, 

- մեխանիկական հատկությունները, 

- բարձր հաղորդականության մետաղներ, 

- ոչ մետաղական հաղորդիչ նյութեր, 

- խառնուրդային հաղորդիչներ, 

- գերհաղորդիրներ, 

բ) փաթույթի հաղորդալարի տեսակները և նրա ընտրությունը. 

- պղնձե հաղորդալար, 

- ալյումինե հաղորդալար, 

- փաթույթի հաղորդալարի կտրվածքի մակերեսը, 

- փաթույթի հաղորդալարի մեկուսացումըֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեստերին ընդհանուր առմամբ 

պատասխանի ճիշտֈ Թույլատրվում է որոշակի բացթողումներ և անճշտություններֈ Գործնական 

առաջադրանքը պետք է կատարվի անսխալֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման և գործնական 

պարապմունքների միջոցովֈ Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, ցուցադրական 

նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր նյութի ներկայացման համար, ըստ ցուցադրական 

նյութի տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ ՈՒսուցումն իրականացվում է կաբինետային 

պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 6 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Ընտրել մագնիսական նյութերֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում մագնիսական նյութերի տեսակները, 

բ. ճիշտ է ընտրում բժշկական սարքավորումներում օգտագործվող մագնիսական նյութերըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է թեսթային հանձնարարություն և գործնական 

առաջադրանք կատարելու հիման վրաֈ Թեսթի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է ընտրել 

մագնիսական նյութերի տեսակը ըստ որոշակի չափանիշների, իսկ գործնական առաջադրանքի 

ժամանակ ուսանողը պետք ներկայացված մագնիսական նյութերից ըստ համապատասխան 

պայմանների ընտրի անհրաժեշտըֈ 

Ստորև ներկայացվում է. 

ա) մագնիսական նյութի տեսակները և դրանց μնութագրիչները. 

- հաստատուն և ցածր հաճախության մագնիսական դաշտերի մագնիսական նյութեր, 

- բարձր և գերբարձր հաճախության մագնիսական նյութեր, 

- մագնիսափափուկ նյութեր, 

- մագնիսապինդ նյութեր, 

- մագնիսներ փոշենյութերից, 

- մագնիսական վիճակ, 

- մագնիսական թափանցելիությունֈ 
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Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեստերին ընդհանուր առմամբ 

պատասխանի ճիշտֈ Թույլատրվում է որոշակի բացթողումներ և անճշտություններֈ Գործնական 

հանձնարարությունը պետք է կատարվի անթերիֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման և գործնական 

առաջադրանքի միջոցովֈ Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, 

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր նյութի ներկայացման համար, ըստ ցուցադրական նյութի 

տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ  

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 6 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Ընտրել կիսահաղորդիչներֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում կիսահաղորդչային նյութերի տեսակները, 

բ. ճիշտ է ընտրում էլեկտրասարքավորումներում օգտագործվող կիսահաղորդչային նյութերըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է թեսթային հանձնարարություն և գործնական 

առաջադրանք կատարելու հիման վրաֈ Թեսթի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է ընտրել 

կիսահաղորդչային նյութի համապատասխան տեսակը ըստ որոշակի պայմանների, իսկ 

գործնական առաջադրանքի ընթացքում նա պետք է ընտրի կիսահաղորդիչ նյութը ըստ տրված 

իրավիճակիֈ  

Ստորև ներկայացվում է. 

ա) կիսահաղորդչային նյութի տեսակները և նրանց μնութագրիչները. 

- կիսահաղորդիչների էլեկտրահաղորդականությունը, 

- կոնտակտային երևույթները կիսահաղորդիչներում, 

- օպտիկական և ֆոտոէլեկտրական երևույթները կիսահաղորդիչներում, 

- թերմոէլեկտրական երևույթները կիսահաղորդիչներում, 

- գերմանիում, 

- սիլիցիում,սելեն, 

- կիսահաղորդչային միացություններֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեստերին ընդհանուր առմամբ 

պատասխանի ճիշտֈ Թույլատրվում է որոշակի բացթողումներ և անճշտություններֈ Գործնական 

առաջադրանքը պետք է կատարվի անթերիֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման և գործնական 

պարապմունքի միջոցովֈ Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, 

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր նյութի ներկայացման համար, ըստ ցուցադրական նյութի 

տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 6 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 6. Ընտրել կոնստրուկցիոն նյութերֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում կոնստրուկցիոն նյութերի տեսակները, 

բ. ճիշտ է ընտրում էլեկտրասարքավորումներում օգտագործվող կոնստրուկցիոն նյութերըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է թեսթային հանձնարարություն կատարելու հիման 

վրաֈ Թեսթի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է ընտրել կոնստրուկցիոն նյութի 

հանձնարարված տեսակը և ընտրել կոնստրուկցիոն նյութը ըստ նշանակությանֈ 

Ստորև ներկայացվում է. 

ա) կոնստրուկցիոն նյութի տեսակները և նրա ընտրումը ըստ նշանակության. 
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- նստվածքի ընտրությունը, 

- թույլտվածքներ, 

- նստեցման ձևերըֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեստերին ընդհանուր առմամբ 

պատասխանի ճիշտֈ Թույլատրվում է որոշակի μացթողումներ և անճշտություններֈ Թեսթային 

առաջադրանքը պետք է կատարվի առնվազն 80 տոկոս ճշտությամբֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման միջոցովֈ Անհրաժեշտ է 

ունենալ ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր նյութի 

ներկայացման համար, ըստ ցուցադրական նյութի տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ 

Հնարավորության դեպքում ցանկալի է ուսուցումն իրականացնել կաբինետային պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 6 ժամֈ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ «ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ 

ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ» 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԲՏ 4։-10-։008ֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 

Այս մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել չափիչ, ստուգիչ սարքավորումների և 

գործիքների օգտագործման և  չափումներ կատարելու կարողություններ և սերտիֆիկացման 

հիմնական հասկացություններըֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ`      90 ժամ 

Տեսական ուսուցում՝  50 ժամֈ 

Գործնական պարապմունք՝ 40 ժամֈ 

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ  

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԱԱՕ։ 4- ։10։-

001 «Անվտանգություն և առաջին օգնություն», ԲՏ։ 4։-10-։004 «Էլեկտրատեխնիկա», ԲՏ։ 4։-10։-006 

«Էլեկտրոնային և միկրոպրոցեսորային տեխնիկա մոդուլները»ֈ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա. 

1. Դասակարգել չափիչ, ստուգիչ սարքերն ու գործիքները, 

2. Օգտագործել փականագործական և չափիչ գործիքներն՝ ըստ նշանակության, 

3.Ներկայացնել չափիչ և ստուգիչ սարքավորումներն ըստ նշանակության և չափման բնութագրերի 

օգտագործման կարգը, 

4. Իմանալ չափիչ արտադրանքի որակը և սերտիֆիկացման համակարգերըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված 

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Դասակարգել չափիչ, ստուգիչ սարքերն ու գործիքներըֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում հիմնական ֆիզիկական մեծությունների գրառման ձևերը, 

չափողականությունները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում չափիչ, ստուգիչ սարքերի և գործիքների խմբերը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում չափիչ, ստուգիչ սարքերի և գործիքների կիրառման տեղըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Տվյալ արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց և պատասխանի ու հանձնարարություն 

կատարելու հիման վրաֈ Հարց ու պատասխանի միջոցով ստուգվելու է էլեկտրամեխանիկական, 

մագնիսաէլեկտրական, էլեկտրամագնիսական, էլեկտրաստատիկ, Էլեկտրադինամիկ և 

ինդուկցիոն տեսակների չափիչ սարքերի կառուցվածքը, աշխատանքի սկզμունքը, 

յուրահատկություններն ու կիրառություններըֈ Պետք է կատարվեն նաև հետևյալ 
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հանձնարարությունները. Տրանսֆորմատորների առկա հավաքածուից ընտրել հոսանքի չափիչ 

տրանսֆորմատորը, միացնել չափվող հոսանքի ճյուղում և ընտրել լրացուցիչ ռեզիստորն այնպես, 

որպեսզի չափվող հոսանքի կերպափոխման գործակիցը լինի 1 Վ/Աֈ 

Հարց և պատասխանների յուրացումը գնահատվում է ընթացիկ ստուգումների արդյունքներով, 

որոնք կատարվում են յուրաքանչյուր տեսակի չափիչ սարքի ուսուցումն ավարտվելիսֈ Արդյունքի 

յուրացումը կհամարվի դրական, եթե ընթացիկ ստուգումների ժամանակ ուսանողը հարցերին 

ընդհանուր առմամբ ճիշտ պատասխանիֈ Կարող են լինել որոշակի վրիպումներ և բացթողումներֈ 

Հանձնարարությունը պետք է կատարվի անսխալֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Տվյալ արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցումների 

միջոցովֈ Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական և ակնդետ նյութեր չափիչ սարքերի, էլեկտրական և 

ոչ էլեկտրական մեծությունների չափումների վերաμերյալֈ Գործնական պարապմունքների 

ընթացքում կատարվում են տարμեր ֆիզիկական մեծությունների չափումներ, մշակվում են 

չափումների արդյունքներըֈ Անհրաժեշտ է ունենալ տարμեր տեսակի և μավարար քանակի 

էլեկտրամեխանիկական և էլեկտրոնային չափիչ սարքավորումներֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 12 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Օգտագործել փականագործական և չափիչ գործիքներն՝ ըստ նշանակությանֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է օգտագործում պտուտակահանները, բանալիները, հարթաշուրթերը, 

բ. ճիշտ է բացատրում ձողակարկինի կառուցվածքը և դրանով իրականացնում հանձնարարված 

չափումները, 

գ. ճիշտ է օգտվում միկրոմետրից և չափաձողից, մեկնաբանում վերջիններիս չափելու 

ճշտությունը, 

դ. ճիշտ է օգտվում համապիտանի անկյունաչափից, կալիբրներից, բացակաչափից, շաբլոններից և 

պարուրակաչափերից, 

ե. պահպանում է անվտանգության կանոններըֈ  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

 Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքի հիման վրաֈ Գործնական 

առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է օգտագործել սարքերն ու գործիքները` 

համապատասխան աշխատանքներ կատարելիսֈ  

Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել տարբեր իրավիճակներում /քանդել, մոնտաժել, հավաքել, և 

այլն/ համապատասխան գործիքների օգտագործման ունակությունը ցուցադրելու հանգամանքի 

վրաֈ 

 Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքները 

կատարել է ամբողջությամբֈ Բացթողումներ և անճշտություններ չեն թույլատրվումֈ  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

 Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցովֈ 

Անհրաժեշտ է ունենալ անհրաժեշտ բոլոր  գործիքներըֈ ՈՒսուցումը պետք է իրականացնել 

լաբորատոր պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 12 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ներկայացնել չափիչ և ստուգիչ սարքավորումներն ըստ նշանակության և չափման 

բնութագրերի օգտագործման կարգըֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ընտրում էլեկտրական մեծությունների համապատասխան չափիչ ստուգիչ 

սարքավորումը` առաջադրված շղթայում լարում, հոսանքի ուժ, դիմադրություն, ունակություն, 

ինդուկտիվություն, հաճախականություն, հզորություն չափելու համար, 
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բ. ճիշտ է ընտրում առաջադրված սարքավորման ոչ էլեկտրական մեծությունների չափիչ ստուգիչ 

սարքավորումը,  

գ. ճիշտ է ընտրում առաջադրված էլեկտրական մեծության չափիչ սարքը ըստ ճշտության դասի, 

դ. ճիշտ է չափում և գրանցում առաջադրված էլեկտրական մեծությունները, 

ե. ճիշտ է որոշում շենքի ներքին էլեկտրական ցանցի առաջադրված տեղամասում մալուխի 

վնասված տեղը, 

զ. տալիս է ճիշտ տեխնիկական օգնություն չափիչ ստուգիչ սարքավորումների ընտրության 

վերաբերյալ, 

է. ըստ անհրաժեշտության ճիշտ է ընտրում և փոխում չափման տիրույթները, 

ը. պահպանում է աշխատանքի անվտանգության պայմաններըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

 Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների արդյունքների հիման 

վրաֈ ՈՒսանողին հանձնարարվելու է կատարել չափիչ և ստուգիչ սարքերի ընտրություն և 

կատարել չափումներ ու ստուգումներ ոչ պակաս 7 դեպքերում, գրանցել արդյունքներըֈ 

 Ստորև ներկայացվում է. 

ա/ չափիչ և ստուգիչ սարքերը և դրանց հետ կապված հասկացությունները   

- չափաբանական բնութագրեր,  

- չափման միջակայք, 

- չափման սխալանք,  

- սիստեմատիկ, պատահական սխալանքներ,  

- անուղակի չափման սխալանք,  

- ամպերմետր, 

- վոլտմետրեր,  

- վատմետրեր,  

- ֆազոմետրեր,  

- հաճախաչափեր,  

- իմպուլսային ազդանշանի գեներատոր,  

- բարձր հաճախականալին ազդանշանի գեներատորֈ 

բ/ գրաֆիկական բնութագրերի չափիչ, ստուգիչ սարքավորումները և օգտագործումը 

- օսցիլոգրաֆ,  

- սպեկտրոմետր, 

- ինտեգրալային սխեմաների բնութագրերի չափում,  

- ամպլիտուդահաճախականային բնութագրերի չափումֈ 

 Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքները 

կատարել է ամբողջությամբֈ Բացթողումներ և անճշտություններ չեն թույլատրվումֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

 Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցովֈ 

Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, գրաֆիկական 

բնութագրերի չափիչ և ստուգիչ սարքեր, արդյունքների գրանցման քարտերֈ ՈՒսուցումը պետք է 

իրականացնել լաբորատոր պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 12 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամֈ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Իմանալ չափիչ արտադրանքի որակը և սերտիֆիկացման համակարգերըֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. սերտիֆիկացման փորձարկումներ,  

բ.  համապատասխանության նշանի և սերտիֆիկատի ստացման կարգըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Տվյալ արդյունքի գնահատումը կատարվելու է հարց և պատասխանի հիման վրաֈ Հարց ու 

պատասխանի միջոցով ստուգվելու է ուսանողի գիտելիքները ստանդարտացման և 
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սերտիֆիկացման հիմնարար հասկացությունների, էլեկտրոնիկայի բնագավառին բնորոշ 

հիմնական մոտեցումների և ընթացակարգերի վերաբերյալֈ 

Արդյունքի յուրացումը կհամարվի դրական, եթե ուսանողն առաջադրված հարցերին 
ընդհանուր առմամբ ճիշտ պատասխանիֈ Թույլատրելի են որոշակի վրիպումներ և բացթողումներֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Տվյալ արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցումների 
միջոցովֈ Գործնական պարապմունքների ընթացքում քննարկվում և վերլուծվում են 

ռադիոէլեկտրոնիկայի ասպարեզին բնորոշ ստանդարտներ և տարբեր ապրանքատեսակների 

սերտիֆիկացման ընթացակարգերֈ Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական և ակնդետ նյութեր 

ստանդարտացման և սերտիֆիկացման գործող նորմերի և կանոնակարգային փաստաթղթերի 

վերաμերյալֈ Պետք է ուսուցումն անցկացնել կաμինետային պայմաններում` նյութերի 

պրոյեկտորային ցուցադրմամբֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 14 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամֈ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ` «ԱՎՏՈՄԱՏԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ» 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԲՏ 4- ։10-։009ֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 

Այս մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ ավտոմատիկայի հիմնական 

հասկացությունների, տարրերի և ավտոմատ կառավարվող համակարգերին տիրապետելու 

հմտությունների մասինֈ Ավարտելով այս մոդուլը` ուսանողը ձեռք կբերի գիտելիքներ ավտոմատ 

համակարգերում օգտագործվող տվիչների, չափողական կերպափոխիչների, ուժեղարարների, 

կամրջակային չափողական սխեմաների, էլեկտրոնային կարգավորիչների և ավտոմատ 

կարգավորող համակարգերի սարքավորումների մասինֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ`      54 ժամֈ 

Տեսական ուսուցում` 20 ժամֈ 

Գործնական պարապմունք` 34 ժամֈ 

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ  

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար՝ ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԱԱՕ։ 4։-10-

001 «Անվտանգություն և առաջին օգնություն», ԲՏ։ 4։-10- ։004 «Էլեկտրատեխնիկաե, ԲՏ։ 4-10։-006 

«Էլեկտրոնային և միկրոպրոցեսորային տեխնիկա» մոդուլներըֈ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա. 

1. Ունենալ հասկացություն անոլոգային ավտոմատ կարգավորման համակարգերի կազմի, 

բնութագրերի և հիմնական որակական ցուցանիշների, այդ համակարգերի կարգաբերման և 

կայունության պաշարի ապահովման, տեղեկատվության թվային ներկայացման և 

տրամաբանական կերպափոխման, տեղեկատվության հավաստիության վերստուգման 

եղանակների և սխալանքների գնահատման մասին, 

2. Ներկայացնել ավտոմատ կառավարման համակարգերի տարրերը և դրանց աշխատանքի 

սկզբունքները, 

3. Ընտրել տարրերը, ավտոմատիկայի և ավտոմատ կարգավորման սխեմաները իրական 

սարքավորումների համարֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված 

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ունենալ հասկացություն անոլոգային ավտոմատ կարգավորման համակարգերի 

կազմի, բնութագրերի և հիմնական որակական ցուցանիշների, այդ համակարգերի կարգաբերման 

և կայունության պաշարի ապահովման, տեղեկատվության թվային ներկայացման և 
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տրամաբանական կերպափոխման, տեղեկատվության հավաստիության վերստուգման 

եղանակների և սխալանքների գնահատման մասին,ֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է պատկերացնում ավտոմատ սարքավորումների տարրերի աշխատանքի սկզբունքները 

և դրանց բնութագրերը,  

բ. ճիշտ է որոշում անալոգային ավտոմատ համակարգերի որակական ցուցանիշները,  

գ. ճիշտ է կիրառում կարգաբերման և կայունության պաշարի ապահովման մեթոդները,  

դ ճիշտ է կատարում տեղեկատվության թվային ներկայացման եղանակները,  

ե. ճիշտ է կազմում տրամաբանական կերպափոխման սխեմաները,  

զ. ճիշտ է կիրառում տեղեկատվության հավաստիության վերստուգման եղանակները,  

է. ճիշտ է կատարում սխալանքների գնահատումըֈ    

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հանձնարարություն կատարելու և հարց ու 

պատասխանի հիման վրաֈ Ուսանողին կհանձնարարվի մեկնաբանել մեկական սխեմա և կտրվեն 

նաև հարցերֈ Օրինակ.  

 սարքի գործունեության ալգորիթմը, 

 ազդանշանների և փոխազդեցության բնութագրերը ԱԿՀ-ում, 

 ավտոմատ ղեկավարման համակարգի կառուցվածքը, 

 պարզագույն ավտոմատ կառավարման համակարգի բլոկ-սխեման, 

 օղակների տեսակները և փոխանցման ֆունկցիաների ստացումը, 

 կայունության չափանիշների ուսումնասիրումը ըստ Միխայլովի, Գուրվիցի և Նայկվիստի, 

 հետևող համակարգերի տեսակները,  

 կարողանալ հավաքել հետևող համակարգի սխեման և փորձարկել այնֈ  

Արդյունքի բավարար իրագործումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման բոլոր 

չափանիշների իրականացման վրաֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Արդյունքի ուսումնասիրությունը կատարվում է դասախոսության միջոցով, գործնական ու 

լաբորատոր աշխատանքի ձևովֈ Օգտագործում է գրականություն, մեթոդական ցուցումներ 

տարբեր բաժինների վերաբերյալ, պլակատներ, սարքեր, սարքավորումներ, որոնց միջոցով 

հավաքվում և կատարվում է փորձըֈ Դիապրոյեկտոր, որի օգնությամբ նախօրոք դիտվում է 

գործնական կամ լաբորատոր աշխատանքըֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 14 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ներկայացնել ավտոմատ կառավարման համակարգերի տարրերը և դրանց 

աշխատանքի սկզբունքներըֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ընկալում տարրերի աշխատանքի սկզբունքները, 

բ. ճիշտ է տարբերակում տարրերի նշանակումները, գործողությունները և կիրառման 

եղանակները, 

գ. ճիշտ է կարդում ազդանշանների համեմատման իրական սխեմաները, 

դ. ճիշտ է կարդում էլեկտրոնային կարգավորիչների կառուցվածքային սխեմաները և 

կարգաբերման եղանակները, 

ե. ճիշտ է տարբերակում գործադիր սարքերի տարբեր տեսակները և դրանց միացման 

սխեմաները, 

զ.ճիշտ է տիրապետում թվաանալոգային և անալոգաթվային կերպափոխիչների կառուցվածքային 

սխեմաներին և աշխատանքի սկզբունքներինֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և թեսթային 

հանձնարարություն կատարելու հիման վրաֈ Հարց ու պատասխանի միջոցով ստուգվելու է 

ավտոմատ կառավարման համակարգերի տարրերի մասին ընդհանուր գիտելիքները, դրանց 
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աշխատանքի սկզբունքներըֈ Թեսթի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է ընտրել տարրի 

նշանակումը, նրա գործողությունները, յուրաքանչյուրի կիրառման եղանակներըֈ Արդյունքի 

յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը հարցերին ընդհանուր առմամբ պատասխանի 

ճիշտֈ Թույլատրվում է որոշակի բացթողումներ և անճշտություններֈ Թեսթային առաջադրանքը 

պետք է կատարվի առնվազն 70 տոկոս ճշտությամբֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Այս արդյունքի ուսուցանումն իրականացվում է տեսական և գործնական ուսուցումների 

միջոցովֈ Ուսումնառության և դասավանդման մոտեցումները պետք է ուսանողին օգնեն ճիշտ 

պատկերացնելու սխեմաների և այլնի նշանակությունը, դրանց կիրառման եղանակները, ստացած 

հմտությունները կիրառելու ապագա աշխատանքային գործունեության ընթացքումֈ Ուսանողը 

պետք է հնարավորություն ունենա մասնակցել նախագծերում կամ տվյալ մոդուլի ծրագրով 

սահմանված վարժություններում և, ընդհանրապես, իր կարողություններն ընդարձակող 

գործողություններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 6 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Կարողանալ ընտրել տարրերը, ավտոմատիկայի և ավտոմատ կարգավորման 

սխեմաները իրական սարքավորումների համարֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ընտրում ավտոմատիկայի և ավտոմատ կառավարման տարրերը, 

բ. ճիշտ է կազմում ավտոմատ կարգավորման սխեմաները,  

գ. ճիշտ է կիրառում ավտոմատիկայի միջոցների սպասարկումը և թեսթավորումը, 

դ. ճիշտ է օգտագործում բժշկական տեխնիկայի կազմում ընդգրկված ռելեային ավտոմատիկայի 

սխեմաները, 

ե. ճիշտ է կատարում ավտոմատ կարգավորման համակարգերի սպասարկումըֈ   

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Ուսանողներին կտրվեն կոնկրետ տվիչներ և նա պետք է կարողանա դրանք 

հերթականությամμ հավաքել որոշակի շղթայում, հանել նրանց աշխատանքային բնութագրերը և 

համեմատել միմյանց հետֈ Արդյունքի ձեռμերումը կհամարվի μավարար, եթե ուսանողը անսխալ 

կարողանում է հավաքել սխեման, էլեմենտը միացնել շղթային և հանել աշխատանքային 

նութագրերը և ներկայացնել կիրառման բնագավառները ու անել եզրակացությունֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումն իրականացվում է կոմբինացված դասի միջոցովֈ Ուսուցման 

ընթացքում կիրառվում են դիդակտիկ նյութեր, ուսումնական գրականություն, ամսագրեր, 

ստանդարտներ և կոնկրետ ավտոմատիկայի և հեռուստամեխանիկայի էլեմենտներֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 6 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամֈ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ` «ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱՆԵՐ» 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԲՏ 4։-10-։010ֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 

Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել մասնագիտական աշխատանքային գծագրեր 

կարդալու և հասկանալու,  պարզագույն մոնտաժման գծագրեր և ուրվագծեր կատարելու 

կարողություններֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ`     54 ժամֈ 

Տեսական ուսուցում`  20 ժամֈ 

Գործնական պարապմունք  34 ժամ 

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ  
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Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԱԱՕ։ 4։-10։-

001 «Անվտանգություն և առաջին օգնություն», ԲՏ։ 4։-10։-004 «Էլեկտրատեխնիկա», ԲՏ։ 4։-10։-006 

«Էլեկտրոնային և միկրոպրոցեսորային տեխնիկա» մոդուլներըֈ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա. 

