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Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ

6,5
72

Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ

5

18

Իրավունքի հիմունքներ

5

36

Պատմություն

5

36

Օտար լեզու

5,6

60

Ֆիզկուլտուրա

5,6

50

Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի
հիմունքներ
Քաղաքացիական պաշտպանության և
արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր

6

5

36

18

Հաղորդակցություն

5

36

անվտանգություն և առաջին օգնություն

5

36

5

36

Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր
հմտություններ

Համակարգչային օպերատորություն

5

36

տ. ստ./5

36

Այգիներում մշակվող բուսատեսակներ

5

24

Այգու հողերի գյուղատնտեսական մշակում

5

24

Կանաչ շինարարություն

տ. ստ./6

54

54

Տնկիների աճեցման գործընթացի կազմակերպում

տ. ստ./6

40

40

Ծառերի ու թփերի տնկում և խնամք

տ. ստ./6

18

18

Ծառերի ու թփերի էտ և ձևավորում

տ. ստ./6

36

36

Պայքար այգու հիվանդությունների,

տ. ստ./6

54

տ. ստ./6

30

տ. ստ./6

24

տ. ստ./6

18

Այգեգործական գործիքների ճանաչում և
օգտագործում

12

վնասատուների և մոլախոտերի դեմ
Այգու խնամք, ոռոգում, սնուցում և
պարարտացում
Բերքահավաք և հետբերքահավաքային
աշխատանքներ
Էկոլոգիական բուսատեսակների աճեցում

54
18

54

Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքների
Օտար լեզվի
Իրավունքի հիմունքների
Այգեգործական սարքավորումների
Տարածքի կանաչապատման
Ուսումնական պրակտիկա՝ առանց տեսական ուսուցման
Ուսումնական պրակտիկա՝ առանց տեսական ուսուցման
Արտադրական պրակտիկա

Բնապահպանության
Ագրոնոմիայի
Աշխատանքի անվտանգության
Անհատական համակարգիչների

Պատվաստման աշխատանքների
Դիպլոմային աշխատանք

Ջերմոց
Բույսերի պաշտպանության,
ախտորոշման

հիվանդությունների

և

հողի

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ»
1.

Մոդուլի դասիչը

ԱՀ-Հ-5-14-001

2.

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է զարգացնել սովորողի անձնական շփման ունակությունները, ակտիվացնել միջանձնային
հաղորդակցության

հնարավորությունները,

ձևավորել

աշխատանքային

և

մասնագիտական

գործունեության

ընթացքում նպատակային հաղորդակցման, գործնական կապերի ու հարաբերությունների ստեղծման կարողությունը։
3.

Մոդուլի տևողությունը

36 ժամ
այդ թվում՝
տեսական ուսուցում՝ 10
գործնական պարապմունք՝ 26

4.

Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

5.

Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է։

6.

Ուսումնառության
արդյունքները

1. Ներկայացնել հաղորդակցության դերն ու նշանակությունը անձնական և մասնագիտական նպատակների
իրականացման համար
2. Կիրառել ուղղակի հաղորդակցման ձևերը
3. Կիրառել անուղղակի հաղորդակցման ձևերը
4. Ձևավորել և զարգացնել միջանձնային հաղորդակցում
5. Խթանել համագործակցության ձևավորումը, ստեղծել նախապայմաններ շարունական գործընկերության
համար

7.

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել

հաղորդակցության

դերն ու

նշանակությունը անձնական և մասնագիտական նպատակների

իրականացման համար
8.

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է բացատրում հաղորդակցման անհրաժեշտությունը անձի ինքնադրսևորման և գործարար հաջողությունների
համար,
2) ներկայացնում է շփման և անձնական հաղորդակցման ձևերը, բաղադրիչները,
3) ներկայացնում է գործնական հաղորդակցման եղանակները, բաղադրիչները,
4) շփման հնարավորությունը ուղղորդում է նպատակային հաղորդակցմանը,
5) անձնական հատկանիշները օգտագործում է գործնական հաղորդակցության մեջ:

9.

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և իրավիճակային խաղերի միջոցով։
Ուսանողին կտրվեն հարցեր անձնական հաղորդակցման և շփման ձևերի, գործնական հաղորդակցման եղանակների
ու դրանց բաղադրիչների վերաբերյալ։ Կառաջադրվեն իրավիճակային խնդիրներ՝ նպատակային հաղորդակցման
հնարավորությունները բացահայտելու համար։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու
պատասխանը և թեստերը), նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած
ընթացիկ իրավիճակներից։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և առաջադրված իրավիճակում
օգտագործում է հնարավորությունները։

10.

11.

Մեթոդաբանությունը և

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

ռեսուրսները

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված հարցաշարեր, իրավիճակային խնդիրներ։

Ուսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ
12.
13.

ՈՒսումնառության արդյունք 2
Կատարման չափանիշներ

Կիրառել ուղղակի հաղորդակցման ձևերը
1) ճիշտ է ներկայացնում ուղղակի հաղորդակցման ձևերը,
2) բանավոր հաղորդակցման ժամանակ վարում է զրույց, արձագանքում է հարցադրումներին,
3) հանդես է գալիս հաղորդումներով և զեկույցներով՝ ներկայացնում է հստակ և նպատակային խոսք,
4) ուղղակի հաղորդակցման ընթացքում հայտնում է տեսակետ, դրսևորում է հետաքրքրություններ, հաճոյախոսում է,
5) մասնակցում է դեբատների և բանավեճերի, պահպանում է համագործակցության շարունակականությունը:

14.

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և իրավիճակային խաղերի միջոցով։
Ուսանողին կտրվեն հարցեր ուղղակի հաղորդակցման ձևերի վերաբերյալ, հանձնարարվում է որոշակի թեմայի շուրջ
զեկույց և հաղորդում պատրաստել, առաջադրվում են թեմատիկ քննարկումներ, որոնց ընթացքում ուսանողը հանդես է
գալիս հնարավոր բոլոր դրսևորումներով։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու
պատասխանը և թեստերը), նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած
ընթացիկ իրավիճակներից։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին, խոսքը կառուցում է հստակ և
նպատակային, կարողանում է արձագանքել ըստ իրավիճակի։

15.

Մեթոդաբանությունը և

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է

ռեսուրսները

ունենալ մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված քննարկման ենթակա թեմաներ, դերային խաղերի
սցենարներ, հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։

16.

Ուսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

ժամաքանակը
17.
18.

ՈՒսումնառության արդյունք 3
Կատարման չափանիշներ

գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ
Կիրառել անուղղակի հաղորդակցման ձևերը
1) ճիշտ է ներկայացնում անուղղակի հաղորդակցման ձևերը,
2) կազմում և ձևակերպում է գրավոր խոսք՝ պահպանելով նպատակայնությունն ու էթիկան,
3) օգտագործում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաները և այլ տեխնիկական միջոցները՝ նպատակային տեղեկատվությունը փոխանցելու համար,
4) կազմում է գրություններ՝ ըստ հասցեատիրոջ և նպատակի,
5) վարում է տեղեկատվության հավաքագրման և փոխանցման փաստաթղթեր,
6) բանավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է գրավորի,
7) գրավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է բանավոր հակիրճ նյութի:

19.

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և իրավիճակային առաջադրանքների
միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր անուղղակի հաղորդակցման ձևերի վերաբերյալ, կհանձնարարվի որոշակի
թեմայի շուրջ

կազմել տեքստ՝ հաշվի առնելով հասցեատիրոջը,

կառաջադրվի թեմա, որի

վերաբերյալ տարբեր

աղբյուրներից հավաքագրվում, ամբողջացվում և փոխանցվում է տեղեկատվությունը, կհանձնարվի բանավոր հակիրճ
միտքը վերածել գրավոր ամբողջական տեքստի, իսկ ամբողջական ծավալուն տեքստից առանձնացնել առաջնային
ինֆորմացիան և ներկայացնել հակիրճ խոսքով։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու
պատասխանը, թեստերը), նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած
ընթացիկ իրավիճակներից։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և 80% ճշգրտությամբ

կատարում է հանձնարարությունները։
20.

Մեթոդաբանությունը և

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

ռեսուրսները

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված քննարկման ենթակա թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ,
հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։

21.

Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ

22.

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ձևավորել և զարգացնել միջանձնային հաղորդակցում

23.

Կատարման չափանիշներ

1) նախաձեռնում է անձնական և աշխատանքային շփում՝ ըստ իրավիճակի և զրուցակցի կամ հաստեատիրոջ,
2) ստանում, մշակում և դասակարգում է անհրաժեշտ (նպատակային) տեղեկատվությունը,
3) առկա տեղեկատվությունն օգտագործում է միջանձնային հաղորդակցում ձևավորելու համար,
4) օգտագործում է հաղորդակցման հնարքները և տեխնոլոգիաները՝ հետաքրքրություն առաջացնելու և շահադրդելու
համար,
5) ներգրավվում է երկխոսություններում, քննարկումներում, հայտնում է կարծիք, հիմնավորում է տեսակետներ,
6) պահպանում և եզրափակում է երկխոսությունը,
7) կարողանում է հաղորդակցվել՝ հաշվի առնելով իրավիճակը և ունկնդրի հետաքրքրությունները:

24.

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքների և իրավիճակային խաղերի միջոցով։
Ուսանողին կհանձնարարվեն գործնական աշխատանքներ՝ որոշակի տեղեկատվություն ստանալու, մշակելու և
դասակարգելու համար։ Կառաջադրվեն իրավիճակային խաղեր՝ անձնական շփում նախաձեռնելու, երկխոսության
կողմ լինելու, զրույցը պահպանելու և եզրափակելու կարողությունները դիտարկելու, գնահատելու համար։ Նույն

առաջադրանքը կհանձնարարվի աշխատանքային շփումների համար։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր
(մասնավորապես՝ հարց ու պատասխանը և թեստերը), նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման
ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում հանձնարարությունները։
25.

Մեթոդաբանությունը և

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է

ռեսուրսները

ունենալ մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված թեմաներ, սցենարներ, դերային խաղերի սցենարներ,
հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։

26.

Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,
գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ

27.

ՈՒսումնառության արդյունք 5

Խթանել համագործակցության ձևավորումը, ստեղծել նախապայմաններ շարունական գործընկերության համար

28.

Կատարման չափանիշներ

1) ներկայացնում է համագործակցությունը խթանող միջոցառումները (գովազդ, հայտարարություններ, ցուցահանդեսներ և այլն),
2) հավանական գործընկերոջ վերաբերյալ հավաքագրում է անհրաժեշտ տեղեկատվությունը,
3) հավաքագրված տեղեկատվությունն օգտագործում է գործարար հաղորդակցում ձևավորելու համար,
4) օգտագործում է հաղորդակցման հնարքները և տեխնոլոգիաները՝ հետաքրքրություն առաջացնելու և շահադրդելու
համար,
5) հաղորդակցման ընթացքում ձեռք է բերում վստահություն,
6) ապահովում է հետադարձ կապի միջոցառումներ:

29.

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքների և իրավիճակային խաղերի միջոցով։

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

նպաստավոր տարբերակները։ Կհանձնարարվի

հավաքագրել որոշակի

գործընկերոջ վերաբերյալ տեղեկատվություն և օգտագործել գործարար հաղորդակցում ձևավորելու համար։
Կառաջադրվեն իրավիճակային խաղեր՝ գործնական հաղորդակցում նախաձեռնելու, համագործակցության հասնելու
և հետադարձ կապ ապահովելու համար։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր, մասնավորապես՝ հարց ու
պատասխանը, թեստերը, նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած
ընթացիկ իրավիճակներից։
Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում հանձնարարությունները։
30.

Մեթոդաբանությունը և

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

ռեսուրսները

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված թեմաներ, սցենարներ, դերային խաղերի սցենարներ,
հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։

31.

Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,
գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ
ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ»

32.

Մոդուլի դասիչը

ԱՀ-ԱԱՕ-5-14-001

33.

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել

աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում

անվտանգության կանոնները պահպանելու, սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան կենցաղը և
աշխատանքը կազմակերպելու, հավանական վտանգները և վթարները կանխարգելելու, արտադրական վթարների
դեպքում՝ անվտանգության միջոցառումներ իրականացնելու և առաջին օգնություն ցուցաբերելու կարողություններ։
34.

Մոդուլ ի տևողությունը

36 ժամ

այդ թվում՝
տեսական ուսուցում՝ 12
գործնական պարապմունք՝ 24
35.

Մուտքային պահանջները

Այսմոդուլնուսումնասիրելուհամարսկզբնականմասնագիտականգիտելիքներպետքչեն։

36.

Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է։

37.

Ուսումնառության արդյունքները

1. Ներկայացնել աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում անվտանգության կանոնները
2. Կազմակերպել կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան
3. Կանխել հավանական վտանգները և վթարները, իրականացնել անվտանգության միջոցառումներ
4. Ցուցաբերել առաջին օգնություն

38.

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում անվտանգության կանոնները

39.

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է բացատրում անվտանգության կանոնների սահմանման, իրավական կարգավորման և պահպանման
անհրաժեշտությունը,
2) ըստ հիմնական բնագավառների ճիշտ է ներկայացնում անվտանգության կանոնների պահանջները,
3) ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման անվտանգության կանոնները,
4) ճիշտ է ներկայացնում հրդեհային անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության կանոնները,
5) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաանվտանգության կանոնները,
6) ներկայացնում է անվտանգության կանոնների խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունները:

40.

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր
անվտանգության հիմնական կանոնների, պահպանման անհրաժեշտության և չպահպանելու դեպքում դրանց
հետևանքների

վերաբերյալ։

Կհանձնարարվի

որոշակի

բնագավառի

(աշխատավայրի)

համար

ներկայացնել

անվտանգության կանոնների առանձնահատկությունները, համեմատել առնվազն երկու բնագավառ։
Ստորև ներկայացվում են արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝
1. անվտանգության հիմնական կանոնները՝ ըստ տարբեր մասնագիտական աշխատատեղերի,
2. տեխնոլոգիական

սարքավորումների

շահագործման

անվտանգության

կանոնները,

դրանց

խախտման

հետևանքները, պատասխանատվությունը,
3. հրդեհային անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության կանոնները, դրանց խախտման հետևանքները,
պատասխանատվությունը,
4. էլեկտրաանվտանգության կանոնները, դրանց խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունը։
5. կենցաղային հիմանական սարքերի անվտանգության կանոնները։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում
հանձնարարությունները։
41.

Մեթոդաբանությունը և

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է

ռեսուրսները

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

42.

Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ

43.

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Կազմակերպել կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան

44.

Կատարման չափանիշներ

1) ներկայացնում է մարդու առողջության և աշխատանքի ընթացքում աշխատունակության վրա ազդող գործոնները
(սանիտարահիգենիկ, հոգեբանաֆիզիոլոգիական, էսթետիկական, սոցիալական-հոգեբանական),
2) ներկայացնում է աշխատավայրի սանիտարիայի և հիգիենայի ընդհանուր նորմերը (միկրոկլիման, ճառայգայթումը,
լուսավորվածությունը, տատանումները և այլն)
3) ներկայացնում է աշխատանքի համար անհրաժեշտ նյութերը և դրանց անվնաս օգտագործումը,
4) ներկայացնում է սանիտարիայի և հիգիենայի պահպանման համար անհրաժեշտ միջոցառումները,

45.

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առաջադրանքների
միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր աշխատունակության վրա ազդող գործոնների, սանիտարահիգիենիկ նորմերի և
դրանց պահպանման պահանջների վերաբերյալ։ Կհանձնարարվի ներկայացնել որոշակի, կոնկրետ իրավիճակից բխող
սանիտարիայի և հիգիենայի պահպանման, ինչպես նաև անհրաժեշտ աշխատանքային կամ կենցաղային նյութերի
անվնաս օգտագործմանն ուղղված միջոցառումներ։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում
հանձնարարությունները։

46.

Մեթոդաբանությունը և

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է

ռեսուրսները

ունենալ անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական գրականություն,
նյութեր, մշակված թեմաներ և իրավիճակային խնդիրներ։

47.

Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ

48.

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Կանխել հավանական վտանգները և վթարները, իրականացնել անվտանգության միջոցառումներ

49.

Կատարման չափանիշներ

1) ներկայացնում է կենցաղային և արտադրական վթարների առաջացման պատճառները և հետևանքները,
2) ներկայացնում է արտադրական վթարների կանխման աշխատանքները,
3) ներկայացնում է առանձին խմբերի (հաշմանդամություն ունեցող անձինք, հղիներ, անչափահասներ և այլն)
աշխատանքային առանձնահատուկ պայմանները և վտանգների կանխման սահմանված միջոցառումները,
4) ներկայացնում է կենցաղային և արտադրական վթարների ու

դժբախտ պատահարների փաստաթղթային

ձևակերպումների կարգը:
50.

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առաջադրանքների
միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր կենցաղային և արտադրական վթարների առաջացման պատճառների ու
հետևանքների, դրանց կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ։ Կհանձնարարվի ներկայացնել
որոշակի խմբերի համար սահմանված աշխատանքային պայմանների ապահովման և

կոնկրետ վտանգի

կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումներ։ Կառաջադրվի կոնկրետ կենցաղային վթարի կամ պատահարի համար
ներկայացնել փաստաթղթային ձևակերպումներ բաղադրիչները։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում
հանձնարարությունները։
51.

Մեթոդաբանությունը և

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է

ռեսուրսները

ունենալ անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական գրականություն,
նյութեր, մշակված թեմաներ և իրավիճակային խնդիրներ։

52.

Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ
53.

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ցուցաբերել առաջին օգնություն

54.

Կատարման չափանիշներ

1) տիրապետում է տարբեր իրավիճակներում առաջին օգնության հիմնական կանոններին,
2) առաջինօգնության գործողությունների քայլերը ճիշտ է ներկայացնում,
3) կատարում է արհեստական շնչառության և սրտի աշխատանքի վերականգնման գործողություն,
4) կատարում է արյանհոսքիդադարեցման ևբացվնասվածքների վիրակապման գործողություն,
5) կատարում է այրվածքների նախնական մշակման և էլեկտրահարվածին առաջին օգնություն ցուցաբերելու
գործողություններ,
6) կատարում է վիրակապման և անշարժացման գործողություն՝ տարբեր կոտրվածքների դեպքում,
7) ներկայացնում է տարբեր թունավորման դեպքերում առաջին օգնության կազմակերպման գործողությունները:

55.

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առաջադրանքների
միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր առաջին օգնության հիմնական կանոնների և գործողությունների վերաբերյալ։
Կհանձնարարվի ցուցադրել (անհնարինության դեպքում՝ նկարագրել) առաջին օգնության գործողություններ՝ ըստ
դեպքերի։

Արդյունքի

գնահատման

որոշակի

քայլեր,

մասնավորապես՝

հարց

ու

պատասխանը,

թեստերը,

նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում բոլոր
հանձնարարությունները։
56.

Մեթոդաբանությունը և

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է

ռեսուրսները

ունենալ անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական գրականություն,

նյութեր, մշակված թեմաներ և իրավիճակային խնդիրներ, առաջին օգնության համար անհրաժեշտ միջոցներ,
նյութեր։
57.

Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

«ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

58.

Մոդուլի դասիչը

ԱՀ-ԱԳՀ-5-14-001

59.

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլը նպատակաուղղված է աշխատանքային հիմնական իրավահարաբերությունների մասին իրազեկվածության
բարձրացմանը, աշխատանք փնտրելու և գտնելու կարողությունների զարգացմանը, աշխատանքային գործունեության
ընդհանուր կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանը, ընթացիկ հաջողության հասնելու նախապայմանների
ստեղծմանը, ինչպես նաև ցանկացած բնագավառում անհրաժեշտ աշխատանքային կուլտուրա և էթիկա դրսևորելու,
ղեկավարի և գործընկերների հետ արդյունավետ հարաբերվելու կարողությունների, առաջացած աշխատանքային
խնդիրներն ընկալելու և համապատասխան լուծումներ տալու կարողությունների ձևավորմանը։

60.

Մոդուլի տևողությունը

36 ժամ
այդ թվում՝
տեսական ուսուցում՝ 14
գործնական պարապմունք՝ 22

61.

Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

62.

Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է։

63.

Ուսումնառության արդյունքները

1. Փնտրել և գտնել աշխատանք
2. Հարմարվել աշխատանքային միջավայրին, ապահովել աշխատանքային դրական մթնոլորտ
3. Արդյունավետ աշխատել թիմում՝ պահպանելով էթիկայի նորմերը
4. Ներկայացնել աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները

64.

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Փնտրել և գտնել աշխատանք

65.

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է աշխատանքային իրավահարաբերությունների ձևավորման նախապայմանները,
2) կարողանում է փնտրել առկա աշխատատեղերի բազան, ուսումնասիրել և ընտրել հավանական,
աշխատատեղը(երը)՝ օգտագործելով աշխատանքի որոնման ժամանակակից միջոցները և տեխնոլոգիաները,
3) ճիշտ է կազմում գրավոր ինքնակենսագրություն (CV),
4) ներկայացնում է իր մասնագիտական ուժեղ կողմերը և հիմնավորում իր համապատասխանությունը,
5) ներկայացնում է աշխատանքի ընդունվելու, աշխատանքի փոփոխության և աշխատանքից ազատվելու հիմնական
ընթացակարգերը:

66.

Գնահատման միջոցը

67.

Մեթոդաբանությունը և

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական կատարման հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է
դրական, եթե սովորողը ճիշտ է կազմում ինքնակենսագրությունը (CV) և մանրամասն բանավոր ներկայացնում իր
կենսագրությունը:
Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական համապատասխան
գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում նաև տեսաֆիլմեր:

ռեսուրսները
68.

Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

Տեսական պարապմունք՝ 4 ժամ
Գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ

69.

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Հարմարվել աշխատանքային միջավայրին, ապահովել աշխատանքային դրական մթնոլորտ

70.

Կատարման չափանիշներ

1) ներկայացնում է մասնագիտական գործունեության ոլորտում արտադրական միջավայրին ներկայացվող հիմնական
պահանջները,
2) հիմնավորում է տվյալ աշխատանքով զբաղվելու իր պատրաստակամությունը և տրամադրվածությունը,
3) ներկայացնում է գործընկերների նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքի և արդյունավետ հաղորդակցվելու
օրինակներ,
4) առաջադրված իրավիճակում ցուցաբերում է պատրաստակամություն և պատասխանատվության դրսևորումներ,
5) ցուցաբերում է գործընկերոջը և ղեկավարին ուշադիր լսելու և հասկանալու կարողություններ։

71.

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման հիման վրա:
Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե սովորողն ըստ առաջադրված իրավիճակի ճիշտ է կառուցում
միջանձնային հարաբերությունները, կարողանում է հանդես գալ թիմի անդամ` համագործակցելով մյուսների հետ,
ճիշտ է կողմնորոշվում վիճահարույց հարցերում և դրանց տալիս է համապատասխան լուծումներ կամ
պատասխաններ:

72.

73.

Մեթոդաբանությունը և

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական համապատասխան

ռեսուրսները

գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում նաև տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

Տեսական պարապմունք՝ 4 ժամ
Գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ

74.

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Արդյունավետ աշխատել թիմում՝ պահպանելով էթիկայի նորմերը

75.

Կատարմանչափանիշներ

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

միջանձնային հարաբերությունների կարևորությունը,
2) ներկայացնում է թիմային աշխատանքի հիմնական սկզնունքները և խնդիրների լուծման մեթոդները,
3) դրսևորում է հարգալից և պատշաճ վերաբերմունք գործընկերների նկատմամբ՝ ըստ նրանց վարքագծի դրսևորման,
4) առաջադրում է լուծումներ գործընկերների շրջանում առաջացած խնդրահարույց իրավիճակներում,
5) կարողանում է առանձին իրավիճակներում գերադասել թիմային շահը անձնական շահից։
76.

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման հիման վրա:
Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե սովորողը ըստ առաջադրված իրավիճակի հանդես է բերում
պատշաճ հարաբերություն դրսևորելու կարողություն:

77.

78.

Մեթոդաբանությունը և

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական համապատասխան

ռեսուրսները

գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում նաև տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

Տեսական պարապմունք՝ 4 ժամ
Գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ

79.

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները

80.

Կատարմանչափանիշներ

1)բացատրում է աշխատանքային կարգապահության և պատասխանատվության կարևորությունը աշխատանքային
հաջողությունների հասնելու գործում,
2) բացատրում է մասնագիտական կարողությունների պարբերական կատարելագործման կարևորությունը
աշխատանքային հաջողությունների հասնելու գործում,
3)

բացատրում

է

նախաձեռնողականության

հաջողությունների հասնելու գործում,

և

նպատակասլացության

կարևորությունը

աշխատանքային

4)

ներկայացնում

է

աշխատանքային

գործունեության

ընթացքում

ստորադասության

և

վերադասության

հարաբերությունների պատշաճության կարևորությունը:
81.

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման հիման վրա:
Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե սովորողը ըստ առաջադրված իրավիճակի հանդես է բերում
կառուցողական քննադատություն ցուցաբերելու կարողություն:

82.

83.

Մեթոդաբանությունը և

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական համապատասխան

ռեսուրսները

գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում նաև տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

Տեսական պարապմունք՝ 2 ժամ
Գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ
ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ»

84.

Մոդուլի դասիչը

ԱՀ-ՀՕ-5-14-001

85.

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է

զարգացնել սովորողի համակարգչային տեխնիկայից օգտվելու և դրա ծրագրային

հնարավորությունները կիրառելու առաջնային կարողությունները, աշխատանքային գործունեության ընթացքում և
անձնական կարիքների շրջանակներում կիրառել համակարգչային օպերացիոն համակարգերի, գրասենյակային
փաթեթների (Microsoft Office) ծրագրերերը, կատարելագործել

համացանցից օգտվելու կարողությունները և

տեղեկատվական բազաների հետ նպատակային աշխատելու հմտությունները։
86.

Մոդուլի տևողությունը

36 ժամ
այդ թվում՝
տեսական ուսուցում՝ 10
գործնական պարապմունք՝ 26

87.

Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

88.

Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարնախատեսվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակարդակիապահովումնէ։

89.

Ուսումնառության արդյունքները

1.

Համակարգչային տեխնիկայի տիրապետում և օպերացիոն համակարգի կիրառում

2.

Տեքստերի խմբագրում և ֆորմատավորում

3.

Աղյուսակների պատրաստում և խմբագրում

4.

Գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում

5.

Ցուցադրության կազմակերպում համակարգչային ծրագրերով

6.

Աշխատել համացանցում

90.

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Համակարգչային տեխնիկայի տիրապետում և օպերացիոն համակարգի կիրառում

91.

Կատարման չափանիշներ

1)տիրապետում է համակարգչի հիմնական և լրացուցիչ բաղադրիչներին,
2) տիրապետում է միացնելու, օգտագործելու և անջատելու տեխնիկական պայմաններին,
3) տիրապետում է համակարգչային օժանդակ տեխնիկական սարքերից (printer, scaner, projector, fax, պատճենման
սարք և այլն),
4) ներկայացնում է օպերացիոն համակարգի պատուհանային կառուցվածքը,
5) ներկայացնում է կիրառվող հիմնական ծրագրերը (microsoft office),
6) կարողանում է բացել առաջադրված թղթապանակը և ֆայլը,
7) օգտվում է պատուհանային մենյուի հիմնական հրամաններից,

8) ստեղծում է նոր թղթապանակ ու ֆայլ , պահպանում, բացում, փակում և տեղադրում է առաջադրված վայրում,
9) կատարում է առաջադրված փաստաթղթիտպագրում(Print):
92.

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առաջադրանքների
միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր համակրգչի հիմանական և լրացուցիչ բաղադրիչների, օժանդակ տեխնիկական
սարքերի, դրանց կիրառման և նշանակության մասին: Կհանձնարարվի միացնել համակարգիչը և դրան կից օժանդակ
տեխնիկական սարքերը,

օգտագործել ծրագրային հնարավորությունները՝ համաձայն առաջադրանքի։ Ուսանողին

կառաջադրվեն առնվազն 3 հիմնական ծրագրում կատարել

նույն գործողությունը. թղթապանակ և ֆայլ բացելու,

պատուհանային մենյուի հիմնական հրամաններից օգտվելու, ստեղծված ֆայլը պահպանելու, փակելու, առաջադրված
վայրում տեղադրելու և տպագրելու գործողություն։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին

ևամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։
93.

Մեթոդաբանությունը և

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է

ռեսուրսները

ունենալ մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր, համակարգչային
օժանդակ տեխնիկական սարքեր։

94.

Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

95.
96.

ՈՒսումնառության արդյունք 2
Կատարման չափանիշներ

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ
Տեքստերի խմբագրում և ֆորմատավորում
1) կարողանում է ծրագրերը պատրաստել հայերեն և օտարլեզվով տեքստ մուտքագրելու համար,
2) մուտքագրում է տեքստ, մեծատառ նշաններ, սիմվոլներ, թվանշաններ,

3) կարողանում է տեղաշարժել տեքստային ցուցիչը տեքստի մեջ կատարելով ուղղումներ, ջնջումներ, լրացումներ,
4) կատարում է մուտքագրված տեքստի պարզագույն ֆորմատավորում՝ փոխելով տողերի դասավորությունը,
միջտողային տարածությունները, տեքստի գունային ֆոնը, պարբերության խորությունները լուսանցքներից,
5) կարողանում է տեքստին կից ներմուծել նկարներ, գրաֆիկներ, աղյուսակներ, անիմացիաներ և այլն:
97.

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։
կհանձնարարվի

նախապատրաստել

ծրագիրը՝

ըստ

առաջադրանքի

տեքստեր

մուտքագրելու,

Ուսանողին
ձևավորելու,

խմբագրելու տեքստը հավելելու գործողություններ՝ առնվազն 3 հիմնական ծրագրում կատարելով նույն գործառույթը։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։
98.

99.

Մեթոդաբանությունը և

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է

ռեսուրսները

ունենալ մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

Ուսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ

100.

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Աղյուսակների պատրաստում և խմբագրում

101.

Կատարման չափանիշներ

1) ներկայացնում է աղյուսակներ կազմելու համապատասխան ծրագրերը և նախապատրաստել դրանք,
2)կազմում է աղյուսակ առաջադրված չափերով և մուտքագրում տվյալներ,
3)կատարում է ուղղումներուլրացումներաղյուսակում (տվյալներ, տողեր, սյուներ և այլն),
4)փնտրում և գտնում է տվյալներ աղյուսակում,

5) ստեղծում է պարզ ֆունկցիոնալ կախվածություն տվյալների մեջ:
102.

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։

Ուսանողին

կհանձնարարվի նախապատրաստել ծրագիրը՝ ըստ առաջադրանքի աղյուսակ կազմելու, ձևավորելու, խմբագրելու,
տվյալներ մուտքագրելու, աղյուսակային տվյալները հավելելու և տվյալների ֆունկցիոնալ կախվածություն ստեղծելու
գործողություններ՝

առնվազն 2 հիմնական ծրագրում կատարելով նույն գործառույթը։ Ֆունկցիոնալ կախվածության

օրինակ կարող է հանդիսանալ թվաբանական գործողությունների ամփոփումը, վերափոխումը (օրինակ՝ տոկոսի
վերածելը) և այլն։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։
103.

104.

Մեթոդաբանությունը և

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է

ռեսուրսները

ունենալ մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

Ուսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում 2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական պարապմունք 4 ժամ

105.

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում

106.

Կատարման չափանիշներ

1) գծագրում է գրաֆիկակա նօբյեկտներ,
2) գծագրում է գրաֆիկակա նօբյեկտներ` օգտագործելով Autoshapes պատուհանի պատրաստի ձևերը,
3) գծագրում էկանոնավորպատկերներ,
4) ֆորմատավորում է գրաֆիկակա նօբյեկտները` տեղափոխելով, պատճենելով, պտտելով և չափերը փոխելով,
5) խմբավորում է գրաֆիկական օբյեկտները,

6) գծագրում է տեքստայինբլոկներ,
7) կատարում է գրաֆիկական օբյեկտների գունաերանգավորում:
107.

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի կատարման միջոցով:
Արդյունքի յուրացումը կգնհատվի դրական, եթե ուսանողը կարող է աշխատել գրաֆիկական ծրագրի միջավայրում:
Կատարել` առաջադրված չափերով կանոնավոր պատկերների գծագրում: Գծագրել գրաֆիկական օբյեկտներ`
օգտագործելով պատուհանի պատրաստի ձևերը: Գրաֆիակական օբյեկտների գծագրում կատարել` տեղափոխում,
պատճենում, պտտում, չափերի փոխում, օբյեկտների գունաերանգավորում:

108.

Մեթոդաբանությունը և

Արդյունքի արդյունավետ յուրացման համար որպես ուսուցման մեթոդ նպատակահարմար է կիրառել գործնական

ռեսուրսները

պարապմունք:
Որպես ռեսուրս պետք է տրամադրել ուսումնամեթոդական գրականություն և համակարգիչներ:

109.

Ուսուցման երաշխավորված

Գործնական պարապմունք 6 ժամ

ժամաքանակը
110.

ՈՒսումնառության արդյունք 5

Ցուցադրության կազմակերպում համակարգչային ծրագրերով

111.

Կատարման չափանիշներ

1) ներկայացնում է ցուցադրական ծրագրերը և դրանց պատուհանի կառուցվածքը,
2) մուտքագրում է տեքստ, թվային արժեքներ և պարզ գործողություններ,
3) ներբեռնում է նկարներ, տեսանյութեր, անիմացիաներ, տվյալներ՝աղյուսակի, գրաֆիկիտեսքով,
4) կարողանում է առաջադրված թեմայով պատրաստել ավարտուն փաստաթուղթ ցուցադրության համար,
5) ցուցադրում է պատրաստված տեղեկատվական նյութը:

112.

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։

Ուսանողին

կհանձնարարվի օգտվելով պատուհանային կառուցվածքից նախապատրաստել ցուցադրական ծրագիրը՝ թվային և
տեքստային տվյալներ մուտքագրելու, խմբագրելու, նկարներ, տեսանյութեր, անիմացիաներ, աղյուսակային և
գրաֆիկական տվյալներ ներբեռնելու, ձևավորելու գործողություններ՝

առնվազն 2 հիմնական ծրագրում կատարելով

նույն գործառույթը։
Կառաջադրվի ազատ թեմայի ներկայացման համար պատրաստել ցուցադրություն և ներկայացնել՝ պահպանելով
թեմայի տրամաբանական կապն ու հաջորդականությունը։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։
113.

114.

Մեթոդաբանությունը և

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է

ռեսուրսները

ունենալ մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

Ուսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ

115.

ՈՒսումնառության արդյունք 6

Աշխատել համացանցում

116.

Կատարման չափանիշներ

1)ներկայացնում է « համացանց » հասկացությունը,
2) օգտագործում է ինտերնետային հիմնական ծրագրերը,
3) ներկայացնում է History, Favorites, Stop, Refresh հրամաների, Back և Forward կոճակների նշանակությունը,
4) փնտրում է առաջադրված տվյալները համացանցի տեղեկատվական բազաներում (որոնողական և բաց ցանցերից),
5) կարողանում է համացանցից ներբեռնել, պահպանել և օգտագործել տեղեկությունները,

6) գրանցվում է էլեկտրոնայինփոստում , ինտերնետային ծրագրերում և այլ կայքերում,
7) օգտագործում է էլեկտրոնային փոստի հնարավորությունները, ուղարկում և ստանում ինֆորմացի
(հաղորդագրություն, նամակ և կցորդ):
117.