1. Կատարել մոնտաժման սխեմաների գծագրեր և ուրվագծեր, 

2. Կարդալ տեխնոլոգիական գծագրեր, 

3. Կատարել կատարելագործվող հանգույցների և փորձնական նմուշների ուրվագծերֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված 

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Կատարել մոնտաժման սխեմաների գծագրեր և ուրվագծերֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է կազմում սխեմաների էլեկտրական սխեմաների անվանացուցակները, 

բ. ճիշտ է կիրառում նյութերի պայմանական նշագրումները, 

գ. ճիշտ է կազմում բժշկական սարքերի համար անհրաժեշտ ներքին էլեկտրացանցի մոնտաժման 

սխեմաների առաջադրած գծագրերը, 

դ. ճիշտ է կազմում լուսավորման սարքավորումների մոնտաժման սխեմաների առաջադրած 

գծագրերը, 

ե. ճիշտ է կազմում էլեկտրական շարժիչների մոնտաժման սխեմաների առաջադրած գծագրերն ու 

ուրվագծագրերը, 

զ. ճիշտ է կազմում տրանսֆորմատորների մոնտաժման սխեմաների առաջադրած գծագրերն ու 

ուրվագծագրերը, 

է. ճիշտ է կազմում էլեկտրասարքավորումների մոնտաժման սխեմաների գծագրերը, 

ը. ճիշտ է կազմում էլեկտրասարքավորումների հանգույցների ուրվագծերըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Սովորողին տրվում են տարբեր էլեկտրասարքավորումների մոնտաժման հավաքական 

գծագրեր դրանց վրա բացատրելու առանձին հանգույցների և տարրերի դիրքավորման 

նշանակումներըֈ Սովորողը պետք է մեկնաբանի հավաքական գծագրերում պատկերված 

նստեցվածքները, հավաքական գծագրի և մասնագրի փոխադարձ կապը, ինչպես նաև 

հավաքական գծագրի հիման վրա ընտրի համապատասխան աշխատանքային գծագիրըֈ 

Արդյունքի բավարար իրագործումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման μոլոր չափանիշների 

իրականացման վրաֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Տեսական և գործնական պարապմունքներֈ Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 

համապատասխան գրականություն, դիտակտիկ նյութեր, էլեկտրասարքավորումների 

մոնտաժման տիպային սխեմաներ, հավաքական գծագրերի ատլասներֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Կարդալ տեխնոլոգիական գծագրերֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է կարդում բժշկական սարքերի համար անհրաժեշտ ներքին էլեկտրական ցանցի 

մոնտաժման առաջադրած գծագրերը, 

բ. ճիշտ է կարդում մալուխային գծերի մոնտաժման առաջադրած գծագրերը, 

գ. ճիշտ է կարդում բժշկական սարքերի համար անհրաժեշտ լուսավորման սարքավորումների 

մոնտաժման առաջադրած գծագրերը, 

դ. ճիշտ է կարդում էլեկտրական շարժիչների մոնտաժման առաջադրած գծագրերը, 

զ. ճիշտ է կարդում  տրանսֆորմատորների մոնտաժման սխեմաների առաջադրած գծագրերըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 
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Սովորողին տրվում են էլեկտրական ցանցի, մալուխային գծերի, լուսավորման 

սարքավորումների, էլեկտրական շարժիչների, տրանսֆորմատորների մոնտաժման էսքիզներ ու 

աշխատանքային գծագրեր, դրանց վրա տարրերի չափերը, չափերի թույլվածքները, մաքրության 

դասերը, մակերևույթների ձևի թույլատրելի շեղումները պատկերելու համարֈ Սովորողը պետք է 

տիպային էսքիզի և աշխատանքային գծագրի վրա ներկայացնի տեխնիկական պահանջները և 

մեկնաբանի առանձին տարրերի նշանակումներըֈ 

Գնահատումը կատարվում է աշխատանքային գծագրի օրինակի հիման վրաֈ Արդյունքի 

բավարար իրագործումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման բոլոր չափանիշների 

իրականացման վրաֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական և գործնական պարապմունքներֈ Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 

համապատասխան գրականություն, դիտակտիկ նյութեր, էլեկտրասարքավորումների 

մոնտաժման տիպային սխեմաներ, հավաքական գծագրերի ատլասներֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Կատարել կատարելագործվող հանգույցների և փորձնական նմուշների ուրվագծերֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է կատարում շահագործվող էլեկտրական սխեմաների կատարելագործված ուրվագծեր,   

բ. ճիշտ է կատարում փորձարկման էլեկտրական սխեմաների կատարելագործված ուրվագծեր,  

գ. ճիշտ է կատարում մոնտաժման էլեկտրական սխեմաների կատարելագործված ուրվագծերֈ   

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

 Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքի հիման վրաֈ 

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է գծագրել 

կատարելագործված էլեկտրական սխեմաների ոչ պակաս 3 ուրվագծերֈ  

Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել տարբեր էլեկտրասարքավորումների շահագործման, 

փորձարկման և մանտաժային կատարելագործված սխեմաների կազմման ունակությունը 

ցուցադրելու հանգամանքի վրաֈ 

 Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը գործնական 

առաջադրանքները կատարել է ամբողջությամբֈ Թույլատրվում է որոշ ոչ էական բացթողումներ և 

անճշտություններֈ  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

 Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է գործնական ուսուցման միջոցովֈ Անհրաժեշտ է 

ունենալ գծագրման համար անհրաժեշտ բոլոր  գործիքներըֈ ՈՒսուցումը պետք է իրականացնել 

կաբինետային պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 14 ժամֈ 
 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ` «ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՄԵԾՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈւՄԸ ԷԼԷԿՏՐԱԿԱՆ 

ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ» 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԲՏ 4- ։10։-011ֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 

Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ տարբեր ֆիզիկական սկզբունքներով 

գործող ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչների, դրանցով ստացված ազդանշանների 

ձևավորման սխեմաների մասինֈ Մոդուլի արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի գիտելիքներ 

ազդանշանների տպիչների, դրանիցից ստացված էլէկտրական ազդանշանների 

կերպարափոխման սխեմաների և գործնական կիրառությունների վերաբերյալֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ`     54 ժամֈ 
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Տեսական ուսուցում`  20 ժամֈ 

Գործնական պարապմունք`  34 ժամֈ 

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ  

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԱԱՕ։ 4։-10։-

001 «Անվտանգություն և առաջին օգնություն», ԲՏ։ 4։-10- ։003 «Ճարտարագիտական գրաֆիկա», ԲՏ։ 4։-

10-։004 «էլէկտրատեխնիկա», ԲՏ։04։-10-։006 «Էլեկտրոնային և միկրոպրոցեսորայիnն տեխնիկա», ԲՏ։ 

4- ։10-։007 «Էլեկտրատեխնիկական նյութերի ընտրություն», ԲՏ։ 4։-10։-008 «Չափագիտություն, 

ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մոդուլներըֈ   

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ` 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա. 

1. Իմանալ ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչները և դրանց  կիրառությունները, 

2. Հասկանալ  ազդանշաններիր առաջնային կերպափոխիչներում ընթացող ֆիզիկական 

երևույթները, 

3. Հասկանալ է ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչների համակցման հիմնական 

սխեմաների աշխատանքի սկզբունքը և գիտի դրանց գործնական կիառությունըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված 

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Իմանալ ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչները և դրանց  

կիրառություններըֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. Ճիշտ է դասակարգում ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչները` ըստ դրանց հիմքում 

ընթացող ֆիզիկական երևույթների, 

բ. Ճիշտ է պատկերացնում ազդանշանի առաջնային կերպափոխիչի դերն օբյեկտի պարամետրերի 

հսկման համար, 

գ. Գիտի ազդանշանի առաջնային կերպափոխիչների հիմնական կիրառություններըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հանձնարարություն կատարելու հիման վրաֈ 

Ստորև ներկայացվում են. 

1. Տրված առաջնային կերպափոխիչ-տվիչը դասակարգել ըստ դրանում ընթացող 

ֆիզիկական երևույթի և նշել որտե՞ղ է նպատակահարմար այն օգտագործել, 

2. Տրված սխեմայում ցույց տալ տվիչը, նշել դրա տեսակը և նախատեսվածությունըֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հանձնարարությունը հիմնականում 

ճիշտ է կատարում, որոշ ոչ էական թերություններովֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների 

միջոցովֈ Ուսուցանման ծրագիրը պետք է ընդգրկի տեղեկատվության առաջնային 

կերպափոխիչների դասակարգման և ֆիզիկական հիմունքների բաժիններըֈ Պետք է ուսուցման 

ժամանակ տրվեն հապատասխան գիտելիքներ տարաբնույթ օբյեկտների պարամետրերի հսկման 

հարցում ազդանշանի առաջնային կերպափոխչի դերի մասինֈ 

Այս արդյունքի ուսուցանման համար անհրաժեշտ է ունենալ դիդակտիկ և այլ տեսանյութեր 

ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչների-տվիչների վերաբերյալֈ Պետք է ունենալ 

թեմատիկ ուսումնամեթոդական և տեխնիկական գրականություն, տեղեկագրքերֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Հասկանալ  ազդանշաններիր առաջնային կերպափոխիչներում ընթացող 

ֆիզիկական երևույթներըֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. Տարբերակում է մեխանիկական տեսակի ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչները, 

բացատրում է դրանց աշխատանքը, կարողանում է գործնականում ճիշտ կիրառել դրանք, 
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բ. Տարբերակում է ջերմային տեսակի ազդանիշանների առաջնային կերպափոխիչները, 

բացատրում է դրանց աշխատանքը, կարողանում է գործնականում ճիշտ կիրառել դրանք, 

գ. Տարբերակում է պյեզոէլէկտրական տեսակի ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչները, 

բացատրում է դրանց աշխատանքը, կարողանում է գործնականում ճիշտ կիրառել դրանք, 

դ. Տարբերակում է ռեզիստիվ, ունակային և ինդուկտիվ տեսակների ազդանշանների առաջնային 

կերպափոխիչները, բացատրում է դրանց աշխատանքը, կարողանում է գործնականում ճիշտ 

կիրառել դրանք, 

ե. Տարբերակում է մրրկահոսքային, մագնիսաառաձգական տեսակի ազդանշանների առաջնային 

կերպափոխիչները, բացատրում է դրանց աշխատանքը, կարողանում է գործնականում ճիշտ 

կիրառել դրանք, 

զ. Կարողանում է ճիշտ գնահատել աղմուկների ազդեցությունն ազդանշանների առաջնային 

կերպափոխիչների աշխատանքի վրաֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով, ինչպես նաև 

հանձնարարություն կատարելու հիման վրաֈ Ստորև ներկայացվում են. 

1. Տրված են մի քանի մեխանիկական տեսակի ազդանշանների առաջնային 

կերպափոխիչներ` բացատրել, թե դրանք գործնական ի՞նչ կիրառություն կարող են ունենալֈ 

2. Տրված ջերմային տեսակի ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչների օրինակների 

վրա ցույց տալ ջերմոզույգերը և ջերմոդիմադրությունները, μացատրել դրանց աշխատանքի 

առանձնահատկությունները և կիրառման μնագավառներըֈ 

3. Տրված էլեկտրական սխեմայի վրա ցույց տալ պյեզոէլեկտրական տեսակի ազդանշանի 

առաջնային կերպափոխիչը, բացատրել դրա աշխատանքը, նշել այլ գործնական կիրառություններֈ 

4. Տրված էլեկտրական սխեմաներից առանձնացնել ունակային, ինդուկտիվ, 

մրրկահոսանքային և մագնիսաառաձգական տեսակի կերպափոխիչ-տվիչները, բացատրել դրանց 

աշխատանքը, նշել գործնական կիրառման օրինակներֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը պահանջվող առաջադրանքը 

հիմնականում ճիշտ է կատարում, առանց էական թերություններիֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների 

միջոցովֈ Ուսուցանման ծրագիրը պետք է ընդգրկի մեխանիկական, ջերմային, էլեկտրական, 

պյեզոէլեկտրական և մագնիսաէլեկտրական բնույթի կերպափոխիչների ուսումնասիրման 

բաժիններֈ Ուսուցման ժամանակ պետք է տրվեն համապատասխան գիտելիքներ` կախված տվիչի 

տեսակից (բնույթից) դրանց կիրառման բնագավառի նպատակահարմարության վերաբերյալֈ 

Այս արդյունքի ուսուցանման համար անհրաժեշտ է ունենալ դիդակտիկ և այլ տեսանյութեր 

ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչների-տվիչների վերաբերյալ` ըստ կիրառման 

ոլորտներիֈ Համապատասխան մասնագիտական լաբորատորիայում պետք է ունենալ բավարար 

քանակի տվիչների տարատեսակներ, որոնց ուսանողը կկարողանա ծանոթանալ և փորձարկելֈ 

Պետք է ունենալ թեմատիկ ուսումնամեթոդական և տեխնիկական գրականություն, տեղեկագրքերֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 6 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 12 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Հասկանալ ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչների համակցման 

հիմնական սխեմաների աշխատանքի սկզբունքը և գիտի դրանց գործնական կիրառությունըֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. Ճիշտ է հասկանում ազդանշանի առաջնային կերպափոխիչի համակցող սխեմայի 

նշանակությունը, 

բ. Ճիշտ է ներկայացնում համակցող սխեման` կախված առաջնային կերպափոխչի տեսակից, 

գ. Կախված առաջնային տվիչի որոշակի տեսակից` ճիշտ է համալարում համակցող սխեմանֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հանձնարարություն կատարելու հիման վրաֈ 

Ստորև ներկայացվում են. 
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1. Ավտոմատ կառավարման համակարգի տրված էլեկտրական սխեմայի վրա ցույց տալ 

համակցման սխեման և նշել դրա նշանակությունըֈ 

2. Որաշակի տեսակի տվիչի համար համալարել համապատասխան համակցման 

սխեմանֈ 

Հանձնարարության 2-րդ կետի գնահատումն իրականացվում է գործնական անհատական 

աշխատանքների կատարման ընթացիկ արդյունքներովֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը պահանջվող առաջադրանքը 

հիմնականում ճիշտ է կատարում, որոշ ոչ էական թերություններով, իսկ գործնական 

աշխատանքների կատարողականը բավարար մակարդակի էֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների 

միջոցովֈ Ուսուցման ծրագիրը պետք է ընդգրկի տեղեկատվության առաջնային կերպափոխիչների 

արդի միկրոսխեմաների և տրանզիստորային համակցման սխեմաների ուսումնասիրման 

բաժիններֈ 

Այս արդյունքի ուսուցանման համար անհրաժեշտ է ունենալ դիդակտիկ և այլ տեսանյութեր 

ազդանշանների առաջնային համակցման սխեմաների վերաբերյալֈ Համապատասխան 

մասնագիտական լաμորատորիայում պետք է լինեն բավարար քանակի տվիչների 

տարատեսակներ և համակցման միկրոսխեմաներ, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի փորձարկել 

տարբեր տիպի սխեմաներֈ Պետք է ունենալ թեմատիկ ուսումնամեթոդական և տեխնիկական 

գրականություն, տեղեկագրքերֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 6 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 12 ժամֈ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ` «ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ ԵՎ ԿԵՐՊԱՓՈԽԻՉՆԵՐ» 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԲՏ 4։-10։-012ֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 

Ուսանողին տալ գիտելիքներ էլեկտրասնման աղբյուրների հիմնական տեսակների, դրանց 

կառուցման եղանակների, աշխատանքային ռեժիմների և կիրառությունների վերաբերյալֈ Մոդուլի 

ուսումնասիրման հիմնական խնդիրն է ուսանողների մոտ ձևավորել հմտություններ` կապված 

տարբեր տեսակի կերպափոխչային սարքավորումների և դրանց վրա կառուցված էլեկտրասնման 

աղբյուրների ուսումնասիրման, վերանորոգման և սպասարկման հարցերի հետֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ` 72 ժամֈ 

Տեսական ուսուցում՝  36 ժամֈ 

Գործնական պարապմունք՝  36 ժամֈ 

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ  

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԲՏ։ 4։-10-004 

«Էլեկտրոտեխնիկա» մոդուլըֈ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ` 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա. 

1. Տարբերակել էլեկտրասնման աղբյուրների կառուցվածքները, սահմանել ուղղիչների, 

կոնվերտորների, հաստատուն լարման կարգավորիչների միջոցով կատարվող 

կերպափոխումները, 

2. Տարբերակել ուղղիչների հիմնական սխեմաները, հասկանալ դրանց աշխատանքի սկզբունքը և 

կիրառությունները, 

3. Տարբերակել հաստատուն լարման կարգավորիչների, կոնվերտորների հիմնական սխեմաները, 

հասկանալ դրանց տարրերի դերը և աշխատանքային ռեժիմները, 

4. Հասկանալ էլեկտրասնման աղբյուրում հարթեցնող զտիչ(ներ)ի դերը, տարբերակել սխեմաները, 

հաշվարկել ուղղիչի պարզագույն զտիչի սխեմաֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 
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Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված 

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Տարբերակել էլեկտրասնման աղբյուրների կառուցվածքները, սահմանում 

ուղղիչների, կոնվերտորների, հաստատուն լարման կարգավորիչների միջոցով կատարվող 

կերպափոխումներըֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. կարողանում է ճիշտ պարզել տվյալ կառուցվածքի էլեկտրասնման աղբյուրում կատարվող 

էլեկտրական էներգիայի կերպափոխումների քանակը, 

բ. տարբերակում է աղբյուրի առանձին հանգույցները, ճիշտ է մեկնաբանում դրանց դերը, 

գ. տարբերակում է ուղղիչների, կոնվերտորների և հաստատուն լարման կարգավորիչների 

միջոցով էներգիայի կերպափոխումների եղանակներըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Տվյալ արդյունքի գնահատման համար ուսանողին կհանձնարարվեն փոփոխական 

հոսանքի ցանցից սնվող և հաստատուն ելքային լարմամբ էլեկտրասնման աղբյուրի 

«տրանսֆորմատոր - ուղղիչ - զտիչ» (ա), «տրանսֆորմատոր - ուղղիչ - զտիչ - հաստատուն 

լարման կարգավորիչ» (բ), «ուղղիչ - զտիչ - կոնվերտոր - տրանսֆորմատոր - ուղղիչ - զտիչ» (գ) և 

«ուղղիչ - զտիչ - հաստատուն լարման կարգավորիչ - կոնվերտոր - տրանսֆորմատոր – ուղղիչ - 

զտիչ» (դ) կառուցվածքային սխեմաները և կպահանջվեն` 

- որոշել դրանցից յուրաքանչյուրում կատարվող էներգիայի կերպափոխումների քանակը, 

- նկարագրել դ) կառուցվածքում հանգույցները դերը, բնութագրել այդ հանգույցներով 

իրագործվող էներգիայի կերպափոխումների եղանակներըֈ Արդյունքի յուրացումը կհամարվի 

դրական, եթե հանձնարարականի առաջին մասը կատարվի անսխալ, երկրորդը` հիմնականումֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների 

միջոցովֈ Տեսական պարապմունքների ընթացքում քննարկվում են համապատասխան 

ստանդարտներով սահմանված ԵԷՍԱ-ների պարամետրերի ընտրության շարքերը, դրանց 

որոշակի կառուցվածքների կիրառման վերաբերյալ երաշխավորությունները և մինիատյուրացման 

պրոբլեմային հարցերըֈ Գործնական պարապմունքների ընթացքում ուսումնասիրվում են 

ռադիոէլեկտրոնային տարբեր սարքավորումներում կիրառվող որոշակի ԵԷՍԱ-ներ, վերլուծվում 

են դրանց կառուցվածքները և էլեկտրական սխեմաները, չափվում են պարամետրերըֈ 

Ուսումնառությունն արդյունավետ իրականացնելու նպատակով պետք է ցուցադրվեն ակնդետ 

նյութեր, ունենալ ուսումնասիրման համապատասխան լաբորատոր ստենդ կամ էլ տարբեր 

տեսակի սնման աղբյուրներ և համապատասխան չափիչ-ստուգիչ սարքավորումներ` օսցիլոգրաֆ, 

թվային վոլտմետր, հաճախականաչափ, տեստեր և այլնֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Տարբերակել ուղղիչների հիմնական սխեմաները, հասկանալ դրանց աշխատանքի 

սկզբունքը և կիրառություններըֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. տարբերակում և ճիշտ է գծում է ուղղիչների հիմնական սխեմաները, բացատրում դրանց 

աշխատանքը, 

բ. կատարում է չափումներ ուղղիչի լաբորատոր ստենդի կամ փորձանմուշի վրա` ըստ 

տեխնիկական առաջադրանքի, 

դ. պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոններըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հանձնարարություն կատարելու հիման վրաֈ 

1. Ուսանողին կհանձնարարվի գծել և անվանել միաֆազ ուղղիչների 

մեկկիսապարբերական, տրանսֆորմատորի միջին կետով և կամրջակի սխեմաները, բացատրել 

դրանցից մեկի աշխատանքի սկզբունքըֈ 



 54 

2. Լաբորատոր ստենդի վրա օսցիլոգրաֆի միջոցով ցուցադրել հանձնարարված ուղղիչի 

ելքում ուղղված լարման տեսքը, հանել ուղղիչի արտաքին բնութագիծը, ինչը պետք է կատարվի 

աշխատանքի անվտանգության կանոնների պահպանմամբֈ 

Տվյալ արդյունքում ընդգրկվող ուսուցանվող հարցերի շրջանակում անհրաժեշտ է 

առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել ցածր հզորության ուղղիչներին, մասնավորապես, 

ակտիվ-ունակային բեռի դեպքում դրանց աշխատանքային առանձնահատկություններին, 

ուղղիչների կիրառման գործնական հարցերին, լարման բազմապատկմամբ ուղղիչներինֈ  

Արդյունքի յուրացումը կհամարվի դրական, եթե առաջին հանձնարարականը կատարվի 

հիմնականում, երկրորդը` անսխալֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների 

միջոցովֈ Տեսական պարապմունքների ընթացքում տրվում են նաև ընդհանուր տեղեկություններ 

եռաֆազ հոսանքի հզոր ուղղիչների և դրանց աշխատանքային առանձնահատկությունների 

վերաբերյալֈ Գործնական պարապմունքների ընթացքում պետք է կատարվեն հաշվարկներ կամ 

լուծվեն խնդիրներ ուղղիչների աշխատանքային որոշակի ռեժիմում սխեմայի պարամետրերի 

որոշման վերաբերյալֈ Պետք է ուսումնասիրվեն նաև ռադիոէլեկտրոնային տարբեր 

սարքավորումներում կիրառվող ուղղիչային հանգույցներ, վերլուծվեն դրանց էլեկտրական 

սխեմաները, չափվեն պարամետրերըֈ Ուսումնառությունն արդյունավետ իրականացնելու 

նպատակով ցանկալի է ցուցադրել ակնդետ նյութեր, ունենալ ուսումնասիրման համար 

համապատասխան լաբորատոր ստենդ և չափիչ-ստուգիչ սարքավորումներ` օսցիլոգրաֆ, թվային 

վոլտմետր, տեստեր և այլնֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Տարբերակել  հաստատուն լարման կարգավորիչների, կոնվերտորների հիմնական 

սխեմաները, հասկանալ դրանց տարրերի դերը և աշխատանքային ռեժիմներըֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. գիտի հաստատուն լարման պարամետրական կայունարարի սխեման և աշխատանքի 

սկզբունքը, 

բ. գիտի հաստատուն լարման կոմպենսացման կայունարարի աշխատանքի սկզբունքը, ճիշտ է 

նկարագրում կոնկրետ սխեմայի աշխատանքը, 

գ. տարբերակում է հաստատուն լարման իմպուլսային կարգավորիչների և կոնվերտորների 

հիմնական սխեմաները, գիտի դրանց բնութագրիչ հատկությունները, 

դ. հասկանում է իմպուլսային կարգավորիչներում և կոնվերտորներում տարրերի դերը և 

աշխատանքային ռեժիմները, 

ե. ճիշտ պատկերացնում իմպուլսային կարգավորիչների միջոցով հաստատուն հոսանքի շարժիչի 

կառավարման սկզբունքը, 

զ. կատարում է կարգավորիչի, կոնվերտորի պարամետրերի չափումներ` ըստ տեխնիկական 

առաջադրանքի, 

է. պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոններըֈֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հանձնարարություն կատարելու հիման վրաֈ 

Ստորև ներկայացվում են. 

1. Ուսանողին կհանձնարարվի բազմականալ էլեկտրասնման աղբյուրի սխեմայի վրա նշել 

պարամետրական կայունարարների, հաստատուն լարման կոմպենսացմամբ կայունարարների, 

իմպուլսային կարգավորիչների և կոնվերտորների հանգույցները ու մեկնաբանել դրանց դերըֈ 

2. Ըստ առաջադրանքի լաբորատոր ստենդի վրա օսցիլոգրաֆի միջոցով ցուցադրել իմպուլսային 

կարգավորիչի կամ կոնվերտորի սխեմայի ազդանշանները և չափել պարամետրերը` 

աշխատանքի անվտանգության կանոնների պահպանմամբֈ Տվյալ արդյունքում ընդգրկվող 

ուսուցանվող հարցերի շրջանակում անհրաժեշտ է առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել 
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կերպափոխչային սխեմաների ճիշտ տարբերակմանըֈ Արդյունքի յուրացումը կհամարվի դրական, 

եթե առաջին հանձնարարականը կատարվի հիմնականում, երկրորդը` անսխալֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների 

միջոցովֈ Տեսական պարապմունքների ընթացքում տրվում են տեղեկություններ ներկայիս 

միկրոսխեմային կայունարարների, իմպուլսային կարգավորիչների և կոնվերտորների 

կառավարման միկրոսխեմաների, դրանց կիրառման առանձնահատկությունների վերաբերյալֈ 

Գործնական պարապմունքների ընթացքում ուսումնասիրվում են ռադիոէլեկտրոնային տարբեր 

սարքավորումներում կիրառվող կայունարարների, իմպուլսային կարգավորիչների և 

կոնվերտորների հանգույցները, վերլուծվում են դրանց էլեկտրական սխեմաները, չափվում են 

պարամետրերըֈ Ուսումնառությունն արդյունավետ իրականացնելու նպատակով պետք է առկա 

լինեն ակնդետ նյութերֈ Հետազոտությունների համար անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

լաբորատոր ստենդ և չափիչ-ստուգիչ սարքավորումներ` օսցիլոգրաֆ, թվային վոլտմետր, 

հաճախականաչափ, տեստեր և այլնֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Հասկանալ էլեկտրասնման աղբյուրում հարթեցնող զտիչ(ներ)ի դերը, 

տարբերակում է սխեմաները, հաշվարկել ուղղիչի պարզագույն զտիչի սխեմանֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. տարբերակում է զտիչների տարատեսակները և սխեմաները, 

բ. հասկանում է էլեկտրասնման աղբյուրում զտիչ հանգույց(ներ)ի նշանակությունը, 

գ. ճիշտ է հաշվարկում պարզագույն ունակային զտիչի կոնդենսատորի ունակությունը, 

դ. ճիշտ է կատարում զտիչի պարամետրերի չափումները` ըստ տեխնիկական առաջադրանքի, 

ե. պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոններըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հանձնարարություններ կատարելու հիման վրաֈ 

1. Ուսանողին կհանձնարարվի բազմականալ էլեկտրասնման աղբյուրի սխեմայի վրա նշել 

զտիչային հանգույցները ու մեկնաբանել դրանց դերըֈ 

2. Օգտվելով գրականությունից՝ հաշվարկել ուղղիչի տվյալ սխեմայի համար ունակային 

զտիչի պահանջվող ունակությունըֈ 

3. Փոփոխական հոսանքի կամրջակային չափիչով չափել դրոսելի ինդուկտիվությունը կամ 

կոնդենսատորի ունակությունը, ինչը պետք է կատարվի աշխատանքի անվտանգության 

կանոնների պահպանմամբֈ 

Տվյալ արդյունքում ընդգրկվող ուսուցանվող հարցերի շրջանակում անհրաժեշտ է 

առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել զտիչային սխեմաների ճիշտ տարբերակմանը` ուղղիչի 

ելքային, ցանցային, աղմկաճնշիչ և այլնֈ Արդյունքի յուրացումը կհամարվի դրական, եթե առաջին 

հանձնարարականը կատարվի հիմնականում, երկրորդը և երրորդը` անսխալֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների 

միջոցովֈ Տեսական պարապմունքների ընթացքում տրվում են նաև տեղեկություններ 

ռեզոնանսային և աղմկաճնշիչ զտիչների վերաբերյալֈ Գործնական պարապմունքներին 

ուսումնասիրվում են ռադիոէլեկտրոնային տարբեր սարքավորումներում կիրառվող զտիչային 

հանգույցները, վերլուծվում են դրանց էլեկտրական սխեմաները, չափվում են պարամետրերըֈ 

Ուսումնառությունն արդյունավետ իրականացնելու նպատակով ցանկալի է ունենալ 

համապատասխան ակնդետ նյութերֈ Հետազոտությունների համար անհրաժեշտ է ունենալ 

համապատասխան լաբորատոր ստենդ և չափիչ-ստուգիչ սարքավորումներ` փոփոխական 

հոսանքի կամրջակ, օսցիլոգրաֆ, թվային վոլտմետր և այլնֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 6 ժամֈ 
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ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ» 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԲՏ 4- ։10-։013ֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 

Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել գործավարություն իրականացնելու և 

մասնագիտական գործունեության ընթացքում բժշկական սարքերի և սարքավորումների 

վերաբերյալ փաստաթղթեր ձևակերպելու կարողություններֈ  

ՄՈԴՈՒԼԻ  ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ`     36 ժամֈ 

Տեսական ուսուցում`  16 ժամֈ 

Գործնական պարապմունք`  20 ժամֈ 

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չենֈ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա. 

1. Օգտվել ստանդարտացման նորմատիվային փաստաթղթերից, 

2. Ճանաչել փաստաթղթերի տեսակները, 

3. Կազմել գործավարական փաստաթղթեր, 

4. Մասնակցել տեխնիկական փաստաթղթերի կազմմանըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված 

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Օգտվել ստանդարտացման նորմատիվային փաստաթղթերիցֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրատեխնիկական բաղադրամասերի տերմինաբանական 

ստանդարտները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրատեխնիկական բաղադրամասերի պարամետրերի չափման 

մեթոդների ստանդարտները, 

գ. ճիշտ է օգտվում անհրաժեշտ ստանդարտից և նորմատիվային փաստաթղթերից՝ բժշկական 

սարքերի և սարքավորումների տեղակայման, շահագործման, փորձարկման աշխատանքներումֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրաֈ Ուսանողին 

կհանձնարարվի բժշկական սարքերի և սարքավորումների ոլորտին վերաբերվող որոշակի 

ստանդարտ և կպահանջվի պարզել այդ ստանդարտի էությունը, բացատրել կառուցվածքը և 

բաժիններըֈ  

Արդյունքի յուրացումը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը հարցերին ընդհանուր առմամբ 

ճիշտ պատասխանիֈ Թույլատրելի են որոշ անճշտություններ և բացթողումներֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցումների միջոցովֈ 

Տեսական պարապմունքների ընթացքում ուսուցանվում են ստանդարտների և 

ստանդարտացման հետ կապված ընդհանուր հարցերֈ Գործնական պարապմունքների 

ընթացքում քննարկվում և վերլուծվում են ստանդարտներ, ինչպես համապետական 

նշանակության, այնպես էլ ռադիոէլեկտրոնիկայի ոլորտիֈ Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնամեթոդական և ցուցադրական նյութեր, ոլորտի ստանդարտներֈ Ցանկալի է ունենալ 

հնարավորություն պարապմունքներն անցկացնելու կաբինետային պայմաններում և ցուցադրել 

նյութերը պրոյեկտորի միջոցովֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում 4 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք 5 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ճանաչել փաստաթղթերի տեսակներըֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ներկայացնում է փաստաթղթավորման կարևորությունը, 
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բ. ներկայացնում է գործավարական փաստաթղթերի տեսակները և կարևորությունը, 

գ. ներկայացնում է տեխնիկական փաստաթղթերի տեսակները և կարևորությունը, 

դ. ներկայացնում է փաստաթղթերի վավերապայմաններըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է երկու փուլովֈ Առաջին փուլի գնահատումը 

կատարվում է գործնական պարապմունքներին ուսանողի ցուցաբերած արդյունքներով, որոնց 

ընթացքում նրա կողմից` ըստ առաջադրանքի, կազմվում է տարբեր տեսակի գործավարական 

փաստաթղթերֈ 

Երկրորդ փուլի գնահատումը կատարվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրաֈ 

Ուսանողին կհանձնարարվի բժշկական ոլորտին վերաբերվող սարքավորման  տեխնիկական 

պայմաններ և կպահանջվի վերլուծել դրա կոնկրետ բաժինըֈ 

Արդյունքի յուրացումը կհամարվի դրական, եթե առաջին փուլի գնահատումը լինի 

դրական, իսկ երկրորդ փուլը գնահատելիս ուսանողը հարցերին ընդհանուր առմամբ ճիշտ 

պատասխանիֈ Թույլատրելի են որոշակի անճշտություններ և բացթողումներֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցումների միջոցովֈ 

Տեսական պարապմունքների ընթացքում ուսուցանվում են տեխնիկական պայմանների հետ 

կապված ընդհանուր հարցերֈ Գործնական պարապմունքներին քննարկվում և վերլուծվում են 

տարբեր տեխնիկական պայմաններ, կազմվում են դրանց առանձին բաժիններֈ Ուսանողին 

հանձնարարվում է դասախոսի ղեկավարությամբ գործնական պարապմունքներին, ինչպես նաև 

անհատական պարապմունքների ժամանակ կազմելու առաջադրված սարքավորման 

տեխնիկական պայմանների որոշակի բաժինը, որի գնահատումը հաշվի է առնվում տվյալ 

արդյունքի յուրացումը գնահատելիսֈ 

Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնամեթոդական և ակնդետ նյութեր, բժշկական սարքերի և 

սարքավորումների տեխնիկական պայմաններֈ Ցանկալի է ունենալ նաև հնարավորություն 

պարապմունքներն անցկացնելու կաբինետային պայմաններում 

և ցուցադրել նյութերը պրոյեկտորի միջոցովֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում` 4 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք` 5 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Կազմել գործավարական փաստաթղթերֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է կազմում վերանորոգված կարգավորված էլեկտրասարքավորումների 

հանձնման։ընդունման ակտը,  

բ. ճիշտ է կազմում էլեկտրասարքավորումների հսկման արդյունքների ամփոփման 

փաստաթղթեր, 

գ. ճիշտ է կազմում բժշկական սարքերի և սարքավորումների հետազոտման արդյունքների մասին 

փաստաթղթեր, 

դ. ճիշտ է կազմում բժշկական սարքերի և սարքավորումների փորձարկման ակտերըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Ուսանողին կհանձնարարվի կազմելու առաջադրված գործավարական փաստաթղթեր 

(հանձնման։ընդունման ակտը, բժշկական սարքերի և սարքավորումների հետազոտման 

արդյունքների մասին փաստաթղթեր, փորձարկման ակտեր և այլն)ֈ 

Արդյունքի յուրացումը կհամարվի դրական, եթե փաստաթուղթը ընդհանուր առմամբ ճիշտ 

է կազմված` գործող օրենսդրությանը և ստանդարտներին համապատասխանֈ Թույլատրվում են 

որոշակի անճշտություններ կապված տարրերի համարակալման, դրանց չափսերի խախտման 

առկայության հետֈ 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցումների միջոցովֈ 

Տեսական պարապմունքների ընթացքում ուսուցանվում են գործավարական և տեխնիկական 
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փաստաթղթերի կազմման ընդհանուր հարցերը, գործնական պարապմունքներին` պայմանական 

նշանակումները, համարակալումները, գրելաձևերըֈ  

Տվյալ արդյունքի ուսուցանման համար անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնամեթոդական և 

ցուցադրական նյութեր, համապատասխան ԳՕՍՏ-եր և ստանդարտներ, բժշկական սարքերի և 

սարքավորումների տարրերի տեղեկագրքերֈ  

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում` 4 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 5 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Մասնակցել տեխնիկական փաստաթղթերի կազմմանըֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում կազման համար առաջադրված տեխնիկական փաստաթղթերի համար 

անհրաժեշտ տվյալները, 

բ. ճիշտ է հիմնավորում տեխնիկական փաստաթղթերի կազմման համար ներկայացված 

տվյալները, 

գ. ճիշտ է կազմում առաջադրած տեխնիկական փաստաթուղթըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրաֈ Հարց ու 

պատասխանի միջոցով ստուգվելու է համապատսախան տեխնիկական փաստաթղթի կազմման 

համար անհրաժեշտ տվյալներըֈ 

Ստորև ներկայացվում է. 

ա/ տեխնիկական փաստաթղթերի կազմման համար անհրաժեշտ տվյալները 

- տեխնիկական պահանջներ, 

- պատվիրատու, 

- արտադրող կազմակերպություն, 

- բնութագրեր, 

- կոմպլեկտայնություն, 

- դրոշմում, 

- փաթեթավորում, 

- ընդունման կարգը, 

- փորձարկման մեթոդներ, 

- փոխադրում և պահպանություն, 

- շահագործման ցուցումներ, 

- երաշխիքֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը հարցերին ընդհանուր առմամբ 

պատասխանի ճիշտֈ Թույլատրվում է որոշակի բացթողումներ և անճշտություններֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցովֈ 

Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային 

պրոյեկտորֈ Հնարավորության դեպքում ուսուցումը պետք է իրականացնել կաբինետային 

պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում` 4 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք` 5 ժամֈ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ` «ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» 

 
ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԲՏ 4- ։10-։014ֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 

Մոդուլի նպատակն է սովորողներին տալ գիտելիքներ բժշկական 

էլեկտրասարքավորումների շահագործման, տեղակայման և կարգավորման գործառույթներում 

մենեջմենթի առանձնահատկությունների, կազմակերպության կառավարման տարբեր ձևերի, նրա 
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ռեսուրսների  դրամավարկային և հարկային քաղաքականության մասին, ձևավորի տնտեսական 

տեղեկատվության կիրառման կարողություններֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ` 90 ժամֈ 

Տեսական ուսուցում` 40 ժամֈ 

Գործնական պարապմունք` 50 ժամֈ 

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ  

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չենֈ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա. 

1. Ճանաչել կազմակերպության ռեսուրսները և դրանց օգտագործման մակարդակի գնահատման 

ցուցանիշները, 

2. Ճանաչել գնագոյացման հետ կապված հասկացությունները և մեխանիզմները, 

3. Կազմել բիզնես։պլան, 

4. ճանաչել հարկային և մաքսային օրենսդրության, հաշվարկել հարկերը, 

5. Ճանաչել կառավարման մեթոդները և կառավարման ապարատի կառուցվածքըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված 

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ճանաչել կազմակերպության ռեսուրսները և դրանց օգտագործման մակարդակի 

գնահատման ցուցանիշներըֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում և բնութագրում բժշկական էլեկտրասարքավորումների շահագործման, 

տեղակայման և կարգավորման աշխատանքում օգտագործվող ռեսուրսների կազմը,  

բ. ճիշտ է բնութագրում նյութական ռեսուրսները և գնահատում դրանց օգտագործման 

մակարդակը,  

գ. ճիշտ է բնութագրում աշխատանքային ռեսուրսները և գնահատում դրանց օգտագործման 

մակարդակը,  

դ. ճիշտ է բնութագրում բժշկական էլեկտրասարքավորումների շահագործման, տեղակայման և 

կարգավորման աշխատանքում ֆինանսական ռեսուրսներըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Բանավոր հարցազրույցներ, թեսթեր, ինքնուրույն աշխատանք՝ որոշակի 

հանձնարարությամբֈ Ստորև բերվում են այս արդյունքի հետ կապված որոշակի հարցերի 

բացատրություններ. 

ա. հիմնական արտադրական ֆոնդեր. 

 շենքեր, 

 կառույցներ, 

 փոխանցող հարմարանքներ, 

 մեքենաներ և սարքավորումներ, 

 տրանսպորտային միջոցներ, 

 արտադրական և տնտեսական գույք և այլ հիմնական ֆոնդեր, 

բ. հիմնական արտադրական ֆոնդերի հետ կապված հիմնական հասկացությունները. 

 գնահատումը, 

 ամորտիզացիան, 

գ. հիմնական ֆոնդերի օգտագործման մակարդակը բնութագրող կարևորագույն ցուցանիշներ. 

 էքստենսիվ ցուցանիշներ, 

 ինտենսիվ ցուցանիշներ, 

 ինտեգրալ ցուցանիշներֈ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար կհամարվի, եթե ուսանողը առաջադրված թեսթերին 

պատասխանի ընդհանուր առմամբ ճիշտ, բանավոր հարցազրույցների ժամանակ ցուցաբերի 

նյութի էական կարևորություն ներկայացնող մասերի իմացություն, իսկ ցուցանիշների 
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հաշվարկները կատարի ճիշտֈ Նա պետք է բացատրի, թե ինչ հետևանքներ կունենա ֆոնդերի 

օգտագործման մակարդակը բնութագրող այս կամ այն ցուցանիշի փոփոխությունըֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Դասախոսություն, գործնական պարապմունքներֈ Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 

գրականություն, արտադրական իրավիճակների նմանակման նյութեր, հաշվարկներ կատարելու 

միջոցներ, թափանցաթերթիկներ, պրոյեկցիոն սարք, համակարգիչֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ճանաչել գնագոյացման հետ կապված հասկացությունները և մեխանիզմներըֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է բացատրում գնի տարբեր մակարդակների կազմը և կապը,  

բ.ճիշտ է ներկայացնում արտադրանքի ինքնարժեքի ձևավորման մեխանիզմը, 

գ. ճիշտ է մեկնաբանում անհատական գինը շուկայական գնի վերածվելու մեխանիզմըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Բանավոր հարցեր ուսանողին՝ գնագոյացման ընդհանուր հասկացությունների, գնի 

էլեմենտներիվերաբերյալֈ Գործնական առաջադրանք՝ որևէ արտադրանքի ինքնարժեքը և գինը 

հաշվարկելու, շահույթի գումարը որոշելու վերաբերյալֈ Ուսանողը պետք է ցույց տա 

գնագոյացման որոշակի իրավիճակներում ճիշտ կողմնորոշվելու ընդունակությունֈ 

Արդյունքի ձեռքբերումբը բավարար է համարվում, եթե բանավոր հարցադրումներին 

պատասխանելիս ուսանողը հանդես է բերում մտքերը գրագետ և հիմնավոր ներկայացնելու 

ընդունակություն, իսկ հաշվարկները կատարում է ճիշտֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Դասախոսություն և գործնական պարապմունքներֈ Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 

գրականություն, մեթոդական նյութեր, թափանցաթերթիկներ, պրոյեկցիոն սարքֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Կազմել բիզնես։պլանֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում բժշկական սարքավորումների շահագործման, տեղակայման և 

կարգավորման գործառույթների պլանավորման համակարգը, դրա կառուցվածքը և հիմնական 

ցուցանիշները,  

բ. ճիշտ է բացատրում բիզնես - պլանի դերը կազմակերպության գործունեության համար,  

գ. ճիշտ է ներկայացնում բիզնես պլանի բովանդակությունը, 

դ. ճիշտ է կատարում շուկայի վերլուծության քայլերը` ըստ հաջորդականության, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում արտադրանքի թողարկման պլանի կազմման մոտեցումները, 

զ. ճիշտ է հիմնավորում ներդրումների տնտեսական արդյունավետությունը, 

է. ճիշտ է կազմում մասնագիտությանը առնչվող բիզնես։պլանֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
Արդյունքի յուրացումը գնահատվեվ է ըստ կատարման չափանիշների անհատական 

հանձնարարությունների ամփոփ ներկայացման հիման վրաֈ Յուրաքանչյուր ուսանող պետք է 8-

10 էջի սահմաններում ներկայացնի հանձնարարված թեմայի նյութը և պաշտպանի իր 

առաջարկներըֈ Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար կհամարվի, եթե առաջադրանքը գրագետ և 

հիմնավոր կատարվիֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Տեսական պարապմունք և գործնական աշխատանքֈ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական և ուսումնական գրականություն, ուսուցողական նյութեր, գործնական 

աշխատանքների նյութեր, մեթոդական ցուցումներֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամֈ 
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Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. ճանաչել հարկային և մաքսային օրենսդրությունը, հաշվարկել հարկերըֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում հարկային և մաքսային օրենսդրությանը վերաբերող իրավական 

ակտերը, 

բ. ճիշտ է բացատրում հարկերի առանձին տեսակների հաշվարկման կարգը և 

առանձնահատկություններըֈ 

գ. ճիշտ է հաշվարկում հարկերի գումարները շինարարական համալիրների համարֈֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի, թեսթային առաջադրանքի և 

գործնական առաջադրանքի հիման վրաֈ Ուսանողը պետք է ընդհանուր առմամբ ցուցաբերի 

հարկային և մաքսային հիմնական հասկացությունների վերաբերյալ բավարար գրագիտություն և 

տիպային օրինակներում ճիշտ հաշվարկներ կատարիֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Տեսական պարապմունք և գործնական աշխատանքֈ Անհրաժեշտ է ունենալ 

համապատասխան հարկային օրենքների և դրանց կիրառման վերաբերյալ հրահանգներ, 

նախապատրաստված ուսուցողական նյութերֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Ճանաչել կառավարման մեթոդները և կառավարման ապարատի կառուցվածքըֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում մենեջմենթի էությունը և խնդիրները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում կառավարման մեթոդների բովանդակությունը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում մասնագիտական գործառույթներում կառավարչական որոշումների 

ընդումնան տեսական հիմունքները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում կոլեկտիվի աշխատանքի հազմակերպման հիմունքները, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում մենեջմենթի առանձնահատկությունները բժշկական սարքավորումների 

շահագործման, տեղակայման և կարգավորման գործառույթներումֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է համարվում, եթե ընդհանուր առմամբ ընդունված են 

լինում որոշումներ, որոնց անհրաժեշտ հիմնավորում է տրված, ինչպես նաև կառավարման 

տեխնոլոգիաներին վերաբերող հարցերին գրագետ պատասխաններ է տրվումֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական պարապմունք և գործնական աշխատանքֈ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական և ուսումնական գրականություն, սխեմաներ, ցուցադրական նյութերֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամֈ 

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամֈ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԲԱԶԱՅԻՆ ՏԵՍԱԿԻ ԷԼԷԿՏՐԱԿԱՆ ՉԱՓԻՉ, 

ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՍԱՐՔԵՐ» 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԲՏ 4- ։10-։015 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ` 

Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ բժշկական էլեկտրոնային չափիչ, 

ախտորոշիչ սարքերի ընդհանուր կառուցվածքի, նրանցում ընթացող երևույթների, դրանց 

նկատմամբ ներկայացվող պահանջների, դրանց միջոցով իրականցվող հետազոտությունների, 

դրանց հիմնական հանգույցների մասին, ինչպես նաև ձևավորել բժշկական էլեկտրոնային չափիչ, 

ախտորոշիչ սարքերի օգտագործման, դրանց աշխատանքի առանձնահատկությունների 
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վերաբերյալ հմտություններ և կիրառական գիտելիքներ, այդ թվում նաև, դրանց տեղդրման, 

վերանորոգման և սպասարկման վերաբերյալֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ`     84 ժամ 

Տեսական ուսուցում  42 ժամ 

Գործնական պարապմունք  42 ժամ 

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ` Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է 

ուսումնասիրած լինի ԲՏ։ 4-։10- ։001 «Մաթեմատիկա», ԲՏ։ 4։-10-։004 «Էլեկտրատեխնիկա», ԲՏ։ 4։-10- ։006 

«Էլեկտրոնային և միկրոպրոցեսորային տեխնիկա», ԲՏ։ 4։-10։-007 «Էլեկտրատեխնիկական նյութերի 

ընտրություն», ԲՏ։ 4։-10։-008 «Չափագիտություն, ստանդարտավորում և սերտիֆիկացում», ԲՏ։ 4։-10։-

013 «Մասնագիտական փաստաթղթերի կազմում» մոդուլներըֈ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ` 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա. 