Գնահատման միջոցը

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

Ուսանողին կհանձնարարվի ներկայացնել համացանցի կառուցվածք, օգտագործման նպատակների

բազմազանությունը, համացանցի միջոցով կարգավորման ենթա հնարավոր հարցերը։ Ուսանողին կհանձնարարվի
մուտք գործել ինտերնետային ծրագիր՝ փնտրել առաջադրված տվյալները, ներբեռնել, օգտագործել և պահպանել
տվյալներ։ Կառաջադրվի որոշակի տեղեկատվություն փոխանցել սոցիալական կայքերի միջոցով կամ բաշխել ըստ
հասցեականության։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։
118.

119.

Մեթոդաբանությունը և

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է

ռեսուրսները

ունենալ մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

Ուսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՅԳԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՃԱՆԱՉՈՒՄ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ»
120. Մոդուլի դասիչը
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121. Մոդուլի նպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է

սովորողներին

ծանոթացնել այգեգործական

սարքավորումների հետ և դրանց օգտագործման հմտություններ ձևավորել։
122. Մոդուլի տևողությունը

36 ժամ

գործիքների, փոքրածավալ մեքենաների և

այդ թվում՝
տեսական ուսուցում՝ 12
գործնական պարապմունք՝ 24
123. Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԱՀ-ԱԱՕ-5-14-001 «Անվտանգություն և առաջին
օգնություն» մոդուլը:

124. Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է։

125. Ուսումնառության
արդյունքները

1. Ճանաչել այգեգործական աշխատանքներում օգտագործվող գործիքների և սարքավորումների տեսակները
2. Օգտագործել հող մշակող գործիքներն ուսարքավորումները
3. Օգտագործել ծառերի ու թփերի էտի ու ձևավորման գործիքներն ու սարքավորումները
4. Օգտագործել խոտհնձիչ գործիքները, մեքենաներն ու սարքավորումները
5. Օգտագործել այգու բուժման և կանխարգելման սրսկիչները
6. Գործարկել ոռոգման սարքավորումները

126. Ուսումնառության արդյունք 1

Ճանաչել այգեգործական աշխատանքներում օգտագործվող գործիքների և սարքավորումների տեսակները

127. Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է բնութագրում այգեգործական գործիքների ու սարքավորումների տեսակները,
2) ճիշտ է ներկայացնում այգեգործական գործիքների ու սարքավորումների կառուցվածքը, նշանակությունը և
կարևորությունը,
3) տարբերակում է այգեգործական աշխատանքներում օգտագործվող գործիքների և սարքավորումների տեսակները:

128. Գնահատման միջոցը

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

կհանձնարարվի

տարբերակել,

ներկայացնել

ու

բացատրել

այգեգործական

գործիքների

ու

սարքավորումների տեսակները՝ ըստ աշխատանքի բնույթի, դրանց կառուցվածքը, նշանակությունն ու կարևորությունը։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
129. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով՝ նպատակ
ունենալով սովորողին տալ գիտելիքներ այգեգործական գործիքների, դրանց տեսակների և կառուցվածքի մասին, ինչպես
նաև ձևավորել դրանցով աշխատելու հմտություններ։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, այգեգործական հիմնական գործիքներ ու սարքավորումներ,
ինչպես նաև դրանց մասին դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ, մոդելներ կամ ֆիլմեր։

130. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ

131. Ուսումնառության արդյունք 2

Օգտագործել հող մշակող գործիքներն ուսարքավորումները

132. Կատարման չափանիշներ

1) գիտի և ճիշտ է ներկայացնում այգիներում կատարվող հողային աշխատանքների առանձնահատկությունները,
2) տիրապետում է հող փորելու և փխրեցնելու գործիքներով ու սարքավորումներով աշխատելու հմտություններին,
3) տիրապետում է հողը մաքրելու և հարթեցնելու գործիքներով աշխատելու հմտություններին,
4) ճիշտ է խնամում, մաքրում և պահպանում հող մշակող գործիքները, մեքենաներն ու սարքավորումները,
5) պահպանում է հող մշակող գործիքներով աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

133. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։
Ուսանողին կհանձնարարվի տարբերակել, ներկայացնել ու բացատրել այգիներում կատարվող հողային աշխատանքների առանձնահատկությունները, ինչպես նաև դրանց համար անհրաժեշտ գործիքները։ Կառաջարկվի նաև
ուսումնափորձնական այգում գործարկել հող փորելու և փխրեցնելու գործիքներն ու սարքավորումները՝ ներկայացնելով
այդ գործիքների խնամքի ու դրանցով աշխատանքի անվտանգության կանոնները։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը
կատարում գործնական հանձնարարությունները։

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

134. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով՝ նպատակ
ունենալով սովորողին տալ գիտելիքներ հող մշակող գործիքների ու սարքավորումների, դրանց աշխատանքի
առանձնահատկությունների մասին, ինչպես նաև ձևավորել դրանցով աշխատելու հմտություններ։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, հող փորելու և փխրեցնելու գործիքներ ու սարքավորումներ,
ուսումնափորձնական այգի

կամ ջերմոց, հողագործական գործիքների ու սարքավորումների, դրանց աշխատանքի

առանձնահատկությունների մասին դիդակտիկ նյութեր, պաստառներ կամ ֆիլմեր։
135. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ

136. ՈՒսումնառության արդյունք 3

Օգտագործել ծառերի ու թփերի էտի ու ձևավորման գործիքներն ու սարքավորումները

137. Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է բնութագրում ծառերի ու թփերի էտի ու ձևավորման գործիքներն ուսարքավորումները,
2) ճիշտ է աշխատում ծառերի ու թփերի էտի գործիքներով ու սարքավորումներով,
3) ճիշտ է աշխատում ծառերի ու թփերի ձևավորման գործիքներով,
4) ճիշտ է

խնամում, մաքրում և պահպանում ծառերի ու թփերի էտի ու ձևավորման գործիքները, մեքենաներն ու

սարքավորումները,
5) պահպանում է ծառերի և թփերի էտի ու ձևավորման գործիքներով աշխատանքի անվտանգության կանոնները:
138. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։
Ուսանողին կհանձնարարվի տարբերակել, ներկայացնել ու բացատրել ծառերի ու թփերի էտի ու ձևավորման
գործիքներն ու սարքավորումները, կառաջարկվի ուսումնափորձնական այգում գործարկել դրանք` ներկայացնելով
դրանց խնամքի ձևերը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
139. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով՝ նպատակ
ունենալով

սովորողին

տալ

գիտելիքներ

էտող

գործիքների

ու

սարքավորումների,

դրանց

աշխատանքի

առանձնահատկությունների մասին, ինչպես նաև ձևավորել դրանցով աշխատելու հմտություններ։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ծառերի ու թփերի էտի ու ձևավորման գործիքներ ու
սարքավորումներ, ուսումնափորձնական այգի կամ ջերմոց, գործիքների ու սարքավորումների, դրանց աշխատանքի
առանձնահատկությունների մասին դիդակտիկ նյութեր, պաստառներ կամ ֆիլմեր։
140. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ

141. Ուսումնառության արդյունք 4

Օգտագործել խոտհնձիչ գործիքները, մեքենաներն ու սարքավորումները

142. Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է բնութագրում խոտհնձիչ գործիքները, մեքենաներն ու սարքավորումները,
2) ճիշտ է գործարկում խոտհնձիչ գործիքները, մեքենաներն ու սարքավորումները
3) ճիշտ է կարգավորում խոտհնձիչ մեքենայի ռեժիմները,
4) ճիշտ է խնամում, մաքրում և պահպանում խոտհնձիչ գործիքները, մեքենաներն ու սարքավորումները,
5) պահպանում է խոտհնձիչ գործիքներով, մեքենաներով ու սարքավորումներով աշխատանքի անվտանգության
կանոնները:

143. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։
Ուսանողին կհանձնարարվի տարբերակել ու բացատրել խոտհնձիչ գործիքների, մեքենաների ու սարքավորումների
տեսակներն ու աշխատանքի առանձնահատկությունները։ Կառաջարկվի ուսումնափորձնական այգում գործարկել
խոտհնձիչ գործիքները, մեքենաներն ու սարքավորումները՝ ներկայացնելով դրանց խնամքի ու աշխատանքի
անվտանգության կանոնները։

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
144. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով՝ նպատակ
ունենալով սովորողին տալ գիտելիքներ խոտհնձիչ գործիքների ու սարքավորումների, դրանց աշխատանքի
առանձնահատկությունների մասին, ինչպես նաև ձևավորել դրանցով աշխատելու հմտություններ։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, խոտհնձիչ գործիքներ, մեքենաներ ու սարքավորումներ,
ուսումնափորձնական այգի

կամ ջերմոց, գործիքների ու սարքավորումների, դրանց աշխատանքի առանձնահատ-

կությունների մասին դիդակտիկ նյութեր, պաստառներ կամ ֆիլմեր։
145. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ

146. Ուսումնառության արդյունք 5

Օգտագործել այգու բուժման և կանխարգելման սրսկիչները

147. Կատարման չափանիշներ

1) տարբերակում է սրսկիչների տեսակները,
2) սրսկիչները ճիշտ է լիցքավորում համապատասխան լուծույթներով,
3) ճիշտ է գործարկում և աշխատում սրսկիչներով՝ յուրաքանչյուր բուսատեսակին համապատասխան,
4) ճիշտ է խնամում, մաքրում, վնասազերծում և պահպանում սրսկիչները,
5) սրսկիչներով աշխատելիս պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

148. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։
Ուսանողին կհանձնարարվի տարբերակել ու բացատրել այգու բուժման և կանխարգելման սրսկիչների տեսակների
աշխատանք

առանձնահատկություները։

Կառաջարկվի

ուսումնափորձնական

ներկայացնելով դրանց խնամքի ու աշխատանքի անվտանգության կանոնները։

այգում

գործարկել

սրսկիչները՝

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
149. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով նպատակ
ունենալով սովորողին տալ գիտելիքներ այգու բուժման և կանխարգելման սրսկիչների տեսակների, դրանց աշխատանքի
առանձնահատկությունների մասին, ինչպես նաև ձևավորել դրանցով աշխատելու հմտություններ։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, այգու բուժման և կանխարգելման սրսկիչներ, ուսումնափորձնական այգի կամ ջերմոց, գործիքների ու սարքավորումների, դրանց աշխատանքի առանձնահատկությունների
մասին դիդակտիկ նյութեր, պաստառներ կամ ֆիլմեր։

150. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ

151. Ուսումնառության արդյունք 6

Գործարկել ոռոգման սարքավորումները

152. Կատարման չափանիշներ

1) տարբերակում է ոռոգման սարքավորումների տեսակները,
2) ճիշտ է տեղաբաշխում սարքավորումները՝ըստ ոռոգման աղբյուրի դիրքի,
3) ճիշտ է պատրաստում ոռոգման սարքավորումներն օգտագործման համար,
4) կարողանում է կարգավորել ջրի շիթի ուժը՝ ըստ անհրաժեշտության կամ ըստ բուսատեսակների՝ ջրի նկատմամբ
ունեցած պահանջարկի,
5) սահմանված կարգով խնամում, հավաքում և պահեստավորում է սարքավորումները,
6) ոռոգման սարքավորումներով աշխատելիս պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

153. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։
Ուսանողին կհանձնարարվի տարբերակել ու բացատրել այգու ոռոգման սարքավորումների առանձնահատկությունները։

Կառաջարկվի ուսումնափորձնական այգում գործարկել ոռոգման սարքավորումները՝ ներկայացնելով դրանց խնամքի,
հավաքման և պահեստավորման ձևերը, աշխատանքի անվտանգության կանոնները։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
154. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով՝ նպատակ
ունենալով

սովորողին

տալ

գիտելիքներ

այգու

ոռոգման

սարքավորումների,

դրանց

աշխատանքի

առանձնահատկությունների մասին, ինչպես նաև ձևավորել դրանցով աշխատելու հմտություններ։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, այգու ոռոգման սարքավորումներ, ուսումնափորձնական այգի
կամ ջերմոց, գործիքների ու սարքավորումների, դրանց աշխատանքի առանձնահատկությունների մասին դիդակտիկ
նյութեր, պաստառներ կամ ֆիլմեր։
155. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ
ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՅԳԻՆԵՐՈՒՄ ՄՇԱԿՎՈՂ ԲՈՒՍԱՏԵՍԱԿՆԵՐԸ»

156. Մոդուլի դասիչը

ՊԳ-Ա-3-14-002

157. Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է սովորողների մոտ ձևավորել տարբեր գոտիների այգիներում տարածված և մշակվող
բուսատեսակները, դրանց կազմությունն ու բազմացման առանձնահատկությունները տարբերակելու կարողություններ։

158. Մոդուլի տևողությունը

24 ժամ
այդ թվում՝
տեսական ուսուցում՝ 8
գործնական պարապմունք՝ 16

159. Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլը յուրացնելու համար նախնական մասնագիտական գիտելիքներ անհրաժեշտ չեն:

160. Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է։

161. Ուսումնառության
արդյունքները

1. Ներկայացնել

այգիներում

մշակվող

պտղատու

ծառատեսակները,

դրանց

կենսաբանական

առանձնահատ-

կությունները, բազմացման եղանակները
2. Ներկայացնել այգիներում մշակվող հատապտղատու թփերը, դրանց կենսաբանական առանձնահատկությունները,
բազմացման եղանակները
3. Ներկայացնել այգիներում մշակվող դեկորատիվ բույսերը, դրանց կենսաբանական առանձնահատկությունները,
բազմացման եղանակները
4. Տարբերակել այգիներում մշակվող ծաղկաբույսերը, դրանց կենսաբանական առանձնահատկությունները, բազմացման
եղանակները

162.
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163. Կատարման չափանիշներ

Ներկայացնել այգիներում մշակվող պտղատու ծառատեսակները, դրանց կենսաբանական առանձնահատկությունները,
բազմացման եղանակները
1) ճիշտ է ներկայացնում բուսական աշխարհի զարգացման օրինաչափությունները, ծառերի կառուցվածքը, տարեկան
հասակային շրջանները և կյանքի պայմանները,
2) ճիշտ է ներկայացնում այգիներում մշակվող հնդավոր ծառատեսակները, դրանց կառուցվածքը, բազմացման
եղանակներն ու առանձնահատկությունները,
3) ճիշտ է ներկայացնում այգիներում մշակվող կորիզավոր ծառատեսակները, դրանց կառուցվածքը, բազմացման
եղանակներն ու առանձնահատկությունները,
4) ճիշտ է ներկայացնում այգիներում մշակվող ընկուզավոր ծառատեսակները, դրանց կառուցվածքը, բազմացման
եղանակներն ու առանձնահատկությունները,
5) ճիշտ է ներկայացնում այգիներում մշակվող չոր մերձարևադարձային բույսերը, դրանց կառուցվածքը, բազմացման
եղանակներն ու առանձնահատկությունները,

6) ճիշտ է ներկայացնում այգիներում մշակվող այլ պտղատու ծառերը, դրանց կառուցվածքը, բազմացման եղանակներն
ու առանձնահատկությունները:
164. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։
Ուսանողին կհանձնարարվի ներկայացնել բուսական աշխարհի զարգացման առանձնահատկությունները,
կառուցվածքը

ծառերի

և կյանքի պայմանները։ Կառաջարկվի տարբերակել և ցույց տալ (դիդակտիկ պաստառի վրա կամ

ուսումնափորձնական այգում), ծառատեսակները (հնդավոր, կորիզավոր, ընկուզավոր, չոր մերձարևադարձային և այլ
պտղատու) բացատրել դրանց կառուցվածքը, բազմացման եղանակներն ու առանձնահատկությունները։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
165. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով՝ նպատակ
ունենալով սովորողին տալ գիտելիքներ այգիներում մշակվող պտղատու ծառատեսակների, դրանց կառուցվածքի,
բազմացման եղանակների ու առանձնահատկությունների մասին, ինչպես նաև ձևավորել դրանք ճանաչելու և
տարբերակելու հմտություններ։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի կամ ջերմոց, տարբեր գոտիների
այգիներում տարածված և մշակվող

բուսատեսակների, դրանց կազմության, կյանքի պայմանների և բազմացման

առանձնահատկությունների մասին դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ կամ ֆիլմեր։
166. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը
167.
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168. Կատարման չափանիշներ

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ
Ներկայացնել այգիներում մշակվող հատապտղատու թփերը, դրանց կենսաբանական առանձնահատկությունները,
բազմացման եղանակները
1) ճիշտ է ներկայացնում հատապտղատու թփերի կառուցվածքը, զարգացման փուլերը և կյանքի պայմանները,

2) ճիշտ է ներկայացնում հատապտուղատու թփերի բազմացման եղանակներն ու առանձնահատկությունները,
3) տարբերակում է այգիներում մշակվող հատապտղատու թփերի տեսակները:
169. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։
Ուսանողին կհանձնարարվի ուսումնափորձնական այգում կամ դիդակտիկ պաստառի վրա ճանաչել ու ներկայացնել
հատապտղատու թփերի տեսակները, բացատել դրանց կառուցվածքը, զարգացման փուլերը, բազմացման եղանակներն
ու առանձնահատկությունները, կյանքի պայմանները։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
170. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով նպատակ
ունենալով սովորողին տալ գիտելիքներ այգիներում մշակվող հատապտղատու թփերի, դրանց կառուցվածքի,
բազմացման եղանակների ու առանձնահատկությունների մասին, ինչպես նաև ձևավորել դրանք ճանաչելու և
տարբերակելու հմտություններ։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի կամ ջերմոց, հատապտղատու
թփերի տեսակների, դրանց կազմության, կյանքի պայմանների ու բազմացման առանձնահատկությունների