1. Ճանաչել բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերի դերը, բազային տեսակները, 

ընդհանուր կառուցվածքը և նրանց հիմնական մասերի նշանակությունը, դրանք տեղադրել, 

վերանորոգել և սպասարկել, 

2. Ճանաչել բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերի՝ ջերմաչափերի, 

զարկերակաճնշաչափերի, պուլսօքսիմետրերի, կշեռքների տեսակները, կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները և կարողանալ գործնականում կիրառել այդ գիտելիքները, այդ թվում  

վերանորոգել և սպասարկել, 

3. Ճանաչել բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերի՝ էլեկտրասրտագրիչների, 

էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆների, էլեկտրամիոգրաֆների,  տեսակները, կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները և կարողանա գործնականում կիրառել այդ գիտելիքները, այդ թվում 

տեղադրել, վերանորոգել և սպասարկել, 

4. Ճանաչել բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերի՝ շնչաչափագրական 

/սպիրոմետր, սպիրոգրաֆ/ տեսակները, կառուցվածքային առանձնահատկությունները և 

կարողանա գործնականում կիրառել այդ գիտելիքները, այդ թվում, տեղադրել, վերանորոգել և 

սպասարկելֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ` 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված 

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ճանաչել բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերի դերը, բազային 

տեսակները, ընդհանուր կառուցվածքը և նրանց հիմնական մասերի նշանակությունը, դրանք 

տեղադրել, վերանորոգել և սպասարկելֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է բացատրում  բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերի դերը, բազային 

տեսակների ընդհանուր կառուցվածքը, նրանց նկատմամբ ներկայացվող հիմնական պահանջները 

և տեխնիկական բնութագրերը, 

բ. ճիշտ է բացատրում բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերի բազային 

տեսակների հիմնական մասերի նշանակությունը, 

գ. ճիշտ է բացատրում բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերի բազային 

տեսակների հիմնական մասերի փոխադարձ կապը և փոխազդեցությունը, 

դ. ճիշտ է բացատրում բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերի բազային 

տեսակների  տեղդրման, վերանորոգման և սպասարկման տեխնոլոգիաներըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Որպես արդյունքի յուրացումը գնահատելու միջոց օգտագործվում է համակցված թեստ, 

որում առկա են երկու տիպի առաջադրանքներ. 

ա) Ճիշտ պատասխանի ընտրությամբ առաջադրանք. այս առաջադրանքը պարունակում է երկու 

ենթահարց, որոնք կատարման չափանիշների առաջին և երկրորդ կետերում նշված 

հասկացությունների վերաբերյալ պնդումներ ենֈ Յուրաքանչյուր ենթահարցի պատասխանը պետք 

է ընտրել առաջարկվող չորս պատասխաններից, որոնցից միայն մեկն է ճիշտֈ 
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բ) Տրված պատասխանով առաջադրանք. այս առաջադրանքը պարունակում է չորս ենթահարց, 

որոնք կատարման չափանիշների երրորդ և չորրորդ կետերի վերաբերյալ իրավիճակային 

խնդիրներ ենֈ Յուրաքանչյուր ընտրված պատասխանին պետք է տալ բացատրություններֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և ուսուցման միջոցովֈ Անհրաժեշտ է 

ունենալ ուսումնական նյութեր, համակարգչային ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային 

պրոյեկտոր, ըստ ցուցադրական նյութի տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ Ուսուցման 

ընդացքում  ցանկալի է կատարվի կաբինետային աշխատանքֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ճանաչել բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերի՝ ջերմաչափերի, 

զարկերակաճնշաչափերի, պուլսօքսիմետրերի, կշեռքների տեսակները, կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները և կարողանալ գործնականում կիրառել այդ գիտելիքները, այդ թվում  

վերանորոգել և սպասարկելֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է բացատրում բժշկական էլեկտրոնային  ջերմաչափերի, զարկերակաճնշաչափերի, 

պուլսօքսիմետրերի, կշեռքների աշխատանքի սկզբունքները, հիմնական բնութագրերը, 

առանձնահատկությունները  և դրանց ներկայացվող պահանջները, 

բ. ճիշտ է բացատրում ջերմաչափերի, զարկերակաճնշաչափերի, պուլսօքսիմետրերի, կշեռքների 

բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածքը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ջերմաչափերի, զարկերակաճնշաչափերի, պուլսօքսիմետրերի, 

կշեռքների յուրաքանչյուրի բազային տեսակների առաջնային տվիչների, նրանցից ստացվող 

անալոգային ազդանշանների  փոխակերպիչների աշխատանքի սկզբունքները  և ընդհանուր 

կառուցվածքը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում ջերմաչափերի, զարերակաճնշաչափերի, պուլսօքսիմետրերի, կշեռքների 

յուրաքանչյուրի բազային տեսակների ազդանշանների  փոխակերպիչներից ստացվող 

թվանշանային  ինֆորմացիայի նախնական և հետպրոցեսային մշակումներ իրականացնող 

հանգույցների աշխատանքի սկզբունքները  և ընդհանուր կառուցվածքը, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում բժշկական էլեկտրոնային ջերմաչափերի, զարկերակաճնշաչափերի, 

պուլսօքսիմետրերի, կշեռքների օգտագործման գործընթացը, 

 զ. ճիշտ է ներկայացնում բժշկական էլեկտրոնային ջերմաչափերի, զարկերակաճնշաչափերի, 

պուլսօքսիմետրերի, կշեռքների ստուգումների և փոձարկումների գործընթացը, 

է. ճիշտ է ներկայացնում բժշկական էլեկտրոնային ջերմաչափերի, զարկերակաճնշաչափերի, 

պուլսօքսիմետրերի, կշեռքների վերանորոգման և սպասարկման գործընթացըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գրավոր թեստի հիման վրաֈ Հարցաշարը պետք է 

ընդգրկի` բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերի՝ ջերմաչափերի, 

զարկերակաճնշաչափերի, պուլսօքսիմետրերի, կշեռքների տեսակների, կառուցվածքային 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ հարցերֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը հարցերի պատասխանները 

հիմնականում ճիշտ է տվել, թույլատրվում են ոչ էական թերություններֈ  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և ուսուցման միջոցովֈ Անհրաժեշտ է 

ունենալ ուսումնական նյութեր, համակարգչային ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային 

պրոյեկտոր, ըստ ցուցադրական նյութի տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ Ուսուցումն 

իրականացնել լսարանային և լաբորատոր պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ճանաչել բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերի՝ 

էլեկտրասրտագրիչների, էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆների, էլեկտրամիոգրաֆների,  տեսակները, 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները և կարողանա գործնականում կիրառել այդ 

գիտելիքները, այդ թվում տեղադրել, վերանորոգել և սպասարկելֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է բացատրում  էլեկտրասրտագրիչների, էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆների, 

էլեկտրամիոգրաֆների աշխատանքի սկզբունքները, առանձնահատկությունները, հիմնական 

բնութագրերը և դրանց ներկայացվող պահանջները, 

բ. ճիշտ է բացատրում էլեկտրասրտագրիչների, էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆների, 

էլեկտրամիոգրաֆների բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածքը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրասրտագրիչների, էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆների, 

էլեկտրամիոգրաֆների, յուրաքանչյուրի բազային տեսակների առաջնային տվիչների, նրանցից 

ստացվող անալոգային ազդանշանների  փոխակերպիչների աշխատանքի սկզբունքները  և 

ընդհանուր կառուցվածքը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրասրտագրիչների, էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆների, 

էլեկտրամիոգրաֆների, յուրաքանչյուրի բազային տեսակների ազդանշանների  

փոխակերպիչներից ստացվող թվանշանային  ինֆորմացիայի նախնական և հետպրոցեսային 

մշակումներ իրականացնող հանգույցների աշխատանքի սկզբունքները  և ընդհանուր 

կառուցվածքը, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում  էլեկտրասրտագրիչների, էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆների, 

էլեկտրամիոգրաֆների, յուրաքանչյուրի բազային տեսակների գրանցումներ իրականացնող 

հանգույցների աշխատանքի սկզբունքները  և ընդհանուր կառուցվածքը, 

զ. ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրասրտագրիչների, էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆների, 

էլեկտրամիոգրաֆների, յուրաքանչյուրի բազային տեսակների էլեկտրասնուցման աղբյուրներին 

ներկայացվող տեխնիկական պահանջները, դրանց բավարարման ձևերը, տեխնիկական 

իրականացումներըֈ 

է. ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրասրտագրիչների, էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆների, 

էլեկտրամիոգրաֆների բնականոն աշխատանքի համար պահանջվող աշխատանքային 

հողանցումների և էլեկտրասնուցմանը վերաբերող պահանջները 

ը. ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրասրտագրիչների, էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆների, 

էլեկտրամիոգրաֆների օգտագործման գործընթացը, 

 ժ. ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրասրտագրիչների, էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆների, 

էլեկտրամիոգրաֆների ստուգումների և փորձարկումների գործընթացը, 

ի. ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրասրտագրիչների, էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆների, 

էլեկտրամիոգրաֆների տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման  գործընթացներըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գրավոր թեստի և լաբորատոր առաջադրանքների 

հիման վրաֈ Հարցաշարը պետք է ընդգրկի` բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ 

սարքերի՝ էլեկտրասրտագրիչների, էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆների, էլեկտրամիոգրաֆների,  

տեսակները, կառուցվածքային առանձնահատկությունները վերաբերյալ հարցեր, իսկ լաբորատոր 

աշխատանքների մեջ պետք է ընդգրկվի նշված էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքի 

աշխատանքային սկզբունքի նկարագրությունը և տեխնիկական տվյալներըֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը հարցերի և առաջադրանքների 

պատասխանները հիմնականում ճիշտ է տվել, իսկ լաբորատոր աշխատանքը կատարել է 

լիարծեքֈ  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և ուսուցման միջոցովֈ Անհրաժեշտ է 

ունենալ ուսումնական նյութեր, համակարգչային ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային 

պրոյեկտոր, ըստ ցուցադրական նյութի տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ Ուսուցումն 

իրականացնել լսարանային և լաբորատոր պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 
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Տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Ճանաչել  բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերի՝ 

շնչաչափագրական /սպիրոմետր, սպիրոգրաֆ/ տեսակները, կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները և կարողանա գործնականում կիրառել այդ գիտելիքները, այդ թվում, 

տեղադրել, վերանորոգել և սպասարկելֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է բացատրում բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերի՝ 

շնչաչափագրական /սպիրոմետր, սպիրոգրաֆ/   աշխատանքի առանձնահատկությունները, 

հիմնական բնութագրերը և դրանց ներկայացվող պահանջները, 

բ. ճիշտ է բացատրում շնչաչափագրական /սպիրոմետր, սպիրոգրաֆ/ սարքերի բազային 

տեսակների 

ընդհանուր կառուցվածքը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում շնչաչափագրական /սպիրոմետր, սպիրոգրաֆ/ յուրաքանչյուրի բազային 

տեսակների առաջնային տվիչների, նրանցից ստացվող անալոգային ազդանշանների  

փոխակերպիչների աշխատանքի սկզբունքները  և ընդհանուր կառուցվածքը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում շնչաչափագրական /սպիրոմետր, սպիրոգրաֆ/ յուրաքանչյուրի բազային 

տեսակների ազդանշանների  փոխակերպիչներից ստացվող թվանշանային  ինֆորմացիայի 

նախնական և հետպրոցեսային մշակումներ իրականացնող հանգույցների աշխատանքի 

սկզբունքները  և ընդհանուր կառուցվածքը, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում  շնչաչափագրական /սպիրոմետր, սպիրոգրաֆ/ յուրաքանչյուրի բազային 

տեսակների գրանցումներ իրականացնող հանգույցների աշխատանքի սկզբունքները  և 

ընդհանուր կառուցվածքը, 

զ. ճիշտ է ներկայացնում շնչաչափագրական /սպիրոմետր, սպիրոգրաֆ/  յուրաքանչյուրի բազային 

տեսակների էլեկտրասնուցման աղբյուրներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջները, դրանց 

բավարարման ձևերը, տեխնիկական իրականացումները  

է. ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրասրտագրիչների, էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆների, 

էլեկտրամիոգրաֆների բնականոն աշխատանքի համար պահանջվող աշխատանքային 

հողանցումների և էլեկտրասնուցմանը վերաբերող պահանջները 

ը. ճիշտ է ներկայացնում սպիրմետր, սպիրոգրաֆ ստուգումների և փոձարկումների գործընթացը,  

թ. ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրասրտագրիչների, էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆների, 

էլեկտրամիոգրաֆների տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման  գործընթացներըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է ներկայացված բժշկական էլեկտրոնային 

ախտորոշիչ և չափիչ սարքերի, դրա սխեմաների և այլ դիդակտիկ նյութերի օգնությամμ` հարց ու 

պատասխանի հիման վրաֈ 

1. Բացված վիճակում բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքի վրա ցույց 

տալֆունկցիոնալ հանգույցները` նշելով դրանց անվանումները և հակիրճ բացատրել 

կառուցվածքային առանձնահատկություններըֈ 

2. Ներկայացնել բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքավորման բլոկ 

սխեման և նշել հանգույցների փոխադարձ կապըֈ 

Արդյունքի յուրացումը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը հարցերին ընդհանուր առմամբ 

ճիշտ է պատասխանել և իրականացրել առաջադրանքներըֈ Թույլատրվում են որոշակի ոչ էական 

բացթողումներֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և ուսուցման միջոցովֈ Անհրաժեշտ է 

ունենալ ուսումնական նյութեր, համակարգչային ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային 

պրոյեկտոր, ըստ ցուցադրական նյութի տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներ, տեխնիկական 

գրականություն, տեղեկագրքերֈ Ուսուցումն իրականացնել լսարանային և լաբորատոր 

պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 
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Տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՌԵՆՏԳԵՆՅԱՆ ԱԽՈՐՈՇԻՉ ՍԱՐՔԵՐ» 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԲՏ 4։-10-։016 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ` 

Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ բժշկական ռենտգենյան  ախտորոշիչ 

սարքերի ընդհանուր կառուցվածքի, նրանցում ընթացող երևույթների, դրանց նկատմամբ 

ներկայացվող պահանջների, դրանց միջոցով իրականցվող հետազոտունների, դրանց հիմնական 

հանգույցների մասին, ինչպես նաև ձևավորել բժշկական ռենտգենյան  ախտորոշիչ սարքերի 

օգտագործման, դրանց աշխատանքի առանձնահատկությունների վերաբերյալ հմտություններ և 

կիրառական գիտելիքներ, այդ թվում նաև, դրանց տեղդրման, վերանորոգման և սպասարկման 

վերաբերյալֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ` 144 ժամ 

Տեսական ուսուցում  72 ժամ 

Գործնական պարապմունք  72 ժամ 

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ` Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է 

ուսումնասիրած լինի ԲՏ։0 4։-10-։001 «Մաթեմատիկա», ԲՏ։ 4։-10- ։002 «Ժամանակակից բնագիտության 

հիմունքներ», ԲՏ։ 4։-10։-004 «Էլեկտրատեխնիկա», ԲՏ։ 4։-10։-005 «Տեխնիկական մեխանիկա», ԲՏ։ 4-։10-

։006 «Էլեկտրոնային և միկրոպրոցեսորային տեխնիկա», ԲՏ։ 4- ։10-։007 «Էլեկտրատեխնիկական 

նյութերի ընտրությունե, ԲՏ։ 4։-10- ։008 «Չափագիտություն, ստանդարտավորում և սերտիֆիկացում», 

ԲՏ։ 4-։10- ։013 «Մասնագիտական փաստաթղթերի կազմում»  մոդուլներըֈ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ` 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա. 

1. Ճանաչել բժշկական  ռենտգենյան ախտորոշիչ  սարքերի դերը, բազային տեսակները, 

ընդհանուր կառուցվածքը և դրանց հիմնական մասերի նշանակությունը, դրանք տեղադրել, 

վերանորոգել և սպասարկել, 

2. Ճանաչել բժշկական ռենտգենյան ախտորոշիչ սարքերի տեսակները, կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները և կարողանա գործնականում կիրառել այդ գիտելիքները, 

3. Ճանաչել բժշկական ճառագայթային ախտորոշիչ ռենտգենյան սարքերով իրականացվող 

հետազոտությունների տեսակները, առանձնահատկությունները և կարողանա գործնականում 

կիրառել այդ գիտելիքները, 

4. Ճանաչել  բժշկական ճառագայթային ախտորոշիչ   ռենտգենյան սարքերի աշխատանքային 

տեղերի բազային տեսակները, առանձնահատկությունները, տեղակայման պայմանները, 

շահագործման ձևերը  և կարողանա գործնականում կիրառել այդ գիտելիքները, այդ թվում 

տեղադրել, վերանորոգել և սպասարկելֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ` 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված 

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ճանաչել բժշկական  ռենտգենյան ախտորոշիչ  սարքերի դերը, բազային 

տեսակները, ընդհանուր կառուցվածքը և դրանց հիմնական մասերի նշանակությունը, դրանք 

տեղադրել, վերանորոգել և սպասարկելֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է բացատրում  բժշկական ռենտգենյան ախտորոշիչ սարքերի դերը, բազային տեսակների 

ընդհանուր կառուցվածքը, նրանց նկատմամբ ներկայացվող հիմնական պահանջները և 

տեխնիկական բնութագրերը, 

բ. ճիշտ է բացատրում բժշկական ռենտգենյան ախտորոշիչ  սարքերի բազային տեսակների 

հիմնական մասերի նշանակությունը, 

գ. ճիշտ է բացատրում բժշկական ռենտգենյան ախտորոշիչ  սարքերի բազային տեսակների 

հիմնական մասերի փոխադարձ կապը և փոխազդեցությունըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 
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Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գրավոր թեստի արդյունքի և բանավոր հարց ու 

պատասխանի հիման վրաֈ Թեստային հարցաշարը ընդգրկում է հարցեր` բժշկական ռենտգենյան 

ախտորոշիչ սարքերի տեսակների, ընդհանուր կառուցվածքների և տեխնիկական բնութագրերի 

մասինֈ Բանավոր հարցերը պետք է վերաբերվեն բժշկական ռենտգենյան ախտորոշիչ  սարքերի 

հիմնական մասերի նշանակություններին և իրենց միջև փոխազդեցությունների և փախադարձ 

կապի մասինֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը գրավոր թեսթային 

առաջադրանքը և բանավոր հարցերի պատասխանները հիմնականում ճիշտ է տվել, թույլատրվում 

են ոչ էական թերություններֈ  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման միջոցովֈ Անհրաժեշտ է 

ունենալ ուսումնական նյութեր, համակարգչային ցուցադրական նյութեր (presentation), 

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր բժշկական  ռենտգենյան ախտորոշիչ  սարքեր տեսակների, 

առանձին մասերի և իրենց միջև եղած կապերը ներկայացման համար, ըստ ցուցադրական նյութի 

տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ Հնարավորության դեպքում ցանկալի է ուսուցման 

ընդացքում  կատարվի պրակտիկ աշխատանքֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 20 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ճանաչել բժշկական ռենտգենյան ախտորոշիչ սարքերի տեսակները, 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները և կարողանա գործնականում կիրառել այդ 

գիտելիքներըֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է բացատրում բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի աշխատանքի հիմնական 

բնութագրերը, առանձնահատկությունները և դրանց ներկայացվող պահանջները, 

բ. ճիշտ է բացատրում բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի բազային տեսակների 

ընդհանուր կառուցվածքը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի  բազային տեսակների 

ռենտգենյան գեներատորների աշխատանքի սկզբունքները  և ընդհանուր կառուցվածքը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի բազային տեսակների 

աշխատատեղերի / կալանների/   ընդհանուր կառուցվածքը, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի բազային տեսակների 

ճառագայթիչների   ընդհանուր կառուցվածքը, 

 զ. ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի բազային տեսակների 

ռենտգենյան ճառագայթման աղբյուրի /ռենտգենյան խողովակի/ աշխատանքի սկզբունքները, 

ընդհանուր կառուցվածքը, հիմնական բնութագրերը և յուրահատկությունները, 

է. ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի միջոցով իրականացվող 

հիմնական  հետազոտությունների տեսակները՝ լուսանցում, նկարահանում և իրականացվող 

աշխատանքային ռեժիմների պարամետրերը՝ կՎ, մԱվ, մԱ, վ, նվազող բեռնվածություն, ավտոմատ 

էքսպոզիցիա, թվանշանային լուսանցում, թվանշանային նկարահանումֈ  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է թեսթային հանձնարարության և գործնական 

առաջադրանք կատարելու հիման վրաֈ Թեսթի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է  կատարել 

որևէ առաջադրանք ըստ չափանիշներիֈ Օրինակ` բացատրել կամ ներկայացնել բժշկական 

ռենտգենյան ախտորոշման սարքի ընդհանուր կառուցվածքը, ռենտգենյան ճառագայթման 

աղբյուրի /ռենտգենյան խողովակի/ աշխատանքի սկզբունքները, իսկ գործնական 

հանձնարարությամբ` ներկայացնել ընտրած մասի աշխատանքի սկզբունքըֈ 

 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման և գործնական 

պարապմունքների միջոցովֈ Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական և ցուցադրական նյութեր, 
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համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր նյութի ներկայացման համար, ըստ ցուցադրական նյութի 

տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ Հնարավորության դեպքում ցանկալի է ուսուցումն 

իրականացնել կաբինետային կամ լաբորատոր պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 18 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 22 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ճանաչել բժշկական ճառագայթային ախտորոշիչ ռենտգենյան սարքերով 

իրականացվող հետազոտությունների տեսակները, առանձնահատկությունները և կարողանա 

գործնականում կիրառել այդ գիտելիքներըֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի միջոցով իրականացվող 

հիմնական  հետազոտությունների տեսակները՝ լուսանցում, նկարահանում,  նրանց 

առանձնահատկությունները, հիմնական բնութագրերը և  ներկայացվող պահանջները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի միջոցով իրականացվող 