մասին

դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ կամ ֆիլմեր։
171. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը
172.
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173. Կատարմանչափանիշներ

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ
Ներկայացնել այգիներում մշակվող դեկորատիվ բույսերը, դրանց կենսաբանական առանձնահատկությունները,
բազմացման եղանակները
1) ճիշտ է

ներկայացնում այգիներում մշակվող դեկորատիվ ծառատեսակները, դրանց կառուցվածքը, կյանքի

պայմանները, բազմացման եղանակներն ու առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է տարբերակում այգիներում մշակվող դեկորատիվ ծառատեսակները,
3)

ճիշտ է

ներկայացնում այգիներում մշակվող դեկորատիվ թփերը, դրանց կառուցվածքը, կյանքի պայմանները,

բազմացման եղանակներն ու առանձնահատկությունները,
4) ճիշտ է տարբերակում այգիներում մշակվող դեկորատիվ թփերը։
174. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։
Ուսանողին կհանձնարարվի ուսումնափորձնական այգում կամ դիդակտիկ պաստառի վրա ճանաչել ու ներկայացնել
այգիներում մշակվող դեկորատիվ ծառերի ու թփերի տեսակները, կառուցվածքը, զարգացման փուլերը, կյանքի
պայմանները, բազմացման եղանակներն ու առանձնահատկությունները։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
175. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով՝ նպատակ
ունենալով սովորողին տալ գիտելիքներ այգիներում մշակվող դեկորատիվ ծառերի ու թփերի, դրանց կառուցվածքի,
բազմացման եղանակների ու առանձնահատկությունների մասին, ինչպես նաև ձևավորել դրանք ճանաչելու և
տարբերակելու հմտություններ։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի կամ ջերմոց, դեկորատիվ ծառերի
ու թփերի տեսակների, դրանց կազմության, կյանքի պայմանների ու բազմացման առանձնահատկությունների մասին
դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ կամ ֆիլմեր։

176. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը
177.
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տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ
Տարբերակել այգիներում մշակվող ծաղկաբույսերը, դրանց կենսաբանական առանձնահատկությունները, բազմացման
եղանակները

178. Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է ներկայացնում այգիներում մշակվող ծաղկատեսակների կառուցվածքը և կյանքի պայմանները,
2) ճիշտ է ներկայացնում այգիներում մշակվող ծաղկատեսակների բազմացման եղանակներն ու
առանձնահատկությունները,
2) ճիշտ է տարբերակում այգիներում մշակվող ծաղկատեսակները ։

179. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։
Ուսանողին կհանձնարարվի ուսումնափորձնական այգում կամ դիդակտիկ պաստառի վրա ճանաչել ու ներկայացնել
այգիներում մշակվող ծաղկատեսակները, դրանց ներքին ու արտաքին կառուցվածքը և կյանքի պայմանները,
բազմացման եղանակներն ու առանձնահատկությունները։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
180. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով՝ նպատակ
ունենալով սովորողին տալ գիտելիքներ այգիներում մշակվող ծաղկաբույսերի, դրանց կառուցվածքի, բազմացման
եղանակների ու առանձնահատկությունների մասին, ինչպես նաև ձևավորել դրանք ճանաչելու և տարբերակելու
հմտություններ։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի կամ ջերմոց, ծաղկատեսակների,
դրանց կազմության, կյանքի պայմանների ու

բազմացման առանձնահատկությունների մասին դիդակտիկ նյութեր՝

պաստառներ կամ ֆիլմեր։
181. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ
ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՅԳՈՒ ՀՈՂԵՐԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ»

182. Մոդուլի դասիչը

ՊԳ-Ա-3-14-003

183. Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է գյուղատնտեսական տարբեր մշակաբույսերի աճեցման համար հողի նախապատրաստման
աշխատանքներ կատարելու կարողություններ ձևավորել։

184. Մոդուլի տևողությունը

24 ժամ
այդ թվում՝
տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 16 ժամ

185. Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԱՀ-ԱԱՕ-5-14-001 «Անվտանգություն և առաջին
օգնություն», ՊԳ-Ա-3-14-001 «Այգեգործական գործիքների ճանաչում և օգտագործում» մոդուլները։

186. Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է։

187. Ուսումնառության արդյուններ

1. Տարբերակել հողերի տեսակները՝ըստ դրանց առանձնահատկությունների
2. Ընտրել հողի տվյալ տեսակին առավել համապատասխան մշակման միջոցը, կատարել հողի մաքրում, փորում,
փխրեցում, հարթեցում
3. Պատրաստել տարբեր հողախառնուրդներ՝ ըստ բուսատեսակի ու հետագա օգտագործման նպատակի
4. Իրականացնել հողի էռոզիայի դեմ պայքարի և շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումներ

188. Ուսումնառության արդյունք 1

Տարբերակել հողերի տեսակները՝ըստ դրանց առանձնահատկությունների

189. Կատարման չափանիշներ

1) կատարում է հողի կառուցվածքային վերլուծություն, ճիշտ է բնութագրում և ցույց տալիս հողերի շերտերը,
2) տարբերակում է հողերի տեսակները, ճիշտ է ներկայացնում դրանց էական առանձնահատկությունները։

190. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։
Ուսանողին կհանձնարարվի տարբերակել տրված հողերի նմուշների տեսակները՝ ըստ դրանց էական առանձնահատկությունների, կատարել հողի կառուցվածքային վերլուծություն՝ ցույց տալով և բնութագրելով հողերի շերտերը։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
191. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով՝ նպատակ
ունենալով սովորողին տալ գիտելիքներ հողերի տեսակները և դրանց առանձնահատկությունների մասին, ինչպես նաև
ձևավորել դրանք ճանաչելու և տարբերակելու հմտություններ։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի կամ ջերմոց, հողի տեսակների և
առանձնահատկությունների մասին դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ կամ ֆիլմեր։

192. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը
193.

Ուսումնառության արդյունք 2

194. Կատարման չափանիշներ

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ
Ընտրել հողի տվյալ տեսակին առավել համապատասխան մշակման միջոցը, կատարել հողի մաքրում, փորում,
փխրեցում, հարթեցում
1) ճիշտ է ներկայացնում հողը փորելու, փխրեցնելու գործողության նշանակությունը այգու մշակման համար,
2) ճիշտ է տարբերակում հողի հասունացման վիճակը, պահպանում է հողի մշակման ժամկետները,
3) հողը փորում, փխրեցնում, հարթեցնում է՝ պահպանելով մշակման կանոնները, անհրաժեշտության դեպքում
օգտագործում է հողի մշակության գործիքներ, մեքենաներ և սարքավորումներ,
4) ճիշտ է կատարում հողի նախացանքային նախապատրաստումը (ակոսների, մարգերի տեղաձևում, ջրատար
առուների փորում, մաքրում)՝ յուրաքանչյուր մշակաբույսի տնկման սխեմային և սնման մակերեսին համապատասխան,
5) աշխատելիս պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

195. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։
Ուսանողին կհանձնարարվի բացատրել հողը փորելու, փխրեցնելու

նշանակությունը, հողի մշակման ժամկետները,

տարբերակել հողի հասունացման վիճակը, ուսումնափորձնական այգում կամ ջերմոցում կատարել հողի փորում,
փխրեցում, հարթեցում՝ պահպանելով կանոնները, (անհրաժեշտության դեպքում օգտագործել համապատասխան

գործիքներ, մեքենաներ և սարքավորումներ։) Ուսանողին կառաջարկվի բացատրել և ցույց տալ, թե ինչպես են կատարում
հողի նախացանքային նախապատրաստում՝ յուրաքանչյուր մշակաբույսի տնկման սխեմայի և սնման մակերեսին
համապատասխան։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
196. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով՝ նպատակ
ունենալով սովորողին տալ գիտելիքներ հողի տվյալ տեսակին համապատասխան մշակման միջոցների մասին, ինչպես
նաև ձևավորել յուրաքանչյուր մշակաբույսին համապատասխան հողի մաքրման, փորի, փխրեցման ու հարթեցման
հմտություններ։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի

կամ ջերմոց, հողի մշակման

առանձնահատկությունների մասին դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ կամ ֆիլմեր։
197. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ

198. Ուսումնառության արդյունք 3

Պատրաստել տարբեր հողախառնուրդներ՝ ըստ բուսատեսակի ու հետագա օգտագործման նպատակի

199. Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է ներկայացնում հողախառնուրդների օգտագործման նպատակը և անհրաժեշտությունը,
2) պատրաստում է տարբեր բաղադրության հողախառնուրդներ՝ ըստ բուսատեսակի և նշանակության։

200. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։
Ուսանողին կտրվեն հողախառնուրդների համար անհրաժեշտ բաղադրիչները և կհանձնարարվի ըստ տրված
բուսատեսակի

և

նպատակի

պատրաստել

տարբեր

բաղադրության

հողախառնուրդներ՝

բացատրելով

դրանց

օգտագործման նպատակն ու անհրաժեշտությունը։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
201. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով՝ նպատակ
ունենալով սովորողին տալ գիտելիքներ հողախառնուրդների, դրանց բաղադրիչների և անհրաժեշտության

մասին,

ինչպես նաև ձևավորել ըստ բուսատեսակի ու նպատակի հողախառնուրդներ պատրաստելու հմտություններ։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի կամ ջերմոց, հողախառնուրդների
համար անհրաժեշտ բաղադրիչներ, ինչպես նաև դրանց տեսակների ու նշանակության մասին դիդակտիկ նյութեր՝
պաստառներ կամ ֆիլմեր։
202. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ

203. Ուսումնառության արդյունք 4

Իրականացնել հողի էռոզիայի դեմ պայքարի և շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումներ

204. Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է ներկայացնում դաշտապաշտպան շերտերի և դարավանդների դերն ու նշանակությունը հողի էռոզիայի դեմ
պայքարի գործում,
2) ճիշտ է ներկայացնում ցանքաշրջանառության ճիշտ կազմակերպման դերն ու նշանակությունը հողի էռոզիայի դեմ
պայքարի գործում,
3) ճիշտ է ընտրում հողի վարի ուղղությունը, ճիշտ է կատարում ակոսների, առուների և մարգերի տեղաձևումը, ճիշտ է
ընտրում ոռոգման ջրի քանակը,
4) ճիշտ է ընտրում պարարտանյութերի և թունաքիմիկատների չափաքանակները (շրջակա միջավայրի անվտանգության
նկատառումներով)։
5) ճիշտ է իրականացնում հողի էռոզիայի դեմ պայքարի և շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումները:

205. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։
Ուսանողին կհանձնարարվի բացատրել շրջակա միջավայրի պահպանության և հողի էռոզիայի դեմ պայքարի
նշանակությունն ու ձևերը (դաշտապաշտպան շերտեր, դարավանդներ, ցանքաշրջանառության ճիշտ կազմակերպում)։

Կառաջարկվի ցույց տալ, թե ինչպես ընտրել վարի ուղղությունը, տեղաձևել ակոսները, առուներն ու մարգերը, ընտրել
ոռոգման ջրի քանակը։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
206. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով՝ նպատակ
ունենալով սովորողին տալ գիտելիքներ շրջակա միջավայրի պահպանության և հողի էռոզիայի դեմ պայքարի մասին,
ինչպես նաև ձևավորել ըստ բուսատեսակի ու նպատակի հողախառնուրդներ պատրաստելու հմտություններ։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի կամ ջերմոց, հողախառնուրդների
տեսակների և նշանակության մասին դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ կամ ֆիլմեր։

207. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ
ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԱՆԱՉ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»

208. Մոդուլի դասիչը

ՊԳ-Ա-3-14-004

209. Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է այգիներում պարզ կառույցների պատրաստման, այգու ձևավորման, սիզամարգերի ու
ծաղկանոցների հիմնադրման, այգու բնական կանաչ տարածքների և սիզամարգերի հարդարման հմտություններ
ձևավորել։

210. Մոդուլի տևողությունը

54 ժամ
այդ թվում՝
տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 40 ժամ

211. Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԱՀ-ԱԱՕ-5-14-001«Անվտանգություն և առաջին

օգնություն»,

ՊԳ-Ա-3-14-001 «Այգեգործական գործիքների ճանաչում և օգտագործում», ՊԳ-Ա-3-14-002 «Այգիներում

մշակվող բուսատեսակներ», ՊԳ-Ա-3-14-003 «Այգու հողերի գյուղատնտեսական մշակում» մոդուլները։
212. Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է։

213. Ուսումնառության
արդյունքները

1. Տարբերակել այգիների փոքր կառույցների, կանաչ տարածքների, ծաղկանոցների տեսակները
2. Ըստ տեղանքի պայմանների ստեղծել և ձևավորել դարավանդներ
3. Կառուցել և ձևավորել ծառուղիներ
4. Ստեղծել սիզամարգեր, կանաչ պարիսպներ
5. Ստեղծել ծաղկանոցներ, ծաղկաթմբեր, ծաղկային օջախներ
6. Կառուցել փոքրիկ ջրամբարներ, արհեստական ջրվեժներ, ջրահեռացման առուներ

214. Ուսումնառության արդյունք 1

Տարբերակել այգիների փոքր կառույցների, կանաչ տարածքների, ծաղկանոցների տեսակները

215. Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է ներկայացնում այգիների փոքր կառույցների, կանաչ տարածքների, ծաղկանոցների տեսակները, դրանցից
յուրաքանչյուրի դերն ու նշանակությունը,
2) Ճիշտ է բացատրում դարավանդների նշանակությունը և տիպերը,
3) ճիշտ է ներկայացնում ծառուղիների դերը և տիպերը,
4) ճիշտ է տարբերակում այգիներում բնական կանաչ տարածքների, սիզամարգերի, ծաղկանոցների, ծաղկային
օջախների տեսակները,
5) ճիշտ է բացատրում այգիներում, պարտեզներում ջրային մակերեսների դերն ու նշանակությունը,
6) ճիշտ է բացատրում ջրահեռացման առուների, դրենաժների անհրաժեշտությունը,
7) տարբերակում է այգիների ձևավորման ժամանակ օգտագործվող փոքր կառույցների տեսակները։

216. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։
Ուսանողին կհանձնարարվի բացատրել այգիների փոքր կառույցների (դարավանդներ, ծառուղիներ), բնական կանաչ

տարածքների, սիզամարգերի, ծաղկանոցների, ծաղկային օջախների տեսակներից յուրաքանչյուրի դերն ու նշանակությունը, այգիներում, պարտեզներում ջրային մակերեսների ջրահեռացման առուների, դրենաժների անհրաժեշտությունը,
դերն ու նշանակությունը։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
217. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով՝ նպատակ
ունենալով սովորողին տալ գիտելիքներ այգիների փոքր կառույցների, կանաչ տարածքների, ծաղկանոցների տեսակները
մասին, ինչպես նաև ձևավորել դրանք ճանաչելու և տարբերակելու հմտություններ։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի կամ ջերմոց, այգիների փոքր
կառույցների (դարավանդներ, ծառուղիներ, ջրային մակերեսներ), կանաչ տարածքների, ծաղկանոցների մասին
դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ, մոդելներ կամ ֆիլմեր։

218. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ

219. Ուսումնառության արդյունք 2

Ըստ տեղանքի պայմանների ստեղծել և ձևավորել դարավանդներ

220. Կատարման չափանիշներ

1) ըստ տեղանքի պայմանների ճիշտ է ընտրում դարավանդի տեսակը,
2) ըստ տեղանքի պայմանների և ըստ նպատակի ճիշտ է ընտրում կառուցապատման նյութը (փայտ, բետոն, քար և այլն),
3) ճիշտ է կատարում դարավանդի համար չափումներն ու հաշվարկները,
4) դարավանդի ձևավորումը և հարդարումը կատարում է տեղանքին ներդաշնակ:

221. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների կամ նախագծերի
պաշտպանության միջոցով։ Նախագծերը կարող են լինել ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային։
Ուսանողին կհանձնարարվի հետևյալ աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ

ձևավորել

պայմանական այգու մոդելը, ըստ տեղանքի պայմանների ընտրել դարավանդի տեսակը, կառուցապատման նյութը,
դարավանդի կառուցման համար չափումներ ու հաշվարկներ կատարել և հարդարել այն տեղանքին ներդաշնակ։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը
կատարում գործնական

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

հանձնարարությունները, պատշաճ մակարդակով պաշտպանում է իր ներկայացրած

նախագիծը։
222. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի, գործնական նախագծային աշխատանքների միջոցով։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի կամ ջերմոց, այգիների փոքր
կառույցների (դարավանդներ, ծառուղիներ, ջրային մակերեսներ), կանաչ տարածքների, ծաղկանոցների մասին
դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ, լուսանկարներ, մոդելներ կամ ֆիլմեր։

223. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 8 ժամ

224. Ուսումնառության արդյունք 3

Կառուցել և ձևավորել ծառուղիներ

225. Կատարման չափանիշներ

1) այգու դիրքին համապատասխան ճիշտ է ընտրում ծառուղիների ուղղությունները,
2) ծառուղիների արահետների կառուցապատման համար օգտագործման նպատակին համապատասխան ճիշտ է
նախապատրաստում հիմքը,
3) ճիշտ է ընտրում նյութը և ճիշտ է ձևավորում ծառուղիների արահետի եզրաշերտը,
4) ճիշտ է ընտրում ծառուղիների արահետի ծածկանյութը և ճիշտ է ձևավորում,
4) ճիշտ է պահպանում և վերանորոգում ծառուղիները:

226. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների կամ նախագծերի
պաշտպանության միջոցով։ Նախագծերը կարող են լինել ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային։
Ուսանողին կհանձնարարվի հետևյալ աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ

ձևավորել

պայմանական այգու մոդելը. այգու դիրքին համապատասխան ընտրել ծառուղիների ուղղությունները, ծառուղիների

արահետի ծածկանյութը և եզրաշերտի նյութը և ձևավորել։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները, պատշաճ մակարդակով պաշտպանում է իր ներկայացրած նախագիծը։
227. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի, գործնական նախագծային աշխատանքների միջոցով։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի կամ ջերմոց, այգիների փոքր
կառույցների (դարավանդներ, ծառուղիներ, ջրային մակերեսներ), կանաչ տարածքների, ծաղկանոցների մասին
դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ, լուսանկարներ, մոդելներ կամ ֆիլմեր։

228. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ

229. Ուսումնառության արդյունք 4

Ստեղծել սիզամարգեր, կանաչ պարիսպներ

230. Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է նախապատրաստում հողը սիզամարգերի համար, ճիշտ է կատարում սերմերի ցանքը՝ ապահովելով
հավասարաչափ ծածկույթ,
2) ճիշտ է խնամում սիզամարգերը՝ պահպանելով խոտածածկույթով ճանապարհների խնամքի չափանիշներն ու
կանոնները,
3) ճիշտ է կազմակերպում սիզամարգերի՝ կտրվածքով համահարթեցման և ոռոգման աշխատանքները,
4) ճիշտ է կատարում ուղղահայաց կանաչապատման համար բուսատեսակների ընտրությունը,
5) ճիշտ է կազմակերպում լիաների՝ փաթաթվող բույսերի ամրացումը տարբեր տեսակի հենարանների վրա,
6) ճիշտ է կազմակերպում կանաչ ցանկապատների խնամքը՝ հաշվի առնելով դիրքը։

231. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների կամ նախագծերի
պաշտպանության միջոցով։ Նախագծերը կարող են լինել ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային։
Ուսանողին կհանձնարարվի հետևյալ աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ
պայմանական այգու մոդելը.