հիմնական  հետազոտությունների տեսակների իրականացման աշխատանքային ռեժիմների 

պարամետրերը՝ կՎ, մԱվ, մԱ, վ, ավտոմատ էքսպոզիցիա, նրանց դերը, նշանակությունը և 

ազդեցությունները ստացվող ռենտգենյան պատկերների վրա,  

գ. ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի միջոցով իրականացվող 

հիմնական  հետազոտությունների  իրականացման աշխատանքային ռեժիմների պարամետրերը՝ 

կՎ, մԱվ, մԱ, վ, ավտոմատ էքսպոզիցիա չափող հանգուցների աշխատանքի սկզբունքները, դրանց 

իրականացման բազային տեխնիկական լուծումները, նրանց նկատմամբ ներկայացվող 

պահանջները,  

դ. ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի միջոցով իրականացվող 

հիմնական  հետազոտությունների  իրականացման աշխատանքային ռեժիմների պարամետրերը՝ 

կՎ, մԱվ, մԱ, վ, ավտոմատ էքսպոզիցիա կարգավորող  հանգուցների աշխատանքի սկզբունքները, 

դրանց իրականացման բազային տեխնիկական լուծումները, դրանց նկատմամբ ներկայացվող 

պահանջները,  

ե. ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի միջոցով իրականացվող 

նվազող բեռնվածությամբ ավտոմատ էքսպոզիցիայի աշխատանքային ռեժիմը նրա դերը, 

նշանակությունը և ազդեցությունները ստացվող ռենտգենյան պատկերների վրաֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 
Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գրավոր թեսթային հանձնարարության կատարելու 

հիման վրաֈ Թեսթի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է  կատարել որևէ առաջադրանք ըստ 

չափանիշներիֈ Օրինակ` թվարկել բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի միջոցով 

իրականացվող հիմնական  հետազոտությունների տեսակները և այլնֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման 

պարապմունքների միջոցովֈ Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, ցուցադրական 

նյութեր, համապատասխան սարքերֈ Գործնական ուսուցումը ցանկալի է իրականացնել 

լաբորատոր պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 16 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Ճանաչել  բժշկական ճառագայթային ախտորոշիչ ռենտգենյան սարքերի 

աշխատանքային տեղերի բազային տեսակները, առանձնահատկությունները, տեղակայման 

պայմանները, շահագործման ձևերը  և կարողանա գործնականում կիրառել այդ գիտելիքները, այդ 

թվում տեղադրել, վերանորոգել և սպասարկելֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է բացատրում բժշկական ռենտգենյան սարքերի   աշխատանքային տեղերի բազային 

տեսակները, առանձնահատկությունները, հիմնական բնութագրերը և դրանց նկատմամբ  

ներկայացվող պահանջները, 
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բ. ճիշտ է բացատրում բժշկական ռենտգենյան սարքերի   աշխատանքային տեղերի բազային 

տեսակների ընդհանուր կառուցվածքը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան սարքերի   աշխատանքային տեղերի բազային 

տեսակներում օգտագործվող առաջնային տվիչների, նրանցից ստացվող անալոգային 

ազդանշանների  փոխակերպիչների աշխատանքի սկզբունքները  և ընդհանուր կառուցվածքը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ճառագայթային ախտորոշիչ   ռենտգենյան սարքերի   

բազմակիրառական կալանի /շտատիվի/  բազային տեսակները, դրա միջոցով իրականցվող 

հետազոտությունները, բաղադրիչները, կառավարման վահանները  և ընդհանուր կառուցվածքը, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան սարքերի բազմակիրառական կալանի 

/շտատիվի/  էլեկտրոնաօպտիկական փոխակերպիչների բազային տեսակները, նրանց 

աշխատանքի սկզբունքները, բաղադրիչները  և ընդհանուր կառուցվածքը, 

 զ. ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան սարքերի   բազմակիրառական կալանի 

/շտատիվի/  հեռուստատեսային համակարգերի բազային տեսակները, դրանց աշխատանքի 

սկզբունքները, բաղադրիչները  և ընդհանուր կառուցվածքը, 

է. ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան սարքերի   բազմակիրառական կալանի 

/շտատիվի/  էկրանանկարահնման սարքի, բաժանումներով /նշանառումային/  նկարահանման 

սարքավորումների, դիֆրակցիոն ցանցերի բազային տեսակները, նրանց դերը, աշխատանքի 

սկզբունքները, բաղադրիչները  և ընդհանուր կառուցվածքը, 

ը. ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան սարքերի   բազմակիրառական կալանի 

/շտատիվի/  հետազոտման սեղանի, սեղանի երեսի, ճառագայթիչի կալանի բազային տեսակները, 

դրանց դերը և նշանակությունը, բաղադրիչները  և ընդհանուր կառուցվածքը, 

թ. ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան սարքերի   նկարահանման կալանների 

/շտատիվների/  բազային տեսակները, նրանցով իրականցվող հետազոտությունները, 

բաղադրիչները, կառավարման վահանները  և ընդհանուր կառուցվածքը, 

ժ. ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան սարքերի  բազային տեսակները, տեղադրման, 

վերանորոգման և սպասարկման գործընթացներըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գրավոր թեսթային հանձնարարության կատարելու 

հիման վրաֈ Թեսթի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է  կատարել որևէ առաջադրանք ըստ 

չափանիշներիֈ Օրինակ` թվարկել բժշկական ռենտգենյան սարքերի բազմակիրառական կալանի 

/շտատիվի/  էլեկտրոնաօպտիկական փոխակերպիչների բազային տեսակները և այլնֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման և գործնական 

պարապմունքների միջոցովֈ Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական և ցուցադրական նյութեր, 

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր նյութի ներկայացման համար, ըստ ցուցադրական նյութի 

տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ Հնարավորության դեպքում ցանկալի է ուսուցումն 

իրականացնել լաբորատոր պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 18 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆԴՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ/ՍՈՆՈ/ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՍԱՐՔԵՐ» 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԲՏ 4։-10։-017 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ` 

Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ բժշկական անդրաձայնային /սոնո/    

ախտորոշիչ սարքերի տեսակները, ընդհանուր կառուցվածքի, դրանցում ընթացող  երևույթների, 

դրանց ներկայացվող պահանջների, դրանց միջոցով իարականցվող հետազոտունների, դրանց 

հիմնական հանգույցների մասին, ինչպես նաև ձևավորել բժշկական անդրաձայնային /սոնո/ 

ախտորոշիչ սարքերի օգտագործման, դրանց աշխատանքի առանձնահատկությունների 
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վերաբերյալ հմտություններ և կիրառական գիտելիքներ, այդ թվում տեղադրման, վերանորոգման 

և սպասարկմանֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ` 102 ժամ 

Տեսական ուսուցում  40 ժամ 

Գործնական պարապմունք  62 ժամ 

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ`  

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԲՏ։ 4։-10-։001 

«Մաթեմատիկա», ԲՏ։ 4- ։10- ։004 «Էլեկտրատեխնիկա», ԲՏ։ 4։-10-։005 «Տեխնիկական մեխանիկա», ԲՏ։ 4։-

10։-006 «Էլեկտրոնային և միկրոպրոցեսորային տեխնիկա», ԲՏ։ 4- ։10-։007 «Էլեկտրատեխնիկական 

նյութերի ընտրություն», ԲՏ։ 4։-10-։008 «Չափագիտություն, ստանդարտավորում և սերտիֆիկացում», 

ԲՏ։ 4։-10-։013 «Մասնագիտական փաստաթղթերի կազմում»  մոդուլներըֈ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ` 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա. 

1. Ճանաչել բժշկական  անդրաձայնային /սոնո/ ախտորոշիչ սարքերի դերը, բազային տեսակները, 

ընդհանուր կառուցվածքը և նրանց հիմնական մասերի նշանակությունը, 

2. Ճանաչել բժշկական անդրաձայնային /սոնո/ ախտորոշիչ սարքերի տեսակները, 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները և կարողանա գործնականում կիրառել այդ 

գիտելիքները, այդ թվում տեղադրել, վերանորոգել և սպասարկելֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ` 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված 

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ճանաչել բժշկական  անդրաձայնային /սոնո/ ախտորոշիչ սարքերի դերը, բազային 

տեսակները, ընդհանուր կառուցվածքը և նրանց հիմնական մասերի նշանակությունըֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է բացատրում  բժշկական անդրաձայնային /սոնո/ ախտորոշիչ սարքերի դերը, բազային 

տեսակների ընդհանուր կառուցվածքը, դրանց նկատմամբ ներկայացվող հիմնական պահանջները 

և տեխնիկական բնութագրերը, 

բ. ճիշտ է բացատրում բժշկական անդրաձայնային /սոնո/ ախտորոշիչ սարքերի բազային 

տեսակների հիմնական մասերի նշանակությունը, 

գ. ճիշտ է բացատրում բժշկական անդրաձայնային /սոնո/ ախտորոշիչ սարքերի բազային 

տեսակների հիմնական մասերի փոխադարձ կապը և փոխազդեցությունըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գրավոր թեստի արդյունքի և բանավոր հարց ու 

պատասխանի հիման վրաֈ Թեստային հարցաշարը ընդգրկում է հարցեր` ական անդրաձայնային 

/սոնո/ ախտորոշիչ սարքերի դերի, բազային տեսակների, հիմնական մասերի նշանակության, 

փոխադարձ կապի և փոխազդեցությունը  մասինֈ Բանավոր հարցերը պետք է վերաբերվեն 

բժշկական անդրաձայնային /սոնո/ ախտորոշիչ սարքերի բազային տեսակների հիմնական 

մասերի նշանակությանը և իրենց միջև փոխազդեցությունների և փախադարձ կապի մասինֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը գրավոր թեսթային 

առաջադրանքը և բանավոր հարցերի պատասխանները հիմնականում ճիշտ է տվել, թույլատրվում 

են ոչ էական թերություններֈ  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցովֈ 

Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, համակարգչային ցուցադրական նյութեր 

(presentation), համակարգիչ, թվային պրոյեկտորշ, ըստ ցուցադրական նյութի տեսակի այլ 

տեխնիկական միջոցներֈ Հնարավորության դեպքում ցանկալի է ուսուցման ընթացքում  կատարվի 

լաբորատոր աշխատանքֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 20 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 31 ժամ 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ճանաչել բժշկական անդրաձայնային /սոնո/  ախտորոշիչ  սարքերի տեսակները, 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները և կարողանա գործնականում կիրառել այդ 

գիտելիքները, այդ թվում տեղադրել, վերանորոգել և սպասարկելֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է բացատրում բժշկական անդրաձայնային /սոնո/ ախտորոշման սարքերի աշխատանքի 

հիմնական սկզբունքները,  բնութագրերը, առանձնահատկությունները և դրանց նկատմամբ 

ներկայացվող պահանջները, 

բ. ճիշտ է բացատրում բժշկական անդրաձայնային /սոնո/ ախտորոշման սարքերի բազային 

տեսակների ընդհանուր կառուցվածքը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում բժշկական անդրաձայնային /սոնո/ ախտորոշման սարքերի  բազային 

տեսակների անդրաձայնային ազդանշաններ արձակող և ընդունող հանգույցների  աշխատանքի 

սկզբունքները  և ընդհանուր կառուցվածքը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում բժշկական անդրաձայնային /սոնո/ ախտորոշման սարքերի տվիչների՝ 

էլեկտրոնային, մեխանիկական բազային տեսակների աշխատանքի սկզբունքները, ընդհանուր 

կառուցվածքը, դրանց նկատմամբ ներկայցվող պահանջները, առնձնահատկությունները, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում բժշկական անդրաձայնային /սոնո/ ախտորոշման սարքերի 

էլեկտրասնուցման   պահանջները, սարքերում ներկառուցված էլեկտրասնուցող միավորների 

բազային տեսակները, նրանց հիմնական բնութագրերը,  

զ. ճիշտ է ներկայացնում բժշկական անդրաձայնային /սոնո/ ախտորոշման սարքերով 

իրականացվող հիմնական  հետազոտությունների տեսակները՝ աբդոմինալ, անոդների և սրտի 

սովորական և սև/սպիատկ և գունավոր դոպլերագրաֆիկ, էնդոսկոպիկ, ներխորոճային, 

ներվիրահատական և իրականացվող աշխատանքային ռեժիմների պարամետրերը՝  

հաճախականություն, հզորություն, խորություն, հիմնական ծրագրային ապահովման փաթեթները, 

չափումները և հաշվարկները, պատկերների բազմաէկրանային ներկայացումը  

է. ճիշտ է ներկայացնում բժշկական  անդրաձայնային /սոնո/ ախտորոշման սարքերի  

շահագործման պայմանների վերաբերյալ պահանջները,  

ը. ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան սարքերի բազային տեսակները, տեղադրման, 

վերանորոգման և սպասարկման գործընթացներըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է թեսթային հանձնարարության և գործնական 

առաջադրանք կատարելու հիման վրաֈ Թեսթի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է  կատարել 

որևէ առաջադրանք ըստ չափանիշներիֈ Օրինակ` թվարկել բժշկական անդրաձայնային /սոնո/ 

ախտորոշման սարքերի էլեկտրասնուցման պահանջները, սարքերում ներկառուցված 

էլեկտրասնուցող միավորների բազային տեսակները, նրանց հիմնական բնութագրերը, իսկ 

գործնական հանձնարարությամբ` ներկայացնել ընտրած մասի աշխատանքի սկզբունքը և բլոկ-

սխեմանֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման և գործնական 

պարապմունքների միջոցովֈ Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական և ցուցադրական նյութեր, 

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր նյութի ներկայացման համար, ըստ ցուցադրական նյութի 

տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ Հնարավորության դեպքում ցանկալի է ուսուցումն 

իրականացնել կաբինետային պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 20 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 31 ժամ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆԻ ԲԱԶԱՅԻՆ ՏԵՍԱԿԻ ՍԱՐՔԵՐ» 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԲՏ 4։-10-։018 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ` 
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Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ վիրահատարաններում օգտագործվող 

հիմնական և օժանդակ սարքերի, դրանց դերի և նշանակության,  յուրաքանյուրի բազային 

տեսակների ընդհանուր կառուցվածքի, դրանց աշխատանքային սկզբունքների, դրանց 

ներկայացվող պահանջների, դրանց միջոցով իրականցվող պրոցեսների և գործողությունների, 

դրանց հիմնական հանգույցների մասին, ինչպես նաև ձևավորել վիրահատարանի սարքերի 

օգտագործման, դրանց աշխատանքի առանձնահատկությունների վերաբերյալ հմտություններ և 

կիրառական գիտելիքներ, այդ թվում տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման վերաբերյալֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ`     162 ժամ 

Տեսական ուսուցում  68 ժամ 

Գործնական պարապմունք  94 ժամ 

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ` 

 Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԲՏ։ 4։-10։-001 

«Մաթեմատիկա», ԲՏ։ 4։-10- ։004 «Էլեկտրատեխնիկա», ԲՏ։ 4-։10- ։005 «Տեխնիկական մեխանիկա», ԲՏ։ 4։-

10-։006 «Էլեկտրոնային և միկրոպրոցեսորային տեխնիկա», ԲՏ։ 4։-10։-007 «Էլեկտրատեխնիկական 

նյութերի ընտրություն», ԲՏ։ 4։-10-։008 «Չափագիտություն, ստանդարտավորում և սերտիֆիկացում», 

ԲՏ։ 4։-10։-013 «Մասնագիտական փաստաթղթերի կազմում»  մոդուլներըֈ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ` 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա. 

1. Իմանալ վիրահատարաններում օգտագործվող հիմնական և օժանդակ  սարքերի դերը և 

նշանակությունը, բազային տեսակները, ընդհանուր կառուցվածքը, դրանց 

առանձնահատկությունները, դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները և դրանց բաղադրիչ 

մասերի նշանակությունը, 

2. Ճանաչել ինհալացիոն անզգայացման սարքերի  տեսակները, կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները, նրանցնկատմամբ ներկայացվող պահանջները և կարողանալ 

գործնականում կիրառել այդ գիտելիքները այդ թվու նաև, տեղադրել, վերանորոգել և սպասարկել, 

3. Ճանաչել վիրահատական սեղանների տեսակները, հիմնական բնութագրերը,  կառուցվածքը,  

առանձնահատկությունները և կարողանալ գործնականում կիրառել այդ գիտելիքները,  

4. Ճանաչել վիրաբուժական գեներատորների /էլեկտրադանակների, կոագուլատորների/  բազային 

տեսակները, առանձնահատկությունները, շահագործման ձևերը  և կարողանա գործնականում 

կիրառել այդ գիտելիքները, այդ թվում նաև, տեղադրել, վերանորոգել և սպասարկել, 

5. Ճանաչել վիրահատական լուսատուների բազային տեսակները, առանձնահատկությունները  և 

կարողանա գործնականում կիրառել այդ գիտելիքները այդ թվում նաև, տեղադրել, վերանորոգել և 

սպասարկել, 

6. Ճանաչել վիրաբուժական վակումային արտածծիչների բազային տեսակները, 

առանձնահատկությունները, շահագործման ձևերը  և կարողանա գործնականում կիրառել այդ 

գիտելիքները, այդ թվում նաև վերանորոգել և սպասարկելֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ` 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված 

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Իմանալ վիրահատարաններում օգտագործվող հիմնական և օժանդակ  սարքերի 

դերը և նշանակությունը, բազային տեսակները, ընդհանուր կառուցվածքը, դրանց 

առանձնահատկությունները, դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները և դրանց բաղադրիչ 

մասերի նշանակությունըֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է բացատրում  վիրահատարաններում օգտագործվող հիմնական և օժանդակ  սարքերի 

դերը, նշանակությունը, բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածքը, դրանց 

առանձնահատկությունները, դրանց նկատմամբ ներկայացվող հիմնական պահանջները և 

տեխնիկական բնութագրերը, 

բ. ճիշտ է բացատրում վիրահատարաններում օգտագործվող հիմնական և օժանդակ    սարքերի 

բազային տեսակների բաղադրիչ մասերի նշանակությունը, 
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գ. ճիշտ է բացատրում վիրահատարաններում օգտագործվող հիմնական և օժանդակ   սարքերի 

բազային տեսակների հիմնական մասերի փոխադարձ կապը և փոխազդեցությունըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գրավոր թեստի արդյունքի հիման վրաֈ Թեստային 

հարցաշարը ընդգրկում է հարցեր` վիրահատարաններում օգտագործվող հիմնական և օժանդակ  

սարքերի դերը և նշանակությունը, բազային տեսակները, ընդհանուր կառուցվածքը, դրանց 

առանձնահատկությունները, դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները և դրանց բաղադրիչ 

մասերի նշանակությունը, ինհալացիոն անզգայացման սարքերի  տեսակները, կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները, նրանցնկատմամբ ներկայացվող պահանջները, վիրահատական 

սեղանների տեսակները, հիմնական բնութագրերը, կառուցվածքը, առանձնահատկություննե, 

վիրաբուժական գեներատորների /էլեկտրադանակների, կոագուլատորների/  բազային 

տեսակները, առանձնահատկությունները, շահագործման ձևերը, վիրահատական լուսատուների 

բազային տեսակները, առանձնահատկությունները, վիրաբուժական վակումային արտածծիչների 

բազային տեսակները, առանձնահատկությունները, շահագործման ձևերըֈ  

Ուսանողին կտրվի թեսթ՝ ոչ պակաս 10 հարցերով, յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ 

առնվազն 3 պատասխանով, որոնցից մեկը ճիշտ էֈ Ուսանողը պետք է նշի, թե յուրաքանչյուր 

որոշակի հարցման դեպքում որն է ճիշտ  պատասխանըֈ Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի 

բավարար, եթե թեսթի հարցերին տրվեն անսխալ պատասխաններֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցովֈ 

Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, համակարգչային ցուցադրական նյութեր 

(presentation), համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, ըստ ցուցադրական նյութի տեսակի այլ 

տեխնիկական միջոցներֈ Հնարավորության դեպքում ցանկալի է ուսուցման ընդացքում  կատարվի 

կուրսային աշխատանք` օրինակ կատարվի վիրահատական լուսատուների տեղադրաման, 

ուժգնության և կառուցվածքի հաշվարկֈ  

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ճանաչել ինհալացիոն անզգայացման սարքերի  տեսակները, կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները, նրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները և կարողանալ 

գործնականում կիրառել այդ գիտելիքները այդ թվու նաև, տեղադրել, վերանորոգել և սպասարկելֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է բացատրում ինհալյացիոն անզգայացման սարքերի աշխատանքի սկզբունքները, 

հիմնական բնութագրերը, առանձնահատկությունները և դրանց նկատմամբ ներկայացվող 

պահանջները, 

բ. ճիշտ է բացատրում ինհալյացիոն անզգայացման սարքերի բազային տեսակների 

ընդհանուր կառուցվածքը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ինհալյացիոն անզգայացման սարքերի  անեստետիկ գազերի 

գոլորշացուցիչների աշխատանքի սկզբունքները  և ընդհանուր կառուցվածքը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում  անզգայացման սարքերի  թոքերի արհեստական օդափոխության  սարքի  

բազային տեսակների աշխատանքի սկզբունքներ, բաղադրամասերը և ընդհանուր կառուցվածքը, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում ինհալյացիոն անզգայացման սարքերի միջոցով իրականացվող 

շնչառական սխեմաները ՝ կիսաբաց, կիսափակ և փակ ուրվագծերով  շնչառաական ռեժիմները, 

դրանց սկզբունքները, առանձնահատկությունները և  կիրառման նկատմամբ ներկայացվող 

պահանջները, 

 զ. ճիշտ է ներկայացնում ինհալյացիոն անզգայացման սարքերի աշխատանքը ապահովող 

բժշկական գազերի մատակարաման համակրգերը, դրանց համալրող սարքերը, դրանց հիմնական 

բնութագրերը, 

 է. ճիշտ է ներկայացնում ինհալյացիոն անզգայացման սարքերում օգտագործվող չափիչ 

միջոցները, աշխատանքային հիմնական պարամետրերը, դրանց կարգավորումը և վերահսկումը 

իրականցնող հանգույցները և մեքենամասերը,  
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ը. ճիշտ է ներկայացնում ինհալյացիոն անզգայացման սարքերի տեղադրման, վերանորոգման և 

սպասարկման գործընթացներըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է բանավորֈ Բանավորի ընդացքում ուսանողը 

կպատասխանի` ինհալացիոն անզգայացման սարքերի  տեսակների, կառուցվածքային 

առանձնահատկությունների և նրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջների վերաբերյալֈ  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման և գործնական 

պարապմունքների միջոցովֈ Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական և ցուցադրական նյութեր, 

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր նյութի ներկայացման համար, ըստ ցուցադրական նյութի 

տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ Ցանկալի է ուսուցումն իրականացնել լաբորատոր 

պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 16 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ճանաչել վիրահատական սեղանների տեսակները, հիմնական բնութագրերը,  

կառուցվածքը,  առանձնահատկությունները և կարողանալ գործնականում կիրառել այդ 

գիտելիքներըֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում վիրահատական սեղանների հիմնական բնութագրերը,  դրանց 

առանձնահատկությունները,  կառուցվածքը,  և  դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում վիրահատական սեղանների  հիմնական  կառուցվածքային 