ձևավորել

- Նախապատրաստել հողը սիզամարգերի համար՝ բացատրելով, թե ինչպես պետք է կատարել սերմերի ցանքը՝
հավասարաչափ ծածկույթ ապահովելու համար,
- Պատրաստել կանաչ պարիսպներ (կամ դրանց մոդելը) բացատրելով, թե ինչպես պետք է ընտրել բուսատեսակները և
համապատասխան հենարանները ուղղահայաց կանաչապատման համար` պահպանելով կանաչ ցանկապատների
խնամքի, ոռոգման, չափանիշներն ու կանոնները։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները, պատշաճ մակարդակով պաշտպանում է իր ներկայացրած նախագիծը։
232. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի, գործնական նախագծային աշխատանքների միջոցով։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի կամ ջերմոց, այգիների փոքր
կառույցների (դարավանդներ, ծառուղիներ, ջրային մակերեսներ), կանաչ տարածքների, ծաղկանոցների մասին
դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ, մոդելներ կամ ֆիլմեր։

233. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 8 ժամ

234. Ուսումնառության արդյունք 5

Ստեղծել ծաղկանոցներ, ծաղկաթմբեր, ծաղկային օջախներ

235. Կատարման չափանիշներ

1) ստեղծում է ծաղկանոցներ, ծաղկաթմբեր, ծաղկային օջախներ՝ ինչպես նոր կառուցվող, այնպես էլ արդեն
կանաչապատված տարածքներում,
2) ճիշտ է աշխատում ցանովի և սածիլվող (թաղարային) ծաղիկների տարբեր տեսակների հետ, ճիշտ է կատարում
ծաղիկների ցանքը և սածիլումը,
3) ճիշտ է ձևավորում ծաղկանոցներն ու ծաղկաթմբերը՝ ընտրելով շրջապատի հետ ներդաշնակ նյութեր, գույներ և ձևեր,
4) ճիշտ է ընտրում ծաղկանոցների, ծաղկաթմբերի համար ծաղիկների տեսակները,
5) տեղանքին և նպատակին համապատասխան ճիշտ է ձևավորում, հարդարում և խնամում ծաղկանոցներն ու
ծաղկաթմբերը։

236. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների կամ նախագծերի
պաշտպանության միջոցով։ Նախագծերը կարող են լինել ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային։
Ուսանողին կհանձնարարվի հետևյալ աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ ձևավորել
պայմանական այգու մոդելը.
- տեղանքին և նպատակին համապատասխան ստեղծել ծաղկանոցներ, ծաղկաթմբեր, ծաղկային օջախներ, ընտրել
ծաղիկների հարմար տեսակներ, ձևավորել՝ ընտրելով շրջապատի հետ ներդաշնակ նյութեր, գույներ և ձևեր,
- կատարել ցանովի և սածիլվող (թաղարային) ծաղիկների տարբեր տեսակների ցանք և սածիլում,
- հարդարել և խնամել ծաղկանոցներն ու ծաղկաթմբերը։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը
կատարում գործնական

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

հանձնարարությունները, պատշաճ մակարդակով պաշտպանում է իր ներկայացրած

նախագիծը։
237. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի, գործնական նախագծային աշխատանքների միջոցով։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի կամ ջերմոց, այգիների փոքր
կառույցների (դարավանդներ, ծառուղիներ, ջրային մակերեսներ), կանաչ տարածքների, ծաղկանոցների մասին
դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ, մոդելներ կամ ֆիլմեր։

238. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 8 ժամ

239. Ուսումնառության արդյունք 6

Կառուցել փոքրիկ ջրամբարներ, արհեստական ջրվեժներ, ջրահեռացման առուներ

240. Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է ընտրում ջրահեռացման տիպը՝ հաշվի առնելով տեղանքը (ինքնահոս առու, մեխանիկական եղանակներ),

2) կառուցում է ջրահեռացման առուներ՝ ճիշտ ընտրելով դրանց ուղղությունը,
3) ճիշտ է կատարում այգում կառուցվող ջրավազանների, փոքրիկ ջրվեժների հիմքային նախապատրաստական
աշխատանքները՝ հաշվի առնելով դիրքը, տարողությունը և ամրությունը,
4) ճիշտ է կատարում կառուցապատման նյութի ընտրությունը՝ ըստ ավազանի տարողության,
5) ճիշտ է կառուցում ջրային ավազանները, ջրվեժները,
6) ջրային մակերեսները ձևավորում է այգու տարածքին ներդաշնակ,
7) ապահովում է ջրային մակերեսների համապատասխան խնամքի և մաքրման աշխատանքները։
241. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների կամ նախագծերի
պաշտպանության միջոցով։ Նախագծերը կարող են լինել ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային։
Ուսանողին կհանձնարարվի հետևյալ աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ

ձևավորել

պայմանական այգու մոդելը.
- հաշվի առնելով այգու տեղանքը ընտրել ջրահեռացման տիպը, ուղղությունը և կառուցել ջրահեռացման առուներ,
- ներկայացնել, թե ինչպես է պետք կատարել այգում կառուցվող ջրային մակերեսների (ջրավազաններ, փոքրիկ
ջրվեժներ)

հիմքային

նախապատրաստական

աշխատանքները՝

հաշվի

առնելով

դիրքը,

ինչպես

հաշվարկել

տարողությունը և ամրությունը, հնարավորության դեպքում կատարել դա ուսումնափորձնական այգում։
- ընտրել կառուցապատման նյութը՝ ըստ ավազանի տարողության, կառուցել ջրային ավազաններ, ջրվեժներ (կամ դրանց
մոդելները), ձևավորել դրանք այգու տարածքին ներդաշնակ։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը
կատարում գործնական
նախագիծը։

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

հանձնարարությունները, պատշաճ մակարդակով պաշտպանում է իր ներկայացրած

242. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի և գործնական նախագծային աշխատանքների միջոցով։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի կամ ջերմոց, այգիների փոքր
կառույցների (դարավանդներ, ծառուղիներ, ջրային մակերեսներ), կանաչ տարածքների, ծաղկանոցների մասին
դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ, լուսանկարներ, մոդելներ կամ ֆիլմեր։

243. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ
ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՏՆԿԻՆԵՐԻ ԱՃԵՑՈՒՄ»

244. Մոդուլի դասիչը

ՊԳ-Ա-3-14-005

245. Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել այգիներ հիմնելու համար ծառերի և թփերի սերմերի, կտրոնների,
տնկանյութի նախապատրաստման հմտություններ։

246. Մոդուլի տևողությունը

40 ժամ
Այդ թվում՝
տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 28 ժամ

247. Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԱՀ-ԱԱՕ-5-14-001 «Անվտանգություն և առաջին
օգնություն»,

ՊԳ-Ա-3-14-001 «Այգեգործական գործիքների ճանաչում և օգտագործում», ՊԳ-Ա-3-14-002 «Այգիներում

մշակվող բուսատեսակներ», ՊԳ-Ա-3-14-003 «Այգու հողերի գյուղատնտեսական մշակում» մոդուլները։
248. Մոդուլի գնահատմանկարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է։

249. Ուսումնառությանարդյունքները

1. Տարբերակել ծառաթփային բույսերի բազմացման մեթոդները
2. Նախապատրաստել հողը տնկարանային տնտեսության համար

3. Նախապատրաստել ծառերի ու թփերի սերմերն ու կտրոնները ցանքի կամ տնկման համար
4. Նախապատրաստել պատվաստակալներն ու տնկիները
5. Կատարել պատվաստում
250. Ուսումնառությանարդյունք 1

Տարբերակել ծառաթփային բույսերի բազմացման մեթոդները

251. Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է ներկայացնում ծառաթփային բույսերի տեսակները, կառուցվածքը, տարածման առանձնահատկությունները,
2) ճիշտ է ներկայացնում ծառաթփային բույսերի բազմացման կանոններն ու մեթոդները,
3) ճիշտ է տարբերակում ծառաթփային բույսերի բազմացման մեթոդները։

252. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։
Դիտարկվում և գնահատվում է ուսանողի աշխատանքը ուսումնական այգում կամ ջերմոցում՝ դասընթացի ամբողջ
ընթացքում։ Առաջարկվում է աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ ներկայացնել աշխատանքի
կարգը՝ այգու մոդելի կամ պաստառների վրա։
Ուսանողին կհանձնարարվի տարբերակել և ներկայացնել ծառաթփային բույսերի տեսակները, կառուցվածքը,
տարածման առանձնահատկությունները, կենսաբանական և էկոլոգիական նշանակությունը, դրանց բազմացման
կանոններն ու մեթոդները։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
253. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի և գործնական աշխատանքների միջոցով՝ նպատակ
ունենալով սովորողին տալ գիտելիքներ ծառաթփային բույսերի բազմացման մեթոդների մասին, ինչպես նաև ձևավորել
դրանք տարբերակելու և կիրառելու հմտություններ։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի

կամ ջերմոց, ծառաթփային

բույսերի բազմացման մեթոդների մասին դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ, մոդելներ կամ ֆիլմեր։

254. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 2 ժամ

255. Ուսումնառության արդյունք 2

Նախապատրաստել հողը տնկարանային տնտեսության համար

256. Կատարման չափանիշներ

1) հողը պարարտացնելու համար ճիշտ է ընտրում պարարտանյութերի տեսակը (օրգանական և հանքային) և
չափաքանակները,
2) հողը վարում է, հարթեցնում և տեղաձևում՝ ըստ մշակաբույսերի տեսակների,
3) ճիշտ է ընտրում ջրատար առուների տեղաբաշխումն ու ուղղությունը։

257. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։
Դիտարկվում և գնահատվում է ուսանողի աշխատանքը ուսումնական այգում կամ ջերմոցում՝ դասընթացի ամբողջ
ընթացքում։ Առաջարկվում է աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ ներկայացնել աշխատանքի
կարգը՝ այգու մոդելի կամ պաստառների վրա։
Ուսանողին կհանձնարարվի ուսումնափորձնական այգում կամ ջերմոցում կատարել հետևյալ աշխատանքները. տվյալ
որակի հողը պարատացնելու համար ընտրել պարարտանյութի տեսակը և չափաքանակները, նախապատրաստել հողը
կոնկրետ մշակաբույսերի տեսակներին համապատասխան, ընտրել ջրատար առուների տեղաբաշխումն ու ուղղությունը։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
258. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի և գործնական աշխատանքների միջոցով։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի
տնտեսության մասին դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ, մոդելներ կամ ֆիլմեր։

259. Ուսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

կամ ջերմոց, տնկարանային

ժամաքանակը

գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ

260. Ուսումնառության արդյունք 3

Նախապատրաստել ծառերի ու թփերի սերմերն ու կտրոնները ցանքի կամ տնկման համար

261. Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է բաժանում դուստր թփերը և արմատակալեցնում,
2) ընտրում է տեսակավորված, առողջ, թարմ կոնդիցիոն սերմեր,
3) ճիշտ է կատարում նախացանքսային մշակումը, նախասածիլումն ու ցանքը,
4) կարողանում է արմատակալեցնել կանաչ կտրոնները՝ ավազի, պեռլիտի, ջրի, հողի մեջ՝ օգտագործելով նաև աճի
խթանիչներ։

262. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կամ նախագծային առաջադրանքների
միջոցով։ Դիտարկվում և գնահատվում է ուսանողի աշխատանքը ուսումնական այգում կամ ջերմոցում՝ դասընթացի
ամբողջ ընթացքում։ Առաջարկվում է աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ ներկայացնել
աշխատանքի կարգը՝ այգու մոդելի կամ պաստառների վրա։
Ուսանողին կհանձնարարվի ուսումնափորձնական այգում, ջերմոցում կամ ուսումնական տնկարանում կատարել
հետևյալ աշխատանքները. բաժանել դուստր թփերը և արմատակալեցնել, ընտրել տեսակավորված սերմերը, կատարել
նախացանքսային մշակում, նախասածիլում ու ցանք, արմատակալեցնել կանաչ կտրոնները՝ ավազի, պեռլիտի, ջրի, հողի
մեջ՝ ըստ անհրաժեշտության օգտագործելով աճի խթանիչներ։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
263. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի և գործնական աշխատանքների միջոցով։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի
տնտեսության մասին դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ, մոդելներ կամ ֆիլմեր։

կամ ջերմոց, տնկարանային

264. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ

265. Ուսումնառության արդյունք 4

Նախապատրաստել պատվաստակալներն ու տնկիները

266. Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է կազմակերպում պատվաստակալների և տնկիների մոլախոտերի հեռացումը, քաղհան-փխրեցումը, բուկլիցը և
ոռոգումը,
2) ճիշտ է կատարում պատվաստակալների և տնկիների ձևավորումը,
3) ճիշտ է կատարում պատվաստակալների ու տնկիների նախապատրաստական աշխատանքները:

267. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կամ նախագծային առաջադրանքների
միջոցով։
Դիտարկվում և գնահատվում է ուսանողի աշխատանքը ուսումնական այգում կամ ջերմոցում՝ դասընթացի ամբողջ
ընթացքում։ Առաջարկվում է աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ ներկայացնել աշխատանքի
կարգը՝ մոդելների կամ պաստառների վրա։
Ուսանողին կհանձնարարվի ուսումնափորձնական այգում, ջերմոցում կամ ուսումնական տնկարանում կատարել
հետևյալ աշխատանքները. հեռացնել պատվաստակալների և տնկիների մոլախոտերը, կատարել քաղհան-փխրեցումը,
բուկլից և ոռոգում, ձևավորել պատվաստակալներն ու տնկիները և բացատրել իր կատարած աշխատանքը։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
268. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի և գործնական աշխատանքների միջոցով։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի
տնտեսության մասին դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ, մոդելներ կամ ֆիլմեր։

կամ ջերմոց, տնկարանային

269. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ

270. Ուսումնառության արդյունք 5

Կատարել պատվաստում

271. Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է ներկայացնում

պատվաստման դերը բուսատեսակների պահպանման

և տեսակային հատկանիշների

բարելավման գործում,
2) ճիշտ է ներկայացնում պատվաստում կատարելու քայլերի հաջորդականությունը և ժամկետները,
3) ճիշտ է բացատրում պատվաստումների տեսակների առանձնահատկությունները,
4) ճիշտ է կատարում աչքապատվաստը՝ պահպանելով նախապատրաստման և պատվաստի տեխնոլոգիան, խնամքի
կանոնները,
5) ճիշտ է կատարում կտրոնապատվաստը՝ պահպանելով նախապատրաստման և պատվաստի տեխնոլոգիան, խնամքի
կանոնները,
6) ճիշտ է կատարում ճեղապատվաստը՝ պահպանելով նախապատրաստման և պատվաստի տեխնոլոգիան, խնամքի
կանոնները։
272. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կամ նախագծային առաջադրանքների
միջոցով։ Դիտարկվում և գնահատվում է ուսանողի աշխատանքը ուսումնական այգում կամ ջերմոցում՝ դասընթացի
ամբողջ ընթացքում։ Առաջարկվում է աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ ներկայացնել
աշխատանքի կարգը՝ մոդելների կամ պաստառների վրա։
Ուսանողին կհանձնարարվի ուսումնափորձնական այգում, ջերմոցում կամ ուսումնական տնկարանում կատարել
աչքապատվաստ, կտրոնապատվաստ կամ ճեղապատվաստ՝ պահպանելով

նախապատրաստման և պատվաստի

տեխնոլոգիան, խնամքի կանոնները, բացատրելով պատվաստման դերը, քայլերի հաջորդականությունը և ժամկետները,
պատվաստումների տեսակների առանձնահատկությունները։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
273. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի և գործնական աշխատանքների միջոցով։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի, ջերմոց կամ ուսումնական
տնկարան, տնկարանային տնտեսության մասին դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ, մոդելներ կամ ֆիլմեր։

274. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԾԱՌԵՐԻ ՈՒ ԹՓԵՐԻ ՏՆԿՈՒՄ ԵՎ ԽՆԱՄՔ»
275. Մոդուլի դասիչը