բաղադրամասերը, դրանց բազային  տեսակները, աշխատանքի սկզբունքները, կարգավորման 

մեհանիզմները, համալրող հիմնական և օժանդակ պարագաները և հարմարանքները,  

գ. ճիշտ է ներկայացնում վնասվածքաբանական վիրահատական սեղանների  հիմնական  

կառուցվածքային բաղադրամասերը, դրանց բազային  տեսակները, համալրող հիմնական և 

օժանդակ պարագաները և հարմարանքները,  

դ. ճիշտ է ներկայացնում կարդիովիրաբուժական վիրահատական սեղանների  հիմնական  

կառուցվածքային բաղադրամասերը, դրանց բազային  տեսակները, առանձնահատկությունները, 

համալրող հիմնական և օժանդակ պարագաները և հարմարանքներըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է բանավորֈ Բանավոր հարցերի ընդացքում 

ուսանողը կպատասխանի` վիրահատական սեղանների տեսակների, նրանց հիմնական 

բնութագրերի,  կառուցվածքների,  առանձնահատկությունների վերաբերյալֈ  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման և գործնական 

պարապմունքների միջոցովֈ Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական և ցուցադրական նյութեր, 

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր նյութի ներկայացման համար, ըստ ցուցադրական նյութի 

տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ  

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Ճանաչել վիրաբուժական գեներատորների /էլեկտրադանակների, 

կոագուլատորների/  բազային տեսակները, առանձնահատկությունները, շահագործման ձևերը  և 

կարողանա գործնականում կիրառել այդ գիտելիքները, այդ թվում նաև, տեղադրել, վերանորոգել և 

սպասարկելֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է բացատրում վիրաբուժական գեներատորների /էլեկտրադանակների, 

կոագուլատորների/ աշխատանքի սկզբունքները, առանձնահատկությունները, հիմնական 

բնութագրերը և դրանց ներկայացվող պահանջները, 
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բ. ճիշտ է բացատրում վիրաբուժական գեներատորների /էլեկտրադանակների, 

կոագուլատորների/  բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածքը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում վիրաբուժական գեներատորների /էլեկտրադանակների, 

կոագուլատորների/ կարգավորումը, աշխատանքային ռեժիմների պարամետրերը, դրանց 

ծրագրավորումը և կիրառումը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում վիրաբուժական գեներատորների /էլեկտրադանակների, 

կոագուլատորների/, աշխատանքի սկզբունքները, տեղի ունեցող երևույթները և նրանց 

օգտագործումը միաբևեռ և երկբևռ աշխատանքային  ռեժիմներում,   

ե. ճիշտ է ներկայացնում ռադիոհաճախականության վիրաբուժական գեներատորների 

/կոագուլատորների/  աշխատանքի սկզբունքները, առանձնահատկությունները, հիմնական 

բնութագրերը և դրանց ներկայացվող պահանջները, 

 զ. ճիշտ է ներկայացնում պլազմային վիրաբուժական գեներատորների /կոագուլատորների/  

աշխատանքի սկզբունքները, առանձնահատկությունները, հիմնական բնութագրերը, իներտ 

գազերի մատակարաման սարքավորումները  և դրանց ներկայացվող պահանջները, 

է. ճիշտ է ներկայացնում  վիրաբուժական գեներատորների /էլեկտրադանակների, 

կոագուլատորների/ հիմնական և  օժանդակ ակսեսուրները, միաբևռ էլեկտրոդները, 

կոագուլացման աքցանները, պասիվ էլեկտրոդները, դրանց տեսակները, ճիշտ օգտագործման 

առանձնահատկությունները,  և դրանց շահագործման նկատմամբ սահմանվող հատուկ 

պահանջները,  

ը. ճիշտ է ներկայացնում անդրաձայնային վիրաբուժական գեներատորների /կոագուլատորների/  

աշխատանքի սկզբունքները, առանձնահատկությունները, հիմնական բնութագրերը և դրանց 

ներկայացվող պահանջները, 

թ. ճիշտ է ներկայացնում անդրաձայնային վիրաբուժական գեներատորների /կոագուլատորների/  

տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացներըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է բանավորֈ Բանավոր հարցերի ընդացքում 

ուսանողը կպատասխանի` վիրահատական սեղանների տեսակների, նրանց հիմնական 

բնութագրերի,  կառուցվածքների,  առանձնահատկությունների վերաբերյալֈ  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման և գործնական 

պարապմունքների միջոցովֈ Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական և ցուցադրական նյութեր, 

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր նյութի ներկայացման համար, ըստ ցուցադրական նյութի 

տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ  

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 16 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 22 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Ճանաչել վիրահատական լուսատուների բազային տեսակները, 

առանձնահատկությունները  և կարողանա գործնականում կիրառել այդ գիտելիքները այդ թվում 

նաև, տեղադրել, վերանորոգել և սպասարկելֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է բացատրում վիրահատական արաստաղային, պատին  ամրացմամբ կամ շարժական 

լուսատուների անշվաք սառը լաույս արձակելու  սկզբունքները, առանձնահատկությունները, 

հիմնական բնութագրերը և դրանց ներկայացվող պահանջները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում վիրահատական մեկ և մի քանի լուսատուներից բաղկացած բազային 

տեսակները, ընդհանուր կառուցվածքը և օգտագործման հիմնական ձևերը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում վիրահատական լուսատուներում օգտագործվող  գազալիցքավորած 

լամպերի, կիսահաղորդչային աղբյուրների աշխատանքի սկզբունքները, հիմնական բնութագրերը, 

զտիչների, լուսարձակման ջերմաստիճանի, լուսավորությանը, պայծառությանը և լուսավորման 

դաշտի, ինչպես նաև դրանց կառգավորման տիրույթների նկատմամբ սահմանվող հիմնական 

պահանջմերը,  
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դ. ճիշտ է ներկայացնում վիրահատական լուսատուների հիմնական և վթարային 

էլեկտրասնուցման նկատմամբ հիմնական պահանջները  

ե. ճիշտ է ներկայացնում վիրահատական լուսատուների տեղադրման, վերանորոգման և 

սպասարկման գործընթացներըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է բանավորֈ Բանավոր հարցերի ընդացքում 

ուսանողը կպատասխանի` վիրահատական լուսատուների բազային տեսակների, 

առանձնահատկությունների  վերաբերյալֈ  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման և գործնական 

պարապմունքների միջոցովֈ Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական և ցուցադրական նյութեր, 

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր նյութի ներկայացման համար, ըստ ցուցադրական նյութի 

տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ Ուսուցումն իրականացնել կաբինետային պայմաններում և 

ցանկալի է ուսուցման հետ միաժամանակ կատարել վիրահատական լուսատուների գաբարիտայի 

չափերի, ուժգնության հաշվարկ կամ նախագիծֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 6. Ճանաչել վիրաբուժական վակումային արտածծիչների բազային տեսակները, 

առանձնահատկությունները, շահագործման ձևերը  և կարողանա գործնականում կիրառել այդ 

գիտելիքները, այդ թվում նաև վերանորոգել և սպասարկելֈֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է բացատրում վիրաբուժական վակումային արտածծիչների աշխատանքի սկզբունքները, 

առանձնահատկությունները, հիմնական բնութագրերը և դրանց ներկայացվող պահանջները, 

բ. ճիշտ է բացատրում վիրաբուժական վակումային արտածծիչների բազային տեսակների 

ընդհանուր կառուցվածքը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում վիրաբուժական վակումային արտածծիչների կարգավորումը, 

աշխատանքային ռեժիմների պարամետրերը և կիրառումը, 

դ.  ճիշտ է ներկայացնում  վիրաբուժական վակումային արտածծիչների հիմնական և  օժանդակ 

ակսեսուրները այդ թվում մանրեազտիչները, դրանց տեսակները, ճիշտ օգտագործման 

առանձնահատկությունները,  և դրանց շահագործման նկատմամբ սահմանվող հատուկ 

պահանջները,  

դ.  ճիշտ է ներկայացնում  վիրաբուժական վակումային արտածծիչների վերանորոգման և 

սպասարկման գործընթացներըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է բանավորֈ Բանավոր հարցերի ընդացքում 

ուսանողը կպատասխանի` վիրաբուժական վակումային արտածծիչների բազային տեսակների, 

առանձնահատկությունների, շահագործման ձևերի  վերաբերյալֈ  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման և գործնական 

պարապմունքների միջոցովֈ Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական և ցուցադրական նյութեր, 

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր նյութի ներկայացման համար, ըստ ցուցադրական նյութի 

տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ Ուսուցումն իրականացնել կաբինետային պայմաններում և 

ցանկալի է կատարել վիրաբուժական վակումային արտածծիչների շարժիչի վերաբերյալ 

կուրսային աշխատանքֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ,  ԻՆՏԵՆՍԻՎ  ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ 

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԲԱԶԱՅԻՆ ՏԵՍԱԿԻ ՍԱՐՔԵՐ» 
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ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԲՏ 4- ։10-։019 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ` 

Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ վերակենդանացման, ինտենսիվ 

թերապիայի բաժանմունքներում և պալատներում օգտագործվող  հիմնական և օժանդակ 

սարքերի, դրանց դերի և նշանակության,  յուրաքանյուրի բազային տեսակների ընդհանուր 

կառուցվածքի,  աշխատանքային սկզբունքների, դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջների, 

դրանց միջոցով իրականցվող պրոցեսների և գործողությունների, դրանց հիմնական հանգույցների 

մասին, ինչպես նաև ձևավորել վիրահատարանի  սարքերի օգտագործման, դրանց աշխատանքի 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ հմտություններ և կիրառական գիտելիքներ, ինչպես նաև 

դրանց տեղադրելու, վերանորոգելու և սպասարկելու վերաբերյալֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ` 120 ժամ 

Տեսական ուսուցում  50 ժամ 

Գործնական պարապմունք  70 ժամ 

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ`  

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԲՏ։ 4-10-։001 

«Մաթեմատիկա», ԲՏ։ 4։-10- ։004 «Էլեկտրատեխնիկա», ԲՏ։ 4։-10-։005 «Տեխնիկական մեխանիկա», ԲՏ։ 4։-

10-։006 «Էլեկտրոնային և միկրոպրոցեսորային տեխնիկա», ԲՏ։ 4- ։10-։007 «Էլեկտրատեխնիկական 

նյութերի ընտրություն», ԲՏ։ 4։-10-։008 «Չափագիտություն, ստանդարտավորում և սերտիֆիկացում», 

ԲՏ։ 4։-10։-013 «Մասնագիտական փաստաթղթերի կազմում» մոդուլներըֈ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ` 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա. 

1.  Ճանաչել վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում  օգտագործվող 

հիմնական և օժանդակ  սարքերի դերը և նշանակությունը, բազային տեսակները, ընդհանուր 

կառուցվածքը, դրանց առանձնահատկությունները, դրանց նկատմամբ ներկայացվող 

պահանջները և դրանց բաղադրիչ մասերի նշանակությունը, 

2. Ճանաչել դեֆիբրիլյատորների / սրտամկանի թելիկախաղը վերացնող սարք/ տեսակները, 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները, նրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները և 

կարողանալ գործնականում կիրառել այդ գիտելիքները, այդ թվում նաև  վերանորոգել և 

սպասարկել, 

3. Ճանաչել թոքերի արհեստական օդափուխության սարքերի բազային տեսակները, հիմնական 

բնութագրերը,  կառուցվածքը,  առանձնահատկությունները և կարողանալ գործնականում 

կիրառել այդ գիտելիքները, այդ թվում նաև տեղադրել, վերանորոգել և սպսարկել,  

4. Ճանաչել խնամյալի մոնիտորների /կարդիոմոնիտոր/  բազային տեսակները, 

առանձնահատկությունները, շահագործման ձևերը  և կարողանա գործնականում կիրառել այդ 

գիտելիքները, այդ թվում կարգաբերել, վերանորոգել և սպսարկելֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ` 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված 

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ճանաչել վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում  

օգտագործվող հիմնական և օժանդակ  սարքերի դերը և նշանակությունը, բազային տեսակները, 

ընդհանուր կառուցվածքը, դրանց առանձնահատկությունները, դրանց նկատմամբ ներկայացվող 

պահանջները և դրանց բաղադրիչ մասերի նշանակությունըֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է բացատրում  վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում 

օգտագործվող հիմնական և օժանդակ  սարքերի դերը, նշանակությունը, բազային տեսակների 

ընդհանուր կառուցվածքը, դրանց առանձնահատկությունները, դրանց նկատմամբ ներկայացվող 

հիմնական պահանջները և տեխնիկական բնութագրերը, 

բ. ճիշտ է բացատրում վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում 

օգտագործվող հիմնական և օժանդակ    սարքերի բազային տեսակների բաղադրիչ մասերի 

նշանակությունը, 
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գ. ճիշտ է բացատրում վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում 

օգտագործվող հիմնական և օժանդակ   սարքերի բազային տեսակների հիմնական մասերի 

փոխադարձ կապը և փոխազդեցությունըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և թեսթային 

հանձնարարություն կատարելու հիման վրաֈ Հարց ու պատասխանի միջոցով ստուգվելու է 

վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում օգտագործվող հիմնական և 

օժանդակ սարքերի բազային տեսակների մասին ընդհանուր գիտելիքները, դրանց 

բնութագրիչներըֈ Թեսթի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է ըստ սարքի տեսակի նշել նրա 

դերը և նշանակությունը, ընդհանուր կառուցվածքը և առանձնահատկություններըֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը գրավոր թեսթային 

առաջադրանքի պատասխանները հիմնականում ճիշտ է տվել, թույլատրվում են ոչ էական 

թերություններֈ  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման միջոցովֈ Անհրաժեշտ է 

ունենալ ուսումնական նյութեր, համակարգչային ցուցադրական նյութեր (presentation), 

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, ըստ ցուցադրական նյութի տեսակի այլ տեխնիկական 

միջոցներֈ Հնարավորության դեպքում ցանկալի է ուսուցման ընդացքում  կատարվի պրակտիկ 

աշխատանքֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ճանաչել դեֆիբրիլյատորների /սրտամկանի թելիկախաղը վերացնող սարք/ 

տեսակները, կառուցվածքային առանձնահատկությունները, նրանց նկատմամբ ներկայացվող 

պահանջները և կարողանալ գործնականում կիրառել այդ գիտելիքները, այդ թվում նաև  

վերանորոգել և սպասարկելֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է բացատրում դեֆիբրիլյատորների աշխատանքի սկզբունքները, հիմնական 

բնութագրերը, առանձնահատկությունները և դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, 

բ. ճիշտ է բացատրում  միաֆազ, բիֆազ, սինքրոն և ասինքրոն դեֆիբրիլյացիա իրականցնող 

դեֆիբրիլյատորների բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածքը, առնձնահատկությունները 

և օգտագործման վերաբերյալ հատուկ պահանջները,  

գ. ճիշտ է ներկայացնում դեֆիբրիլյատորների աշխատանքային հիմնական պարամետրերը, 

դրանց կարգավորումը և վերահսկումը իրականցնող հանգույցները,  

դ. ճիշտ է ներկայացնում դեֆիբրիլյատորների հիմնական և վթարային էլեկտրասնուցման 

նկատմամբ հիմնական պահանջները ինչպես նաև դրանց մեջ ներկառուցված վերալիցքավորվող 

մարտկոցների մշտական աշխատանքային   վիճակում պահպանման նկատմամբ պահանջները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում դեֆիբրիլյատորների վերանորոգելու և սպսարկելու գործընթացներիֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է թեսթային հանձնարարության և գործնական 

առաջադրանք կատարելու հիման վրաֈ Թեսթի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է  կատարել 

դեֆիբրիլյատորի կառուցվածքային որևէ մասի աշխատանքի սկզբունքի նկարագորւմ և 

ներկայացումըֈ Գործնական աշխատանքի միջոցով ուսանողը իր թեստի առաջադրանքը 

ներկայացնելու է մակետի կամ պլակատի վրա և պատասխանելու է, ըստ իր կողմից 

ներակայցնելու չափի և ձևի, 5 հարցերինֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման և գործնական 

պարապմունքների միջոցովֈ Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական և ցուցադրական նյութեր, 

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր նյութի ներկայացման համար, ըստ ցուցադրական նյութի 

տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ Հնարավորության դեպքում ցանկալի է ուսուցումն 

իրականացնել կաբինետային կամ լաբորատոր պայմաններումֈ 
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ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ճանաչել թոքերի արհեստական օդափուխության սարքերի բազային տեսակները, 

հիմնական բնութագրերը, կառուցվածքը, առանձնահատկությունները և կարողանալ 

գործնականում կիրառել այդ գիտելիքները, այդ թվում նաև տեղադրել, վերանորոգել և սպսարկելֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում թոքերի արհեստական օդափուխության սարքերի հիմնական 

բնութագրերը, իարականցվող թոքերի ստիպողական  և օժանդակ օդափոխության հիմնական 

ռեժիմները ճնշման և ծավալի սահմանափակումներով, դրանց առանձնահատկությունները,  

կառուցվածքը,  և  դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում թոքերի արհեստական օդափուխության սարքերի հիմնական  

կառուցվածքային բաղադրամասերը, դրանց բազային  տեսակները, աշխատանքի սկզբունքները, 

կարգավորման մեխանիզմները, համալրող հիմնական և օժանդակ պարագաները և 

հարմարանքները,  

գ. ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական շարժաբերով թոքերի արհեստական օդափուխության 

սարքերի հիմնական  կառուցվածքային բաղադրամասերը, դրանց բազային  տեսակները, 

համալրող հիմնական և օժանդակ պարագաները և հարմարանքները,  

դ. ճիշտ է ներկայացնում գազային շարժաբերով թոքերի արհեստական օդափուխության սարքերի 

հիմնական  կառուցվածքային բաղադրամասերը, դրանց բազային  տեսակները, 

առանձնահատկությունները, համալրող հիմնական և օժանդակ պարագաները և հարմարանքները  

ե. ճիշտ է ներկայացնում թոքերի արհեստական օդափուխության սարքերը համալրող շնչառական 

մոնիտորների հիմնական  կառուցվածքային բաղադրամասերը, դրանց բազային  տեսակները,  

զ. ճիշտ է ներկայացնում թոքերի արհեստական օդափուխության սարքերը համալրող 

խոնավացուցիչների հիմնական  կառուցվածքային բաղադրամասերը, դրանց բազային  

տեսակները,  

զ. ճիշտ է ներկայացնում թոքերի արհեստական օդափուխության սարքերը տեղադրման, 

կարգաբերման, վերանորոգմա և սպասարկման գործընթացներըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գրավոր թեսթային հանձնարարության  և 

պլակատային ներկայցման հիման վրաֈ Թեսթի և ներկայացման ժամանակ ուսանողին 

առաջարկվելու է  բացատրել թոքերի արհեստական օդափուխության սարքերի բազային 

տեսակների պրիցցիտյալ սխեման, հիմնական բնութագրերն և  այլնֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման և գործնական 

պարապմունքների միջոցովֈ Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական և ցուցադրական նյութեր, 

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր նյութի ներկայացման համար, ըստ ցուցադրական նյութի 

տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ Հնարավորության դեպքում ցանկալի է ուսուցումն 

իրականացնել լաբորատոր պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 16 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 22 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Ճանաչել խնամյալի մոնիտորների /կարդիոմոնիտոր/  բազային տեսակները, 

առանձնահատկությունները, շահագործման ձևերը  և կարողանա գործնականում կիրառել այդ 

գիտելիքները, այդ թվում կարգաբերել, վերանորոգել և սպսարկելֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է բացատրում խնամյալի մոնիտորների աշխատանքի սկզբունքները, 

առանձնահատկությունները, հիմնական բնութագրերը և դրանց ներկայացվող պահանջները, 

բ. ճիշտ է բացատրում խնամյալի մոնիտորների բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածքը,  
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գ. ճիշտ է ներկայացնում խնամյալի մոնիտորների կարգավորումը, աշխատանքային ռեժիմների 

պարամետրերը, տագնապային ազդանշանման հնարավորությունները,   դրանց ծրագրավորումը 

և կիրառումը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում խնամյալի մոնիտորների օգտագործման բնագավառները, 

առանձնահատկությունները,   

ե. ճիշտ է ներկայացնում խնամյալի մոնիտորներիկարգաբերման, վերանորոգման և 

սպասարկման գործընթացներըֈ   

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գրավոր թեսթային հանձնարարության  և  

գործնական աշխատանքի վրաֈ Գրավոր թեստային հարցաշարը ընդգրկում է հարցեր` խնամյալի 

մոնիտորների /կարդիոմոնիտոր/ բազային տեսակների, առանձնահատկությունների, 

շահագործման ձևերի  մասինֈ Գործնական աշխատանքի ժամանակ ուսանողը կատարելու 

խնամյալի մոնիտորների մասի տեղադրում իրանի մեջֈ  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման և գործնական 

պարապմունքների միջոցովֈ Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական և ցուցադրական նյութեր, 

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր նյութի ներկայացման համար, ըստ ցուցադրական նյութի 

տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ Հնարավորության դեպքում ցանկալի է ուսուցումն 

իրականացնել լաբորատոր պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱԶԱՅԻՆ ՏԵՍԱԿԻ ՍԱՐՔԵՐ» 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԲՏ 4։-10։-020 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ` 

Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ ախտահանման նշանակութայն 

հիմնական և օժանդակ սարքերի, դրանց դերի և նշանակության,  յուրաքանյուրի բազային 

տեսակների ընդհանուր կառուցվածքի,  աշխատանքային սկզբունքների, դրանց նկատմամբ 

ներկայացվող պահանջների, դրանց միջոցով իրականցվող պրոցեսների և գործողությունների, 

դրանց հիմնական հանգույցների մասին, ինչպես նաև ձևավորել վիրահատարանի սարքերի 

օգտագործման, դրանց աշխատանքի առանձնահատկությունների վերաբերյալ հմտություններ և 

կիրառական գիտելիքներ, դրանց տեղադրման, վերանորոգելու և սպսարկելու վերաբերյալֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ`     84 ժամ 

Տեսական ուսուցում  40 ժամ 

Գործնական պարապմունք  44 ժամ 

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ` 

 Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԲՏ։ 4-։10։-001 

«Մաթեմատիկա», ԲՏ։ 4։-10։-002 «Ժամանակակից բնագիտության հիմունքներշ», ԲՏ։ 4։-10։-004 

«Էլեկտրատեխնիկա», ԲՏ։ 4-10-։005 «Տեխնիկական մեխանիկա», ԲՏ։ 4։-10-։006 «Էլեկտրոնային և 

միկրոպրոցեսորային տեխնիկա», ԲՏ։ 4։-10։-007 «Էլեկտրատեխնիկական նյութերի ընտրություն», ԲՏ։ 

4։-10-։008 «Չափագիտություն, ստանդարտավորում և սերտիֆիկացում», ԲՏ։ 4։-10։-013 

«Մասնագիտական փաստաթղթերի կազմում» մոդուլներըֈ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ` 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա. 

1.  Ճանաչել ախտահանման նշանակութայն հիմնական և օժանդակ  սարքերի դերը և 

նշանակությունը, բազային տեսակները, ընդհանուր կառուցվածքը, դրանց 

առանձնահատկությունները, դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները և դրանց բաղադրիչ 

մասերի նշանակությունը, 
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2. Ճանաչել գոլորշով ախտահանող /ավտոկլավ/ սարքերի տեսակները, կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները, նրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները և կարողանալ 

գործնականում կիրառել այդ գիտելիքները, ինչպես նաև տեղադրել, վերանորոգել և սպսարկել, 

3. Ճանաչել տաք չոր օդով ախտահանող սարքերի բազային տեսակները, հիմնական բնութագրերը, 

կառուցվածքը, առանձնահատկությունները և կարողանալ գործնականում կիրառել այդ 

գիտելիքները, ինչպես նաև տեղադրել, վերանորոգել և սպասարկել,  

4. Ճանաչել տաք օզոնային ախտահանող սարքերի բազային տեսակները, հիմնական 

բնութագրերը, կառուցվածքը, առանձնահատկությունները և կարողանալ գործնականում կիրառել 

այդ գիտելիքները, այդ թվում նաև,  տեղադրել, վերանորոգել և սպասարկելֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ` 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված 

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ճանաչել ախտահանման նշանակութայն հիմնական և օժանդակ  սարքերի դերը և 

նշանակությունը, բազային տեսակները, ընդհանուր կառուցվածքը, դրանց 

առանձնահատկությունները, դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները և դրանց բաղադրիչ 

մասերի նշանակությունըֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է բացատրում  ախտահանման նշանակութայն հիմնական և օժանդակ  սարքերի դերը, 

նշանակությունը, բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածքը, դրանց 

առանձնահատկությունները, դրանց նկատմամբ ներկայացվող հիմնական պահանջները և 

տեխնիկական բնութագրերը, 

բ. ճիշտ է բացատրում ախտահանման նշանակութայն հիմնական և օժանդակ    սարքերի բազային 

տեսակների բաղադրիչ մասերի նշանակությունը, 

գ. ճիշտ է բացատրում ախտահանման նպատակով օգտագործվող հիմնական և օժանդակ   

սարքերի բազային տեսակների հիմնական մասերի փոխադարձ կապը և փոխազդեցությունըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է բանավոր հարց ու պատասխանի հիման վրաֈ  

Բանավոր հարցերը պետք է վերաբերվեն` ախտահանման նշանակութայն հիմնական և օժանդակ 

սարքերի դերի, նշանակության, բազային տեսակների, ընդհանուր կառուցվածքի և դրանց 

առանձնահատկություններինֈ Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը 

բանավոր հարցերի պատասխանները հիմնականում ճիշտ է տվել, թույլատրվում են ոչ էական 

թերություններֈ  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման միջոցովֈ Անհրաժեշտ է 

ունենալ ուսումնական նյութեր, համակարգչային ցուցադրական նյութեր (presentation), 

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, ներկայացման համար, ըստ ցուցադրական նյութի տեսակի այլ 

տեխնիկական միջոցներֈ Ուսուցումն իրականացնել լսարանային կամ լաբորատոր 

պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ճանաչել գոլորշով ախտահանող /ավտոկլավ/ սարքերի տեսակները, 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները, նրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները և 

կարողանալ գործնականում կիրառել այդ գիտելիքները, ինչպես նաև տեղադրել, վերանորոգել և 

սպսարկելֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է բացատրում ավտոկլավի աշխատանքի սկզբունքները, հիմնական բնութագրերը, 

առանձնահատկությունները և դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, 

բ. ճիշտ է բացատրում  ավտոկլավների բազային տեսակների, այդ թվում համալրված վակումային 

նաժապատրաստման և չորացման  համակարգով,  ընդհանուր կառուցվածքը, 

առնձնահատկությունները և օգտագործման վերաբերյալ հատուկ պահանջները,  
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գ. ճիշտ է ներկայացնում ավտոկլավների աշխատանքային հիմնական պարամետրերը, դրանց 

կարգավորումը և վերահսկումը իրականցնող հանգույցները,  

դ. ճիշտ է ներկայացնում միկրոպրոցեսորային կարավառմամբ  ավտոկլավների աշխատանքային 

հիմնական պարամետրերը, դրանց  աշխատանքային ռեժիմների ծրագրերը, ծրագրավորումը,  

վերահսկումը և տագնապային ազդանշանումը  իրականցնող հանգույցները,  

ե. ճիշտ է ներկայացնում   ավտոկլավների տեղակայման և շահագործման պայմանների  

վերաբերյալ ներկայացվող հատուկ պահանջները, հատկապես ջրամատակարման, գոլորշու և ջրի 

հեռացուման,  իսկ միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ ավտոկլավների համար նաև անխափան 

էլեկտրասնուցման,  

զ. ճիշտ է ներկայացնում   ավտոկլավների տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման 

գործընթացներըֈ                                         

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գրավոր թեսթային հանձնարարության և 

գործնական աշխատանքի հիման վրաֈ Թեսթի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է  

ներկայացնել` գոլորշով ախտահանող /ավտոկլավ/ սարքերի տեսակները, կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները և ներկայացվող պահանջներըֈ  Գործնական աշխատանքը իրենից 

ներկայացնելու է մի շարք լաբորատոր աշխատանքներ, որոց մեջ ուսանողին առաջարկվելու է 

հաշվարկել ավտոկլավի որևէ մասֈ Օրինակ` տեների հզորույթյունը կամ անհրաժեշտ ջրի 

ծավալըֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման պարապմունքների միջոցովֈ 

Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համապատասխան 

սարքերֈ Ուսուցումն հնարավոր է իրականացնել միայն լաբորատոր պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ճանաչել տաք չոր օդով ախտահանող սարքերի բազային տեսակները, հիմնական 

բնութագրերը, կառուցվածքը, առանձնահատկությունները և կարողանալ գործնականում կիրառել 

այդ գիտելիքները, ինչպես նաև տեղադրել, վերանորոգել և սպասարկելֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է բացատրում տաք չոր օդով ախտահանող աշխատանքի սկզբունքները, հիմնական 

բնութագրերը, առանձնահատկությունները և դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, 

բ. ճիշտ է բացատրում  տաք չոր օդով ախտահանող սարքերի բազային տեսակների,  ընդհանուր 

կառուցվածքը, առնձնահատկությունները և օգտագործման վերաբերյալ հատուկ պահանջները,  

գ. ճիշտ է ներկայացնում տաք չոր օդով ախտահանող սարքերի աշխատանքային հիմնական 

պարամետրերը, դրանց կարգավորումը և վերահսկումը իրականցնող հանգույցները,  

դ. ճիշտ է ներկայացնում միկրոպրոցեսորային կարավառմամբ  տաք չոր օդով ախտահանող 

սարքերի աշխատանքային հիմնական պարամետրերը, դրանց  աշխատանքային ռեժիմների 

ծրագրերը, ծրագրավորումը, վերահսկումը և տագնապային ազդանշանումը  իրականցնող 

հանգույցները,  

ե. ճիշտ է ներկայացնում տաք չոր օդով ախտահանող սարքերի տեղակայման և շահագործման 

պայմանների  վերաբերյալ ներկայացվող հատուկ պահանջները,  

ե. ճիշտ է ներկայացնում տաք չոր օդով ախտահանող սարքերի տեղադրման, կարգաբերման, 

վերանորոգման և սպասարկման գործընթացներըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու բանավոր հարց ու պատասխանի և գործնական 

աշխատանքի միջոցովֈ Բանավոր հարցերը պետք է վերաբերվեն` տաք չոր օդով ախտահանող 

սարքերի բազային տեսակներին, հիմնական բնութագրերին, կառուցվածքին և 

առանձնահատկություններինֈ  Գործնական աշխատանքը իրենից ներկայացնելու է մի շարք 

լաբորատոր աշխատանքներ, որոց մեջ ուսանողին առաջարկվելու է հաշվարկել տաք չոր օդով 

ախտահանող սարքերի որևէ մասֈ Օրինակ` տեների հզորույթյունըֈ 
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ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման պարապմունքների միջոցովֈ 

Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համապատասխան 

սարքերֈ Ուսուցումն հնարավոր է իրականացնել լաբորատոր պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Ճանաչել տաք օզոնային ախտահանող սարքերի բազային տեսակները, հիմնական 

բնութագրերը, կառուցվածքը, առանձնահատկությունները և կարողանալ գործնականում կիրառել 

այդ գիտելիքները, այդ թվում նաև,  տեղադրել, վերանորոգել և սպասարկելֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է բացատրում օզոնային ախտահանող աշխատանքի սկզբունքները, հիմնական 

բնութագրերը, առանձնահատկությունները և դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, 

բ. ճիշտ է բացատրում  օզոնային ախտահանող բազային տեսակների,  ընդհանուր կառուցվածքը, 

առնձնահատկությունները և օգտագործման վերաբերյալ հատուկ պահանջները,  

գ. ճիշտ է ներկայացնում օզոնային ախտահանող սարքերի աշխատանքային հիմնական 

պարամետրերը, դրանց կարգավորումը և վերահսկումը իրականցնող հանգույցները,  

դ. ճիշտ է ներկայացնում օզոնային ախտահանող սարքերի տեղակայման և շահագործման 

պայմանների  վերաբերյալ ներկայացվող հատուկ պահանջները,  

ե. ճիշտ է ներկայացնում օզոնային ախտահանող սարքերի  տեղադրման, վերանորոգման և 

սպասարկման գործընթացներըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու բանավոր հարց ու պատասխանի և գործնական 

աշխատանքի միջոցովֈ Բանավոր հարցերը պետք է վերաբերվեն` տաք օզոնային ախտահանող 

սարքերի բազային տեսակներին, հիմնական բնութագրերին, կառուցվածքին, 

առանձնահատկություններինֈ  Գործնական աշխատանքը իրենից ներկայացնելու է մի շարք 

լաբորատոր աշխատանքներ, որոց մեջ ուսանողին առաջարկվելու է հաշվարկել տաք օզոնային 

ախտահանող սարքերի սարքերի որևէ մասֈ Օրինակ` անհրաժեշտ օզօնի կոնցենտրավիայի 

հաշվարկֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման պարապմունքների միջոցովֈ 

Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համապատասխան 

սարքերֈ Ուսուցումն հնարավոր է իրականացնել լաբորատոր պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԲԱԶԱՅԻՆ ՏԵՍԱԿԻ ՍԱՐՔԵՐ» 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԲՏ 4- ։10-։021 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ` 

Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ վերականգնողական հիմնական և 

օժանդակ սարքերի, դրանց դերի և նշանակության,  յուրաքանյուրի բազային տեսակների 

ընդհանուր կառուցվածքի, աշխատանքային սկզբունքների, դրանց նկատմամբ ներկայացվող 

պահանջների, դրանց միջոցով իրականցվող պրոցեսների և գործողությունների, դրանց հիմնական 

հանգույցների մասին, ինչպես նաև ձևավորել վիրահատարանի սարքերի օգտագործման, դրանց 

աշխատանքի առանձնահատկությունների վերաբերյալ հմտություններ և կիրառական 

գիտելիքներ, այդ թվում նաև դրանց տեղադրման, վերանորոգման և սպսարկման վերաբերյալֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ`      84 ժամ 

Տեսական ուսուցում  34 ժամ 

Գործնական պարապմունք  50 ժամ 
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ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ` 

 Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԲՏ։ 4-։10-։001 

«Մաթեմատիկա», ԲՏ։ 4։-10- ։004 «Էլեկտրատեխնիկա», ԲՏ։ 4-։10։-005 «Տեխնիկական մեխանիկա», ԲՏ։ 4։-

10-։005 «Էլեկտրոնային և միկրոպրոցեսորային տեխնիկա», ԲՏ։ 4։-10։-007 «Էլեկտրատեխնիկական 

նյութերի ընտրություն», ԲՏ։ 4։-10։-008 «Չափագիտություն, ստանդարտավորում և սերտիֆիկացում», 

ԲՏ։ 4-։10- ։013 «Մասնագիտական փաստաթղթերի կազմում» մոդուլներըֈ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ` 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա. 

1.  Ճանաչել վերականգնողական սարքերի դերը և նշանակությունը, բազային տեսակները, 

ընդհանուր կառուցվածքը, դրանց առանձնահատկությունները, դրանց նկատմամբ ներկայացվող 

պահանջները և դրանց բաղադրիչ մասերի նշանակությունը, 

2. Ճանաչել հաստատուն և իմպուլսային հոսանքով էլեկտրաթերապիայի սարքերի տեսակները, 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները, նրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները և 

կարողանալ գործնականում կիրառել այդ գիտելիքները, այդ թում նաև տեղադրել, վերանորոգել և 

սպսարկել, 

3. Ճանաչել միջին, բարձր և գերբարձր հաճահականության  էլեկտրամագնիսական դաշտերով 

թերապիայի սարքերի բազային տեսակները, հիմնական բնութագրերը, կառուցվածքը,  

առանձնահատկությունները և կարողանալ գործնականում կիրառել այդ գիտելիքները, այդ թում 

նաև տեղադրել, վերանորոգել և սպսարկել,  

4. Ճանաչել անդրաձայինային թերապիայի սարքերի բազային տեսակները, 

առանձնահատկությունները, շահագործման ձևերը  և կարողանա գործնականում կիրառել այդ 

գիտելիքները, այդ թում նաև տեղադրել, վերանորոգել և սպսարկել, 

5. Ճանաչել մագնիսաական թերապիայի սարքերի բազային տեսակները, 

առանձնահատկությունները, շահագործման ձևերը  և կարողանա գործնականում կիրառել այդ 

գիտելիքներըֈթերապիայի սարքերի բազային տեսակները, առանձնահատկությունները, 

շահագործման ձևերը  և կարողանա գործնականում կիրառել այդ գիտելիքները այդ թում նաև 

տեղադրել, վերանորոգել և սպսարկելֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ` 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված 

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ճանաչել վերականգնողական սարքերի դերը և նշանակությունը, բազային 

տեսակները, ընդհանուր կառուցվածքը, դրանց առանձնահատկությունները, դրանց նկատմամբ 

ներկայացվող պահանջները և դրանց բաղադրիչ մասերի նշանակությունըֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է բացատրում վերականգնողական սարքերի դերը, նշանակությունը, բազային 

տեսակների ընդհանուր կառուցվածքը, դրանց առանձնահատկությունները, դրանց նկատմամբ 

ներկայացվող հիմնական պահանջները և տեխնիկական բնութագրերը, 

բ. ճիշտ է բացատրում վերականգնողական սարքերի բազային տեսակների բաղադրիչ մասերի 

նշանակությունը, 

գ. ճիշտ է բացատրում վերականգնողական   սարքերի բազային տեսակների հիմնական մասերի 

փոխադարձ կապը և փոխազդեցությունըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գրավոր թեստի արդյունքի հիման վրաֈ Գրավոր 

թեստային հարցաշարը ընդգրկում է հարցեր` վերականգնողական սարքերի դերի և 

նշանակության, բազային տեսակների, ընդհանուր կառուցվածքի, դրանց 

առանձնահատկությունների, դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջներին և դրանց բաղադրիչ 

մասերի նշանակությանըֈ  

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը գրավոր թեսթային առաջադրանքի 

հարցերի պատասխանները հիմնականում ճիշտ է տվել, թույլատրվում են ոչ էական 

թերություններֈ  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 
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Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման միջոցովֈ Անհրաժեշտ է 

ունենալ ուսումնական նյութեր, համակարգչային ցուցադրական նյութեր (presentation), 

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, ըստ ցուցադրական նյութի տեսակի այլ տեխնիկական 

միջոցներֈ Հնարավորության դեպքում ցանկալի է ուսուցման ընդացքում  կատարվի պրակտիկ 

աշխատանքֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ճանաչել հաստատուն և իմպուլսային հոսանքով էլեկտրաթերապիայի սարքերի 

տեսակները, կառուցվածքային առանձնահատկությունները, նրանց նկատմամբ ներկայացվող 

պահանջները և կարողանալ գործնականում կիրառել այդ գիտելիքները, այդ թում նաև տեղադրել, 

վերանորոգել և սպսարկելֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է բացատրում հաստատուն և իմպուլսային հոսանքով էլեկտրաթերապիայի սարքերի 

աշխատանքի սկզբունքները, հիմնական բնութագրերը, առանձնահատկությունները և դրանց 

նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, 

բ. ճիշտ է բացատրում  հաստատուն և իմպուլսային հոսանքով էլեկտրաթերապիայի սարքերի 

բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածքը, առնձնահատկությունները և օգտագործման 

վերաբերյալ հատուկ պահանջները,  

գ. ճիշտ է ներկայացնում հաստատուն և իմպուլսային հոսանքով էլեկտրաթերապիայի սարքերի 

աշխատանքային հիմնական պարամետրերը, դրանց կարգավորումը և վերահսկումը 

իրականցնող հանգույցները,  

դ. ճիշտ է ներկայացնում հաստատուն և իմպուլսային հոսանքով էլեկտրաթերապիայի սարքերի 

տեղադրման, կարգաբերման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացներըֈ                       

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է թեսթային հանձնարարության և գործնական 

առաջադրանք կատարելու հիման վրաֈ Թեսթի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է  

ներկայացնել և անհրաժեշտության դեպքում տալ պարզաբանումներ` իմպուլսային հոսանքով 

էլեկտրաթերապիայի սարքերի աշխատանքի սկզբունքների, հիմնական բնութագրերի, 

առանձնահատկությունների և դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջների վերաբերյալֈ 

Գործնական աշխատանքի միջոցով ուսանողը իր թեստի առաջադրանքը ներկայացնելու է 

մակետի կամ պլակատի վրա և բանավոր պատասխանելու է մի շարք հարցերինֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման և գործնական 

պարապմունքների միջոցովֈ Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական և ցուցադրական նյութեր, 

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր նյութի ներկայացման համար, ըստ ցուցադրական նյութի 

տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ Հնարավորության դեպքում ցանկալի է ուսուցումն 

իրականացնել լաբորատոր պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ճանաչել միջին, բարձր և գերբարձր հաճահականության  էլեկտրամագնիսական 

դաշտերով թերապիայի սարքերի բազային տեսակները, հիմնական բնութագրերը,  կառուցվածքը,  

առանձնահատկությունները և կարողանալ գործնականում կիրառել այդ գիտելիքները, այդ թում 

նաև տեղադրել, վերանորոգել և սպսարկելֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է բացատրում էլեկտրաֆորեզի սարքերի աշխատանքի սկզբունքները, հիմնական 

բնութագրերը, առանձնահատկությունները և դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, 

բ. ճիշտ է բացատրում  միջին, բարձր և գերբարձր հաճահականության  էլեկտրամագնիսական 

դաշտերով թերապիայի սարքերի բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածքը, 

առնձնահատկությունները և օգտագործման վերաբերյալ հատուկ պահանջները,  
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գ. ճիշտ է ներկայացնում միջին, բարձր և գերբարձր հաճահականության  էլեկտրամագնիսական 

դաշտերով թերապիայի սարքերի աշխատանքային հիմնական պարամետրերը, դրանց 

կարգավորումը և վերահսկումը իրականցնող հանգույցները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում միջին, բարձր և գերբարձր հաճահականության  էլեկտրամագնիսական 

դաշտերով թերապիայի սարքերի տեղադրման, կարգաբերման, վերանորոգման և սպասարկման 

գործընթացներըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գրավոր թեսթային հանձնարարության  և 

պլակատային ներկայցման հիման վրաֈ Թեսթի և ներկայացման ժամանակ ուսանողը պետք է 

բացատրի և նշի միջին, բարձր և գերբարձր հաճահականության  էլեկտրամագնիսական 

դաշտերով թերապիայի սարքերի բազային տեսակների աշխատանքային սկզբունքները, 

ներկայցնել հիմնական բնութագրերը և  կառուցվածքային ձևերը, տալ  

առանձնահատկություններըֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման և գործնական 

պարապմունքների միջոցովֈ Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական և ցուցադրական նյութեր, 

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր նյութի ներկայացման համար, ըստ ցուցադրական նյութի 

տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ Հնարավորության դեպքում ցանկալի է ուսուցումն 

իրականացնել լաբորատոր պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Ճանաչել անդրաձայինային թերապիայի սարքերի բազային տեսակները, 

առանձնահատկությունները, շահագործման ձևերը  և կարողանա գործնականում կիրառել այդ 

գիտելիքները, այդ թում նաև տեղադրել, վերանորոգել և սպսարկելֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է բացատրում անդրաձայինային թերապիայի սարքերի աշխատանքի սկզբունքները, 

հիմնական բնութագրերը, առանձնահատկությունները և դրանց նկատմամբ ներկայացվող 

պահանջները, 

բ. ճիշտ է բացատրում  անդրաձայինային թերապիայի սարքերի բազային տեսակների ընդհանուր 

կառուցվածքը, առնձնահատկությունները և օգտագործման վերաբերյալ հատուկ պահանջները,  

գ. ճիշտ է ներկայացնում անդրաձայինային թերապիայի սարքերի աշխատանքային հիմնական 

պարամետրերը, դրանց կարգավորումը և վերահսկումը իրականցնող հանգույցները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում անդրաձայինային թերապիայի սարքերի տեղադրման, կարգաբերման, 

վերանորոգմա և սպասարկման գործընթացներըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական աշխատանքի հիման վրաֈ Գործնական 

աշխատանքի ժամանակ ուսանողը ներկայացնելու է անդրաձայինային թերապիայի սարքերի 

բազային տեսակնեիը շահագործման ձևերըֈ  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման և գործնական 

պարապմունքների միջոցովֈ Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական և ցուցադրական նյութեր, 

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր նյութի ներկայացման համար, ըստ ցուցադրական նյութի 

տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ Հնարավորության դեպքում ցանկալի է ուսուցումն 

իրականացնել լաբորատոր պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Ճանաչել մագնիսաական  թերապիայի սարքերի բազային տեսակները, 

առանձնահատկությունները, շահագործման ձևերը  և կարողանա գործնականում կիրառել այդ 

գիտելիքներըֈթերապիայի սարքերի բազային տեսակները, առանձնահատկությունները, 
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շահագործման ձևերը  և կարողանա գործնականում կիրառել այդ գիտելիքները այդ թում նաև 

տեղադրել, վերանորոգել և սպսարկելֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է բացատրում մագնիսաական թերապիայի սարքերի աշխատանքի սկզբունքները, 

հիմնական բնութագրերը, առանձնահատկությունները և դրանց նկատմամբ ներկայացվող 

պահանջները, 

բ. ճիշտ է բացատրում  մագնիսաական թերապիայի սարքերի բազային տեսակների ընդհանուր 

կառուցվածքը, առնձնահատկությունները և օգտագործման վերաբերյալ հատուկ պահանջները,  

գ. ճիշտ է ներկայացնում անդրաձայինային թերապիայի սարքերի աշխատանքային հիմնական 

պարամետրերը, դրանց կարգավորումը և վերահսկումը իրականցնող հանգույցները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում անդրաձայինային թերապիայի սարքերի տեղադրման, կարգաբերման, 

վերանորոգմա և սպասարկման գործընթացներըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է թեստային առաջադրանքի հիման վրաֈ Թեստային 

առաջադրանքի ժամանակ ուսանողը ներկայացնելու մագնիսաական  թերապիայի սարքերի 

բազային տեսակների առանձնահատկություններըֈ  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման և գործնական 

պարապմունքների միջոցովֈ Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական և ցուցադրական նյութեր, 

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր նյութի ներկայացման համար, ըստ ցուցադրական նյութի 

տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ Հնարավորության դեպքում ցանկալի է ուսուցումն 

իրականացնել լաբորատոր պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄ» 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԲՏ 4- ։10-։022 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ` 

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողներին տալ էլեկտրական  չափիչ գործիքների, ստուգիչ 

սարքավորումների մասին գիտելիքներ և օգտագործման, միացման ու չափման հմտություններֈ 

Ավարտելով այս մոդուլը ուսանողը` ձեռք կբերի չափիչ ստուգիչ  սարքավորումները  և 

գործիքներն   ըստ  տեխնիկական   բնութագրերի   տարբերելու,     չափումներ  կատարելու 

կիրառական գիտելիքներ և հմտություններֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ`     84 ժամ 

Տեսական ուսուցում  36 ժամ 

Գործնական պարապմունք  48 ժամ 

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ` Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է 

ուսումնասիրած լինի ԲՏ։ 4։-10։-001 «Մաթեմատիկա», ԲՏ։ 4։-10։-004 «Էլեկտրատեխնիկա», ԲՏ։ 4։-10- ։006 

«Էլեկտրոնային և միկրոպրոցեսորային տեխնիկա», ԲՏ։ 4։-10- ։008 «Չափագիտություն, 

ստանդարտավորում և սերտիֆիկացում»  մոդուլներըֈ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ` 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա. 

1.  Տարբերել չափիչ և ստուգիչ սարքավորումները ըստ նրանց նշանակության և չափման 

բնութագրերի, 

2. Կատարել հանգույցների և առանձին ռադիոէլեմենտների բնութագրերի չափումներ և  

ստուգումներ, հաշվի առնելով չափիչ ստուգիչ սարքերի անճշտության տոկոսը, 

3. Ճանաչել գործիքների նշանակությունը, ճիշտ օգտագործման տեղը և ձևըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ` 
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Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված 

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Տարբերել չափիչ և ստուգիչ սարքավորումները ըստ նրանց նշանակության և 

չափման բնութագրերիֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ընտրում համապատասխան չափիչ ստուգիչ սարքավորումը՝ լարում, հոսանք, 

դիմադրություն, ունակություն, ինդուկտիվություն չափելու համար,  

բ. ճիշտ է ընտրում չափիչ ստուգիչ սարքավորումը գրաֆիկական բնութագրեր ստուգելու համար,  

գ. ըստ անհրաժեշտության ճիշտ է ընտրում և փոխում չափման տիրույթներըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գրավոր թեստի արդյունքի հիման վրաֈ Գրավոր 

թեստային հարցաշարը ընդգրկում է հարցեր` չափիչ և ստուգիչ սարքավորումների 

դասակարգման, ըստ իրենց նշանակության և չափման բնութագրերիֈ  

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը գրավոր թեսթային առաջադրանքի 

հարցերի պատասխանները հիմնականում ճիշտ է տվել, թույլատրվում են ոչ էական 

թերություններֈ  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման միջոցովֈ Անհրաժեշտ է 

ունենալ ուսումնական նյութեր, համակարգչային ցուցադրական նյութեր (presentation), 

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, առանձին մասերի և իրենց միջև եղած կապերը ներկայացման 

համար, ըստ ցուցադրական նյութի տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ Հնարավորության 

դեպքում ցանկալի է ուսուցման ընդացքում  կատարվի պրակտիկ աշխատանքֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Կատարել հանգույցների և առանձին ռադիոէլեմենտների բնութագրերի չափումներ 

և  ստուգումներ, հաշվի առնելով չափիչ ստուգիչ սարքերի անճշտության տոկոսըֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է կատարում լարման, հոսանքի, դիմադրության չափումները՝ օգտագործելով 

համապատասխան   սարքեր, 

բ.  ճիշտ է ստուգում հանգույցների գրաֆիկական բնութագրերը՜ օգտագործելով օսցիլոգրաֆ և 

համապատասխան ազդանշան տալով ձայնային գեներատորից, ցանցային գեներատորից կամ 

ուրիշ հատուկ ազդանշանի գեներատորից, 

գ. հաշվարկների մեջ ճիշտ է հաշվի առնում սարքերի անճշտության տոկոսը, 

դ. պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոններըֈ                      

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է լաբորատոր աշխատանքների արդյունքների հիման 

վրաֈ Լաբորատոր աշխատանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է  ներկայացնել և մակետի 

միջոցով տալ պարզաբանումներ` հանգույցների ու առանձին ռադիոէլեմենտների բնութագրերի 

չափումնեիր վերաբերյալֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է գործնական պարապմունքների միջոցովֈ 

Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական և ցուցադրական նյութերֈ  

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ճանաչել գործիքների նշանակությունը, ճիշտ օգտագործման տեղը և ձևըֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է կատարում լարման, հոսանքի, դիմադրության չափումները՝ օգտագործելով 

համապատասխան   սարքեր, 
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բ.  ճիշտ է ստուգում հանգույցների գրաֆիկական  բնութագրերը՜ օգտագործելով օսցիլոգրաֆ  և  

համապատասխան 

ազդանշան տալով ձայնային գեներատորից, ցանցային գեներատորից կամ ուրիշ հատուկ 

ազդանշանի գեներատորից, 

գ. հաշվարկների մեջ ճիշտ է հաշվի առնում սարքերի անճշտության տոկոսը, 

դ. պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոններըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է լաբորատոր և պրակտիկ աշխատանքների 

արդյունքների հիման վրաֈ Պրակտիկ աշխատանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու 

օգտագործելով անհրաժեշտ սաքրավորումները վերացնել պահանջվող սարքի այս կան յան 

թերությունըֈ  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է գործնական պարապմունքների միջոցովֈ 

Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական և ցուցադրական նյութերֈ  

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԲԱԶԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ  ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ» 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԲՏ 4-10։-023 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ` 

Այս   մոդուլի   նպատակն   է   ուսանողին   տալ  գիտելիքներ   բժշկական սարքավորումների 

վերանորոգման   ժամանակ կիրառվող անհրաժեշտ տեխնոլոգիայի մասինֈ Մոդուլի իմացությունը 

կօգնի ուսանողին վերանորոգման աշխատանքներում ճիշտ կիրառել համապատասխան 

տեխնոլոգիաֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ`      120 ժամ 

Տեսական ուսուցում  48 ժամ 

Գործնական պարապմունք  72 ժամ 

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ` Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է 

ուսումնասիրած լինի ԲՏ։ 4։-10-։001 «Մաթեմատիկա», ԲՏ։ 4- ։10-։004 «Էլեկտրատեխնիկա», ԲՏ։ 4։-10- ։005 

«Տեխնիկական մեխանիկա», ԲՏ։ 4։-10։-006 «Էլեկտրոնային և միկրոպրոցեսորային տեխնիկա», ԲՏ։ 4։-

10-։007 «Էլեկտրատեխնիկական նյութերի ընտրություն», ԲՏ։ 4։-10- ։008 «Չափագիտություն, 

ստանդարտավորում և սերտիֆիկացում», ԲՏ։ 4։-10-։013 «Մասնագիտական փաստաթղթերի 

կազմում» մոդուլներըֈ  

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ` 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա. 

1.  Իմանալ զոդման գործընթացին անհրաժեշտ նյութերը, գործիքները և կատարի զոդում, 

2. Ներկայացնել  բժշկական սարքավորումների   քանդման և հավաքման տեխնոլոգիան, 

3. Պատրաստել պարզագույն տպաձև հարթակ, 

4. Ընտրել, ձևավորել և տեղադրել ռադիոէլեմենտները, 

5. Իրականացնել  բժշկական  սարքավորումների  ընթացիկ սպասարկումֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ` 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված 

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Իմանալ զոդման գործընթացին անհրաժեշտ նյութերը, գործիքները և կատարի 

զոդումֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. գիտի զոդանյութերի և հալանյութերի տեսակները և մակնիշավորումը, 
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բ. ճիշտ է ընտրում զոդման գործընթացին համապատասխան զոդանյութերի և հալանյութերի 

տեսակները, գործիքները, կարողանում է ճիշտ իրականացնել զոդման գործընթացը, պահպանելով 

ջերմաստիճանային պահանջները, 

գ. ճիշտ է կիրառում զոդման գործընթացում մակերեսների մշակման և մաքրման եղանակներըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և առաջարանքի հիման 

վրաֈ Հարցաշարը ընդգրկում է հարցեր` զոդման գործընթացին անհրաժեշտ նյութերի և 

գործիքների, հալանյութերի վերաբերյալֈ Առաջադրանքը նկարագրում է զոդման գործընթացի 

քայլերի բացատրությունը ըստ եղանակիֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը կատարել է առաջադրանքը և հարցերի 

պատասխանները հիմնականում ճիշտ է տվել, թույլատրվում են ոչ էական թերություններֈ  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և պրակտիկ ուսուցման միջոցովֈ 

Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, համակարգչային ցուցադրական նյութեր 

(presentation), համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, ըստ ցուցադրական նյութի տեսակի այլ 

տեխնիկական միջոցներֈ Ուսուցման ընդացքում կատարվի լաբորատոր աշխատանքֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ներկայացնել բժշկական սարքավորումների քանդման և հավաքման 

տեխնոլոգիանֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է կատարում աշխատանքի համար գործիքների և սարքերի ընտրությունը,  

բ. ճիշտ է կիրառում ընտրված գործիքներն ու սարքերը, 

գ. ճիշտ է պահպանում է քանդման, տարանջատման հերթականությունը,  

դ. ճիշտ է պահպանում հավաքման գործընթացի հերթականությունը և անհրաժեշտ նորմերըֈ                      

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գրավոր թեստի և բանավոր հարցերի արդյունքի 

հիման վրաֈ Գրավոր թեստային հարցաշարը ընդգրկում է հարցեր` քանդման և հավաքման 

տեխնոլոգիաների մասին և ըստ տեխնոլոգիայի անհրաժեշտ գործիքների ընտրությանըֈ Բանավոր 

հարցերը վերաբերվում են բժշկական սարքավորումների քանդման և հավաքման գործընթացի 

փուլերինֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը գրավոր թեսթային 

առաջադրանքը և բանավոր հարցերի պատասխանները հիմնականում ճիշտ է տվել, թույլատրվում 

են ոչ էական թերություններֈ  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման միջոցովֈ Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական նյութեր, համակարգչային ցուցադրական նյութեր (presentation), համակարգիչ, 

թվային պրոյեկտոր, ըստ ցուցադրական նյութի տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ Ուսուցումն 

իրականացնել լսարանային կամ կաբինետայի պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Պատրաստել պարզագույն տպաձև հարթակֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. կարողանում է ընտրել համապատասխան նյութեր և միջոցներ, 

բ. տարբերակում և կարողանում է էլեմենտների միջև եղած էլեկտրական կապերի պատկերները 

անցկացնել պղնձապատ հարթակի վրա, 

գ. կարողանում է իրականացնել քիմիական եղանակով տպաձև հարթակի քայքայման   

գործընթացը 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 
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Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գրավոր թեստի և լաբորատոր աշխատանքի 

արդյունքի հիման վրաֈ Գրավոր թեստային հարցաշարը ընդգրկում է հարցեր համապատասխան 

նյութերի և միջոցների ընտրության վերաբերյալֈ Լաբորատոր աշխատանքի միջոցով 

ներկայացվում է քիմիական եղանակով տպաձև հարթակի քայքայման գործընթացըֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը գրավոր թեսթային 

առաջադրանքի պատասխանները հիմնականում ճիշտ է տվել, թույլատրվում են ոչ էական 

թերություններ, իսկ լաբորատոր աշխատանքը կատարել է լիարժեքֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցովֈ 

Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, ըստ ցուցադրական նյութի տեսակի այլ 

տեխնիկական միջոցներֈ Ուսուցումն իրականացնել լաբորատոր պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Ընտրել, ձևավորել և տեղադրել ռադիոէլեմենտներըֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. բժշկական սարքերի էլեմենտների ընտրությունը ճիշտ է կատարել, 

բ. կարողանում է ձևավորել բժշկական սարքերի էլեմենտների ելուստները և տեղադրել, 

գ. տեղադրման հետ կապված անհրաժեշտ տեխնիկական նորմերը պահպանված է, 

դ. պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոններըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է պրակտիկ կամ լաբորատոր աշխատանքների 

արդյունքի հիման վրաֈ  

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը պրակտիկ կամ լաբորատոր 

աշխատանքների պատասխանները հիմնականում ճիշտ է տվել, թույլատրվում են ոչ էական 

թերություններֈ  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման միջոցովֈ Անհրաժեշտ է 

ունենալ ուսումնական նյութեր, ըստ ցուցադրական նյութի տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ 

Ուսուցումն իրականացնել միայն լաբորատոր պայմաններումֈ 

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Իրականացնել  բժշկական  սարքավորումների  ընթացիկ սպասարկումֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. կարողանում է կատարել պտտվող և շփվող հանգույցների մաքրում և քսուքապւստում, 

բ.  կարողանում  է կատարել մեխանիկական,  էլեկտրական  և էլեկտրոնային  ստուգիչ չափումներ  

և կարգավորել այդ հանգույցներում հայտնաբերված շեղումները, 

գ. պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոններըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Տվյալ արդյունքի գնահատումը իրականացվում է գործնական առաջադրանքների 

կատարման ընթացիկ արդյունքներովֈ Ստորև ներկայացվում են. 

1. Ստուգել տրված բժշկական սարքավորումը և բացահայտել առկա անսարքությունըֈ 

2. Որոշել անսարքության տեսակը և կարգավորել հանգույցներում հայտնաբերված 

շեղումներըֈ 

3. Ստուգել աշխատանքը կարգավորումից հետոֈ 

4.Գրավոր ներկայացնել հետագա շահագործման համար անհրաժեշտ եզրակացություններ 

շահագործող անձնակազմի համարֈ  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումն իրականացվում է գործնական պարապմունքների միջոցովֈ Այս 

արդյունքի ուսուցանման համար անհրաժեշտ է ունենալ դիդակտիկ և այլ տեսանյութերֈ 

Մասնագիտական լաμորատորիայում պետք է լինի բժշկական սարքավորումների անհրաժեշտ 
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տեսականի, որտեղ ուսանողը պետք է հնարավորություն ունենա սովորելու և ըստ անհատական 

առաջադրանքի կատարելու պահանջվող աշխատանքներըֈ Անհրաժեշտ է ունենալ նաև 

տեխնիկական գրականություն, տեղեկագրքերֈ  

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԲԱԶԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԲՏ 4- ։10-։024 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ` 

Այս  մոդուլը  նախատեսված է  ուսանողներին  բժշկական սարքավորումների ֆունկցիոնալ 

հանգույցների,  նրանց  ստուգման, անսարքությունների հայտնաբերման, տեղադրման 

կարողություններ տալու համարֈ Մոդուլի իմացությունը կօգնի ճիշտ իրականացնել բժշկական 

սարքավորման սպասարկման աշխատանքներըֈ Ավարտելով այս մոդուլը` ուսանողը ձեռք կբերի 

բժշկական սարքավորումների սխեմաները կարդալու, ֆունկցիոնալ հանգույցների մուտքային և 

ելքային բնութագրերը տարբերելու և չափելու, անսարքություները ըստ ֆունկցիոնալ 

առանձնահատկության հայտնաբերելու և վերացնելու կիրառական գիտելիքներ և 

կարողություններֈ 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ`      102 ժամ 

Տեսական ուսուցում  40 ժամ 

Գործնական պարապմունք  62 ժամ 

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ` Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է 

ուսումնասիրած լինի ԲՏ։ 4։-10-։001 «Մաթեմատիկա», ԲՏ։ 4։-10-։004 «Էլեկտրատեխնիկա», ԲՏ։ 4-։10։-005 

«Տեխնիկական մեխանիկա», ԲՏ։ 4։-10-։006 «Էլեկտրոնային և միկրոպրոցեսորային տեխնիկա», ԲՏ։ 4։-

10։-007 «Էլեկտրատեխնիկական նյութերի ընտրություն», ԲՏ։ 4-։10- ։008 «Չափագիտություն, 

ստանդարտավորում և սերտիֆիկացում», ԲՏ։ 4-։10։-013 «Մասնագիտական փաստաթղթերի 

կազմում»  մոդուլներըֈ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ` 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա. 

1.  Ներկայացնել  բժշկական սարքավորման  սնման  աղբյուրի  էլեկտրական  սխեման և 

աշխատանքը,  կարողանալ հայտնաբերել և վերացնել անսարքությունները, 

2. Բացատրել  բժշկական սարքավորման կառավարման  համակարգի աշխատանքի 

սկզբունքները, ղեկավարումը, կարողանալ հայտնաբերել անսարքությունները և վերացնել, 

3. Բացատրել էլեկտրոնաճառագայթային խողովակի կառուցվածքը և նրա սնման շղթաները, 

կարողանալ հայտնաբերել անսարքությունները և վերացնել, 

4. Բացատրել   տողային   և  կադրային   փռման   համակարգի   աշխատանքի   սկզբունքները և 

առանձնահատկությունները, կարողանալ հայտնաբերել անսարքությունները և վերացնելֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ` 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված 

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն էֈ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել  բժշկական սարքավորման  սնման  աղբյուրի  էլեկտրական  սխեման 

և աշխատանքը,  կարողանալ հայտնաբերել և վերացնել անսարքություններըֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է պատկերացնում  բժշկական սարքավորման սնման աղբյուրի աշխատանքը, 

բ. լարման  բացակայության  դեպքում ճիշտ  է  կատարում չափումները, անսարք էլեմենտը  

հայտնաբերելու և ըստ տեխնոլոգիայի փոխարինելու, 

գ.   ճիշտ   է   կատարում   շղթաների   դիմադրությունների   չափումները   պաշտպանիչ   

համակարգի միանալու դեպքում, բացահայտում հոսանքի աճման պատճառը և փոխարինում 

անսարք ռադիոէլեմենտը, 

ե. պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոններըֈ 
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է ներկայացված բժշկական սարքավորումների 

վերաբերյալ ընթացիկ գործնական առաջադրանքների կատարման արդյունքների և լրացուցիչ 

հարց ու պատասխանի հիման վրաֈ Օրինակ. 

1. Կատարել հոսանքի չափումներֈ 

2. Ախտորոշել անսարք էլեմենտը և փոխարինել այնֈ 

Արդյունքի յուրացումը կհամարվի դրական, եթե ուսանողն ընդհանուր առմամμ ճիշտ է 

ախտորոշել անսարքությունները և նշել է դրանց առաջացման հնարավոր պատճառներըֈ 

Թույլատրվում են որոշակի ոչ էական թերություններֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների 

միջոցովֈ Ուսուցանման ծրագիրը պետք է ընդգրկի բժշկական սարքավորումների սնման 

աղբյուրների և դրանց առանձին ֆունկցիոնալ հագույցների տիպային անսարքությունների և 

դրանց ախտորոշման վերաբերյալ բաժիններֈ 

Այս արդյունքի ուսուցանման համար անհրաժեշտ է ունենալ դիդակտիկ և այլ տեսանյութեր 

բժշկական սարքավորումների տիպային անսարքությունների վերաբերյալֈ Համապատասխան 

մասնագիտական լաբորատորիայում ուսանողը պետք է հնարավորություն ունենա ըստ 

անհատական առաջադրանքի ուսումնասիրելու բժշկական սարքավորումների հոսանքի աճման 

պատճառը և փոխարինում անսարք ռադիոէլեմենտըֈ   

Անհրաժեշտ է ունենալ նաև թեմատիկ ուսումնամեթոդական և տեխնիկական 

գրականություն, տեղեկագրքերֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Բացատրել  բժշկական սարքավորման կառավարման  համակարգի աշխատանքի 

սկզբունքները, ղեկավարումը, կարողանալ հայտնաբերել անսարքությունները և վերացնելֈ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա.   պատկերացնում   Է  տվիչի  աշխատանքը,   ազդանշանի   բաշխումը   նրանում,   ճիշտ   Է   

բացահայտում  թերությունները և վերացնում, 

բ. պատկերացնում է ղեկավարման համակարգի աշխատանքի սկզբունքը, ճիշտ Է տարբերակում 

ղեկավարման համակրգի 

հետ կապված հիմնական թերությունները  /ղեկավարման բացակայություն/,  ելքային ազդանշանի 

բացակայությունը  և կարողանում է վերացնել դրանք, 

գ. ճիշտ Է կարողանում համալարել ղեկավարման համակարգը և փորձարկել, 

դ. պահպանում Է աշխատանքի անվտանգության կանոններըֈ                 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գրավոր թեստի հիման վրաֈ Հարցաշարը պետք է 

ընդգրկի` բժշկական սարքավորման կառավարման համակարգի աշխատանքի սկզբունքների, 

ղեկավարման վերաբերյալ հարցերֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը հարցերի պատասխանները 

հիմնականում ճիշտ է տվել, թույլատրվում են ոչ էական թերություններֈ  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսականֈ Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 

նյութեր, համակարգչային ցուցադրական նյութեր (presentation), համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, 

ըստ ցուցադրական նյութի տեսակի այլ տեխնիկական միջոցներֈ Ուսուցումն իրականացնել 

լսարանային պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Բացատրել էլեկտրոնաճառագայթային խողովակի կառուցվածքը և նրա սնման 

շղթաները, կարողանալ հայտնաբերել անսարքությունները և վերացնելֈ 
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ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. պատկերացնում է էլեկտրոնաճառագայթային խողովակի կառուցվածքը, աշխատանքը, գիտի և 

կարողանում է ճիշտ չափել սնող լարումները և ազդանշանները, 

բ. որևէ ազդանշանի բացակայության դեպքում կարողանում է հայտնաբերել անսարքությունները 

և վերացնել, 

գ.   գիտի  և պատկերացնում է շեղող համակարգի աշխատանքը, կարողանում է հայտնաբերել   

թերությունը կամ անսարքությունը, վերացնել և համալարել, 

դ. պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոններըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է ներկայացված բժշկական սարքավորումների, 

չափիչ սարքավորումների, այլ դիդակտիկ նյութերի և տեխնիկակական տվյալների օգնությամբ` 

հարց ու պատասխանի հիման վրաֈ 

1. Ներկայացնել էլեկտրոնաճառագայթային խողովակի կառուցվածքը և աշխատանքըֈ 

2. Ներկայացնել շեղող համակարգի աշխատանքըֈ 

3. Որոշել բացակայող ազդանշանը և ներկայացնել անսարքության պատճառըֈ  

Արդյունքի յուրացումը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը հարցերին ընդհանուր առմամբ 

ճիշտ է պատասխանելֈ Թույլատրվում են որոշակի ոչ էական μացթողումներֈ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների 

միջոցովֈ Այս արդյունքի ուսուցանման համար անհրաժեշտ է ունենալ դիդակտիկ և այլ 

տեսանյութեր բժշկական սարքավորումների վերաբերյալֈ Համապատասխան մասնագիտական 

լաբորատորիայում ուսանողը պետք է հնարավորություն ունենա ուսումնասիրելու բժշկական 

տարաբնույթ սարքավորումներըֈ 

Անհրաժեշտ է ունենալ նաև թեմատիկ ուսումնամեթոդական և տեխնիկական 

գրականություն, տեղեկագրքերֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Բացատրել   տողային   և  կադրային   փռման   համակարգի   աշխատանքի   

սկզբունքները և առանձնահատկությունները, կարողանալ հայտնաբերել անսարքությունները և 

վերացնելֈ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա.     պատկերացնում   Է   կադրային   և  տողային   փռման   համակարգի   աշխատանքը,   ճիշտ   Է   

կատարում   լարման   և ազդանշանային չափումները՝ օգտագործելով համապատասխան 

գործիքներ, 

բ. ազդանշանի բացակայության դեպքում կարողանում Է ճիշտ հայտնաբերել անսարք 

ռադիոէլեմենտը կամ հանգույցը, փոխարինել նորով և փորձարկել, 

գ.   կադրային   ազդանշանի   բացակայության   դեպքում   ճիշտ   է   կատարում   չափումները,   

ստուգում  և  հայտնաբերում համապատասխան հանգույցների անսարքությունները և վերացնում,  

 դ. տողային ազդանշանի բացակայության դեպքում ճիշտ է պահպանում ստուգման 

հերթականությունը,  բացահայտում անսարք ռադիոէլեմենտը, փոխարինում նորով,  

ե. պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոններըֈ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գրավոր թեստի հիման վրաֈ Հարցաշարը պետք է 

ընդգրկի` տողային   և  կադրային   փռման   համակարգի   աշխատանքի   սկզբունքների և 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ հարցերֈ 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը հարցերի պատասխանները 

հիմնականում ճիշտ է տվել, թույլատրվում են ոչ էական թերություններֈ  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների 

միջոցովֈ Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, համակարգչային ցուցադրական նյութեր 
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(presentation), համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, ըստ ցուցադրական նյութի տեսակի այլ 

տեխնիկական միջոցներֈ Ուսուցումն իրականացնել լսարանային և լաբորատոր պայմաններումֈ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