ՊԳ-Ա-3-14-006

276. Մոդուլի նպատակը

Այսմոդուլի նպատակն է սովորողներին այգիներումծառերիութփերիտնկման, խնամքի և ձևավորմանհմտություններ
տալ:

277. Մոդուլի տևողությունը

18 ժամ
այդ թվում՝
տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 12 ժամ

278. Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԱՀ-ԱԱՕ-5-14-001 «Անվտանգություն և առաջին
օգնություն»,

ՊԳ-Ա-3-14-001 «Այգեգործական գործիքների ճանաչում և օգտագործում», ՊԳ-Ա-3-14-002 «Այգիներում

մշակվող բուսատեսակներ (բուսաբուծություն, ՊԳ-Ա-3-14-003 «Այգու հողերի գյուղատնտեսական մշակում» մոդուլները։
279. Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է։

280. Ուսումնառության

1. Նախապատրաստել հողը ծառերի ու թփերի տնկման համար

արդյունքները

2. Տնկել այգում ծառերն ու թփերը
3. Կատարել ծառերի ու թփերի հետագա խնամքը

281. Ուսումնառության արդյունք 1

Նախապատրաստել հողը ծառերի ու թփերի տնկման համար

282. Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է նախապատրաստում այգու հողը, կազմակերպում է պարարտացում՝ հանքային և օրգանական պարարտանյութերով,
2) ճիշտ է կատարում հողի վարը, հարթեցումն ու տեղաձևումը՝ պահպանելով օպտիմալ սնման մակերեսը յուրաքանչյուր
բուսատեսակի համար։

283. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կամ նախագծային առաջադրանքների
միջոցով։ Դիտարկվում և գնահատվում է ուսանողի աշխատանքը ուսումնական այգում կամ ջերմոցում՝ դասընթացի
ամբողջ ընթացքում։ Առաջարկվում է աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ ներկայացնել
աշխատանքի կարգը՝ մոդելների կամ պաստառների վրա։
Ուսանողին կհանձնարարվի ուսումնափորձնական այգում կամ ջերմոցում նախապատրաստել այգու հողը (վարել,
հարթեցնել

և

տեղաձևել՝

յուրաքանչյուր

բուսատեսակի

համար

պահպանելով

օպտիմալ

սնման

մակերեսը)

պարարտացնել այն հանքային և օրգանական պարարտանյութերով։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
284. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի և գործնական աշխատանքների միջոցով։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի, ջերմոց կամ ուսումնական
տնկարան, ծառերի ու թփերի տնկման ու խնամքի մասին դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ, մոդելներ կամ ֆիլմեր։

285. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ

286. Ուսումնառությանարդյունք 2

Տնկել այգում ծառերն ու թփերը

287. Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է ընտրում այգուն հարմար տնկանյութը՝ ըստ տեղանքի և բուսատեսակի հարմարվելու հնարավորության,
2) ճիշտ է նախապատրաստում տնկիները, թարմացնում է արմատները՝ օգտագործելով համապատասխան նյութեր,
3) ճիշտ է կատարում տնկումը՝ պահպանելով համապատասխան տեխնոլոգիաները,
4) ճիշտ է կատարում ոռոգման առուների տեղաբաշխումը և նախնական ոռոգումը։

288. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կամ նախագծային առաջադրանքների
միջոցով։
Դիտարկվում և գնահատվում է ուսանողի աշխատանքը ուսումնական այգում կամ ջերմոցում՝ դասընթացի ամբողջ
ընթացքում։ Առաջարկվում է աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ ներկայացնել աշխատանքի
կարգը՝ մոդելների կամ պաստառների վրա։
Ուսանողին կհանձնարարվի ուսումնափորձնական այգում կամ ջերմոցում ընտրել տվյալ այգուն հարմար տնկանյութը
(ըստ տեղանքի և բուսատեսակի հարմարվելու հնարավորության), նախապատրաստել տնկիները և

տնկել՝

պահպանելով տեխնոլոգիաները։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
289. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի և գործնական աշխատանքների միջոցով։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի, ջերմոց կամ ուսումնական
տնկարան, ծառերի ու թփերի տնկման ու խնամքի մասին դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ, մոդելներ կամ ֆիլմեր։

290. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ

291. Ուսումնառության արդյունք 3

Կատարել ծառերի ու թփերի հետագա խնամքը

292. Կատարման չափանիշներ

1) կատարում է թեքված ծառերի ուղղում, փայտյա հենակների ամրացում՝ ըստ անհրաժեշտության,
2) ճիշտ է պատրաստում ծառերի բների բաժակները՝ ըստ տարիքային առանձնահատկության։

293. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կամ նախագծային առաջադրանքների
միջոցով։
Դիտարկվում և գնահատվում է ուսանողի աշխատանքը ուսումնական այգում կամ ջերմոցում՝ դասընթացի ամբողջ
ընթացքում։ Առաջարկվում է աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ ներկայացնել աշխատանքի
կարգը՝ մոդելների կամ պաստառների վրա։
Ուսանողին կհանձնարարվի ուսումնափորձնական այգում կամ ջերմոցում ուղղել թեքված ծառերը, փայտյա հենակներ
ամրացնել, ճիշտ պատրաստել ծառերի բների բաժակները։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
294. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի և գործնական աշխատանքների միջոցով։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի, ջերմոց կամ ուսումնական
տնկարան, ծառերի ու թփերի տնկման ու խնամքի մասին դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ, մոդելներ կամ ֆիլմեր։

295. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ
ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԾԱՌԵՐԻ ՈՒ ԹՓԵՐԻ ԷՏ ԵՎ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ»

296. Մոդուլի դասիչը

ՊԳ-Ա-3-14-007

297. Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է այգիներում ծառերի ու թփերի էտի և ձևավորման աշխատանք կատարելու կարողություններ ու
հմտություններ ձևավորել:

298. Մոդուլի տևողությունը

36 ժամ
Այդ թվում՝՝
տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 28 ժամ

299. Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԱՀ-ԱԱՕ-5-14-001 «Անվտանգություն և առաջին
օգնություն»,

ՊԳ-Ա-3-14-001 «Այգեգործական գործիքների ճանաչում և օգտագործում», ՊԳ-Ա-3-14-002 «Այգիներում

մշակվող բուսատեսակներ» մոդուլները։
300. Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է։

301. Ուսումնառության
արդյունքները

1. Տարբերակել ծառերի ու թփերի էտի ու ձևավորման սկզբունքները
2. էտել և ձևավորել ծառերն ու թփերը՝ ըստ ժամկետների ու եղանակների
3. Կատարել պտղատու ծառերի էտ և ձևավորում
4. Կատարել դեկորատիվ ծառերի և թփերի սաղարթի ձևավորում

302. Ուսումնառության արդյունք 1

Տարբերակել ծառերի ու թփերի էտի ու ձևավորման սկզբունքները

303. Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է բացատրում ծառերի և թփերի էտի ու ձևավորման աշխատանքների նպատակը,
2) ճիշտ է բացատրում էտի և ձևավորման դերն ու նշանակությունը այգիների սանիտարական վիճակի բարելավման,
սաղարթի ձևավորման, վնասատուների դեմ պայքարի, ծառերի նորմալ աճի, պտղաբերության կարգավորման,
պարբերականության նվազեցման համար,
3) ճիշտ է տարբերակում շիվը, պտղաբերող օղակը և ճյուղը,
4) ճիշտ է ներկայացնում էտի տեխնոլոգիան և անվտանգության կանոնները։

304. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կամ նախագծային առաջադրանքների
միջոցով։
Դիտարկվում և գնահատվում է ուսանողի աշխատանքը ուսումնական այգում կամ ջերմոցում՝ դասընթացի ամբողջ
ընթացքում։ Առաջարկվում է աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ ներկայացնել աշխատանքի
կարգը՝ մոդելների կամ պաստառների վրա։
Ուսանողին կհանձնարարվի ուսումնափորձնական այգում կամ ջերմոցում տարբերակել շիվը, պտղաբերող օղակը և
ճյուղը, ներկայացնել էտի տեխնոլոգիան՝ բացատրելով ծառերի և թփերի էտի ու ձևավորման նպատակը, դերն ու
նշանակությունը, անվտանգության կանոնները։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
305. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի և գործնական աշխատանքների միջոցով։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի, ջերմոց կամ ուսումնական
տնկարան, ծառերի ու թփերի էտի ու ձևավորման մասին դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ, մոդելներ կամ ֆիլմեր։

306. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ

307. Ուսումնառության արդյունք 2

էտել և ձևավորել ծառերն ու թփերը՝ ըստ ժամկետների ու եղանակների

308. Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է ներկայացնում էտի և ձևավորման ժամկետները և դրանք պահպանելու անհրաժեշտությունը,
2 ) ճիշտ է բացատրում էտի և ձևավորման տարբեր եղանակների յուրահատկությունը և կիրառման դեպքերը,
3) ճիշտ է կատարում էտը և ձևավորումը՝ ըստ ժամկետների,
4) ճիշտ է կատարում էտը և ձևավորումը՝ ըստ տարբեր եղանակների,

5) էտի և ձևավորման ընթացքում պահպանում է անվտանգության կանոնները։
309. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կամ նախագծային առաջադրանքների
միջոցով։
Դիտարկվում և գնահատվում է ուսանողի աշխատանքը ուսումնական այգում կամ ջերմոցում՝ դասընթացի ամբողջ
ընթացքում։ Առաջարկվում է աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ ներկայացնել աշխատանքի
կարգը՝ մոդելների կամ պաստառների վրա։
Ուսանողին կհանձնարարվի ուսումնափորձնական այգում կամ ջերմոցում կատարել էտ և ձևավորում ըստ տարբեր
եղանակների՝ բացատրելով այդ եղանակների յուրահատկությունը, կիրառման դեպքերը և ժամկետները, ինչպես նաև
պահպանելով անվտանգության կանոնները։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
310. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի և գործնական աշխատանքների միջոցով։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի, ջերմոց կամ ուսումնական
տնկարան, ծառերի ու թփերի էտի ու ձևավորման մասին դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ, մոդելներ կամ ֆիլմեր։

311. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ

312. Ուսումնառության արդյունք 3

Կատարել պտղատու ծառերի էտ և ձևավորում

313. Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է բացատրում պտղատու ծառերի էտի և ձևավորման առանձնահատկությունները,
2) ճիշտ է կատարում հնդավորների էտը և ձևավորումը,
3) ճիշտ է կատարում կորիզավորների էտը և ձևավորումը,

4) ճիշտ է կատարում ընկուզավորների էտը և ձևավորումը,
5 ) ճիշտ է կատարում հատապտղավորների էտը և ձևավորումը,
6) ճիշտ է կատարում չոր մերձարևադարձայինների էտը և ձևավորումը,
7) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:
314. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կամ նախագծային առաջադրանքների
միջոցով։
Դիտարկվում և գնահատվում է ուսանողի աշխատանքը ուսումնական այգում կամ ջերմոցում՝ դասընթացի ամբողջ
ընթացքում։ Առաջարկվում է աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ ներկայացնել աշխատանքի
կարգը՝ մոդելների կամ պաստառների վրա։
Ուսանողին

կհանձնարարվի

ուսումնափորձնական

այգում

կամ

ջերմոցում

կատարել

հնդավոր,

կորիզավոր,

ընկուզավոր, հատապտղավոր և չոր մերձարևադարձային բուսատեսակների էտ և ձևավորում՝ բացատրելով էտի և
ձևավորման առանձնահատկությունները, և պահպանելով աշխատանքի անվտանգության կանոնները։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
315. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի և գործնական աշխատանքների միջոցով։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի, ջերմոց կամ ուսումնական
տնկարան, ծառերի ու թփերի էտի ու ձևավորման մասին դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ, մոդելներ կամ ֆիլմեր։

316. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը
317. Ուսումնառության արդյունք 4

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 8 ժամ
Կատարել դեկորատիվ ծառերի և թփերի սաղարթի ձևավորում

318. Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է բացատրում դեկորատիվ ծառերի և թփերի սաղարթի ձևավորման առանձնահատկությունները,
2) ճիշտ է կատարում դեկորատիվ ծառերի և թփերի սաղարթի ձևավորումը՝ ըստ ծառատեսակների,
3) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

319. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կամ նախագծային առաջադրանքների
միջոցով։
Դիտարկվում և գնահատվում է ուսանողի աշխատանքը ուսումնական այգում կամ ջերմոցում՝ դասընթացի ամբողջ
ընթացքում։ Առաջարկվում է աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ ներկայացնել աշխատանքի
կարգը՝ մոդելների կամ պաստառների վրա։
Ուսանողին կհանձնարարվի ուսումնափորձնական այգում կամ ջերմոցում ըստ ծառատեսակների կատարել դեկորատիվ
ծառերի և թփերի սաղարթի ձևավորում՝ բացատրելով ձևավորման առանձնահատկությունները, և պահպանելով
աշխատանքի անվտանգության կանոնները:
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
320. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի և գործնական աշխատանքների միջոցով։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի, ջերմոց կամ ուսումնական
տնկարան, ծառերի ու թփերի էտի ու ձևավորման մասին դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ, մոդելներ կամ ֆիլմեր։

321. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՊԱՅՔԱՐ ԱՅԳՈՒ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈԼԱԽՈՏԵՐԻ ԴԵՄ»
322. Մոդուլի դասիչը

ՊԳ-Ա-3-14-008

323. Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է ձևավորել

այգու ծառերի, թփերի, սիզամարգերի և ծաղկանոցների հիվանդությունները,

վնասատուներին և մոլախոտերը ճանաչելու և դրանց դեմ պայքարելու հմտություններ:
324. Մոդուլի տևողությունը

54 ժամ
այդ թվում՝
տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 42 ժամ

325. Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԱՀ-ԱԱՕ-5-14-001 «Անվտանգություն և առաջին
օգնություն»,

ՊԳ-Ա-3-14-001 «Այգեգործական գործիքների ճանաչում և օգտագործում», ՊԳ-Ա-3-14-002 «Այգիներում

մշակվող բուսատեսակներ», ՊԳ-Ա-3-14-003 «Այգու հողերի գյուղատնտեսական մշակում» մոդուլները։
326. Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է։

327. Ուսումնառության
արդյունքները

1. Տարբերակել այգու հիվանդությունների, վնասատուների և մոլախոտերի տեսակները՝ ըստ նախանշանների և
ժամկետների
2. Տարբերակել այգու հիվանդությունների,վնասատուների և մոլախոտերի դեմ ինտեգրված մեթոդներով (ագրոտեխնիկական, մեխանիկական, կենսաբանական, կարանտին և քիմիական) պայքարի միջոցառումները
3. Կատարել պտղատու ծառերի և թփերի հիվանդությունների, վնասատուներիև մոլախոտերի դեմ պայքարի
միջոցառումներ՝ օգտագործելով պայքարի ինտեգրված մեթոդներ
4. Կատարել դեկորատիվ ծառերի և թփերի հիվանդությունների, վնասատուներիև մոլախոտերի դեմ պայքարի
միջոցառումներ՝ օգտագործելով պայքարի ինտեգրված մեթոդներ
5. Կատարել սիզամարգերի և ծաղկանոցների հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի միջոցառումներ՝
օգտագործելով պայքարի ինտեգրված մեթոդներ
6. Կազմակերպել այգու հիվանդությունների, վնասատուների և մոլախոտերի դեմ պայքարը՝ պահպանելով շրջակա
միջավայրի, բնական կենսոլորտի, մարդու առողջության պահպանման էկոլոգիական սկզբունքները

328.

Ուսումնառության արդյունք 1

329. Կատարման չափանիշներ

Տարբերակել այգու հիվանդությունների, վնասատուների և մոլախոտերի տեսակները՝ ըստ նախանշանների և
ժամկետների
1) ճիշտ է ներկայացնում այգու ծառերի, թփերի, սիզամարգերի և ծաղկանոցների հիվանդությունները, դրանց
առանձնահատկությունները և պայքարի միջոցառումները՝ ըստ նախանշանների, ժամկետների և աճի փուլերի,
2) ճիշտ է բացատրում այգու ծառերի, թփերի, սիզամարգերի և ծաղկանոցների վնասատուներին, դրանց առանձնահատկությունները և պայքարի միջոցառումները՝ ըստ նախանշանների, ժամկետների և աճի փուլերի,
3) ճիշտ է ներկայացնում այգու մոլախոտերի տեսակները, դրանց առանձնահատկությունները և պայքարի
միջոցառումները՝ ըստ տեսակների և ժամկետների։

330. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կամ նախագծային առաջադրանքների
միջոցով։
Դիտարկվում և գնահատվում է ուսանողի աշխատանքը ուսումնական այգում կամ ջերմոցում՝ դասընթացի ամբողջ
ընթացքում։ Առաջարկվում է աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ ներկայացնել աշխատանքի
կարգը՝ մոդելների կամ պաստառների վրա։
Ուսանողին կհանձնարարվի ուսումնափորձնական այգում կամ ջերմոցում ներկայացնել այգու ծառերի, թփերի,
սիզամարգերի և ծաղկանոցների բնորոշ հիվանդությունները, վնասատուներին, մոլախոտերի տեսակները, բացատրել
դրանց առանձնահատկությունները և պայքարի միջոցառումները՝ ըստ նախանշանների, ժամկետների և աճի փուլերի։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
331. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի և գործնական աշխատանքների միջոցով։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի, ջերմոց կամ ուսումնական
տնկարան, այգու հիվանդությունների, վնասատուների և մոլախոտերի դեմ պայքարի մասին դիդակտիկ նյութեր՝
պաստառներ, մոդելներ կամ ֆիլմեր։

332. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը
333.
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334. Կատարման չափանիշներ

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ
Տարբերակել այգու հիվանդությունների, վնասատուների և մոլախոտերի դեմ ինտեգրված մեթոդներով (ագրոտեխնիկական, մեխանիկական, կենսաբանական, կարանտին և քիմիական) պայքարի միջոցառումները
1) ճիշտ է տարբերակում և ներկայացնում այգու հիվանդությունների, վնասատուների և մոլախոտերի դեմ պայքարի
ագրոտեխնիկական միջոցառումները,
2) ճիշտ է բացատրում այգու հիվանդությունների, վնասատուների և մոլախոտերի դեմ պայքարի մեխանիկական
միջոցառումները,
3) ճիշտ է տարբերակում և ներկայացնում այգու հիվանդությունների, վնասատուների և մոլախոտերի դեմ պայքարի
կենսաբանական միջոցառումները,
4) ճիշտ է ներկայացնում այգու հիվանդությունների, վնասատուների և մոլախոտերի դեմ պայքարի կարանտին
միջոցառումները,
5) ճիշտ է տարբերակում և բացատրում այգու հիվանդությունների, վնասատուների և մոլախոտերի դեմ պայքարի
քիմիական միջոցառումները։

335. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կամ նախագծային առաջադրանքների
միջոցով։
Դիտարկվում և գնահատվում է ուսանողի աշխատանքը ուսումնական այգում կամ ջերմոցում՝ դասընթացի ամբողջ
ընթացքում։ Առաջարկվում է աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ ներկայացնել աշխատանքի
կարգը՝ մոդելների կամ պաստառների վրա։
Ուսանողին կհանձնարարվի ուսումնափորձնական այգում կամ ջերմոցում ներկայացնել այգու հիվանդությունների,
վնասատուների և մոլախոտերի դեմ պայքարի ագրոտեխնիկական, մեխանիկական, կենսաբանական, կարանտին և
քիմիական միջոցառումները, բացատրել դրանց տարբերություններն ու առանձնահատկությունները։

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
336. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի, գործնական աշխատանքների միջոցով։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի, ջերմոց կամ ուսումնական
տնկարան, այգու հիվանդությունների, վնասատուների և մոլախոտերի դեմ պայքարի մասին դիդակտիկ նյութեր՝
պաստառներ, մոդելներ կամ ֆիլմեր։

337. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը
338.
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339. Կատարման չափանիշներ

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ
Կատարել պտղատու ծառերի և թփերի հիվանդությունների, վնասատուների և մոլախոտերի դեմ պայքարի
միջոցառումներ՝ օգտագործելով պայքարի ինտեգրված մեթոդներ
1) ճիշտ է տարբերակում պտղատու ծառերի հիվանդությունները, մոլախոտերը և վնասատուներին,
2) ճիշտ է կիրառում պտղատու ծառերի հիվանդությունների վնասատուների և մոլախոտերի դեմ պայքարի միջոցները,
3) ճիշտ է ընտրում բուժանյութերը՝ պահպանելով ժամկետները և ապահովելով բուժանյութերի համատեղելիությունը,
4) ճիշտ է կատարում պտղատուների հիվանդությունների դեմ պայքարի աշխատանքները,
5) ճիշտ է կատարում պտղատուների վնասատուների և մոլախոտերի դեմ պայքարի աշխատանքները,
6) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները։

340. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կամ նախագծային առաջադրանքների
միջոցով։
Դիտարկվում և գնահատվում է ուսանողի աշխատանքը ուսումնական այգում կամ ջերմոցում՝ դասընթացի ամբողջ
ընթացքում։ Առաջարկվում է աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ ներկայացնել աշխատանքի
կարգը՝ մոդելների կամ պաստառների վրա։

Ուսանողին

կհանձնարարվի

ուսումնափորձնական

այգում

կամ

ջերմոցում

տարբերակել

պտղատու

ծառերի

հիվանդությունները, մոլախոտերը և վնասատուներին և կիրառել դրանց դեմ պայքարի միջոցները. ընտրել
բուժանյութերը՝

ապահովելով

դրանց

համատեղելիությունը,

պահպանելով

ժամկետները

և

աշխատանքի

անվտանգության կանոնները։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
341. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի և գործնական աշխատանքների միջոցով։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի, ջերմոց կամ ուսումնական
տնկարան, այգու հիվանդությունների, վնասատուների և մոլախոտերի դեմ պայքարի մասին դիդակտիկ նյութեր՝
պաստառներ, մոդելներ կամ ֆիլմեր։

342. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը
343.
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344. Կատարման չափանիշներ

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 10 ժամ
Կատարել դեկորատիվ ծառերի և թփերի հիվանդությունների, վնասատուների և մոլախոտերի դեմ պայքարի
միջոցառումներ՝ օգտագործելով պայքարի ինտեգրված մեթոդներ
1) ճիշտ է տարբերակում դեկորատիվ ծառերի և թփերի հիվանդությունները, մոլախոտերը և վնասատուներին,
2) ճիշտ է կիրառում դեկորատիվ ծառերի և թփերի հիվանդությունների, մոլախոտերի և վնասատուների դեմ պայքարի
միջոցները,
3) ճիշտ է ընտրում բուժանյութերը՝ պահպանելով ժամկետները և ապահովելով բուժանյութերի համատեղելիությունը,
4) ճիշտ է կատարում դեկորատիվ ծառերի և թփերի հիվանդությունների դեմ պայքարի աշխատանքները,
5) ճիշտ է կատարում դեկորատիվ ծառերի և թփերի վնասատուների վնասատուների և մոլախոտերի դեմ
պայքարի աշխատանքները,

6) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները։
345. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կամ նախագծային առաջադրանքների
միջոցով։
Դիտարկվում և գնահատվում է ուսանողի աշխատանքը ուսումնական այգում կամ ջերմոցում՝ դասընթացի ամբողջ
ընթացքում։ Առաջարկվում է աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ ներկայացնել աշխատանքի
կարգը՝ մոդելների կամ պաստառների վրա։
Ուսանողին կհանձնարարվի ուսումնափորձնական այգում կամ ջերմոցում տարբերակել դեկորատիվ ծառերի և թփերի
հիվանդությունները, մոլախոտերը և վնասատուներին և կիրառել դրանց դեմ պայքարի միջոցները. ընտրել
բուժանյութերը՝

ապահովելով

դրանց

համատեղելիությունը,

պահպանելով

ժամկետները

և

աշխատանքի

անվտանգության կանոնները։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
346. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի և գործնական աշխատանքների միջոցով։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի, ջերմոց կամ ուսումնական
տնկարան, այգու հիվանդությունների, վնասատուների և մոլախոտերի դեմ պայքարի մասին դիդակտիկ նյութեր՝
պաստառներ, մոդելներ կամ ֆիլմեր։

347. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը
348. Ուսումնառության արդյունք 5

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 8 ժամ
Կատարել սիզամարգերի և ծաղկանոցների հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի միջոցառումներ՝
օգտագործելով պայքարի ինտեգրված մեթոդներ

349. Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է տարբերակում սիզամարգերի և ծաղկանոցների հիվանդությունները և վնասատուներին,
2) ճիշտ է կիրառում սիզամարգերի և ծաղկանոցների հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի միջոցները,
3) ճիշտ է ընտրում բուժանյութերը՝ պահպանելով ժամկետները և ապահովելով բուժանյութերի համատեղելիությունը,
4) ճիշտ է կատարում սիզամարգերի և ծաղկանոցների հիվանդությունների դեմ պայքարի աշխատանքները,
5) ճիշտ է կատարում սիզամարգերի և ծաղկանոցների վնասատուների դեմ պայքարի աշխատանքները,
6) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները։

350. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կամ նախագծային առաջադրանքների
միջոցով։
Դիտարկվում և գնահատվում է ուսանողի աշխատանքը ուսումնական այգում կամ ջերմոցում՝ դասընթացի ամբողջ
ընթացքում։ Առաջարկվում է աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ ներկայացնել աշխատանքի
կարգը՝ մոդելների կամ պաստառների վրա։
Ուսանողին

կհանձնարարվի

ուսումնափորձնական

այգում

կամ

ջերմոցում

տարբերակել

սիզամարգերի

և

ծաղկանոցների հիվանդությունները և վնասատուներին և կիրառել դրանց դեմ պայքարի միջոցները. ընտրել
բուժանյութերը՝

ապահովելով

դրանց

համատեղելիությունը,

պահպանելով

ժամկետները

և

աշխատանքի

անվտանգության կանոնները։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
351. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի և գործնական աշխատանքների միջոցով։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի, ջերմոց կամ ուսումնական
տնկարան, այգու հիվանդությունների, վնասատուների և մոլախոտերի դեմ պայքարի մասին դիդակտիկ նյութեր՝
պաստառներ, մոդելներ կամ ֆիլմեր։

352. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը
353. Ուսումնառության արդյունք 6

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 8 ժամ
Կազմակերպել այգու հիվանդությունների, վնասատուների և մոլախոտերի դեմ պայքարը՝ պահպանելով շրջակա
միջավայրի, բնական կենսոլորտի, մարդու առողջության պահպանման էկոլոգիական սկզբունքները

354. Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է ընտրում օգտագործվող թունաքիմիկատների չափաբաժինները,
2) պահպանում է պայքարի միջոցառումների ժամկետները և պարբերականությունը,
3) ճիշտ է ընտրում և օգտագործում սարքավորումներն ու գործիքները,
4) ճիշտ է կազմակերպում այգու հիվանդությունների, վնասատուների և մոլախոտերի դեմ պայքարը:

355. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կամ նախագծային առաջադրանքների
միջոցով։
Դիտարկվում և գնահատվում է ուսանողի աշխատանքը ուսումնական այգում կամ ջերմոցում՝ դասընթացի ամբողջ
ընթացքում։ Առաջարկվում է աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ ներկայացնել աշխատանքի
կարգը՝ մոդելների կամ պաստառների վրա։
Ուսանողին կհանձնարարվի ուսումնափորձնական այգում կամ ջերմոցում ընտրել օգտագործվող թունաքիմիկատների
չափաբաժինները,

ներկայացնել

պայքարի

միջոցառումների

ժամկետները

և

պարբերականությունը,

ընտրել

սարքավորումներն ու գործիքները և ցուցադրել դրանց օգտագործման եղանակները։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
356. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի և գործնական աշխատանքների միջոցով։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի, ջերմոց կամ ուսումնական
տնկարան, այգու հիվանդությունների, վնասատուների և մոլախոտերի դեմ պայքարի մասին դիդակտիկ նյութեր՝

պաստառներ, մոդելներ կամ ֆիլմեր։
357. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ
ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՅԳՈՒ ԽՆԱՄՔ, ՈՌՈԳՈՒՄ, ՍՆՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՊԱՐԱՐՏԱՑՈՒՄ»

358. Մոդուլի դասիչը

ՊԳ-Ա-3-14-009

359. Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է ձևավորել այգուխնամքի, ոռոգման, սնուցման և պարարտացման աշխատանքներ կատարելու
հմտություններ:

360. Մոդուլի տևողությունը

30 ժամ
տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 22 ժամ

361. Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԱՀ-ԱԱՕ-5-14-001«Անվտանգություն և առաջին
օգնություն»,

ՊԳ-Ա-3-14-001 «Այգեգործական գործիքների ճանաչում և օգտագործում», ՊԳ-Ա-3-14-002 «Այգիներում

մշակվող բուսատեսակներ», ՊԳ-Ա-3-14-003 «Այգու հողերի գյուղատնտեսական մշակում» մոդուլները։
362. Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է։

363. Ուսումնառության
արդյունքները

1. Տարբերակել այգու խնամքի, ոռոգման, սնուցման և պարարտացման աշխատանքների տեսակները
2. Կատարել այգու ծառերի և թփերի խնամքը՝ վեգետացիայի և հանգստի շրջաններում
3. Կատարել այգու ոռոգում՝ պահպանելով ըստ բուսատեսակների ջրման նորմաներն ու ռեժիմները
4. Կատարել այգու սնուցում և պարարտացում՝ հաշվի առնելով տվյալ հողի առանձնահատկությունները և
մշակաբույսերի պահանջարկը

364. Ուսումնառության արդյունք 1

Տարբերակել այգու խնամքի, ոռոգման, սնուցման և պարարտացման աշխատանքների տեսակները

365. Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է ներկայացնում այգու խնամքի, ոռոգման, սնուցման և պարարտացման աշխատանքների տեսակները և դրանց
առանձնահատկությունները,
2) ճիշտ է ներկայացնում այգու խնամքի, ոռոգման, սնուցման և պարարտացման աշխատանքների տեսակները՝ ըստ
տարվա եղանակների,
3) ճիշտ է բացատրում երիտասարդ այգու խնամքի, ոռոգման, սնուցման և պարարտացման առանձնահատկությունները,
4) ճիշտ է ներկայացնում ծառերի բների խնամքի առանձնահատկությունները՝ կախված վաղ գարնանային կամ ուշ
աշնանային ջերմատատանումների առանձնահատկություններից,
5) տարբերակում է և ճիշտ է ներկայացնում բնական աղետներից (կարկտահարություն, ցրտահարություն) վնասված
ծառերի խնամքի, սնուցման և պարարտացման առանձնահատկությունները։

366. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կամ նախագծային առաջադրանքների
միջոցով։
Դիտարկվում և գնահատվում է ուսանողի աշխատանքը ուսումնական այգում կամ ջերմոցում՝ դասընթացի ամբողջ
ընթացքում։ Առաջարկվում է աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ ներկայացնել աշխատանքի
կարգը՝ մոդելների կամ պաստառների վրա։
Ուսանողին կհանձնարարվի ուսումնափորձնական այգում, լաբորատորիայում կամ ջերմոցում ներկայացնել այգու,
խնամքի, ոռոգման, սնուցման և պարարտացման աշխատանքների տեսակները՝ ըստ տարվա եղանակների և բացատրել
դրանց առանձնահատկությունները։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
367. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի և գործնական աշխատանքների միջոցով։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի, ջերմոց կամ ուսումնական
տնկարան, այգու ոռոգման, սնուցման և պարարտացման մասին դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ, մոդելներ կամ

ֆիլմեր։
368. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ

369. Ուսումնառության արդյունք 2

Կատարել այգու ծառերի և թփերի խնամքը՝ վեգետացիայի և հանգստի շրջաններում

370. Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է կատարում ծառերի և թփերի միջբույսային և միջշարային տարածությունների և բաժակների նորոգման,
փխրեցման ու մաքրման աշխատանքները,
2) ճիշտ է պատրաստում ծառերի բաժակները՝ըստ ծառատեսակների հասակի,
3) ճիշտ է պահպանում բնապահպանական և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

371. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կամ նախագծային առաջադրանքների
միջոցով։
Դիտարկվում և գնահատվում է ուսանողի աշխատանքը ուսումնական այգում կամ ջերմոցում՝ դասընթացի ամբողջ
ընթացքում։ Առաջարկվում է աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ ներկայացնել աշխատանքի
կարգը՝ մոդելների կամ պաստառների վրա։
Ուսանողին կհանձնարարվի ուսումնափորձնական այգում, լաբորատորիայում կամ ջերմոցում կատարել ծառերի և
թփերի միջբույսային և միջշարային տարածությունների և բաժակների նորոգում, մաքրում, փխրեցում,

նոր

ծառաբաժակների պատրաստում՝ պահպանելով ու բացատրելով բնապահպանական և աշխատանքի անվտանգության
կանոնները։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
372. Մեթոդաբանությունը և

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի և գործնական աշխատանքների միջոցով։

ռեսուրսները

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի, ջերմոց կամ ուսումնական
տնկարան, այգու ոռոգման, սնուցման և պարարտացման մասին դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ, մոդելներ կամ
ֆիլմեր։

373. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ

374. Ուսումնառության արդյունք 3

Կատարել այգու ոռոգում՝ պահպանելով ըստ բուսատեսակների ջրման նորմաներն ու ռեժիմները

375. Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է պահպանում այգու մշակաբույսերի ջրման նորմաներն ու ռեժիմները՝ ըստ բուսատեսակների,
2) ճիշտ է կատարում ոռոգումը` օգտագործելով համապատասխան գործիքներ, մեխանիզմներ,
3) ճիշտ է պահպանում բնապահպանական և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

376. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կամ նախագծային առաջադրանքների
միջոցով։
Դիտարկվում և գնահատվում է ուսանողի աշխատանքը ուսումնական այգում կամ ջերմոցում՝ դասընթացի ամբողջ
ընթացքում։ Առաջարկվում է աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ ներկայացնել աշխատանքի
կարգը՝ մոդելների կամ պաստառների վրա։
Ուսանողին կհանձնարարվի ուսումնափորձնական այգում կամ ջերմոցում կատարել այգու ոռոգում՝ օգտագործելով
համապատասխան գործիքներ, մեխանիզմներ՝ պահպանելով ու բացատրելով ըստ բուսատեսակների ջրման նորմաներն
ու ռեժիմները, բնապահպանական և աշխատանքի անվտանգության կանոնները։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
377. Մեթոդաբանությունը և

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի և գործնական աշխատանքների միջոցով։

ռեսուրսները

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի, ջերմոց կամ ուսումնական
տնկարան, այգու ոռոգման, սնուցման և պարարտացման

մասին դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ, մոդելներ կամ

ֆիլմեր։
378. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը
379. Ուսումնառության արդյունք 4

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ
Կատարել այգու սնուցում և պարարտացում՝ հաշվի առնելով տվյալ հողի առանձնահատկությունները և մշակաբույսերի
պահանջարկը

380. Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է ներկայացնում պարարտանյութերի տարբեր տեսակների նշանակությունը և կիրառությունը,
2) հողատեսակից կախված ճիշտ է ընտրում պարարտանյութերի տեսակները,
3) ճիշտ է որոշում այգու սնուցման և պարարտացման ռեժիմները և չափաքանակները,
4) ճիշտ է որոշում ինտենսիվ սնուցման և պարարտացման անհրաժեշտությունը՝ կախված բույսերի և հողի
պահանջարկից,
5) կարողանում է պատրաստել սնուցող խառնուրդներ՝ ըստ հողի և բուսատեսակի պահանջարկի,
6) կատարում է այգու սնուցում և պարարտացում՝ օգտագործելով նաև մեքենայացված սարքավորումներ,
7) ճիշտ է պահպանում բնապահպանական և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

381. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կամ նախագծային առաջադրանքների
միջոցով։
Դիտարկվում և գնահատվում է ուսանողի աշխատանքը ուսումնական այգում կամ ջերմոցում՝ դասընթացի ամբողջ
ընթացքում։ Առաջարկվում է աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ ներկայացնել աշխատանքի
կարգը՝ մոդելների կամ պաստառների վրա։
Ուսանողին

կհանձնարարվի

ուսումնափորձնական

այգում,

լաբորատորիայում

կամ

ջերմոցում

ընտրել

պարարտանյութերի տեսակները՝ կախված հողատեսակից, որոշել սնուցման և պարարտացման ռեժիմներն ու
չափաքանակները, պատրաստել սնուցող խառնուրդներ՝ կախված բուսատեսակների և հողի պահանջարկից և
ներկայացնել դրանց նշանակությունն ու կիրառությունը, բնապահպանական և աշխատանքի անվտանգության
կանոնները։ Հնարավորության դեպքում առաջարկել այգու սնուցում և պարարտացում կատարել՝ օգտագործելով նաև
մեքենայացված սարքավորումներ:
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
382. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի և գործնական աշխատանքների միջոցով։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի, ջերմոց կամ ուսումնական
տնկարան, այգու ոռոգման, սնուցման և պարարտացման

մասին դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ, մոդելներ կամ

ֆիլմեր։
383. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ
ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔ ԵՎ ՀԵՏԲԵՔԱՀԱՎԱՔԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»

384. Մոդուլի դասիչը

ՊԳ-Ա-3-14-010

385. Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է ձևավորել մշակաբույսերի բերքահավաքը և հետբերքահավաքային աշխատանքները ճիշտ
կազմակերպելու հմտություններ։

386. Մոդուլի տևողությունը

24 ժամ
Այդ թվում՝
տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 16 ժամ

387. Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրելԱՀ-ԱԱՕ-5-14-001«Անվտանգություն և առաջին
օգնություն»,

ՊԳ-Ա-3-14-001 «Այգեգործական գործիքների ճանաչում և օգտագործում», ՊԳ-Ա-3-14-002 «Այգիներում

մշակվող բուսատեսակներ», ՊԳ-Ա-3-14-003 «Այգու հողերի գյուղատնտեսական մշակում», ՊԳ-Ա-3-14-008 «Պայքար այգու
հիվանդությունների, վնասատուների և մոլախոտերի դեմ» մոդուլները:
388. Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է։

389. Ուսումնառության
արդյունքները

1. Ճանաչել պտուղների, հատապտուղների, ծաղկաբույսերի առանձին տեսակների հասունացման նշանները
2. Կատարել պտուղների տարբեր տեսակների բերքահավաք և պահեստավորում
3. Կատարել հատապտուղների տարբեր տեսակների բերքահավաք և պահեստավորում
4. Կատարել ծաղկաբույսերի տարբեր տեսակների սերմերի, սոխուկների հավաքում, տեսակավորում և պահպանում

390. Ուսումնառության արդյունք 1

Ճանաչել պտուղների, հատապտուղների, ծաղկաբույսերի առանձին տեսակների հասունացման նշանները

391. Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է ներկայացնում բերքահավաքի տնտեսական կարևորությունը,
2) ճիշտ է բացատրում բերքահավաքի՝ որպես գյուղատնտեսական աշխատանքների ավարտական փուլի
նշանակությունը և անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները,
3) ճիշտ է ներկայացնում պտուղների, հատապտուղների, ծաղկաբույսերի առանձին տեսակների հասունացման
ժամկետները,
4) ճանաչում է պտուղների, հատապտուղների, ծաղկաբույսերի առանձին տեսակների հասունացման նշանները:

392. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կամ նախագծային առաջադրանքների
միջոցով։
Դիտարկվում և գնահատվում է ուսանողի աշխատանքը ուսումնական այգում կամ ջերմոցում՝ դասընթացի ամբողջ
ընթացքում։ Առաջարկվում է աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ ներկայացնել աշխատանքի
կարգը՝ մոդելների կամ պաստառների վրա։

Ուսանողին կհանձնարարվի ուսումնափորձնական այգում կամ ջերմոցում ճանաչել պտուղների, հատապտուղների,
ծաղկաբույսերի առանձին տեսակների հասունացման նշանները՝ ըստ ժամկետների, ներկայացնել բերքահավաքի
համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները, ինչպես նաև բացատրել բերքահավաքի նշանակությունը
և տնտեսական կարևորությունը։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
393. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի և գործնական աշխատանքների միջոցով։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի, ջերմոց կամ ուսումնական
տնկարան, բերքահավաքի մասին դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ, մոդելներ կամ ֆիլմեր։

394. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 2 ժամ

395. Ուսումնառության արդյունք 2

Կատարել պտուղների տարբեր տեսակների բերքահավաք և պահեստավորում

396. Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է կատարում բերքահավաքը՝ պտուղների տարբեր տեսակներին համապատասխան,
2) ճիշտ է ընտրում պտուղների տարբեր տեսակներին համապատասխան տարաները, ճիշտ է տեսակավորում
հավաքված բերքը և դասավորում տարաներում,
4) ճիշտ է կազմակերպում պտուղների հետբերքահավաքային աշխատանքները՝ բերքի փաթեթավորումը, տեղափոխումը
և պահպանությունը,
5) օրգանական բերքի պահպանությունը կազմակերպում է առանց քիմիական նյութերի և թունաքիմիկատների,
6) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

397. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կամ նախագծային առաջադրանքների
միջոցով։

Դիտարկվում և գնահատվում է ուսանողի աշխատանքը ուսումնական այգում կամ ջերմոցում՝ դասընթացի ամբողջ
ընթացքում։ Առաջարկվում է աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ ներկայացնել աշխատանքի
կարգը՝ մոդելների կամ պաստառների վրա։
Ուսանողին կհանձնարարվի ուսումնափորձնական այգում կամ ջերմոցում կատարել պտուղների տարբեր տեսակների
բերքահավաք՝ պահպանելով համապատասխան կանոնները, ընտրել համապատասխան տարաները, տեսակավորել
հավաքված բերքը և դասավորել, կատարել բերքի փաթեթավորում, ինչպես նաև ներկայացնել բերքի տեղափոխման և
պահպանության կանոնները և օրգանական բերքն առանց քիմիական նյութերի ու թունաքիմիկատների պահպանության
կազմակերպման առանձնահատկությունները։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
398. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի և գործնական աշխատանքների միջոցով։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի, ջերմոց կամ ուսումնական
տնկարան, բերքահավաքի մասին դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ, մոդելներ կամ ֆիլմեր։

399. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ

400. Ուսումնառության արդյունք 3

Կատարել հատապտուղների տարբեր տեսակների բերքահավաք և պահեստավորում

401. Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է կատարում բերքահավաքը՝ հատապտուղների տարբեր տեսակներին համապատասխան,
2) ճիշտ է ընտրում հատապտուղների տարբեր տեսակներին համապատասխան տարաները, ճիշտ է տեսակավորում
հավաքված բերքը և դասավորում տարաներում,
3) ճիշտ է կազմակերպում հատապտուղների հետբերքահավաքային աշխատանքները՝ բերքի տեղափոխումը և
պահպանությունը,

4) օրգանական բերքի պահպանությունը կազմակերպում է առանց քիմիական նյութերի և թունաքիմիկատների,
5) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:
402. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կամ նախագծային առաջադրանքների
միջոցով։
Դիտարկվում և գնահատվում է ուսանողի աշխատանքը ուսումնական այգում կամ ջերմոցում՝ դասընթացի ամբողջ
ընթացքում։ Առաջարկվում է աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ ներկայացնել աշխատանքի
կարգը՝ մոդելների կամ պաստառների վրա։
Ուսանողին կհանձնարարվի ուսումնափորձնական այգում կամ ջերմոցում կատարել հատապտուղների տարբեր
տեսակների բերքահավաք՝ պահպանելով համապատասխան կանոնները, ընտրել համապատասխան տարաներ,
տեսակավորել հավաքված բերքը և դասավորել, կատարել բերքի փաթեթավորում, ինչպես նաև ներկայացնել բերքի
տեղափոխման և պահպանության կանոնները, օրգանական բերքը առանց քիմիական նյութերի և թունաքիմիկատների
պահպանության կազմակերպման առանձնահատկությունները։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
403. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի և գործնական աշխատանքների միջոցով։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի, ջերմոց կամ ուսումնական
տնկարան, բերքահավաքի մասին դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ, մոդելներ կամ ֆիլմեր։

404. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը
405. Ուսումնառության արդյունք 4

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ
Կատարել ծաղկաբույսերի տարբեր տեսակների սերմերի, սոխուկների հավաքում, տեսակավորում և պահպանում

406. Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է հավաքում, տեսակավորում և պահպանում ծաղկաբույսերի տարբեր տեսակների սերմերը՝ հաշվի առնելով
ժամկետները,
2) ճիշտ է հավաքում, տեսակավորում և պահպանում ծաղկաբույսերի տարբեր տեսակների սոխուկները՝ հաշվի առնելով
ժամկետները։

407. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կամ նախագծային առաջադրանքների
միջոցով։
Դիտարկվում և գնահատվում է ուսանողի աշխատանքը ուսումնական այգում կամ ջերմոցում՝ դասընթացի ամբողջ
ընթացքում։ Առաջարկվում է աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ ներկայացնել աշխատանքի
կարգը՝ մոդելների կամ պաստառների վրա։
Ուսանողին կհանձնարարվի ուսումնափորձնական այգում կամ ջերմոցում հավաքել, տեսակավորել և պահպանել
ծաղկաբույսերի տարբեր տեսակների սերմերը և սոխուկները՝ հաշվի առնելով ժամկետները։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
408. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի և գործնական աշխատանքների միջոցով։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի, ջերմոց կամ ուսումնական
տնկարան, բերքահավաքի մասին դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ, մոդելներ կամ ֆիլմեր։

409. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 2 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ « ԷԿՈԼՈԳԻԱՊԵՍ ՄԱՔՈՒՐ ԲՈՒՍԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԱՃԵՑՈՒՄ»

410. Մոդուլի դասիչը

ՊԳ-Ա-3-14-011

411. Մոդուլին պատակը

Մոդուլի նպատակն է ձևավորել օրգանական գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու, առանց քիմիական նյութերի և հանքային
պարատանյութերի էկոլոգիապես մաքուր բուսատեսակներ աճեցնելու հմտություններ։

412. Մոդուլի տևողությունը

18 ժամ
այդ թվում՝
տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 12 ժամ

413. Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրելԱՀ-ԱԱՕ-5-14-001 «Անվտանգություն և առաջին
օգնություն»,

ՊԳ-Ա-3-14-001 «Այգեգործական գործիքների ճանաչում և օգտագործում», ՊԳ-Ա-3-14-002 «Այգիներում

մշակվող բուսատեսակներ», ՊԳ-Ա-3-14-003 «Այգու հողերի գյուղատնտեսական մշակում», ՊԳ-Ա-3-14-007 «Ծառերի ու
թփերի տնկում և խնամք», ՊԳ-Ա-3-14-008 «Պայքար այգու հիվանդությունների, վնասատուների և մոլախոտերի դեմ»,
ՊԳ-Ա-3-14-009 «Այգու խնամք, ոռոգում, սնուցում և պարարտացում» մոդուլները։
414. Մոդուլի գնահատմանկարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է։

415. Ուսումնառության
արդյունքները

1. Հիմնավորել օրգանական գյուղատնտեսության անհրաժեշտությունը և նպատակները
2. Օգտագործել օրգանական գյուղատնտեսության մեջ կիրառվող միջոցները
3. Կիրառել օրգանական գյուղատնտեսության հիմնական մեթոդներն ու միջոցառումները

416. Ուսումնառության արդյունք 1

Հիմնավորել օրգանական գյուղատնտեսության անհրաժեշտությունը և նպատակները

417. Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է բացատրում «օրգանական գյուղատնտեսություն», «էկոլոգիապես մաքուր կամ օրգանական արտադրանք» հասկացությունները,
2) ճիշտ է ներկայացնում օրգանական գյուղատնտեսության դերը էկոհամակարգերի, հողերի բերրիության և կենսաբազմազանության պահպանության, մարդկանց ու կենդանիների համար անվտանգ կենսամիջավայր և սնունդ
ապահովելու, հողի, ջրի և օդի աղտոտման նվազեցման հարցերում։

418. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կամ նախագծային առաջադրանքների
միջոցով։
Դիտարկվում և գնահատվում է ուսանողի աշխատանքը ուսումնական այգում կամ ջերմոցում՝ դասընթացի ամբողջ
ընթացքում։ Առաջարկվում է աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ ներկայացնել աշխատանքի
կարգը՝ մոդելների կամ պաստառների վրա։
Ուսանողին կհանձնարարվի ներկայացնել օրգանական գյուղատնտեսության դերը՝ բացատրելով «օրգանական
գյուղատնտեսություն», «էկոլոգիապես մաքուր կամ օրգանական արտադրանք» հասկացությունները։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
419. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի և գործնական աշխատանքների միջոցով։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի, ջերմոց կամ ուսումնական
տնկարան, օրգանական գյուղատնտեսության մասին դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ, մոդելներ կամ ֆիլմեր։

420. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 2 ժամ

421. Ուսումնառության արդյունք 2

Օգտագործել օրգանական գյուղատնտեսության մեջ կիրառվող միջոցները

422. Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է պատրաստում բուսական ծագման օրգանական պարարտանյութերը (կենսահումուս, կոմպոստ և այլն),
2) ճիշտ է կազմակերպում կանաչ պարարտացումը կամ սիդերացիան,
3) ճիշտ է օգտագործում բուսական ծագման օրգանական պարարտանյութերը,
4) ճիշտ է մշակում կենդանական ծագման օրգանական պարարտանյութերը (գոմաղբ, թռչնաղբ),
5) ճիշտ է հասունացնում կենդանական ծագման օրգանական պարարտանյութերը,

6) ճիշտ է օգտագործում կենդանական ծագման օրգանական պարարտանյութերը։
423. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կամ նախագծային առաջադրանքների
միջոցով։
Դիտարկվում և գնահատվում է ուսանողի աշխատանքը ուսումնական այգում կամ ջերմոցում՝ դասընթացի ամբողջ
ընթացքում։ Առաջարկվում է աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ ներկայացնել աշխատանքի
կարգը՝ մոդելների կամ պաստառների վրա։
Ուսանողին կհանձնարարվի ուսումնափորձնական այգում, ջերմոցում կամ լաբորատորիայում պատրաստել և
օգտագործել բուսական ծագման օրգանական պարարտանյութեր (կենսահումուս, կոմպոստ և այլն), կազմակերպել
կանաչ պարարտացում, մշակել, հասունացնել և օգտագործել կենդանական ծագման օրգանական պարարտանյութեր
(գոմաղբ, թռչնաղբ)։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
424. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի և գործնական աշխատանքների միջոցով։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի, ջերմոց կամ ուսումնական
տնկարան, օրգանական գյուղատնտեսության մասին դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ, մոդելներ կամ ֆիլմեր։

425. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ

426. Ուսումնառության արդյունք 3

Կիրառել օրգանական գյուղատնտեսության հիմնական մեթոդներն ու միջոցառումները

427. Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է ներկայացնում ցանքաշրջանառության (տարածության և ժամանակի մեջ մշակաբույսերի հաջորդականության)
դերը հողի առողջացման, բերրիացման, վնասատուների, հիվանդությունների և մոլախոտերի դեմ պայքարի գործում,
2) ճիշտ է կիրառում մոլախոտերի, հիվանդությունների և վնասատուների դեմ ոչ քիմիական միջոցներով պայքարի

մեթոդները,
3) ճիշտ է կիրառում հողի մշակման տարբեր եղանակները՝ հողի կառուցվածքի բարելավման, հողում խոնավության
պահպանման, մոլախոտերի, հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի նպատակով,
4) ճիշտ է ընտրում բարձր բերքատու, լավ ծլունակություն ունեցող, և դիմացկուն տեսակների սերմերը,
5) ճիշտ է կազմակերպում ոռոգումը՝ ապահովելով հողի ֆիզիկամեխանիկական և կենսաբանական հատկությունների,
մերձհողյա օդի միկրոկլիմայի պահպանումը։
428. Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կամ նախագծային առաջադրանքների
միջոցով։
Դիտարկվում և գնահատվում է ուսանողի աշխատանքը ուսումնական այգում կամ ջերմոցում՝ դասընթացի ամբողջ
ընթացքում։ Առաջարկվում է աշխատանքները կատարել ուսումնափորձնական այգում կամ ներկայացնել աշխատանքի
կարգը՝ մոդելների կամ պաստառների վրա։
Ուսանողին կհանձնարարվի ուսումնափորձնական այգում կամ ջերմոցում ներկայացնել ցանքաշրջանառության, հողի
մշակման տարբեր եղանակների, ճիշտ ոռոգման դերը, կիրառել կամ ներկայացնել մոլախոտերի, հիվանդությունների և
վնասատուների դեմ ոչ քիմիական միջոցներով պայքարի մեթոդները, ընտրել բարձր բերքատու, լավ ծլունակություն
ունեցող, և դիմացկուն տեսակների սերմերը։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական հանձնարարությունները։
429. Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքի և գործնական աշխատանքների միջոցով։
Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնափորձնական այգի, ջերմոց կամ ուսումնական
տնկարան, օրգանական գյուղատնտեսության մասին դիդակտիկ նյութեր՝ պաստառներ, մոդելներ կամ ֆիլմեր։

430. Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ
գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ

