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1.

àð²Î²ìàðØ²Ü ÀÜ¸Ð²Üàôð ´ÜàôÂ²¶ÆðÀ

1.1.

3106 - §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëï-Ù»ù»Ý³í³ñ¦ áñ³Ï³íáñáõ-ÙÁ
Ñ³ëï³ïí³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2006Ã. ÑáõÝí³ñÇ 12-Ç N
73-Ü áñáßÙ³Ùµ:

1.2.

àñ³Ï³íáñÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ`

²ñÑ»ëï³íáñ:

1.3. àñ³Ï³íáñÙ³Ý ï³ñ³Ï³ñ·Áª

3-4

1.4. Ø³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÁª

3601 - §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÙ¦:

1.5. ²ñÅ»ùÁ`

----1

1.6.

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ2 Å³ÙÏ»ïÁ` 1 ï³ñÇ

1.7.

ÎñÃáõÃÛ³Ý Ó¨Áª

1.8.

àñ³Ï³íáñÙ³Ý µÝáõÃ³·ÇñÁ
1.8.1.

³éÏ³ (ó»ñ»Ï³ÛÇÝ):

¼µ³ÕÙáõÝùÁ.

§¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëï-Ù»ù»Ý³í³ñ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÁ Ï³ñáÕ ¿
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ñ»ï¨Û³É ½µ³ÕÙáõÝùÁª Áëï ÐÐ ¼µ³ÕÙáõÝùÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·ãÇ`

8331 §ü»ñÙ³Ý»ñÇ, ³Ýï³éïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ß³ñÅÇã³íáñ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ
Ù»ù»Ý³í³ñÝ»ñ¦
1.8.2.

Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÝ»ñÁª Áëï ÐÐ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·ãÇª
01. ¶ÚàôÔ²îÜîºêàôÂÚàôÜ, àðêàð¸àôÂÚàôÜ ºì Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÆ
Ø²îàôòàôØ ²Ú¸ ´Ü²¶²ì²èÜºðàôØ
02. ²Üî²è²ÚÆÜ îÜîºêàôÂÚàôÜ ºì Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÆ Ø²îàôòàôØ ²Ú¸
´Ü²¶²ì²èàôØ

1.8.3.

Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ3.

-----

1

ÏÉñ³óíÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áí áõëáõóÙ³Ý ³ÝóÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ:
ÙÇçÝ³Ï³ñ· (ÉñÇí) ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÏñÃáõÃÛ³Ý ÑÇÙùáí:
3
ÏÉñ³óíÇ ÐÐ ¼µ³ÕÙáõÝùÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ½µ³ÕÙáõÝùÇ å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÁ ÁÝ¹áõÝáõÉ Ñ»ïá:
2

4

1.8.4.

Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ4.

----1.8.5.

Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ5.
•

•
•
•

1.8.6.

Î³ï³ñ»É ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, ³å³Ñáí»Éáí
·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ùß³Ï³µáõÛë»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³·ñáï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨
ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ.
îñ³Ïïáñ³ÛÇÝ Ïó³Ýùáí Ï³ï³ñ»É µ»éÝ»ñÇ ÷áË³¹ñáõÙÝ»ñ.
Î³ï³ñ»É ïñ³ÏïáñÝ»ñÇ ¨ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý
¨ Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ.
²å³Ñáí»É Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¨ µÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý
Ï³ÝáÝÝ»ñÁ.

àñ³Ï³íáñÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
ä³Ñ³ÝçíáõÙ »Ý É³ÛÝ, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ, ïíÛ³É áÉáñïÇÝ Ñ³ïáõÏ ·áñÍÝ³Ï³Ý ¨ ï³ññ³Ï³Ý

ï»ë³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ áõÕÕáñ¹Ù³Ý Ý»ñùá ËÝ¹ÇñÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ:
êáíáñáÕÝ»ñÁ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ »Ý ÏñáõÙ Çñ»Ýó áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¨ áõÝ»Ý ·áñÍÝ³Ï³Ý
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ÷áñÓ ³ßË³ï³ÝùÇ Ï³Ù áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý áñ¨¿ ³é³ÝÓÇÝ áÉáñïáõÙ:
ÐÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
ú·ï³·áñÍ»É ïíÛ³É µÝ³·³í³éÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñ ÉáõÍ»Éáõ ÙÇ ß³ñù ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨
óáõó³µ»ñ»É

ë»÷³Ï³Ý

Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ

Ù»Ãá¹Ý»ñÇ,

·áñÍÇùÝ»ñÇ

¨

ÝÛáõÃ»ñÇ

ÁÝïñáõÃÛ³Ý

¨

Ñ³ñÙ³ñ»óÙ³Ý ÙÇçáóáí: ¶Ý³Ñ³ï»É ï³ñµ»ñ Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ:
²ÝÓÝ³Ï³Ý ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ

(³) ÆÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝ ¨ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ
êï³ÝÓÝ»É ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¨ óáõó³µ»ñ»É áñáß ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝ
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ¹»ñáõÙ Ï³Ù áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý Ù»ç` ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³ÛáõÝ, ë³Ï³ÛÝ áñáß ÷á÷áË³Ï³Ý
·áñÍáÝÝ»ñáí ÙÇç³í³ÛñáõÙ:

(µ) àõëáõÙÝ³é»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ
ä³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ Ïñ»É ë»÷³Ï³Ý áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:

(·) Ð³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ
Æñ³Ï³Ý³óÝ»É ·ñ³íáñ ¨ µ³Ý³íáñ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÙ ¨ ³ñÓ³·³Ýù»É ³Û¹åÇëÇ Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³ÝÁ:
ä³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ëï³ÝÓÝ»É ë»÷³Ï³Ý ³ÝÓÝ ÁÝÏ³É»Éáõ (ÇÝùÝ³×³Ý³ãÙ³Ý) ¨ ë»÷³Ï³Ý
í³ñù³·ÍÇ Ñ³Ù³ñ:

(¹) Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ¨ ½µ³ÕÙáõÝùÇ (³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ) Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ
ÈáõÍ»É ËÝ¹ÇñÝ»ñ` û·ï³·áñÍ»Éáí ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³Ñ³Ûï ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí
áñáß ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ñó»ñ:

4
5

ÏÉñ³óíÇ ÐÐ ¼µ³ÕÙáõÝùÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ½µ³ÕÙáõÝùÇ å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÁ ÁÝ¹áõÝáõÉ Ñ»ïá:
³Ûë Ï»ïÁ ÏÑ³ÝíÇ 1.8. 3 ¨ 1.8.4 Ï»ï»ñÁ Éñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá:
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2.

Þðæ²Ü²ì²ðîÜºðÆ Ðºî²¶² ÎðÂàôÂÚ²Ü
ÐÜ²ð²ìàðàôÂÚàôÜÜºðÀ

Ü³ËÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý (³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý) ÏñÃáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ
Ûáõñ³óñ³Í ßñç³Ý³í³ñïÁª ³ñÑ»ëï³íáñÁ, ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝÇ`
• ß³ñáõÝ³Ï»É ¨ Ûáõñ³óÝ»É ÙÇçÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¨ Éñ³óáõóÇã ÏñÃáõÃÛ³Ý
Íñ³·ñ»ñÁ,
• Ý áõÛÝ Ï³Ù Ñ³ñ³ÏÇó Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ ÙÇçÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³É
Ïñ×³ïí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ,
• ß³ñáõÝ³Ï»É ¨ Ûáõñ³óÝ»É µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¨ Éñ³óáõóÇã ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÁª
ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí£

3.

Ø²êÜ²¶ºîÆ ä²îð²êîØ²Ü ÐÆØÜ²Î²Ü ÎðÂ²Î²Ü Ìð²¶ðÆÜ
ÜºðÎ²Ú²òìàÔ ÀÜ¸Ð²Üàôð ä²Ð²ÜæÜºðÀ

3.1.

§¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëï-Ù»ù»Ý³í³ñ¦ áñ³Ï³íáñÙ³Ùµ ³ñÑ»ëï³íáñÇ
å³ïñ³ëïÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ Ùß³ÏíáõÙ ¿ ëáõÛÝ å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßãÇ
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¨ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³ÝÁ,
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ ¨ åñ³ÏïÇÏ³Ý»ñÇ Íñ³·ñ»ñÁ£

3.2.

§¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëï-Ù»ù»Ý³í³ñ¦ áñ³Ï³íáñÙ³Ùµ ³ñÑ»ëï³íáñÇ
å³ïñ³ëïÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý å³ñï³¹Çñ Ýí³½³·áõÛÝÇ
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ ¨ áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·íáõÙ »Ý ëáõÛÝ å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßãáí£

3.3.

§¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëï-Ù»ù»Ý³í³ñ¦ áñ³Ï³íáñÙ³Ùµ ³ñÑ»ëï³íáñÇ
å³ïñ³ëïÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ å»ïù ¿ Ý»ñ³éÇ å³ñï³¹Çñ ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñª ³Û¹
ÃíáõÙ Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùµ, áõë³ÝáÕÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ ³é³ñÏ³Ý»ñ ¨ Ý³Ë³ëÇñ³Ï³Ý
(ý³ÏáõÉï³ïÇí) ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ£
àõë³ÝáÕÇ ÏáÕÙÇó ÁÝïñáíÇ ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏñÃ³µÉáÏáõÙ (³é³ñÏ³Û³ËÙµáõÙ)
Çñ»Ýó µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ å»ïù ¿ Éñ³óÝ»Ý ïíÛ³É ÏñÃ³µÉáÏáõÙ Ýßí³Í ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÁ£

6

4.

ä²Ð²ÜæÜºð Ø²êÜ²¶ºîÆ ä²îð²êîì²ÌàôÂÚ²Ü ÜÎ²îØ²Ø´

4.1. ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ¨ ëáóÇ³É¬ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý, Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý
¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝ³·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ
4.1.1.

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ¨ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ µÝ³·³í³éáõÙ`

•

ÇÙ³Ý³ ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ Çñ µÝ³·³í³éÇ ûñ»ÝùÝ»ñÁ,

•

³½³ï ïÇñ³å»ïÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ûáó É»½íÇÝ (·ñ³íáñ ¨ µ³Ý³íáñ) ¨ Ñ³Õáñ¹³ÏóíÇ` ³éÝí³½Ý
Ù»Ï ûï³ñ É»½áõÝ»ñáí,

•

áõÝ»Ý³ å³ïÏ»ñ³óáõÙ ³éáÕç Ï»Ýë³Ï»ñåÇ Ù³ëÇÝ, ïÇñ³å»ïÇ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý
áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ,

•

Í³ÝáÃ ÉÇÝÇ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇÝ, ïÇñ³å»ïÇ í³ñí»É³Ó¨Ç ÏáõÉïáõñ³ÛÇÝ, ÇÙ³Ý³ ¹ñ³
¿ÃÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñ·³íáñáõÙ »Ý Ù³ñ¹áõ ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý, Ù³ñ¹áõ ¨
ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

4.1.2.
•

Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝ³·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ µÝ³·³í³éáõÙ`
Í³ÝáÃ ÉÇÝÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó µÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇÝ ¨ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·»ñÇÝ,
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ·Éáµ³É ¨ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ,

•

ïÇñ³å»ïÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³í³ùÙ³Ý, å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Ý»ñÇÝ
¨ Ï³ñáÕ³Ý³ û·ï³·áñÍ»É Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ:

4.1.3.

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ¨ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý, Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
µÝ³·Çï³Ï³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Íñ³·ñ»ñÇ Ýí³½³·áõÛÝÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
270 Å³Ù
(ÏÉñ³óíÇ í»ñáÝßÛ³É ³é³ñÏ³Ý»ñÇ »ñ³ßË³íáñí³Í ó³ÝÏÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõó Ñ»ïá)

4.2. ²é³Ýóù³ÛÇÝ ÑÙïáõÃÛáõÝ»ñÁ
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.

Âí»ñÇ ÏÇñ³éáõÙ
Ð³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ
î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ
ÊÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ
²ÝÓÝ³Ï³Ý áõëáõÙÝ³éáõÃÛáõÝ ¨ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µ³ñ»É³íáõÙ
ÂÇÙ³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù
Ò»éÝ»ñ»óáõÃÛáõÝ
²Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ ¨ ³é³çÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ
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4.3. Î³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

4.3.1

Øà¸àôÈ 1. §ÀÜ¸Ð²Üàôð ²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ ÐØîàôÂÚàôÜÜºð¦

Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`

À²1-07-001

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
êáíáñáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É ó³ÝÏ³ó³Í µÝ³·³í³éáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÏáõÉïáõñ³
¨ ¿ÃÇÏ³, ï³É ÇÙ³óáõÃÛáõÝ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ
Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Õ»Ï³í³ñÇ ¨ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
Ñ³ñ³µ»ñí»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ`

1-ÇÝ

Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ`
46 Å³Ù ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ
26 Å³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ

Øá¹áõÉÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ`

§2¦

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ`

âÏ³Ý

Ð³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ`
²Ûë Ùá¹áõÉÇ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ëáõÛÝ ã³÷áñáßãÇ 1.8.6 Ï»ïÇ
å³Ñ³ÝçÝ»ñáí:

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ûáõñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ª
1.

ïÇñ³å»ïÇ ³ßË³ï³ÝùÇ ï»Õ³íáñí»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ.

2.

¹ñë¨áñÇ ³ÝÑñ³Å»ßï í»ñ³µ»ñÙáõÝù ³ßË³ï³ÝùÇ ¨ ³ßË³ï³í³ÛñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ.

3.

ïÇñ³å»ïÇ ³ßË³ï³ÝùÇ ÏáõÉïáõñ³ÛÇÝ ¨ ¿ÃÇÏ³ÛÇÝ.

4.

ÇÙ³Ý³ ³ßË³ï³ÝùáõÙ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ å³ïß³×
Ñ³ñ³µ»ñíÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ»ï.

5.

³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ³ßË³ïÇ ÃÇÙáõÙ:

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á`
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³å³ÑáíáõÙÝ ¿:

Î³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ, Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ
é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÁª Áëï Ùá¹áõÉÇ áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ.

¨
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²ð¸ÚàôÜø 1. îÇñ³å»ï»É ³ßË³ï³ÝùÇ ï»Õ³íáñí»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºð
³. ×Çßï ¿ ß³ñ³¹ñáõÙ ·áñÍáÕ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»Ýë·ñùÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ.
µ. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ ÁÝ¹áõÝí»áõ ¨ ¹ñ³ÝÇó ³½³ïí»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï µáÉáñ
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ.
·. ×Çßï ¿ Ï³½ÙáõÙ ·ñ³íáñ ÇÝùÝ³Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝ (CV).
¹. ×Çßï ¨ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ µ³Ý³íáñ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Çñ Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÁ:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀª
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñí»Ý ÏáÝÏñ»ï Ñ³ñó»ñ ÐÐ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»Ýë·ñùÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
¹ñáõÛÃÝ»ñÇó: àõë³ÝáÕÇó Ïå³Ñ³ÝçíÇ Ï³½Ù»É ÇÝùÝÏ»Ýë³·ñáõÃÛáõÝ (CV) ¨ Éñ³óÝ»É ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
Ã»ñÃÇÏÇ, ³ßË³ï³ÝùÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý áõ ¹ñ³ÝÇó ³½³ïÙ³Ý ¹ÇÙáõÙÇ Ó¨»ñ:
²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý
¹»åùáõÙ:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜ ºì èºêàôðêÜºð
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝáñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí: Î³½Ù³Ï»ñåíáõÙ »Ý ¹»ñ³ÛÇÝ Ë³Õ»ñ: ÎÇñ³éíáõÙ »Ý Ó¨³ÃÕÃ»ñ, Ó¨³ã³÷»ñ, ³ÛÉ ¹Çï³ÏïÇÏ
ÝÛáõÃ»ñ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²Î
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
10 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñª
6 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 2. ¸ñë¨áñ»É ³ÝÑñ³Å»ßï í»ñ³µ»ñÙáõÝù ³ßË³ï³ÝùÇ ¨ ³ßË³ï³í³ÛñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºð
³. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ ¨ ßñç³å³ïÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¹ñ³Ï³Ý ïñ³Ù³¹ñí»Éáõ
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.
µ. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ·áñÍ»ñÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³ñ·³ÉÇó í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ ¨
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáñ»Ý Ñ³ñ³µ»ñí»Éáõ ûñÇÝ³ÏÝ»ñ.
·. ³é³ç³¹ñí³Í Çñ³íÇ×³ÏáõÙ óáõó³µ»ñáõÙ ¿ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ½·³óÙ³Ý ¹ñë¨»ñáõÙÝ»ñ.
¹. óáõó³µ»ñáõÙ ¿ ·áñÍÁÝÏ»ñáçÁ ¨ Õ»Ï³í³ñÇÝ áõß³¹Çñ Éë»Éáõ ¨ Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñ:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀª
àõë³ÝáÕÇÝ ÏÝ»ñÏ³Û³óíÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³Ï (ûñÇÝ³Ï),
Ïå³Ñ³ÝçíÇ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Çñ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ ¹ñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ³é³ç³ñÏ»É ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ
ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ: Îïñí»Ý áõßÇÙáõÃÛ³Ý, ÁÝÏ³ÉáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ïñ³Ù³µ³Ý»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
µ³ó³Ñ³ÛïÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í Ã»ëï³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñ: Î³ñáÕ »Ý ÏÇñ³éí»É ÇÝãå»ë ·ñ³íáñ, ³ÛÝå»ë ¿É
µ³Ý³íáñ Ã»ëÃ»ñ:
²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ:
ØºÂà¸²´²ÜàôÚÂÚàôÜ ºì èºêàôðêÜºð
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí: Î³½Ù³Ï»ñåíáõÙ »Ý Çñ³íÇ×³Ï³ÛÇÝ ¨ ¹»ñ³ÛÇÝ Ë³Õ»ñª ³é³í»É³·áõÛÝë ÝÙ³Ý»óí³Í
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÇÝ:
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àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²Î
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝ
10 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ
6 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 3. îÇñ³å»ï»É ³ßË³ï³ÝùÇ ÏáõÉïáõñ³ÛÇÝ ¨ ¿ÃÇÏ³ÛÇÝ
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºð
³. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ, ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ¨ ³Û¹ï»Õ ÏÇñ³éíáÕ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ¨ ÙÇç³ÝÓÝ³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.
µ. ×Çßï í»ñ³µ»ñÙáõÝù ¿ ¹ñë¨áñáõÙ ¨ Ñ³ñ·³ÉÇó ¿ ÏáÝýÉÇÏï³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ.
·. ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ËÝ¹ñÇ ×Çßï ÉáõÍáõÙÝ»ñ ³é³ç³¹ñí³Í åñáµÉ»Ù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏáõÙ:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàò
àõë³ÝáÕÇó Ïå³Ñ³ÝçíÇ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ,
³ñÅ»ùÝ»ñÁ ¨ ÏÇñ³éíáÕ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ¨ ÙÇç³ÝÓÝ³ÛÇÝ
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: àõë³ÝáÕÇÝ Ï³é³ç³¹ñíÇ åñáµÉ»Ù³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³Ï ¨
Ïå³Ñ³ÝçíÇ ³é³ç³ñÏ»É ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ:
²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ:
ØºÂà¸²´²ÜàôÚÂÚàôÜ ºì èºêàôðêÜºð
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí: Î³½Ù³Ï»ñåíáõÙ »Ý Çñ³íÇ×³Ï³ÛÇÝ ¨ ¹»ñ³ÛÇÝ Ë³Õ»ñª ³é³í»É³·áõÛÝë ÝÙ³Ý³óí³Í
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÇÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²Î
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝ`
8 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
4 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 4. ÆÙ³Ý³É ³ßË³ï³ÝùáõÙ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ å³ïß³×
Ñ³ñ³µ»ñíÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ»ï:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºð
³. ×Çßï ¿ µ³ó³ïñáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ³×³ËÙ³Ý ¨ ×ßï³å³ÑáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ.
µ. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ»ï Ñ³ñ³µ»ñí»Éáõ Ó¨»ñÁ, Çñ ¨ Õ»Ï³í³ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.
·. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý áõ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàò
àõë³ÝáÕÇÝ ÏÝ»ñÏ³Û³óíÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ»ï Ñ³ñ³µ»ñ³Ïóí»Éáõ áñ¨¿ Çñ³íÇ×³Ï ¨ Ïå³Ñ³ÝçíÇ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»É å³Ñ³çíáÕ í³ñù³·ÇÍÁ: Îïñí»Ý Ñ³ñó»ñ Çñ ¨ Õ»Ï³í³ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áõ
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜ ºì èºêàôðêÜºð
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõó³ÝáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí: Î³½Ù³Ï»ñåíáõÙ »Ý Çñ³íÇ×³Ï³ÛÇÝ ¨ ¹»ñ³ÛÇÝ Ë³Õ»ñª ³é³í»É³·áõÛÝë ÝÙ³Ý³óí³Í
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÇÝ:
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àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²Î
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝ`
8 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
4 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 5. ²ñ¹ÛáõÝ³í»ï ³ßË³ï»É ÃÇÙáõÙ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºð
³. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ÃÇÙ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½ÝáõÝùÝ»ñÁ.
µ. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ÃÇÙ³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ,
·. ÃÇÙ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÇ ³é³ç³¹ñí³Í Çñ³íÇ×³ÏáõÙ ¹ñ¨áñáõÙ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï í³ñù³·ÇÍª
óáõó³µ»ñ»Éáí ÷áËû·ÝáõÃÛáõÝ, Ñ³Ùµ»ñ³ï³ñááõÃÛáõÝ, ÝíÇñí³ÍáõÃÛáõÝ ³ßË³ï³ÝùÇÝ ¨
ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàò
êáíáñáÕÇÝ Ïïñí»Ý Ñ³ñó»ñ ÃÇÙ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½ÝáõÝùÝ»ñÇ, ÃÇÙ³ÛÇÝ
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: ØÇ ËáõÙµ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÏïñíÇ ÃÇÙáí áñ¨¿ ËÝ¹Çñ
ÉáõÍ»Éáõ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³Ý, áñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ¹ÇïÙ³Ý ÙÇçáóáí Ïëïáõ·í»Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
ëáíáñáÕÇª Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ñë¨áñáõÙÁ:
ØºÂà¸²´²ÜàôÚÂÚàôÜ ºì èºêàôðêÜºð
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí: Î³½Ù³Ï»ñåíáõÙ »Ý Çñ³íÇ×³Ï³ÛÇÝ ¨ ¹»ñ³ÛÇÝ Ë³Õ»ñª ³é³í»É³·áõÛÝë ÝÙ³Ý³óí³Í
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÇÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²Î
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝ`
10 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
6 Å³Ù
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4.3.2

Øà¸àôÈ 2. §²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ ÊÜ¸ÆðÜºð¦

Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`

À²1-07-002

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
êáíáñáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É ó³ÝÏ³ó³Í µÝ³·³í³éáõÙ ³é³ç³ó³Í ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ
ÁÝÏ³É»Éáõ, Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñ ·ïÝ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ áã ÙÇ³ÛÝ ß³ñù³ÛÇÝ ³ßË³ïáÕÇ ³ÛÉ¨ Õ»Ï³í³ñ å³ßïáÝÝ»ñ
½µ³Õ»óÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

Øá¹áõÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ`

1-ÇÝ

Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ`
24 Å³Ù ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ
12 Å³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ

Øá¹áõÉÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ`

§1¦

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ëáíáñáÕÁ å»ïù ¿ ³Ýó³Í ÉÇÝÇ §À²1-07-001-ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ¦ Ùá¹áõÉÁ:

Ð³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ`
²Ûë Ùá¹áõÉÇ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ëáõÛÝ ã³÷áñáßãÇ 1.8.6 Ï»ïÇ
å³Ñ³ÝçÝ»ñáí:

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ûáõñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ª
1.

Ï³é³í³ñÇ ëÃñ»ëÁ ¨ Å³Ù³Ý³ÏÁ.

2.

¹ñë¨áñÇ ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝ.

3.

³é³ç³ó³Í åñáµÉ»ÙÝ»ñÇÝ ¨ ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇÝ ï³ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñ:

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á`
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³å³ÑáíáõÙÝ ¿:

Î³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ, Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨
é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÁª Áëï Ùá¹áõÉÇ áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³Ý»ñÇ.
²ð¸ÚàôÜø 1. Î³é³í³ñ»É ëÃñ»ëÁ ¨ Å³Ù³Ý³ÏÁ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºð
³. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ëÃñ»ëÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý ¨ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ ëÃñ»ëÇÝ ¹ÇÙ³Ï³Û»Éáõ
Ù»Ãá¹Ý»ñÁ.
µ. ×Çßï ¿ Ï³½ÙáõÙ Çñ ³ßË³ï³ùÝ³ÛÇÝ åÉ³ÝÁ (å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ åÉ³Ý).
·. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Å³Ù³Ý³ÏÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ:
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¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàò
êáíáñáÕÇÝ ÏÑ³ÝÓÝ³ñ³ñíÇ Ï³½Ù»É ë³ÑÙ³Ý³Í Å³ÙÏ»ïáõÝ áñáß³ÏÇ ³ßË³ï³Ýù Ï³ï³ñ»Éáõ
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ åÉ³Ý:
Îïñí»Ý ÙÇ ß³ñù Ã»ëï³ÛÇÝ ¨ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ñó»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ï³é³ç³¹ñí»Ý
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ ûñÇÝ³ÏÝ»ñª ëÃñ»ëÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý ¨ ¹ÇÙ³Ï³ÛÙ³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ
ëïáõ·»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜ ºì èºêàôðêÜºð
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝáñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí: Î³½Ù³Ï»ñåíáõÙ »Ý Çñ³íÇ×³Ï³ÛÇÝ ¨ ¹»ñ³ÛÇÝ Ë³Õ»ñª ³é³í»É³·áõÛÝë ÝÙ³Ý³óí³Í
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÇÝ: àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ µ»ñíáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓÇ
ûñÇÝ³ÏÝ»ñ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²Î
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
8 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñª
4 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 2. ¸ñë¨áñ»É ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºð
³. ×Çßï ¿ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñáõë³ÉÇáõÃÛ³Ý ¨ ½·³óÙáõÝù³ÛÝáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ.
µ. ëï³ó³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ×Çßï ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáñ»Ý Ñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ ³éÏ³ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ñ»ï.
·. Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý ùÝÝ³¹³ïáõÃÛáõÝ ¨ ×Çßï ¿ µ³ó³ïñáõÙ Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý
ùÝÝ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàò
àõë³ÝáÕÇÝ ÏÝ»ñÏ³Û³óíÇ áñáß³ÏÇ Çñ³íÇ×³Ï Ï³Ù ËÝ¹Çñ ¨ Ïå³Ñ³ÝçíÇ, áñ Ý³ Çñ³Ï³Ý³óÝÇ
ïíÛ³É ûñÇÝ³ÏÇ ³éáÕç ¨ Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý ùÝÝ³¹³ïáõÃÛáõÝ: Îïñí»Ý ÙÇ ß³ñù Ã»ëï³ÛÇÝ ¨
Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ñó»ñ:
²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜ ºì èºêàôðêÜºð
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí: Î³½Ù³Ï»ñåíáõÙ »Ý Çñ³íÇ×³Ï³ÛÇÝ ¨ ¹»ñ³ÛÇÝ Ë³Õ»ñª ³é³í»É³·áõÛÝë ÝÙ³Ý³óí³Í
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÇÝ: àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ µ»ñíáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓÇ
ûñÇÝ³ÏÝ»ñ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²Î
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝ`
8 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
4 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 3. ÈáõÍ»É åñáµÉ»ÙÝ»ñ ¨ ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºð
³. µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ¨ ×Çßï ¿ ë³ÑÙ³ÝáõÙ åñáµÉ»ÙÁ ïñí³Í Çñ³íÇ×³ÏáõÙ,
µ. ×Çßï ¿ í»ñÉáõÍáõÙ åñáµÉ»ÙÁ, ï³ÉÇë ¿ ÉáõÍÙ³Ý ×Çßï ï³ñµ»ñ³Ï,
·. ×Çßï ¿ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ ³ñ¹ÛáõÝùÁ.
¹. µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ó³ÝÏ³ó³Í ÏáÝýÉÇÏïÇ å³ï×³éÝ»ñÁ.
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».

×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ÏáÝýÉÇÏïÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ, Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ ï³É ¹ñ³Ýó
³ñ³· áõ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÉáõÍáõÙÝ»ñ:

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàò
àõë³ÝáÕÇÝ ÏÝ»ñÏ³Û³óíÇ ÙÇ ù³ÝÇ åñáµÉ»Ù³ÛÇÝ ¨ ÏáÝýÉÇÏï³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³Ïª ¹ñ³Ýó
Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí: Îå³Ñ³ÝçíÇ, áñ Ý³ ³ñ³· ÏáÕÙÝáñáßíÇ, áõëáõÙÝ³ëÇñÇ ¹ñ³Ýó å³ï×³éÝ»ñÁ,
µ³ó³Ñ³ÛïÇ ¹ñ³Ýù, ³é³ç³ñÏÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ï³ ³ñ³· áõ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÉáõÍáõÙÝ»ñ:
Îïñí»Ý ÙÇ ß³ñù Ã»ëï³ÛÇÝ ¨ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ñó»ñ:
²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ:
ØºÂà¸²´²ÜàôÚÂÚàôÜ ºì èºêàôðêÜºð
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝáñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí: Î³½Ù³Ï»ñåíáõÙ »Ý Çñ³íÇ×³Ï³ÛÇÝ ¨ ¹»ñ³ÛÇÝ Ë³Õ»ñª ³é³í»É³·áõÛÝë ÝÙ³Ý³óí³Í
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÇÝ: àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ µ»ñíáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓÇ
ûñÇÝ³ÏÝ»ñ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²Î
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝ`
8 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
4 Å³Ù
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4.3.3

Øà¸àôÈ 3. §Ö²ðî²ð²¶Æî²Î²Ü ¶ð²üÆÎ²¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁª

ՏՄ1-07-001

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁª
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²í³ñï»Éáí ³Ûë Ùá¹áõÉÁª ëáíáñáÕÁ Ó»éù
Ïµ»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·Í³·ñ»ñ Ï³ñ¹³Éáõ ¨ Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁª

1-ÇÝ

Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁª

36 Å³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ

Øá¹áõÉÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁª

§1 ¦

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ ÉÇ³ñÅ»ùáñ»Ý ïÇñ³å»ïÇ
§ºñÏñ³ã³÷áõÃÛáõÝ¦ ³é³ñÏ³ÛÇÝª ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÇ Íñ³·ñÇ Í³í³Éáí:

Ð³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñª

âÏ³Ý

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ûáõñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿`
1.

Ï³ñ¹³ մեխանիզմների ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·Í³·ñ»ñÁ, Ýñ³Ýó å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý
Ýß³Ý³ÏáõÙÝ»ñÁ ¨ Ù³ëÝ³·ñ»ñÁ:

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ù
³å³ÑáííáõÙÝ ¿:

Î³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ, Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ
¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÁª Áëï Ùá¹áõÉÇ áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³Ý»ñÇ.
²ð¸ÚàôÜø 1. Կ³ñ¹³É մեխանիզմների ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·Í³·ñ»ñÁ, Ýñ³Ýó å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý
Ýß³Ý³ÏáõÙÝ»ñÁ ¨ Ù³ëÝ³·ñ»ñÁ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ`
³. ³ñ¹Ç³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, µáÉáñ ¿³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ
ÁÝ¹·ñÏÙ³Ùµª ×Çßï ¿ µ³ó³ïñáõÙ մեխանիզմների ·Í³·ñ»ñÁ.
µ. ×Çßï ¿ Ñ³ïÏáñáßáõÙ ¨ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙ մեխանիզմների å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Ýß³ÝÝ»ñÁ.
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
êáíáñáÕÝ»ñÇÝ կ³é³ç³¹ñí»Ý մեխանիզմների ï³ñµ»ñ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·Í³·ñ»ñ`
Ýñ³Ýó ·áñÍÝ³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Ù³ëÝ³·ñ»ñÇ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ ¨
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ å³ñ½»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ
íñ³, áñÇ Ñ³Ù³ñ ëáíáñáÕÁ å»ïù ¿ Ï³ï³ñÇ µáÉáñ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ:
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²ßË³ï³ÝùÇ Ï³ï³ñáõÙÁ ·ñ³Ýó»Éáõ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ û·ï³·áñÍ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ëïáõ·Ù³Ý Ã»ñÃÇÏ:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åմáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáíª Ýå³ï³Ï
áõÝ»Ý³Éáí ëáíáñáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É մեխանիզմների ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·Í³·ñ»ñը
հասկանալու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ: àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý »é³ÏóÙ³Ý
ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ï³ñ»ñÇ å³ïÏ»ñÙ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ëï³Ý¹³ñïÝ»ñ ¨
Ï³ÝáÝ³Ï³·»ñ, ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·Í³·ñ»ñ, ·Í³·ñ³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ ¨
å³ñ³·³Ý»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åմáõÝùÝ»ñ
36 Å³Ù
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4.3.4 Øà¸àôÈ 4. §ՎԱՌԵԼԱՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՅՈՒՂԱՆՅՈՒԹԵՐ¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`

ՏՄ1-07-002

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦
³ÑñÑ»ëï³íáñÇ
å³ïñ³ëïÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ:
Øá¹áõÉÇ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ »Ýª ներքին աÛրման շարժիչների համար օգտոգործվող վառելանյութերը,
տրակտորների և կոմբայնների մեխանիզմների յուղման համար օգտոգործվող
յուղանյութերը: ²í³ñï»Éáí ³Ûë Ùá¹áõÉÁª áõë³ÝáÕÁ Ó»éù Ïµ»ñÇ վառելանյութերը ¨
քսայուղերը ×³Ý³ã»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ, ÏÇÙ³Ý³ Ýñ³Ýó Ù³ÏÝÇß³íáñÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ:

Øá¹áõÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ`

1-ÇÝ

Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ`

8 Å³Ù ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ
4 Å³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ

Øá¹áõÉÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ`

§ 0,3 ¦

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ ÉÇ³ñÅ»ùáñ»Ý ïÇñ³å»ïÇ
§üÇ½ÇÏ³¦ ¨ §øÇÙÇ³¦ ³é³ñÏ³Ý»ñÇÝª ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÇ Íñ³·ñÇ Í³í³Éáí:

Ð³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ`

âÏ³Ý

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ûáõñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ª
1.

ï³ñµ»ñÇ ներքին այրման շարժիչների համար օգտոգործվող վառելանյութերը,
ÇÙ³Ý³ Ýñ³Ýó Ù³ÏÝÇß³íáñáõÙÁ ¨ ÏÇñ³éáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÝ»ñÁ.

2.

ï³ñµ»ñÇ տրակտորների և կոմբայնների մեխանիզմների յուղման համար
օգտոգործվող յուղանյութերը, ÇÙ³Ý³ Ýñ³Ýó Ù³ÏÝÇß³íáñáõÙÁ ¨ ÏÇñ³éáõÃÛ³Ý
µÝ³·³í³éÝ»ñÁ::

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á`
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ù ³å³ÑáííáõÙÝ ¿:

Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÁ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ:
²ð¸ÚàôÜø 1. î³ñµ»ñ»É
ներքին
այրման
շարժիչների
համար
օգտոգործվող
վառելանյութերը, ÇÙ³Ý³É Ýñ³Ýó Ù³ÏÝÇß³íáñáõÙÁ ¨ ÏÇñ³éáõÃÛ³Ý
µÝ³·³í³éÝ»ñÁ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ`
³. ï³ñµ»ñáõÙ ¿ կարբյուրատորրային և դիզելային շարժիչների համար ûգտոգարծվող
վառելիքը.
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µ.

×Çßï ¿ ÁÝÃ»ñóáõÙ ¨ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙ վառելիքի Ù³ÏÝÇßÝ»ñÁ:

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
êáíáñáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý վառելիքի տեսակներ ¨ Ïå³Ñ³ÝçíÇ ¹ñ³Ýù Çñ³ñÇó
½³Ý³½³Ý»É: Î³é³ç³¹ñíÇ Ý³¨ վառելիքի Ù³ÏÝÇß³íáñÙ³Ý ëï³Ý¹³ñïÝ»ñ` ÁÝÃ»ñó»Éáõ ¨
Ù»ÏÝ³µ³Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý
å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáíª Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí ëáíáñáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É վառելիքի
¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý,
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù³ÏÝÇß³íáñÙ³Ý,
×³Ý³ãÙ³Ý
¨
ÏÇñ³éÙ³Ý
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý վառելիքի ÝÙáõßÝ»ñ, ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ,
սարքեր ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
4 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
2 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 2. î³ñµ»ñ»É տրակտորների և կոմբայնների մեխանիզմների յուղման համար
օգտոգործվող յուղանյութերը, ÇÙ³Ý³լ Ýñ³Ýó Ù³ÏÝÇß³íáñáõÙÁ ¨
ÏÇñ³éáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÝ»ñÁ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ`
³. ï³ñµ»ñáõÙ ¿ տրակտորների և կոմբայնների մեխանիզմների յուղման համար
օգտոգարծվող յուղանյութերը
µ. ×Çßï ¿ ÁÝÃ»ñóáõÙ ¨ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙ յուղանյութերի Ù³ÏÝÇßÝ»ñÁ.
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
êáíáñáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý յուղանյութերի տեսակներ ¨ Ïå³Ñ³ÝçíÇ ¹ñ³Ýù Çñ³ñÇó
½³Ý³½³Ý»É, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ï³é³ç³¹ñíÇ յուղանյութերի Ù³ÏÝÇß³íáñÙ³Ý ëï³Ý¹³ñïÝ»ññ
ÁÝÃ»ñó»Éáõ ¨ Ù»ÏÝ³µ³Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý
å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáíª Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí ëáíáñáÕÇ Ùáï Ó¨íáñ»É Ûուղանյութերի
¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý,
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù³ÏÝÇß³íáñÙ³Ý,
×³Ý³ãÙ³Ý
¨
ÏÇñ³éÙ³Ý
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý յուղանյութերի ÝÙáõßÝ»ñÇ, ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ,
սարքեր ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
4 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
2 Å³Ù
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4.3.5 Øà¸àôÈ 5. §ՏՐԱԿՏՈՐՆԵՐ¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`

ՏՄ/¶ö1-07-001

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ¨ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ
÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëáíáñáÕÇÝ
տալ գիտելիքներ տրակտորների դասակարգման և ընդÑանուր կառուցվածքի, տրակտորի
շարժիչի ընդանուր կառուցվածքի, աշխատանքի, հիմնական մեխանիզմների և
համակարգերի վերաբերյալ: Ավարտելով այս մոդուլը` ëáíáñáÕÁ կիմանա տրակտորների
դասակարգումը և ընդանուր կառուցվածքը, տրակտորային շարժիչների ընդանուր
կառուցվածքը և աշխատանքը:

Øá¹áõÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ`

1-ÇÝ

Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ`

14 Å³Ù ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ
4 ժամ գáñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ

Øá¹áõÉÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ`

§ 0,5 ¦

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ ÉÇ³ñÅ»ùáñ»Ý ïÇñ³å»ïÇ
§üÇ½ÇÏ³¦ ³é³ñÏ³ÛÇÝª ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÇ Íñ³·ñÇ Í³í³Éáí:

Ð³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ`

âÏ³Ý

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ûáõñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ª
1.
2.
3.

իմանա տրակտորների և ինքնագնաó շասսիների դասակարգումը և կառուցվածքը
իմանա տրակտորային շարժիչների ¨ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÇÝùÝ³·Ý³ó Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ
ընդանուր կառուցվածքը և աշխատանքը.
գործարկÇ շարժիչը:

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á`
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ù ³å³ÑáííáõÙÝ ¿:

Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÁ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ.
²ð¸ÚàôÜø 1. Իմանալ տրակտորների և ինքնագնաó շասսիների դասակարգումը և
ընդանուր կառáւցվածքը:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ`
ա. ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ ¿ տարբեր մակնիշների տրակտորները և ինքնագնաó շասսիները.
բ. ճիշտ է շարադրում տրակտորների և ինքնագնած շասսիների ընդանուր կառուցվածքը:
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¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
Սովորողներին առաջարկվելու է շարադրել
շասսիների դասակարգումը և ընդանուր կառուցվածքը:

տրակտորների

և

ինքնագնաó

ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí` Ýå³ï³Ï
áõÝ»Ý³Éáí ëáíáñáÕÇÝ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ ï³É տրակտորների և ինքնագնաó շասսիների
դասակարգման և ընդանուր կառուցվածքի վերաբերյալ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý åÉ³Ï³ïÝ»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
4 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 2. Իմանալ տրակտորային շարժիչների ¨ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÇÝùÝ³·Ý³ó
Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ընդանուր կառուցվածքը և աշխատանքը:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ`
ա. ճիշտ է նկարագրում շարժիչի ընդանուր կառուցվածքը, նրա հիմնական
մեխանիզմները և Ñամակարգերը.
բ. ճիշտ է նկարագրում դիզելային և կարբյուրատորային շարժիչների աշխատանքային
ցիկլերը.
գ. ճիշտ է նկարագրում շարժիչների իրական պրոցեսները:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվի տրակտորի որոշակի մակնիշի շարժիչ ¨ Ï³ռաջարկվÇ շարադրել
ընդանուր կառուցվածքը, նրա հիմնական մեխանիզմները և համակարգերը, նկարագրել
աշխատանքային ցիկլը և շարժիչում կատարվող իրական պրոցեսները:
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ µ³í³ñ³ñ, »Ã» ëáíáñáÕÁ ×Çßï ¿ Ï³ï³ñáõÙ µáÉáñ
ïñí³Í ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների միջոցով` նպատակ
ունենալով ëáíáñáÕÇÝ գիտելիքներ տալ տրակտորի շարժիչը շահագործելու համար:
Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտորի շարժիãների վերաբերյալ դի¹ակտիկ
նյութեր և չափորոշիչներ, չափիչ գործիքներ, ուսումնական գրականություն:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝ`
8 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
2 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 3. ¶ործարկել շարժիչը:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ`
ա. ճիշտ է գործարկում դիզելային շարժիչը.
բ. ճիշտ է շարադրում գործարկման
պահանջները:

ժամանակ

անվտանդության

տեխնիկայի
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¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
êáíáñáÕÇÝ առաջարկվելու է գործարկել դիզելային շարժիչը սահմնաված կարգով:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցով` նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É տրակտորի
շարժիչը գործարկելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ:
Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտորի շարժիճների վերաբերյալ
դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, ուսումնական գրականություն:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝ`
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý` å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
2 Å³Ù
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4.3.6 Øà¸àôÈ 6. §ՏՐԱԿՏՈՐԻ ՇԱՐԺԻՉԻ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ ԵՎ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`

ՏՄ/¶ö1-07-002

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ¨ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ
÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëáíáñáÕÇն
տալ գիտելիքներ տրակտորի շարժիչի հիմնական մեխանիզմների և համակարգերի
վերաբերյալ և դրանք քանգելու, հավաքելու և կարգավորելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ`

1-ÇÝ

Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ`

32 Å³Ù ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ
40 Å³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ

Øá¹áõÉÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ`

§2¦

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ îØ1-07-001,
îØ1-07-002 ¨ îØ/¶ö1-07-001 մոդուլÝ»ñÁ:

Ð³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ`

âÏ³Ý

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ûáõñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ª
1.

ùանդել, հավաքել և կարգավորել շուռտվիակա-շարժաթևային մեխանիզմը:.

2.

ùանդել, հավաքել և կարգավորել գազաբաշխիչ մեխանիզմը.

3.

ëå³ë³ñÏ»É շարժիչի սնման համակարգÁ.

4.

ëå³ë³ñÏ»É շարժիչի յուղման համակարգը.

5.

ëå³ë³ñÏ»É շարժիչի հովացման համակարգ:

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á`
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ù ³å³ÑáííáõÙÝ ¿:

Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÁ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ.
²ð¸ÚàôÜø 1. Քանդել,
հավաքել
մեխանիզմը:

և

կարգավորել

Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ`
³. ճիշտ է նկարագրում շուռտվիկ-շարժաթևային
աշխատանքը.

շուռտվիակա-շարժաթևային

մեխանիզմի

կառուցվածքը

և
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µ.
·.

ճիշտ է քանդում և հավաքում շուռտվիկ-շարժաթևային մեխանիզմի գլանամխոցային
խումբը.
ճիշտ է քանդում և հավաքում շուռտվիկ-շարժաթևային մեխանիզմի ծնկավոր լիսեռը:

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
Ոսանողին կտրվի տրակտորի որոշակի մակնիշի շարժիչ: Առաջարկվելու է
շարադրել այդ շարժիչի շուռտվիկ-շարժաթևային մեխանիզմի կառուցվածքը, նրա
մեքենամասերի առանձնահատկությունները և լծորդումների բնույթը, քանդել և հավաքել
շուռտվիակա-շարժաթևային մեխանիզմի գլանամխոցային խումբը և ծնկովոր լիսեռը:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É շուռտվիկ-շարժաթևային մեխանիզմի գլանամխոցային խումբը ¨ ծնկավոր լիսեռը քանդ»Éáõ և հավաք»Éáõ
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ: Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտորի շարժիճների
վերաբեր-յալ դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար
գործիքներ, հանիչներ, չափիչ գործիքներ, ուսումնական գրականություն:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝ`
6 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
8 Å³Ù
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Քանդել, հավաքել և կարգավորել գազաբաշխիչ մեխանիզմը:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
ա. ճիշտ է նկարագրում գազաբաշխիչ մեխանիզմի կառուցվածքը և աշխատանքը.
բ. ճիշտ է քանդում և հավաքում գազաբաշխիչ մեխանիզմը.
գ. ճիշտ է կարգավորում բաշխիչ լիսեռի առանցքային տեղաշարժը, կափույրների
բացակները և ճնշանվազման մեխանիզմը.
դ. ճիշտ է տեղադրում գազաբաշխիչ ժանանիվները և ստուգում գազաբաշխման փուլերը.
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
Ոսանողին կտրվի տրակտորի որոշակի մակնիշի շարժիչ: Առաջարկվելու է
շարադրել այդ շարժիչի գազաբաշխիչ մեխանիզմի կառուցվածքը և աշխատանքը, նրա
մեքենամասերի առանձնահատկությունները, քանդել և հավաքել գազաբաշխիչ
մեխանիզմը, կարգավորել գազաբաշխիչ և ճնշանվազման մեխանիզմները, ըստ նշանների
տեղադրել ժանանիվները:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É տրակտորի շարժիչÇ
գա-զաբաշխիչ մեխանիզմը ùանդելáõ, հավաքելáõ և կարգավորելáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտորի շարժիճների վերաբերյալ դի¹ակտիկ
նյութեր և չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար գործիքներ, հանիչներ,
չափիչ գործիքներ, ուսումնական գրականություն:
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
4 ժամ
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Գործնական պարապմունքներ`

6 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. êå³ë³ñÏ»É շարժիչի սնման համակարգÁ:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
ա. ճիշտ է նկարագրում շարժիչի սնման համակարգի կառուցվածքը, աշխատանքը,
առանձին մեխանիզմների կառուցվածքը և նշանակոõթյունը.
բ. ճիշտ է ստուգում զտիչի տեխնիկական վիճակը, հավաքում այն և տեղադրում շարժիչի
վրա.
գ. ճիշտ է կարգավորում կարբյուրատորը.
դ. ճիշտ է որոշում վառելիքի մատուցման մոմենտը.
ե. ճիշտ է ստուգում և կարգավորում բոցամուղերը.
զ. ճիշտ է շարադրում ավտոտրակտորային շարժիչների համար օգտագործվող
վառելանյութերի դասակարգումը և նրանց հատկությունները.
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
àւսանողին կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ շարժիչի սնման համակարգի կառուցվածքին և աշխատանքին վերաբերվող գիտելիքներÁ ¨ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ստուգելու
նպատակովª որոշել զտիչների ¨ կարբյուրատորի տեխնիկական վիճակը, հատուկ սարքով
(մոմենտոսկոպով) որոշել վառելիքի մատուցման մոմենտը և կարգավորել այն, քանդել
բոցամուղը, շարադրել նրա կառոõցվածքը և բացատրել աշխատանքը, հավաքել բոցամուղը, ստուգել վառելիքի փոշիացման որակաը, ստուգել բոցամուղի հերմետիկությունը,
ստուգել և կարգավորել վառելիքի ներածման սկզբի ճնշումը, որոշել բոցամուղի անցունակությունը: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման բոլոր չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր առաջդրանքները:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É տրակտորի շարժիչÇ
ëÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ëå³ë³ñÏ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու
են տրակտորի շարժիãների վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, մոնտաժային
աշխատանքների համար գործիքներ, հանիչներ, չափիչ գործիքներ և սարքեր,
ուսումնական գրականություն:
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
10 ժամ
Գործնական պարապմունքներ` 14 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. êå³ë³ñÏ»É շարժիչի յուղման համակարգÁ:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
ա. ճիշտ է նկարագրում շարժիչի յուղման համակարգի կառուցվածքը, աշխատանքը,
առանձին մեխանիզմների կառուցվածքը և նշանակոոթյունը.
բ. ճիշտ է ստուգում յուղի պոմպի և զտիչի տեխնիկական վիճակը, հավաքում այն և
տեղադրում շարժիչի վրա.
գ. ճիշտ է շարադրում տրակտորների համար օգտագործվող յուղերի և քսայուղերի
դասակարգումը և նրանց հատկությունները:
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
àւսանողին կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ շարժիչի յուղման համակարգի կառուցվածքին և աշխատանքին վերաբերվող գիտելիքներÁ ¨ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ստուգելու
նպատակով: àւսանողին առաջարկվելու է որոշել յուղի պոմպի և զտիչի տեխնիկական
վիճակը և տալ դրա գնահատականը: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված
կատարման բոլոր չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր
առաջ³դրանքները: Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել
համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É տրակտորի շարժիչÇ
ÛáõÕÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ëå³ë³ñÏ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու
են տրակտորի շարժիճների վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, ստենդեր,
մոն-տաժային աշխատանքների համար գործիքներ, հանիչներ, չափիչ գործիքներ,
ուսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
8 ժամ
Գործնական պարապմունքներ` 6 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. êå³ë³ñÏ»É շարժիչի հովացման համակարգ:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
ա. ճիշտ է նկարագրում շարժիչի հովացման համակարգի կառուցվածքը, աշխատանքը,
առանձին մեխանիզմների կառուցվածքը և նշանակոոթյունը.
բ. ճիշտ է ստուգում ջրի պոմպի և օդափոխիչի տեխնիկական վիճակը, քանդում և
հավաքում այն և տեղադրում շարժիչի վրա.
գ. ճիշտ է ստուգում հովացման համակարգի սարքերի տեխնիկական վիճակը.
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
àւսանողին կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ շարժիչի հովացման համակարգի
կառուցվածքին և աշխատանքին վերաբերվող գիտելիքներÁ ¨ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ¨Á ստուգելու
նպատակովª որոշել ջրի պոմպի և օդափոխիչի տեխնիկական վիճակը և գնահատել այն,
ստուգել թերմոստատի տեխնիկական վիճակը: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի
սահմանված կատարման բոլոր չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է
կատարի բոլոր առաջդրանքները: Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է
օգտագործել համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների միջոցով, նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É տրակտորի շարժիչÇ Ñáí³óÙ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Á
ëå³ë³ñÏ»Éáõ
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Ուսուցման
ընթացքում
օգտոգործվելու են տրակտորի շարժիճների վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և
չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար գործիքներ, հանիչներ, չափիչ
գործիքներ, ուսումնական գրականություն
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ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
4 ժամ
Գործնական պարապմունքներ`
6 ժամ
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4.3.7 Øà¸àôÈ 7. §ՏՐԱԿՏՈՐՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`

ՏՄ/¶ö1-07-003

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ¨ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ
÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ áւսանողին
տալ գիտելիքներ տրակտորի էլեկտրական սարքավորումների ընդանուր կառուցվածքի,
աշխատանքի, հիմնական խմբերի վերաբերյալ և Ó¨³íáñ»É դրանù շահագործելու
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Մոդուլի մակարդակը`

1-ÇÝ

Մոդուլի տևողությունը`

12 ժամ դասախոսություն
24 ժամ գործնական պարապունքներ

Մոդուլի կրեդիտային արժեքը`

§1 ¦

Մութքային պահանջները`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ îØ1-07-001
¨ îØ/¶ö1-07-002 մոդուլÝ»ñÁ:
Հատուկ պահանջներ`

Չկան

Ուոսոմնառության արդյունքները`
Այս մոդուլն յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`
1.

Çմանա տրակտորների էլեկտրական սարքավորումների նշանակությունը,
աշխատանքը, հիմնական կարգավորումները.

2.

Ñ³ÝÇ ¨ ï»Õ³¹ñÇ տրակտորի գեներատորÁ, կարգավորÇ շարժափոկի
ձգվածությունը.

3.

ëïáõ·Ç ¨ ëå³ë³ñÏÇ մարտկոցային կուտակիչները.

4.

ÏարգավորÇ վառոցքի մոմենտը.

5.

ÏարգավորÇ տրակտորի լուսավորման և լուսազդանշանային համակարգը.

6.

ÑայտնաբերÇ և պարզ եղանակներáí վերացÝÇ տրակտորների
էլեկտրասարքավորումների հիմնական անսարքությունները:

Գնահատման կարգը
Մոդուլի
ընդունելի
կատարողականը
յուրաքանչյուր
նախատեսված կատարման չափանիշի լիարժեք ապահովվումն է:

արդյունքի

համար
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Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÁ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ.
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Իմանալ տրակտորների էլեկտրական սարքավորումների նշանակությունը,
աշխատանքը, հիմնական կարգավորումները:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇԸ`
- ×իշտ է շարադրում էլեկտրական սարքավորումների նշանակությունը և նրանց
հիմնական խմբերը` հոսանքի աղբյուրները, վառոցքի համակարգը, լուսավորման և
լուսազդանշանային համակարգը:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ էլեկտրական սարքավորումների
նշանակության և նրանց հիմնական խմբերի կառուցվածքին և աշխատանքին վերաբերվող
գիտելիքների ստուգելու նպատակով: Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք
է օգտագործել համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողին ï³É գիտելիքներ տրակտորի
¿É»Ïïñ³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:
Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտորի էլեկտրասարքավորումների
վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար
գործիքներ, ստենդեր, հանիչներ, չափիչ գործիքներ, ուսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն` 2 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ð³Ý»É ¨ ï»Õ³¹ñ»É տրակտորի գեներատորÁ, կարգավոր»É շարժափոկի
ձգվածությունը:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
³. ճիշտ է շարադրում գեներատորի կառուցվածքը և աշխատանքը,
µ. ճիշտ է Ñ³ÝáõÙ ¨ ï»Õ³¹ñáõÙ գեներատորը, կարգավորում շարժափոկի ձգվածությունը:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ առաջարկվելու է Ñ³Ý»É գեներատորը, շարադրել նրա կառուցվածքը և
աշխատանքը, ստուգել գեներատորի փաթույթների վիճակը, ï»Õ³¹ñ»ÏÉ գեներատորը և
կարգավորել շարժափոկի ձգվածությունը:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ`
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É տրակտորի
գեներատորը շահագործելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
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Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտորի էլեկտրասարքավորումների
վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար
գործիքներ, ստենդեր, հանիչներ, չափիչ գործիքներ, ուսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
2 ժամ
Գործնական պարապմունքներ`
4 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. êïáõ·»É ¨ ëå³ë³ñÏ»É մարտկոցային կուտակիչները:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
³. ճիշտ է շարադրում մարտկոցային կուտակիչների ëå³ë³ñÏÙ³Ý կարգը.
µ. ճիշտ է ստուգում մարտկոցային կուտակիչների տեխնիկական վիճակը հատուկ
գործիքների օգնությամբ:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ առաջարկվելու է շարադրել մարտկոցային կուտակիչների ëå³ë³ñÏÙ³Ý
կարգը ¨ ստուգել ¹ñ³Ýó տեխնիկական վիճակը բեռնվածքի երկժանու և խտաչափի
օգնությամբ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների միջոցով` նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É տրակտորի Ù³ñïÏáóÁ
շահագործելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտորի
էլեկտրասարքավորումների վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար գործիքներ, ստենդեր, հանիչներ, չափիչ գործիքներ,
ուսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
2 ժամ
Գործնական պարապմունքներ`
4 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Կարգավորել վառոցքի մոմենտը:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
³. ճիշտ է շարադրում վառոցքի մոմենտի ազդեցությունը շարժիչի աշխատանքի վրա.
µ. ճիշտ է կարգավորում վառոցքի մոմենտÁ:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ առաջարկվելու է շարադրել վառոցքի մոմենտի ազդեցությունը շարժիչի
աշխատանքի վրա և կարգավորել վառոցքի մոմենտը
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և
պարապմունքների միջոցով` նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³í»ñáÉ
վառոցքի
համակրգը
շահագործելու
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Ուսուցման
օգտոգործվելու են տրակտորի էլեկտրասարքավորումների վերաբերյալ

գործնական
տրակտորի
ընթացքում
դի¹ակտիկ
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նյութեր և չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար գործիքներ, ստենդեր,
հանիչներ, չափիչ գործիքներ, ուսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
4 ժամ
Գործնական պարապմունքներ` 6 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Îարգավորել
համակարգը:

տրակտորի

լուսավորման

և

լուսազդանշանային

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
³. ճիշտ է շարադրում տրակտորների լուսավորման և լուսազդանշանային համակարգի
կառուցվածքը.
µ. ճիշտ է կարգավորում տրակտորի լապտերի լույսը:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ
առաջարկվելու
է
շարադրել
տրակտորի
լուսավորման
և
լուսազդանշանային համակարգի մեջ մտնող սարքերի կառուցվածքը հետևյալ
ընթացակարգով` լապտերի կառուցվածքը, լույսի գործարկիչների և փոխարկիչների
կառուցվածքը, ազդանշանային գործարկիչների կառուցվածքը, ձայնային ազդանշանի
կառուցվածքը և նրա կարգավորումը, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ï³é³ç³ñÏíÇ Ïարգավորել լապտերի
լույսը: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման բոլոր
չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր առաջդրանքները:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցով` նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É տրակտորի
լուսավորման և լուսազդանշանային համակարգը շահագործելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտորի էլեկտրասարքավորումների
վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար
³ÝÑñ³Å»ßï գործիքներ, ստենդեր, հանիչներ, չափիչ գործիքներ, ուսումնական
գրականություն:
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
2 ժամ
Գործնական պարապմունքներ`
4 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 6. Ðայտնաբեր»É և պարզ եղանակներáí վերացÝ»É տրակտորների
էլեկտրասարքավորումների հիմնական անսարքությունները:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
³. ճիշտ է շարադրում էլեկտրասարքավորումների հիմնական անսարքությունները,
µ. Ñայտնաբերում է էլեկտրասարքավորումների հիմնական անսարքությունները պարզ
եղանակներով:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ` էլեկտրական սարքավորումների
անսարքությունների ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ և դրանց վերացնելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ստուգելու
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նպատակով: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման բոլոր
չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների միջոցով`
նպատակ
ունենալով
ուսանողի
Ùáï
Ó¨³íáñ»É
տրակտորի
էլեկտրական
սարքավորումների
անսարքությունները
պարզ
եղանակներով
վերացնելու
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտորի էլեկտրասարքավորումների
վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար
գործիքներ, ստենդեր, հանիչներ, չափիչ գործիքներ, ուսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Գործնական պարապմունքներ` 8 ժամ
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4.3.8 Øà¸àôÈ 8. §ՏՐԱԿՏՈՐՆԵՐԻ ՈՒԺԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄԸ¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`

ՏՄ/¶ö1-07-004

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëáíáñáÕÇÝ տալ
գիտելիքներ տրակտորի ուժային փոխանցումների նշանակության, կցորդման ագույցների
և ²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ¨ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ
÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:³µ»ñÛ³É ¨ ³Û¹ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ
խնամքÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Մոդուլի մակարդակը`

1-ÇÝ

Մոդուլի տևողությունը`

16 ժամ դասախոսություն
20 ժամ գործնական պարապմունքներ

Մոդուլի կրեդիտային արժեքը`

§1 ¦

Մութքային պահանջները `
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ îØ-07-001 ¨
îØ/¶ö1-07-001 մոդուլÝ»ñÁ:
Հատուկ պահանջներ`

Չկան

Ուոսոմնառության արդյունքները
Այս մոդուլն յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`
1. իմանա տրակտորների ուժային փոխանցումների նշանակությունը,
կցորդման ագույցների և միջանկյալ միացումների, տարբեր մակնիշի
տրակտորների փոխանցումների տուփերի կառուցվածքը, աշխատանքը և
Çñ³Ï³Ý³óÝÇ ¹ñ³Ýó տեխնիկական խմանքը:
Գնահատման կարգը
Մոդուլի
ընդունելի
կատարողականը
յուրաքանչյուր
նախատեսված կատարման չափանիշի լիարժեք ապահովվումն է:

արդյունքի

համար

Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÁ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ.
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Իմանալ տրակտորների ուժային փոխանցումների նշանակությունը,
կցորդման ագույցների և միջանկյալ միացումների, տարբեր մակնիշի
տրակտորների փոխանցումների տուփերի կառուցվածքը, աշխատանքը և
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ¹ñ³Ýó տեխնիկական խմանքը:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇԸ`
³. ճիշտ է շարադրում ïñ³ÏïáñÝ»ñÇ ուժային փոխանցման նշանակությունը և նրա
հիմնական մեխանիզմների կառուցվածքը .
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µ.

ճիշտ է Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ïñ³ÏïáñÝ»ñÇ ուժային փոխանցմանÙ»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ (կցորդման
ագույց, միջանկյալ միացում, փոխանցումների տուփե, ոլորող մոմենտի ավելացուցիչ,
բաշխիչ տուփ, կարդանային փոխանցում, հետևի կամրջակ) ËÝ³ÙùÁ:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ` ուժային փոխանցման
նշանակության և նրա հիմնական մեխանիզմների կառուցվածքին և աշխատանքին
վերաբերվող գիտելիքների ստուգելու նպատակով:
Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման բոլոր
չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները:
Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել համապատասխան
ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցով` նպատակ ունենալով ուսանողիÝ տալ գիտելիքներ ïñ³ÏïáñÇ
áõÅ³ÛÇÝ ÷áË³ÝóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ¨ Ó¨³íáñ»É ¹ñ³ ËÝ³ÙùÇ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտորի ուժային փոխանցման
վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար
գործիքներ, ստենդեր, հանիչներ, չափիչ գործիքներ, ուսումնական գրականություն:
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն` 16 ժամ
Գործնական պարապմունքներ` 20 ժամ
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4.3.9 Մà¸àôÈ 9. §ՏՐԱԿՏՈՐՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔԱՅԻՆ ՄԱՍԸ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ
ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ¦
Մոդուլի դասիչը`

ՏՄ/¶ö1-07-005

Մոդուլի նպատակը`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ¨ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ
÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëáíáñáÕÇÝ
տալ գիտելիքներ թրթուրավոր և անիվավոր տրակտորների ընթացքային մասի և
ղեկավարման մեխանիզմների, ³րգելակման համակարգերի կառուցվածքի Ù³ëÇÝ և
Ó¨³íáñ»É դրանց կարգավորÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Մոդուլի մակարդակը`
Մոդուլի տևողությունը`

16 ժամ դասախոսություն
20 ժամ գործնական պարապունքներ

Մոդուլի կրեդիտային արժեքը`

§1 ¦

Մութքային պահանջները`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ îØ1-07-001
¨ îØ/¶ö1-07-001 մոդուլÝ»ñÁ:
Հատուկ պահանջներ`

Չկան

Ուոսոմնառության արդյունքները`
Այս մոդուլն յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`
1. իմանա թրթուրավոր և անիվավոր տրակտորների ընթացքային մասի áõ
Õ»Ï³í³ñÙ³Ý մեխանիզմների կառուցվածքը և Ï³ï³ñÇ ¹ñ³Ýó հիմնական
կարգավորումները:
Գնահատման կարգը`
Մոդուլի
ընդունելի
կատարողականը
յուրաքանչյուր
նախատեսված կատարման չափանիշի լիարժեք ապահովվումն է:

արդյունքի

համար

Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÁ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ.
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Իմանալ թրթուրավոր և անիվավոր տրակտորների ընթացքային մասի áõ
Õ»Ï³í³ñÙ³Ý մեխանիզմների կառուցվածքը և Ï³ï³ñ»É ¹ñ³Ýó հիմնական
կարգավորումները:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
³. ճիշտ է շարադրում թրթուրավոր և անիվավոր տրակտորների ընթացքային մասի
նշանակությունը և ¹րա հիմնական մեխանիզմների կառուցվածքը.
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µ.

ճիշտ է Ï³ï³ñáõÙ առջևի կամրջակÇ, անիվներÇ áõ դողերÇ, թրթուրային շարժասարքÇ
կարգավորումÝ»ñÁ:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ տրակտորների ընթացքային մասի
նշանակության և նրա հիմնական մեխանիզմների կառուցվածքին և աշխատանքին
վերաբերվող գիտելիքներÁ ¨ ¹ñ³Ýó ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ
ÏáñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ստուգելու նպատակով: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի
սահմանված կատարման բոլոր չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է
կատարի բոլոր առաջադրանքները: Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է
օգտագործել համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցով` նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É ïñ³ÏïáñÇ
ÁÝÃ³óù³ÛÇÝ Ù³ëÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ուսուցման
ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտորի ընթացքային մասի վերաբերյալ դի¹ակտիկ
նյութեր և չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար գործիքներ, ստենդեր,
հանիչներ, չափիչ գործիքներ, ուսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
16 ժամ
Գործնական պարապմունքներ`
20 ժամ
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4.3.10 Մà¸àôÈ 10. §ՏՐԱԿՏՈՐՆԵՐԻ ՕԺԱՆԴԱԿ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ ԵՎ
ՍԱՐՔԵՐԸ¦
Մոդուլի դասիչը`

ՏՄ/¶ö1-07-006

Մոդուլի նպատակը`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ¨ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ
÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ áւսանողին
տալ գիտելիքներ թրթուրավոր և անիվավոր տրակտորների օժանդակ մեխանիզմների áõ
սարքերի վերաբերյալ և Ó¨³í»ñ»É դրանó կարգավորÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Մոդուլի մակարդակը`

1-ÇÝ

Մոդուլի տևողություն`

12 ժամ դասախոսություն
15 ժամ գործնական պարապմունքներ

Մոդուլի կրեդիտային արժեքը`

§0,75¦

Մութքային պահանջները`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ îØ1-07-001
¨ îØ/¶ö1-07-001 մոդուլÝ»ñÁ:
Հատուկ պահանջներ`

Չկան

Ուոսոմնառության արդյունքները`
Այս մոդուլն յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`
1.

Çմանալ տրակտորների օժանդակ մեխանիզմների և սարքերի նշանակությունը, կառուցվածքÝ áõ աշխատանքը ¨ Ï³ñ·³íáñÇ ¹ñ³Ýù.

2.

Çմանալ տրակտորների հիդրավլիկ կախման համակարգի նշանակությունը, կառուցվածքը և կարգավորÇ ³ÛÝ:

Գնահատման կարգը`
Մոդուլի
ընդունելի
կատարողականը
յուրաքանչյուր
նախատեսված կատարման չափանիշի լիարժեք ապահովվումն է:

արդյունքի

համար

Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÁ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ.
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Իմանալ տրակտորների օժանդակ մեխանիզմների և սարքերի
նշանակությունը, կառուցվածքÝ áõ աշխատանքը ¨ Ï³ñ·³íáñ»É ¹ñ³Ýù.
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
³. ճիշտ է Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ïñ³ÏïáñÝ»ñÇ օժանդակ
նշանակությունը, կառուցվածքը և աշխատանքը.
µ.

մեխանիզմների

և

սարքերի

ճիշտ է Ï³ñ·³íáñáõÙ ïñ³ÏïáñÝ»ñÇ օժանդակ մեխանիզմներÁ:
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ օժանդակ մեխանիզմների և սարքերի
նշանակության, կառուցվածքի և աշխատանքին վերաբերվող գիտելիքների ¨ ¹ñ³Ýó
Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ստուգելու նպատակով: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված
կլինի սահմանված կատարման բոլոր չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է
կատարի բոլոր առաջադրանքները: Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է
օգտագործել համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցով` նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É ïñ³ÏïáñÝ»ñÇ
օժանդակ մեխանիզմներÁ Ï³ñ·³íáñ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ուսուցման ընթացքում
օգտոգործվելու են տրակտորի վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ,
մոնտաժային աշխատանքների համար գործիքներ, ստենդեր, հանիչներ, չափիչ գործիքներ,
ուսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
4 ժամ
Գործնական պարապմունքներ` 6 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Իմանալ
տրակտորների
հիդրավլիկ
կախման
նշանակությունը, կառուցվածքը և կարգավոր»É ³ÛÝ:

համակարգի

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
ա. ճիշտ է շարադրում ïñ³ÏïáñÇ հիդրավլիկ կախման համակարգի նշանակությունը,
կառուցվածքը և աշխատանքը.
բ. ճիշտ է կարգավորում հիդրավլիկ կախման մեխանիզմը:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներª հիդրավլիկ կախման համակարգի
նշանակության, կառուցվածքի և աշխատանքի վերաբերÛ³É գիտելիքներÁ ¨ ¹ñ³
Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ստուգելու նպատակով: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված
կլինի սահմանված կատարման բոլոր չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է
կատարի բոլոր առաջադրանքները: Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է
օգտագործել համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É ïñ³ÏïáñÇ
հիդրավլիկ կախման համակարգ կարգավոր»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտորի վերաբերյալ դի¹ակտիկ
նյութեր և չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար գործիքներ, ստենդեր,
հանիչներ, չափիչ գործիքներ, ուսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
8 ժամ
Գործնական պարապմունքներ`
9 ժամ
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4.3.11 ՄՈԴՈՒԼ 11. §ՏՐԱԿՏՈՐՆԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ
ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ¦
Մոդուլի դասիչը`

ՏՄ1-07-003

Մոդուլի նպատակը`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ áíáñáÕÇÝ տալ
գիտելիքներ տրակտորների վրա աշխատելու ժամանակ կիրառվող անվտանգության
տեխնիկայի կանոնների, տրակտորների վարման տեխնիկայի, տրակտորիստիÝ
³ÝÑñ³Å»ßï Ñá·»ֆիզիկական և հոգեկան պահանջվող հատկությունների, երթևեկության
բնականոն
և
ոչ
բնականոն
(կրիտիկական)
ռեժիմներում
տրակտորիստի
գործողությունների, ճանապարհային պայմանների և երթևեկության անվտանգության
մասին և Ó¨³íáñ»É տրակտորներ վարելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»¨:
Մոդուլի մակարդակը`

1-ÇÝ

Մոդուլի տևողությունը`

12 ժամ դասախոսություն
24 ժամ գործնական պարապումնքներ

Մութքային պահանջները`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ îØ/¶ö1-07001, îØ/¶ö1-07-002, îØ/¶ö1-07-003, îØ/¶ö1-07-004 ¨ îØ/¶ö1-07-005 մոդուլÝ»ñÁ:
Հատուկ պահանջներ`

Չկան

Ուոսոմնառության արդյունքները
Այս մոդուլն յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`
1.

իմանա տրակտորների վրա աշխատելու անվտանգության
կանոնները.

2.

ÇÙ³Ý³ տրակտորիստիÝ
հատկությունները.

3.

ÇÙ³Ý³
տրակտորների
վարման
տեխնիկան,
տրակտորիստի
գործողությունները երթևեկության բնականոն և ոչ բնականոն (կրիտիկական)
ռեժիմներում,
ճանապարհային
պայմանները
և
երթևեկության
անվտանգությունը.

4.

í³ñÇ տրակտորներ:

³ÝÑñ³Å»ßï

Ñá·»ֆիզիկական

Գնահատման կարգը
Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր
նախատեսված կատարման չափանիշի լիարժեք ապահովվումն է:

տեխնիկայի
և

արդյունքի

հոգեկան

համար
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Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÁ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ.
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Իմանալ տրակտորների վրա աշխատելու անվտանգության տեխնիկայի
կանոնները.
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇԸ`
- ×իշտ է շարադրում տրակտորների վրա
անվտանգության տեխնիկայի կանոնները.

աշխատելու

ժամանակ

կիրառվող

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ տրակտորների վրա աշխատելու
ժամանակ կիրառվող անվտանգության տեխնիկայի կանոններին վերաբերվող
գիտելիքների ստուգելու նպատակով: Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք
է օգտագործել համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների միջոցովª նպատակ
ունենալով ուսանողին ï³É գիտելիքներ տրակտորների վրա աշխատելու ժամանակ
կիրառվող անվտանգության տեխնիկայի կանոնների մասին.
Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տաբեր դի¹ակտիկ նյութեր և
չափորոշիչներ, ուսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն` 2 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Իմանալ տրակտորիստի փսիխոֆիզիկական և հոգեկան պահանջվող
հատկությունները:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇԸ`
- Ճիշտ է շարադրում տրակտորիստիÝ ³ÝÑñ³Å»ßï Ñá·»ֆիզիկական և հոգեկան
պահանջվող հատկությունները:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներª տրակտորիստիÝ ³ÝÑñ³Å»ßï
Ñá·»ֆիզիկական և հոգեկան հատկություններին վերաբերվող գիտելիքների ստուգելու
նպատակով: Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել
համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների միջոցովª նպատակ
ունենալով ուսանողին ï³É գիտելիքներ տրակտորիստիÝ ³ÝÑñ³Å»ßï Ñá·»ֆիզիկական և
հոգեկան պահանջվող հատկությունների մասին:
Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տաբեր դի¹ակտիկ նյութեր և
չափորոշիչներ, ուսումնական գրականություն
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ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն` 2 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Իմանալ
տրակտորների
վարման
տեխնիկան,
տրակտորիստի
գործողությունները երթևեկության բնականոն և ոչ բնականոն
(կրիտիկական) ռեժիմներում, երթևեկության անվտանգությունը տարբեր
ճանապարհների պայմաններում:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
³. Ճիշտ է շարադրում տրակտորների վարման տեխնիկան,
µ. Ճիշտ է շարադրում տրակտորիստի գործողությունները երթևեկության բնականոն և ոչ
բնականոն (կրիտիկական) ռեժիմներում,
·. Ճիշտ է շարադրում երթևեկության անվտանգության պահանջները տարբեր
ճանապարհների պայմաններում:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներª տրակտորների վարման տեխնիկայի,
երթևեկության բնականոն և ոչ բնականոն (կրիտիկական) ռեժիմներում տրակտորիստի
գործողությունների,
տարբեր
ճանապարհների
պայմաններում
երթևեկության
անվտանգության պահանջների վերաբերÛ³É ¨ Ïå³Ñ³ÝçíÇ ×Çßï կատար»É բոլոր
առաջադրանքները: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման
բոլոր չափանիշների վրա: Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է
օգտագործել համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների միջոցով` նպատակ
ունենալով ուսանողին ï³É գիտելիքներ տրակտորների վարման տեխնիկայի,
երթևեկության բնականոն և ոչ բնականոն (կրիտիկական) ռեժիմներում տրակտորիստի
գործողությունների,
տարբեր
ճանապարհների
պայմաններում
երթևեկության
անվտանգության պահանջների մասին:
Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տաբեր դի¹ակտիկ նյութեր և
չափորոշիչներ, ուսումնական գրականություն:
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն` 8 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Վարել տրակտորÝ»ñ:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇԸ`
- ×իշտ է վարում տրակտորը:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կառաջարկվեն երÃունակ տրակտորի վրա կատարել մի շարք
վարժություններ: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի բոլոր å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý
վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր վարժությունները: Աշխատանքի
կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել համապատասխան ստուգման
թերթիկ:
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ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸª
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապունքների միջոցովª
նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É տրակտորներ վարելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»¨:
Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են անիվավոր և թրթուրավոր տրակտորներ:
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Գործնական պարապմունքներ` 24 ժամ
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4.3.12 Øà¸àôÈ 12. §ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`

ՏՄ1-07-004

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëï-Ù»ù»Ý³í³ñ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëáíáñáÕÇÝ տալ գիտելիքներ հողի կազմի և հատկությունների, հողի մշակման համակարգերի, պարարտանյութերի տեսակների, ցանքաշրջանառությունների, երկրագործության հիմնական համակարգերի մասին և Ó¨³íáñ»É գյուղատնտեսական մշակաբույսերը ճանաչելու, հողի մեխանիկական կազմը որոշելու, ցանքի և պարարտացման նորմերը հաշվարկելու
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Մոդուլի մակարդակը`

1-ÇÝ

Մոդուլի տևողությունը`

28 ժամ դասախոսություն
8 ժամ գործնական պարապունքներ

Մոդուլի կրեդիտային արժեքը`

§1¦

Մութքային պահանջները`
Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է լիարժեքորեն տիրապետի
§Îենսաբանություն¦ առարկային միջնակարգ դպրոցի ծրագրի ծավալով:
Հատուկ պահանջներ`

Չկան

Ուոսոմնառության արդյունքները
Այս մոդուլն յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`
1.

Çմանա հողի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները և որոշÇ ¹րա
մեխանիկական կազմը.

2.

Çմանա գյուղատնտեսական մշակաբույսերի կյանքի պայմանները և
երկրագործության մեջ նրանց կանոնավորման մեթոդները.

3.

Çմանա մոլախոտերի դեմ պայքարի միջոցառումները.

4.

Çմանա պարատանյութերը և Ñ³ßí³ñÏÇ դրանց օգտագործÙ³Ý ÝáñÙ»ñÁ.

5.

ÇÙանա հողի մեխանիկական մշակման հիմնական տեխնոլոգիական
պրոցեսները.

6.

ÇÙանա տվյալ գյուղատնտեսական գոտու ցանքաշրջանառությունները և
երկրագործության համակարգերը:

Գնահատման կարգը
Մոդուլի
ընդունելի
կատարողականը
յուրաքանչյուր
նախատեսված կատարման չափանիշի լիարժեք ապահովվումն է:

արդյունքի

համար
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Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÁ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ.
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Իմանալ հողի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները և որոշել նրա
մեխանիկական կազմը:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
ա. ճիշտ է շարադրում հողի կազմը և հատկությունները.
բ. ճիշտ է որոշում հողի մեխանիկական կազմը:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÝ»ñÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ հողի կազմի և հատկությունների
վերաբերվող գիտելիքների ստուգելու նպատակով: êáíáñáÕÇÝ ÏïñíÇ ÑáÕ³ÝÙáõß ¨
Ïå³Ñ³ÝçíÇ որոշել ¹ñ³ մեխանիկական կազմը: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի
սահմանված կատարման բոլոր չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է
կատարի բոլոր առաջադրանքները: Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է
օգտագործել համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ`
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողին գիտելիքներ հողի հատկությունների
մասին և հողի մեխանիկական կազմը որոշելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ուսուցման ընթացքում
օգտոգործվելու են տաբեր հողատեսակների վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և
չափորոշիչներ, սարքեր, գործիքներ, չափիչ գործիքներ, ուսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
6 ժամ
Գործնական պարապմունքներ`
4 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Իմանալ գյուղատնտեսական մշակաբույսերի կյանքի պայմանները և
երկրագործության մեջ նրանց կանոնավորման մեթոդները.
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇԸ`
- ճիշտ է շարադրում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի կյանքի պայմանները և
երկրագործության մեջ նրանց կանոնավորման մեթոդները:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
àւսանողին կտրվեն մի շարք առաջադրանքներª գյուղատնտեսական մշակաբույսերի
կյանքի պայմանների և երկրագործության մեջ նրանց կանոնավորման մեթոդների
վերաբերվող գիտելիքների ստուգելու նպատակով:
Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման չափանիշի վրա,
որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները: Աշխատանքի
կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել համապատասխան ստուգման
թերթիկ:
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ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ`
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների միջոցովª նպատակ
ունենալով ուսանողին ï³É գիտելիքներ գյուղատնտեսական մշակաբույսերի կյանքի
պայմանների և երկրագործության մեջ նրանց կանոնավորման մեթոդների մասին:
Ուսուցման
ընթացքում
օգտոգործվելու
են
տաբեր
գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, ուսումնական
գրականություն:
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
4 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Իմանալ մոլախոտերի դեմ պայքարի միջոցառումները:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
³. ճիշտ է Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ մոլախոտերի դասակարգումը.
µ. ճանաչáõÙ ¿ մոլախոտերը արտաքին տեսքով.
·. ճիշտ է շարադրում մոլախոտերի դեմ պայքարի միջոցառումները:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
àւսանողին կտրվեն մի շարք առաջադրանքներª մոլախոտերի դասակարգման և
պայմանների և մոլախոտերի դեմ պայքարի միջոցառումներիÝ վերաբերող գիտելիքների
ստուգելու նպատակով: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման
բոլոր չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր
առաջադրանքները: Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել
համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ`
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողին ï³É գիտելիքներ
մոլախոտերի դասակարգման և մոլախոտերի դեմ պայքարի միջոցառումների մասին և
Ó¨³íáñ»É մոլախոտերը արտաքին տեսքով ճանաչելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ:
Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տաբեր մոլախոտերին վերաբերյալ
դի¹ակտիկ նյութեր, հերբեցիդներ, ուսումնական գրականություն:
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
4ժամ
Գործնական պարապմունքներ`
2 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Իմանալ պարատանյութերը և Ñ³ßí³ñÏ»É դրանց օգտագործÙ³Ý ÝáñÙ»ñÁ:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
ա. ճիշտ է շարադրում պարարտանյութերի տեսակները և դրանց օգտագործման
եղանակները.
բ. ճիշտ է հաշվարկում պարատանյութերի օգտագործման նորմերը.
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
àւսանողին կտրվեն մի շարք Ñ³ñó»ñ պարարտանյութերի տեսակների և դրանց
օգտագործման եղանակների վերաբերվող գիտելիքների ստուգելու նպատակով, ÇÝãå»ë
Ý³¨ ³é³ç³¹ñ³Ýùª հաշվարկել տվյալ բերքի տակ պարարտանյութերի ներմուծման նորմը:
Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման բոլոր
չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները:
Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել համապատասխան
ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ`
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողին ï³É գիտելիքներ
պարարտանյութերի և դրանց օգտագործման մասին և Ó¨³íáñ»É տվյալ բերքի տակ
պարարտանյութերի ներմուծման նորմը հաշվարկելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ:
Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տարբեր պարարտանյութերի վերաբերյալ
դի¹ակտիկ նյութեր, ուսումնական գրականություն:
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
4 ժամ
Գործնական պարապմունքներ`
2 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Իմանալ հողի մեխանիկական մշակման հիմնական տեխնոլոգիական
պրոցեսները
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇԸ`
- ճիշտ է շարադրում հողի մեխանիկական մշակման հիմնական տեխնոլոգիական
պրոցեսները:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
àւսանողին կտրվեն մի շարք առաջադրանքներª հողի մեխանիկական մշակման
հիմնական տեխնոլոգիական պրոցեսների մասին գիտելիքներÁ ստուգելու նպատակով:
Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման չափանիշի վրա, որի
համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները: Աշխատանքի կատարումը
գրանցելու համար պետք է օգտագործել համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ`
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների միջոցովª նպատակ
ունենալով ուսանողին գիտելիքներ հողի մեխանիկական մշակման հիմնական
տեխնոլոգիական պրոցեսների մասին: Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են հողի
մեխանիկական մշակման հիմնական տեխնոլոգիական պրոցեսների վերաբերյալ
դի¹ակտիկ նյութեր, ուսումնական գրականություն:
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
6 ժամ
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 6. Իմանալ տվյալ գյուղատնտեսական գոտու ցանքաշրջանառությունները և
երկրագործության համակարգերը:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇԸ`
- ճիշտ է շարադրում տվյալ գյուղատնտեսական գոտու ցանքաշրջանառությունները և
երկրագործության համակարգերը:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
àւսանողին կտրվեն մի շարք առաջադրանքներª հողի տվյալ գյուղատնտեսական
գոտու ցանքաշրջանառությունների և երկրագործության համակարգերի մասին
գիտելիքների ստուգելու նպատակով: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված
կատարման չափանիշի վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր
առաջադրանքները: Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել
համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների միջոցովª նպատակ
ունենալով ուսանողին գիտելիքներ հողի մեխանիկական մշակման հիմնական
տեխնոլոգիական պրոցեսների մասին:
Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տվյալ գյուղատնտեսական գոտու
ցանքաշրջանառությունների և երկրագործության համակարգերի
վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր, ուսումնական գրականություն:
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն` 4 ժամ
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4.3.13 Øà¸àôÈ 13. §ԲՈՒՍԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁª

ՏՄ1-07-005

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ áւսանողին տալ
գիտելիքներ տվյալ գյուղատնտեսական գոտում մշակվող գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի ագրոտեխնիկայի մասին և Ó¨³íáñ»É դրանù ճանաչելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Մոդուլի Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ`

1-ÇÝ

Մոդուլի տևողությունը`

24 ժամ դասախոսություն
12 ժամ գործնական պարապունքներ

Մոդուլի կրեդիտային արժեքը`

§1¦

Մութքային պահանջները`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ îØ1-07-004
մոդուլÁ:
Հատուկ պահանջներ` Չկան
Ուոսոմնառության արդյունքները`
Այս մոդուլն յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`
1. իմանա տվյալ գոտու գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակման
ագրոտեխնիկան.
2. ×³Ý³ãÇ տվյալ գոտու գյուղատնտեսական մշակաբույսերÁª ըստ դրանց
սերմերի, ծիլերի, պտուղների:
Գնահատման կարգը
Մոդուլի
ընդունելի
կատարողականը
յուրաքանչյուր
նախատեսված կատարման չափանիշի լիարժեք ապահովվումն է:

արդյունքի

համար

Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÁ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ.
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Իմանալ տվյալ գոտու գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակման
ագրոտեխնիկան:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇԸ`
- ճիշտ է շարադրում տվյալ գոտու գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակման
ագրոտեխնիկան:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
àւսանողին կտրվեն մի շարք առաջադրանքներª տվյալ գոտու գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի մշակման ագրոտեխնիկային վերաբերվող գիտելիքների ստուգելու
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նպատակով: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման չափանիշի
վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները: Աշխատանքի
կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել համապատասխան ստուգման
թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների միջոցով, նպատակ
ունենալով ուսանողին գիտելիքներ ïíÛ³É ·áïáõ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ùß³Ï³µáõÛë»ñÇ
Ùß³ÏÙ³Ý ³·ñáï»ËÝÇÏ³Ý: Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տարբեր
պարարտանյութերի վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր, ուսումնական գրականություն:
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
24 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ճանաչել տվյալ գոտու գյուղատնտեսական մշակաբույսերÁª ըստ դրանց
սերմերի, ծիլերի, պտուղների:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇԸ`
- ճանաչում ¿ տվյալ գոտու գյուղատնտեսական մշակաբույսերըª ըստ դրանց սերմերի,
ծիլերի, պտուղների:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
àւսանողին կառաջարկվեն տվյալ գոտու գյուղատնտեսական մշակաբույսերը,
նրանց սերմերը, ծաղկաբույլերÝ áõ պտուղները ¨ Ïå³Ñ³ÝçíÇ ÝáõÛÝ³Ï³Ý³óÝ»É ¹ñ³Ýù:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապունքների միջոցովª
նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É տվյալ տվյալ գոտու գյուղատնտեսական
մշակաբույսերը, նրանց սերմերը, ծիլերը, ծաղկաբույլերը և պտուղները ճանաչելու
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ:
Ուսուցման
ընթացքում
օգտոգործվելու
են
տարբեր
գյուղատնտեսական
մշակաբույսեր:
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Գործնական պարապմունքներ` 12 ժամ
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4.3.14 Øà¸àôÈ 14. §ՀՈՂԱՄՇԱԿՄԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`

ՏՄ/¶ö1-07-007

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ¨ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ
÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ áւսանողին
տալ
գիտելիքներ
հողամշակման
մեքենաների
կառուցվածքի,
աշխատանքի
տեխնոլոգիական
պրոցեսի
մասին
և
Ó¨³íáñ»É
դրանù
աշխատանքին
նախապատրաստելու, դաշտում կարգավորելու, աշխատանքի ընթացքում վարելու,
տեխնիկական սպասարկáõմ և պահպանáõմ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ`

1-ÇÝ

Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ`

12 Å³Ù ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ
24 Å³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ

Øá¹áõÉÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ`

§1¦

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ îØ1-07-001,
îØ1-07-004, îØ1-07-005, îØ/¶ö1-07-002, îØ/¶ö1-07-003, îØ/¶ö1-07-004, îØ/¶ö1-07-005 ¨
îØ/¶ö1-07-006 մոդուլÝ»ñÁ:

Ð³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ`

âÏ³

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ûáõñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿
1.

Çմանա գութանների դասակարգումը, կառուցվածքը, աշխատանքը,
անվտանգությ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, Ï³ï³ñÇ ¹ñ³Ýó Ï³ñ·³íáñáõÙÁ ¨
Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ ³ß³Ë³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ.

2.

ÇÙանա հողի մակերեսային մշակման մեքենաների դասակարգումը,
կառուցվածքը, աշխատանքը, անվտանգությ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, Ï³ï³ñÇ ¹ñ³Ýó
Ï³ñ·³íáñáõÙÁ ¨ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ ³ß³Ë³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ:

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á`
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³å³ÑáíáõÙÝ ¿:
Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÁ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ.
²ð¸ÚàôÜø 1. Իմանալ գութանների դասակարգումը, կառուցվածքը, աշխատանքը,
անվտանգությ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, Ï³ï³ñÇ ¹ñ³Ýó Ï³ñ·³íáñáõÙÁ ¨
Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ ³ß³Ë³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ:
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Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºð
ա. ճիշտ է շարադրում գութանների
առանձնահատկությունները.
բ.

դասակարգումը,

նրանց

կառուցվածքային

ճիշտ է Ï³ñ·³íáñáõÙ ¨ նախապատրաստում գութանը աշխատանքի համար:

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàò
àւսանողին կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ գութանների կառուցվածքի և
աշխատանքին վերաբերվող գիտելիքների ստուգելու նպատակով: Îå³Ñ³ÝçíÇ կախովի
գութանը սահմանված ընթացակարգով նախապատրաստել աշխատանքի համար ¨
Ï³ï³ñ»É Ï³ñ·³íáñáõÙ: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման
բոլոր չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր
առաջադրանքները: Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել
համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜ ºì èºêàôðêÜºð
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É տարբեր
գութաններ ³ßË³ï³ÝùÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են գութանների վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և
չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար գործիքներ, հանիչներ, չափիչ
գործիքներ, ուսումնական գրականություն
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²Î
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
6 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñª
12 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 2. Իմանալ հողի մակերեսային մշակման մեքենաների դասակարգումը,
կառուցվածքը, աշխատանքը, անվտանգությ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, Ï³ï³ñÇ ¹ñ³Ýó
Ï³ñ·³íáñáõÙÁ ¨ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ ³ß³Ë³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºð
ա. ճիշտ է շարադրում հողի մակերեսային մշակման մեքենաների դասակարգումը, նրանց
կառուցվածքային առանձնահատկությունները.
բ.

×Çßï ¿ Ï³ñ·³íáñáõÙ ցաքաններÁ ¨ կուլտիվատորների ճիշտ է նախապատրաստում
¹ñ³Ýù աշխատանքի համար:

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòԸ
àւսանողին կտրվեն մի շարք առաջադրանքներª ցաքանների և կուլտիվատորների
կառուցվածքի և աշխատանքին վերաբերվող գիտելիքների ստուգելու նպատակով:
Îå³Ñ³ÝçíÇ
տեղադրել
կուլտÇվատորի
բանվորական
մարմինները
տրված
կուլտիվացիայի սխեմային համապատասխան, նախապատրաստել աշխատանքի համար
սկավառակային երսվարիչը, տեղադրելով սկավառակները գրոհի տարբեր անկյáõÝÝ»ñÇ
տակ: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման բոլոր
չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները:
Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել համապատասխան
ստուգման թերթիկ:
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ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜ ºì èºêàôðêÜºð
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É հողի
մակերեսային մշակման տարբեր մեքենաների աշխատանքի նախապատրաստմ³Ý ¨
Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են հողի
մակերեսային մշակման մեքենաների վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ,
մոնտաժային աշխատանքների համար գործիքներ, հանիչներ, չափիչ գործիքներ,
ուսումնական գրականություն
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²Î
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
6 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñª
12 Å³Ù
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4.3.15 Øà¸àôÈ15. §ՑԱՆԻՉ ԵՎ ՏՆԿԻՉ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ, ՊԱՐԱՐՏԱՑՄԱՆ
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁª

ՏՄ/¶ö1-07-008

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁª
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ¨ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ
÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëáíáñáÕÇÝ
տալ գիտելիքներ ցանիչ և տնկիչ, պարարտացման մեքենաների կառուցվածքի,
աշխատանքի տեխնոլոգիական պրոցեսի մասին և Ó¨³íáñ»É դրանù աշխատանքին
նախապատրաստելու, դաշտում կարգավորելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁª

1-ÇÝ

Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁª

12 Å³Ù ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ
24 Å³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ

Øá¹áõÉÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁª

§1¦

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ îØ1-07-001,
îØ1-07-003, îØ1-07-004, îØ1-07-005 ¨ îØ/¶ö1-07-006 մոդուլÝ»ñÁ:

Ð³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñª

âÏ³

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ
Այս մոդուլն յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`
1.

Çմանա հատիկաշարքային ցանիչների և տնկիչների դասակարգումը,
կառուցվածքը, աշխատանքը, անվտանգությ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, Ï³ï³ñÇ ¹ñ³Ýó
Ï³ñ·³íáñáõÙÁ ¨ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ ³ß³Ë³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ:

2.

Çմանա պարարտացման մեքենաների դասակարգումը, կառուցվածքը,
աշխատանքը, անվտանգությ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, Ï³ï³ñÇ ¹ñ³Ýó Ï³ñ·³íáñáõÙÁ ¨
Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ ³ß³Ë³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ:

Գնահատման կարգը
Մոդուլի
ընդունելի
կատարողականը
յուրաքանչյուր
նախատեսված կատարման չափանիշի լիարժեք ապահովվումն է:

արդյունքի

համար

Կատարողականության չափանիշները, գնահատման միջոցները, մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները, երաշխավորված ժամաքանակը` ըստ մոդուլի ուսումնառության
արդյունքների.
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²ð¸ÚàôÜø 1. Իմանալ հատիկաշարքային ցանիչների և տնկիչների դասակարգումը,
կառուցվածքը, աշխատանքը, անվտանգությ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, Ï³ï³ñ»É
¹ñ³Ýó Ï³ñ·³íáñáõÙÁ ¨ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ ³ß³Ë³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ`
ա. ճիշտ է շարադրում ցանիչների և տնկիչների դասակարգումը, նրանց կառուցվածքային
առանձնահատկությունները, աշխատանքի անվտանգությունը:
µ. ճիշտ է Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ ¨ կարգավորáõÙ ցանիչը աշխատանքի համար:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներª ցանիչների և տնկիչների
կառուցվածքի և աշխատանքին վերաբերվող գիտելիքների ստուգելու նպատակով:
Îå³Ñ³ÝçíÇ կարգավորել հատիկաշարքային ցանիչի ցանիչ ապարատը ըստ սերմերի
տրված քանակի և լցափակման խորության, տեղադրել խոփիկները և որոշել ակոսագծիչի
արտածքը: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման բոլոր
չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները:
Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել համապատասխան
ստուգման թերթիկ:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀª
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É ցանիչների և
տնկիչների ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են
ցանիչ և տնկիչ մեքենաների վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ,
մոնտաժային աշխատանքների համար գործիքներ, հանիչներ, չափիչ գործիքներ,
ուսումնական գրականություն
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`ª
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
6 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùª
12 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 2. Իմանալ պարարտացման մեքենաների դասակարգումը, կառուցվածքը,
աշխատանքը,
անվտանգությ³Ý
Ï³ÝáÝÝ»ñÁ,
Ï³ï³ñ»É
¹ñ³Ýó
Ï³ñ·³íáñáõÙÁ ¨ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ ³ß³Ë³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ`
ա. ճիշտ է շարադրում պարարտացման մեքենաների դասակարգումը, նրանց
կառուցվածքային առանձնահատկությունները, նախապատրաստում աշխատանքի
համար.
µ. ճիշտ է Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ ¨ կարգավորáõÙ պարարտացման մեքենան աշխատանքի
համար:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
êá íáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ պարարտացման մեքենաների
կառուցվածքի և աշխատանքին վերաբերվող գիտելիքների ստուգելու նպատակով:
Îå³Ñ³ÝçíÇ կարգավորել հանքային պարարտանյութացրիչ մեքենան ¨ օրգանակ³ն

53

պարարտանյութացրիչ մեքենան ցրման տրված չափաքանակին համապատասխան:
Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման բոլոր չափանիշների
վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները: Աշխատանքի
կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել համապատասխան ստուգման
թերթիկ:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀª
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É
å³ñ³ñï³óÙ³Ý տարբեր մեքենաների ß³Ñ³·á¨ñÍÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ուսուցման
ընթացքում օգտոգործվելու են ցանիչ, տնկիչ և պարարտացման մեքենաների վերաբերյալ
դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար գործիքներ,
հանիչներ, չափիչ գործիքներ, ուսումնական գրականություն:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
6 Å³Ù
È³µáñ³ïáñ ³ßË³ï³Ýùª
12 Å³Ù
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4.3.16 ՄՈԴՈՒԼ 16. §ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ¦
Մոդուլի դասիչը`

ՏՄ/¶ö1-07-009

Մոդուլի նպատակը
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ¨ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ
÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëáíáñáÕÇն
տալ գիտելիքներ բույսերի քիմիական պաշտպանության մեքենաների կառուցվածքի,
աշխատանքի տեխնոլոգիական պրոցեսի մասին և Ó¨³íáñ»É դրանù աշխատանքին
նախապատրաստելու, դաշտում կարգավորելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Մոդուլի մակարդակը
Մոդուլի տևողությունը`

12 ժամ դասախոսություն
24 ժամ գործնական պարապունքներ

Մոդուլի կրեդիտային արժեքը `

§1¦

Մուïքային պահանջները
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ îØ1-07-001,
îØ1-07-003, îØ1-07-004, îØ1-07-005 ¨ îØ/¶ö1-07-006 մոդուլÝ»ñÁ:
Հատուկ պահանջներ`

Չկան

Ուոսոմնառության արդյունքըª
Այս մոդուլն յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`
1.

Çմանալ բույսերի քիմիական պաշտպանության մեքենաների դասակարգումը, ագրոտեխնիկական պահանջները, կառուցվածքը, անվտանգությ³Ý
Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, Ï³ï³ñ»É ¹ñ³Ýó Ï³ñ·³íáñáõÙÁ ¨ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ
³ß³Ë³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ:

Գնահատման կարգը
Մոդուլի
ընդունելի
կատարողականը
յուրաքանչյուր
նախատեսված կատարման չափանիշի լիարժեք ապահովվումն է:

արդյունքի

համար

Կատարողականության չափանիշները, գնահատման միջոցները, մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները, երաշխավորված ժամաքանակը` ըստ մոդուլի ուսումնառության
արդյունքների.
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Իմանալ
բույսերի
քիմիական
պաշտպանության
մեքենաների
դասակարգումը, ագրոտեխնիկական պահանջները, կառուցվածքը,
անվտանգությ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, Ï³ï³ñ»É ¹ñ³Ýó Ï³ñ·³íáñáõÙÁ
¨
Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ ³ß³Ë³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ:
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ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
ա. ճիշտ է շարադրում բույսերի քիմիական պաշտպանության մեքենանաÝերի
դասակարգումը, նրանց կառուցվածքային առանձնահատկությունները, աշխատանքի
անվտանգությունը:
µ. ճիշտ է Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ ¨ կարգավորáõÙ սրիսկիչը աշխատանքի համար:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ
կտրվեն
մի
շարք
առաջադրանքներ
բույսերի
քիմիական
պաշտպանության մեքենանաերի կառուցվածքի և աշխատանքին վերաբերվող
գիտելիքների ստուգելու նպատակով: Îå³Ñ³ÝçíÇ կարգավորել սրիսկիչը (օրինակ` ОВТ1А) ստորև բերված ընթացակարգով` տեղադրել ապահովիչ կափույրը համապատասխան
ընտրած ճնշմանը, հաշվարկել հեղուկի ծախսը,ընտրել փոշարար ծայրոցը, լցավորել
ջուրը, գործարկել սրիսկիչը, համեմատել հեղուկի փաստացի ծախսը հաշվարկայինի հետ,
անհրաժեշտության դեպքում կաչգավորել կափույրը: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված
կլինի սահմանված կատարման բոլոր չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է
կատարի բոլոր առաջադրանքները: Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է
օգտագործել համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É տարբեր
բույսերի քիմիական պաշտպանության մեքենանաերի ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են բույսերի քիմիական պաշտպանության
մեքենանաերի վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, մոնտաժային
աշխատանքների համար գործիքներ, հանիչներ, չափիչ գործիքներ, ուսումնական
գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
12 ժամ
Գործնական պարապմունքներ`
24 ժամ
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4.3.17 ՄՈԴՈՒԼ 17. §ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔԻ ºì ԿԵՐԵՐԻ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁª

ՏՄ/¶ö1-07-010

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ¨ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ
÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëáíáñáÕÇն
տալ գիտելիքներ բերքահավաքի ¨ Ï»ñ»ñÇ Ïáõï³ÏÙ³Ý մեքենաների կառուցվածքի,
աշխատանքի տեխնոլոգիական պրոցեսի մասին և Ó¨³íáñ»É դրանù աշխատանքին
նախապատրաստելու, դաշտում կարգավորելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Մոդուլի մակարդակը`

1-ÇÝ

Մոդուլի տևողությունը`

28 ժամ դասախոսություն
80 ժամ գործնական պարապունքներ

Մոդուլի կրեդիտային արժեքը`

§3¦

Մութքային պահանջները
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ ¶ö1-07-001,
îØ/¶ö1-07-001, îØ/¶ö1-07-003, îØ/¶ö1-07-004 ¨ îØ/¶ö1-07-006 մոդուլÝ»ñÁ:

Հատուկ պահանջներ`

Չկան

Ուոսոմնառության արդյունքները
Այս մոդուլն յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`
1.

Çմանա բերքահավաքի մեքենաների դասակարգումը, կառուցվածքը,
աշխատանքը, անվտանգությ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, Ï³ï³ñÇ ¹ñ³Ýó
Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ ³ß³Ë³ï³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñáõÙ.

2.

Çմանա հատիկաշարքային կերերի կուտակման մեքենաների դասակարգումը, կառուցվածքը, աշխատանքը, անվտանգությ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, Ï³ï³ñÇ
¹ñ³Ýó Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ ³ß³Ë³ï³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñáõÙ:

Գնահատման կարգըª
Մոդուլի
ընդունելի
կատարողականը
յուրաքանչյուր
նախատեսված կատարման չափանիշի լիարժեք ապահովվումն է:

արդյունքի

համար

Կատարողականության չափանիշները, գնահատման միջոցները, մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները, երաշխավորված ժամաքանակը` ըստ մոդուլի ուսումնառության
արդյունքների.
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Իմանալ բերքահավաքի մեքենաների դասակարգումը, կառուցվածքը,
աշխատանքը,
անվտանգությ³Ý
Ï³ÝáÝÝ»ñÁ,
Ï³ï³ñ»É
¹ñ³Ýó
Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ ³ß³Ë³ï³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñáõÙ:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
ա. ճիշտ է շարադրում բերքահավաքի մեքենանաների դասակարգումը, նրանց
կառուցվածքային առանձնահատկությունները, աշխատանքի անվտանգությունը:
µ. ճիշտ է Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ ¨ կարգավորáõÙ բերքահավաքի մեքենանան աշխատանքի
համար:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ բերքահավաքի մեքենանաների
կառուցվածքի և աշխատանքին վերաբերվող գիտելիքների ստուգելու նպատակով:
Îå³Ñ³ÝçíÇª
- կարգավորել հնձիչ-լասավորիչը աշխատանքի համար.
- կարգավորել հացահատիկահավաք կոմբայնի հնձիչի մեխանիզմները և
նախապատրաստել այն աշխատանքի համար.
- նախապատրաստել աշխատանքի համար հացահատիկահավաք կոմբայնի
կալսիչը և կարգավորել հատիկամաքրիչը.
- ստուգել և կարգավորել հացահատիկահավաք կոմբայնի հիդրավլիկ համակարգը,
կցորդիչը, էլեկտրասարքավորումը, ազդանշանների և հսկողության սարքերը:
Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման բոլոր
չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները:
Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել համապատասխան
ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É բերքահավաքի
տարբեր մեքենանաների ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ուսուցման ընթացքում
օգտոգործվելու են բերքի հավաքի մեքենանաերի վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և
չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար գործիքներ, հանիչներ, չափիչ
գործիքներ, ուսումնական գրականություն:
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
16 ժամ
Գործնական պարապմունքներ` 56 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Իմանալ
հատիկաշարքային
կերերի
կուտակման
մեքենաների
դասակարգումը,
կառուցվածքը,
աշխատանքը,
անվտանգությ³Ý
Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, Ï³ï³ñ»É ¹ñ³Ýó Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ ³ß³Ë³ï³ÝùÇ ¨
Ï³ñ·³íáñáõÙ:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
ա. ճիշտ է շարադրում կերերի կուտակման մեքենանաերի դասակարգումը, նրանց
կառուցվածքային առանձնահատկությունները, աշխատանքի անվտանգությունը:
µ. ճիշտ է Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ ¨ կարգավորáõÙ կերերի կուտակման մեքենանաերը
աշխատանքի համար:
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ կերերի կուտակման մեքենանաերի
կառուցվածքի և աշխատանքին վերաբերվող գիտելիքների ստուգելու նպատակով:
Îå³Ñ³ÝçíÇ կարգավորել հնձիչը (օրինակ` КС-2,1) աշխատանքի համար ստորև բերված
ընթացակարգով` ստուգել մատի ձողի և դանակի ուղղագծությունը, սեգմենտների
ամրակապերը և սրվածությունը, ստուգել մատների տեղադրման ճշտությունը, ստուգել և
կարգավորել դանակի ազատ ընտացքը, կատարել կտրող ապարատի կենտրոնադրումը,
տեղադրել ապարատը կտրման համապատասխան բարձրության և թեքության վրա:
Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման բոլոր չափանիշների
վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները: Աշխատանքի
կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել համապատասխան ստուգման
թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É կերերի
կուտակման տարբեր մեքենանաերի ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ուսուցման
ընթացքում օգտոգործվելու են կերերի կուտակման մեքենանաերի վերաբերյալ դի¹ակտիկ
նյութեր և չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար գործիքներ, հանիչներ,
չափիչ գործիքներ, ուսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
12 ժամ
Գործնական պարապմունքներ`
24 ժամ

59

4.3.18 ՄՈԴՈՒԼ 18. §´ºðø²Ð²ì²øÆò Ðºîà Ð²îÆÎÆ ØÞ²ÎØ²Ü
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ¦
Մոդուլի դասիչը`

ՏՄ1-07-006

Մոդուլի նպատակը
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ¨ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ
÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëáíáñáÕÇն
տալ գիտելիքներ µ»ñù³Ñ³í³ùÇó Ñ»ïá Ñ³ïÇÏÇ Ùß³ÏÙ³Ý մեքենաների կառուցվածքի,
աշխատանքի տեխնոլոգիական պրոցեսի մասին և Ó¨³íáñ»É ·áñÍÝ³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ
³Û¹ Ù»ù»Ý³Ý»ñÁ կարգավորելու ¨ ³ßË³ï³ÝùÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Մոդուլի մակարդակը
Մոդուլի տևողությունը`

12 ժամ դասախոսություն
24 ժամ գործնական պարապունքներ

Մոդուլի կրեդիտային արժեքը

§1 ¦

Մութքային պահանջները
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ îØ1-07-001,
îØ1-07-003, îØ1-07-004, îØ1-07-005 ¨ îØ/¶ö1-07-006 մոդուլÝ»ñÁ:
Հատուկ պահանջներ`

Չկան

Ուոսոմնառության արդյունքըª
Այս մոդուլն յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`
1.

Çմանա µ»ñù³Ñ³í³ùÇó Ñ»ïá Ñ³ïÇÏÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ,
կառուցվածքը, աշխատանքը, անվտանգությ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, Ï³ï³ñÇ ¹ñ³Ýó
Ï³ñ·³íáñáõÙÁ ¨ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ ³ß³Ë³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ:

Գնահատման կարգը
Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր
նախատեսված կատարման չափանիշի լիարժեք ապահովվումն է:

արդյունքի

համար

Կատարողականության չափանիշները, գնահատման միջոցները, մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները, երաշխավորված ժամաքանակը` ըստ մոդուլի ուսումնառության
արդյունքների.
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Իմանալ
µ»ñù³Ñ³í³ùÇó
Ñ»ïá
Ñ³ïÇÏÇ
Ùß³ÏÙ³Ý
Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ
¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ, կառուցվածքը, աշխատանքը, անվտանգությ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ,
Ï³ï³ñ»É ¹ñ³Ýó Ï³ñ·³íáñáõÙÁ ¨ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ ³ß³Ë³ï³ÝùÇ
Ñ³Ù³ñ:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
ա. ճիշտ է շարադրում µ»ñù³Ñ³í³ùÇó Ñ»ïá Ñ³ïÇÏÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ
¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ, Ýñ³Ýó կառուցվածք³ÛÇÝ առանձնահատկությունները,
µ. ճիշտ է Ï³ñ·³íáñáõÙ ¨ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ Ù»ù»Ý³Ý»ñÁ աշխատանքի Ñ³Ù³ñ:
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներª µ»ñù³Ñ³í³ùÇó Ñ»ïá Ñ³ïÇÏÇ
Ùß³ÏÙ³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ կառուցվածքի և աշխատանքին վերաբերվող գիտելիքների ստուգելու
նպատակով ¨ Ïå³Ñ³ÝçíÇ Ï³ñ·³íáñ»É áõ Ý³Ë³å³ïñ³ëï»É Ù»ù»Ý³Ý»ñÝ աշխատանքի:
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ ë³ÑÙ³Ýíó³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³, áñÇ
Ñ³Ù³ñ ëáíáñáÕÁ å»ïù ¿ Ï³ï³ñÇ µáÉáñ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ: Աշխատանքի կատարումը
գրանցելու համար պետք է օգտագործել համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ëáíáñáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É µ»ñù³Ñ³í³ùÇó
Ñ»ïá Ñ³ïÇÏÇ Ùß³ÏÙ³Ý մեքենանաերի ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ուսուցման
ընթացքում օգտոգործվելու են µ»ñù³Ñ³í³ùÇó Ñ»ïá Ñ³ïÇÏÇ Ùß³ÏÙ³Ý մեքենանաերի
վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, հանիչներ, չափիչ գործիքներ,
ուսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
12 ժամ
Գործնական պարապմունքներ`
24 ժամ
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4.3.19 ՄՈԴՈՒԼ 19. §ՄԵՔԵՆԱՏՐԱԿՏՈՐԱՅԻՆ ԱԳՐԵԳԱՏՆԵՐ¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁª

ՏՄ1-07-007

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëáíáñáÕÇն տալ
գիտելիքներ մեքենատրակտորային ագրեգատների (ՄՏԱ) ռացիոնալ կոմպլեկտավորման
մասին և Ó¨³íáñ»É ՄՏԱ-ի շահագործման ցուցանիշները հաշվարկելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Մոդուլի մակարդակը`

1-ÇÝ

Մոդուլի տևողությունը`

12 ժամ դասախոսություն
24 ժամ գործնական պարապմունքներ

Մոդուլի կրեդիտային արժեքը`

§1 ¦

Մութքային պահանջները
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ îØ1-07-003,
îØ/¶ö1-07-006, îØ/¶ö1-07-007, îØ/¶ö1-07-008, îØ/¶ö1-07-009
îØ/¶ö1-07-010 ¨
îØ/¶ö1-07-011 մոդուլÝ»ñÁ:
Հատուկ պահանջներª

Չկան

Ուոսոմնառության արդյունքները
Այս մոդուլն յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`
1.

ÏոմպլեկտավորÇ ՄՏԱ.

2.

ÁÝïñÇ ՄՏԱ-ի շարժման եղանակները.

3.

áñáßÇ գյուղատնտեսական բեռների տեղափոխման շարժական միջոցներÇ
շահագործական արագությունը և կցասայլերի քանակը:

Գնահատման կարգը
Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր
նախատեսված կատարման չափանիշի լիարժեք ապահովվումն է:

արդյունքի

համար

Կատարողականության չափանիշները, գնահատման միջոցները, մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները, երաշխավորված ժամաքանակը` ըստ մոդուլի ուսումնառության
արդյունքների.
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Կոմպլեկտավորել ՄՏԱ:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇԸ`
- ճիշտ է կոմպլեկտավորում ՄՏԱ-Ý:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
àւսանողին կտրվեն մի շարք առաջադրանքներª ՄՏԱ-ի կոմպլեկտավորման
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ստուգելու նպատակով: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի բոլոր
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առաջադրանքներÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ վրա: Աշխատանքի կատարումը գրանցելու
համար պետք է օգտագործել համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸª
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É տարբեր ՄՏԱ
կոմպլեկտավորելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են
տրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և
չափորոշիչներ, չափիչ գործիքներ, ուսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
4 ժամ
Գործնական պարապմունքներ`
20 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. ÀÝïñ»É ՄՏԱ-ի շարժման եղանակները:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇԸ`
- ճիշտ է ընտրում ՄՏԱ-ի շարժման եղանակները:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
àւսանողին կտրվեն մի շարք առաջադրանքներª ՄՏԱ-ի շարժման եղանակների
ընտրության Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ ստուգելու նպատակով: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված
կլինի սահմանված կատարման բոլոր չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է
կատարի բոլոր առաջադրանքները: Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է
օգտագործել համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É տարբեր ՄՏԱ-ի
շարժման
եղանակների
ընտրության
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ»ñ:
Ուսուցման
ընթացքում
օգտոգործվելու են տրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների վերաբերյալ
դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, չափիչ գործիքներ, ուսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
4 ժամ
Գործնական պարապմունքներ`
4 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. àñáß»É գյուղատնտեսական բեռների տեղափոխման շարժական միջոցներÇ
շահագործական արագությունը և կցասայլերի քանակը:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
³. ճիշտ է դասակարգում գյուղատնտեսական բեռները, տեղափոխման շարժական
միջոցները.
µ. ճիշտ է որոշում շահագործական արագությունը և կցասայլերի քանակը:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
àւսանողին կտրվեն մի շարք առաջադրանքներª գյուղատնտեսական բեռների,
տեղափոխման շարժական միջոցների դասակարգման վերաբերվող գիտելիքներÁ ¨
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շահագործական արագության áõ կցասայլերի քանակի որոշման Ï³ñ³ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
ստուգելու նպատակով: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման
բոլոր չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր
առաջադրանքները: Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել
համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների միջոցովª նպատակ
ունենալով ուսանողին գիտելիքներ տալ գյուղատնտեսական բեռների, տեղափոխման
շարժական միջոցների դասակարգման í»ñ³µ»ñÛ³É ¨ Ó¨³íáñ»É շահագործական
արագության և կցասայլերի քանակի որոշման Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ: Ուսուցման ընթացքում
օգտոգործվելու են տրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների վերաբերյալ
դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, չափիչ գործիքներ, ուսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն` 4 ժամ
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4.3.20 ՄՈԴՈՒԼ 20. §ՀՈՂԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ՆԱԽԱՑԱՆՔԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՄԸ¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁª

ՏՄ1-07-008

Մոդուլի նպատակը`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëáíáñáÕÇ Ùáï
Ó¨³íáñ»É վարի և նախացանքային ագրեգատների ÙÇçáóáí հողի հիմնական և
նախացանքային մշակáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Մոդուլի մակարդակը`

1-ÇÝ

Մոդուլի տևողությունը`

72 ժամ գործնական պարապմունքներ

Մոդուլի կրեդիտային արժեքը`

§2 ¦

Մութքային պահանջները`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ îØ1-07-004
¨ îØ/¶ö1-07-005 մոդուլÝ»ñÁ:
Հատուկ պահանջներ`

Չկան

Ուոսոմնառության արդյունքը`
Այս մոդուլն յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք ¿ª
1.

Ï³ï³ñÇ հողի հիմնական և նախացանքային մշակáõÙ íարի և
նախացանքային ագրեգատների ÙÇçáóáí:

Գնահատման կարգը`
Մոդուլի
ընդունելի
կատարողականը
յուրաքանչյուր
նախատեսված կատարման չափանիշի լիարժեք ապահովվումն է:

արդյունքի

համար

Կատարողականության չափանիշները, գնահատման միջոցները, մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները, երաշխավորված ժամաքանակը` ըստ մոդուլի ուսումնառության
արդյունքների.
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Î³ï³ñ»É հողի հիմնական և նախացանքային
նախացանքային ագրեգատների ÙÇçáóáí:

մշակáõÙ

íարի

և

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
³. ճիշտ է շարադրում հողի հիմնական և նախացանքային մշակÙ³Ý ագրոտեխնիկական
պահանջները,
µ. ճիշտ է նախապատրաստում ագրեգատը աշխատանքի համար,
·. ճիշտ է նախապատրաստում դաշտը ¨ կատարում աշխատանքը:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
àւսանողին կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ հողի հիմնական և նախացանքային
մշակումը կատարելու համար: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված
կատարման բոլոր չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր
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առաջադրանքները: Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել
համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների միջոցովª
նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É հողի հիմնական և նախացանքային մշակում
կատարելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտոր, գյուղատնտեսական
մեքենաներ, դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, չափիչ գործիքներ, ուսումնական
գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Գործնական պարապմունքներ`
36 ժամ
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4.3.21 ՄՈԴՈՒԼ 21. §ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄԸ ՀՈՂԻ ՄԵՋ¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁª

ՏՄ1-07-009

Մոդուլի նպատակը`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëáíáñáÕÇ Ùáï
Ó¨³íáñ»É
պարարտանյութերի
նախապատրաստման
և
Ñ³Ù³å³ï³ëËå³Ý
ագրեգատներáí ÑáÕÇ պարարտացման աշխատ³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñ»ÉÏáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Մոդուլի մակարդակը`

1-ÇÝ

Մոդուլի տևողությունը`

36 ժամ գործնական պարապմունքներ

Մոդուլի կրեդիտային արժեքը`

§1 ¦

Մութքային պահանջները`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ îØ1-07-007,
îØ1-07-008 ¨ îØ/¶ö1-07-009 մոդուլÝ»ñÁ:

Հատուկ պահանջներ` Չկան
Ուոսոմնառության արդյունքները`
Այս մոդուլն յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`
1.

Ï³ï³ñÇ ÑáÕÇ å³ñ³ñï³óÙ³Ý ¨ ëÝáõóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
համապատասխան ագրեգատÝ»ñáí:

Գնահատման կարգը`
Մոդուլի
ընդունելի
կատարողականը
յուրաքանչյուր
նախատեսված կատարման չափանիշի լիարժեք ապահովվումն է:

արդյունքի

համար

Կատարողականության չափանիշները, գնահատման միջոցները, մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները, երաշխավորված ժամաքանակը` ըստ մոդուլի ուսումնառության
արդյունքների.
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Î³ï³ñ»É
ÑáÕÇ
å³ñ³ñï³óÙ³Ý
համապատասխան ագրեգատÝ»ñáí:

¨

ëÝáõóÙ³Ý

³ßË³ï³ÝùÝ»ñ

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
³. ճիշտ է շարադրում հողի պարարտացման ¨ ëÝáõóÙ³Ý յուրաքանչյուր փուլի
ագրոտեխնիկական պահանջները,
µ. ճիշտ է նախապատրաստում ագրեգատը աշխատանքի համար, նախապատրաստում
դաշտը, կատարում å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý աշխատանքը:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
àւսանողին կտրվեն մի շարք առաջադրանքներª հողի պարարտացումը կատարելու
համար: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման բոլոր
չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները:
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Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել համապատասխան
ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների միջոցովª
նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É հողի պարարտացում կատարելու
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Ուսուցման
ընթացքում
օգտոգործվելու
են
տրակտոր,
գյուղատնտեսական մեքենաներ, դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, պարարտանյութեր,
չափիչ գործիքներ, ուսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Գործնական պարապմունքներ` 36 ժամ
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4.3.22 ՄՈԴՈՒԼ 22. §ՀԱՑԱՀԱՏԻԿԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ
ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ¦
ՏՄ1-07-010

Մոդուլի դասիչը`

Մոդուլի նպատակը`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëáíáñáÕÇ Ùáï
Ó¨³íáñ»É հացահատիկային մշակաբույսերի մշակման ¨ բերքահավաքի Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Մոդուլի մակարդակը`

1-ÇÝ

Մոդուլի տևողությունը`

6 ժամ դասախոսություն
12 ժամ գործնական պարապմունքներ

Մոդուլի կրեդիտային արժեքը`

§0,5 ¦

Մութքային պահանջները`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ îØ1-07-007,
îØ1-07-008 ¨ îØ/¶ö1-010 մոդուլÝ»ñÁ:
Հատուկ պահանջներ`

Չկան

Ուոսոմնառության արդյունքները`
Այս մոդուլն յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք էª
1. Ï³ï³ñÇ հացահատիկային մշակաբույսերի մշակáõÙ ¨ բերքահավաք
համապատասխան ագրեգատÝ»ñáí:
Գնահատման կարգը`
Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր
նախատեսված կատարման չափանիշի լիարժեք ապահովվումն է:

արդյունքի

համար

Կատարողականության չափանիշները, գնահատման միջոցները, մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները, երաշխավորված ժամաքանակը` ըստ մոդուլի ուսումնառության
արդյունքների.
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Î³ï³ñ»É հացահատիկային մշակաբույսերի մշակáõÙ ¨ բերքահավաք
համապատասխան ագրեգատÝ»ñáí:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
³. ճիշտ է շարադրում հացահատիկային մշակաբույսերի մշակման ¨ բերքահավաքի
տեխնոլոգիայի յուրաքանչյուր փուլի ագրոտեխնիկական պահանջները,
µ. ճիշտ է նախապատրաստում ագրեգատը աշխատանքի համար, նախապատրաստում
դաշտը, կատարում հացահատիկային մշակաբույսերի մշակման ¨ բերքահավաքի
աշխատանքը:
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
àւսանողին կտրվեն մի շարք առաջադրանքներª հացահատիկային մշակաբույսերի
մշակման ¨ բերքահավաքի տեխնոլոգիայի յուրաքանչյուր փուլի Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëïáõ·»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի
սահմանված կատարման բոլոր չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է
կատարի բոլոր առաջադրանքները: Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է
օգտագործել համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողին գիտելիքներ և գործնական
հմտություններ տալ հացահատիկային մշակաբույսերի մշկումը եվ բերքահավաքը
կատարելու համար:
Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտոր, գյուղատնտեսական
մեքենաներ, դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, պարարտանյութեր, չափիչ գործիքներ,
ուսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
6 ժամ
Գործնական պարապմունքներ`
12 ժամ
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4.3.23 ՄՈԴՈՒԼ 23. §ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ ԵՎ
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ¦
Մոդուլի դասիչը`

ՏՄ1-07-011

Մոդուլի նպատակը`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëáíáñáÕÇÝ ï³É
·Çï»ÉÇùÝ»ñ կարտոֆիլի մշակման տեխնոլոգիայի í»ñ³µ»ñÛ³É ¨ Ó¨³íáñ»É կարտոֆիլի
մշակման մեքենաների համակարգի ընտրության ¨ ¹ñ³Ýó ÏÇñ³éÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Ավարտելով այս մոդուլըª ëáíáñáÕÁ կիմանա կարտոֆիլի մշակման տեխնոլոգիան և
կկարողանա գործնականում կիրառել այն:
Մոդուլի մակարդակը`

1-ÇÝ

Մոդուլի տևողությունը`

6 ժամ դասախոսություն
12 ժամ գործնական պարապմունքներ

Մոդուլի կրեդիտային արժեք`

§0,5 ¦

Մութքային պահանջները`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ îØ1-07-007,
îØ1-07-008 ¨ îØ/¶ö1-07-011 մոդուլÝ»ñÁ:
Հատուկ պահանջներ`

Չկան

Ուոսոմնառության արդյունքները`
Այս մոդուլն յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք էª
1. Çմանա կարտոֆիլի մշակման տեխնոլոգիայի յուրաքանչյուր փուլի
ագրոտետեխնիկական պահանջները և օգտագործվող մեքենանաերի
համակարգը.
2. ³շխատÇ կարտոֆիլի տնկման ագրեգատների վրա:
Գնահատման կարգը`
Մոդուլի
ընդունելի
կատարողականը
յուրաքանչյուր
նախատեսված կատարման չափանիշի լիարժեք ապահովվումն է:

արդյունքի

համար

Կատարողականության չափանիշները, գնահատման միջոցները, մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները, երաշխավորված ժամաքանակը` ըստ մոդուլի ուսումնառության
արդյունքների.
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Իմանալ կարտոֆիլի մշակման տեխնոլոգիայի յուրաքանչյուր փուլի
ագրոտետեխնիկական պահանջները և օգտագործվող մեքենանաերի
համակարգը:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇԸ`
³. ճիշտ է շարադրում կարտոֆիլի մշակման տեխնոլոգիայի յուրաքանչյուր փուլի
ագրոտեխնիկական պահանջները.
µ. ճիշտ է օգտագործվող մեքենանաերի համակարգը
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներª կարտոֆիլի մշակման տեխնոլոգիայի
ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ և մեքենանաերի համակարգի օգտագործÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëïáõ·»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման բոլոր
չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները:
Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել համապատասխան
ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸª
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների միջոցովª նպատակ
ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É կարտոֆիլի մշակման í»ñ³µ»ñÛ³É ·Çï»ÉÇùÝ»ñ և
մեքենանաերի օգտագործÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են
դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, ուսումնական գրականություն:
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն` 6 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. ²շխատել կարտոֆիլի տնկման ագրեգատների վրա:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇԸ`
- ճիշտ է աշխատում կարտոֆիլի տնկման ագրեգատների վրա:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ Ïառաջարկվի համապատասխան ագրեգատի վրա կատարել կարտոֆիլի
տնկման աշխատանքները: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված բոլոր
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ կատարման վրա: Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է
օգտագործել համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների միջոցովª
նպատակ ունենալով ëáíáñáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É կարտոֆիլի տնկման ագրեգատի վրա
աշխատելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտոր,
համապատասխան ագրեգատ, դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, տնկանյութ, չափիչ
գործիքներ, ուսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Գործնական պարապմունք`
12 ժամ

72

4.3.24 ՄՈԴՈՒԼ 24. §ՑԱՆՈՎԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ԽՈՏԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԵՎ
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ¦
Մոդուլի դասիչը`

ՏՄ1-07-012

Մոդուլի նպատակը`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëáíáñáÕÇÝ տալ
գիտելիքներ ցանովի և բնական խոտերի մշակման տեխնոլոգիայի և մեքենաների
համակարգի ¨ ¹ñ³Ýó ընտրության í»ñ³µ»ñÛ³É ¨ Ó¨³íáñ»É խոտհավաք ագրեգատների վրա
աշխատելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ավարտելով այս մոդուլը կիմանա ցանովի և բնական
խոտերի մշակման տեխնոլոգիան և մեքենաների համակարգը, կկարողանա աշխատել
խոտհավաք ագրեգատների վրա:
Մոդուլի մակարդակը`

1-ÇÝ

Մոդուլի տևողությունը`

6 ժամ դասախոսություն
12 ժամ գործնական պարապմունքներ

Մոդուլի կրեդիտային արժեքը`

§ 0,5¦

Մութքային պահանջները`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ îØ1-07-007,
îØ1-07-008 ¨ îØ/¶ö1-07-011 մոդուլÝ»ñÁ:
Հատուկ պահանջներ`

Չկան

Ուոսոմնառության արդյունքները`
Այս մոդուլն յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`
1.

իմանա ցանովի և բնական խոտերի մշակման տեխնոլոգիական
պրոցեսները, օգտագործվող մեքենաների համակարգը.

2.

³շխատÇ խոտհավաք ագրեգատների վրա:

Գնահատման կարգը`
Մոդուլի
ընդունելի
կատարողականը
յուրաքանչյուր
նախատեսված կատարման չափանիշի լիարժեք ապահովվումն է:

արդյունքի

համար

Կատարողականության չափանիշները, գնահատման միջոցները, մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները, երաշխավորված ժամաքանակը` ըստ մոդուլի ուսումնառության
արդյունքների.
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Իմանալ ցանովի և բնական խոտերի մշակման
պրոցեսները, օգտագործվող մեքենաների համակարգը:

տեխնոլոգիական

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
- ճիշտ է շարադրում ցանովի և բնական խոտերի մշակման տեխնոլոգիական
պրոցեսները, օգտագործվող մեքենաների համակարգը:
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներª ցանովի և բնական խոտերի մշակման
տեխնոլոգիական պրոցեսների, օգտագործվող մեքենաների համակարգի վերաբերյալ Ý¨³
ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ ëïáõ·»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված
կատարման չափանիշի վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր
առաջադրանքները: Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել
համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների միջոցով, նպատակ
ունենալով ուսանողին գիտելիքներ տալ ցանովի և բնական խոտերի մշակման
տեխնոլոգիական պրոցեսների, օգտագործվող մեքենաների համակարգի մասին:
Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ,
ուսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
6 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. ²շխատել խոտհավաք ագրեգատների վրա:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
- ճիշտ է աշխատում խոտհավաք ագրեգատների վրա:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կառաջարկվի համապատասխան ագրեգատի վրա կատարել
խոտհավաքի աշխատանքները: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված
բոլոր å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր
առաջադրանքները: Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել
համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների միջոցովª
նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É խոտհավաք ագրեգատի վրա աշխատելու
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտոր, համապատասխան
ագրեգատ, դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, չափիչ գործիքներ, ուսումնական
գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Գործնական պարապմումքներ ` 12 ժամ
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4.3.25 ՄՈԴՈՒԼ 25. §ՏՐԱԿՏՈՐՆԵՐԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ¦
Մոդուլի դասիչը`

ՏՄ/¶ö1-07-011

Մոդուլի նպատակը
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ¨ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ
÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëáíáñáÕÇ
Ùáï Ó¨³íáñ»É տրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների տեխնիկական
սպասարկում Ï³ï³ñ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Մոդուլի մակարդակը`

§1 ¦

Մոդուլի տևողությունը`

8 ժամ դասախոսություն
46 ժամ գործնական պարապունքներ

Մոդուլի կրեդիտային արժեքը`

§1,5¦

Մութքային պահանջները`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ îØ/¶ö1-07001, îØ/¶ö1-07-002, îØ/¶ö1-07-003, îØ/¶ö1-07-004, îØ/¶ö1-07-006, îØ/¶ö1-07-006,
îØ/¶ö1-07-007, îØ/¶ö1-07-008, îØ/¶ö1-07-009 ¨ îØ/¶ö1-07-010 մոդուլÝ»ñÁ:
Հատուկ պահանջներ`

Չկան

Ուոսոմնառության արդյունքները`
Այս մոդուլն յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`
1. Ï³ï³ñÇ տրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների տեխնիկական
սպասարկում.
2. ÏատարÇ տրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների տեխնիկական
սպասարկում:
Գնահատման կարգը
Մոդուլի
ընդունելի
կատարողականը
յուրաքանչյուր
նախատեսված կատարման չափանիշի լիարժեք ապահովվումն է:

արդյունքի

համար

Կատարողականության չափանիշները, գնահատման միջոցները, մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները, երաշխավորված ժամաքանակը` ըստ մոդուլի ուսումնառության
արդյունքների.
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. ÆÙ³Ý³É տրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների տեխնիկական
սպասարկÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
- ճիշտ է շարադրում տրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների տեխնիկական
սպասարկÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ:
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներª տրակտորների և գյուղատնտեսական
մեքենաների տեխնիկական սպասարկÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ýñ³ ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ ëïáõ·»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված բոլոր å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý վրա: Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել
համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների միջոցովª նպատակ
ունենալով ուսանողին գիտելիքներ տալ տրակտորների և գյուղատնտեսական
մեքենաների տեխնիկական սպասարկումները կատարելու í»ñ³µ»ñÛ³É: Ուսուցման
ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտոր, գյուղատնտեսական մեքենաներ, դի¹ակտիկ
նյութեր և չափորոշիչներ, չափիչ գործիքներ, հատուկ սարքեր ուսումնական
գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն` 8 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Կատարել
տրակտորների
տեխնիկական սպասարկում:

և

գյուղատնտեսական

մեքենաների

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
- ճիշտ է կատարում տրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների տեխնիկական
սպասարկումըª ³Ù»ÝûñÛ³, 1-ÇÝ, 2-ñ¹, 3-ñ¹, ÙÇçë»½áÝ³ÛÇÝ:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներª տրակտորների և գյուղատնտեսական
մեքենաներիª Áëï Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ տեխնիկական սպասարկումները կատարելու
համար: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի բոլոր å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ կատարման վրա:
Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել համապատասխան
ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների միջոցովª
նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É տրակտորների և գյուղատնտեսական
մեքենաների տեխնիկական սպասարկում կատարելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ: Ուսուցման
ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտոր, գյուղատնտեսական մեքենաներ, դի¹ակտիկ
նյութեր և չափորոշիչներ, չափիչ գործիքներ, հատուկ սարքեր ուսումնական
գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Գործնական պարապմունքներ`
46 ժամ
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4.3.26 ՄՈԴՈՒԼ 26 §²è²æÆÜ ´àôÄú¶ÜàôÂÚ²Ü ÐÆØàôÜøÜºð¦
Մոդուլի դասիչը`

ՏՄ/¶ö1-07-012

Մոդուլի նպատակը`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ¨ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ
÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëáíáñáÕÇ
Ùáï Ó¨³íáñ»É առաçÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ óáõó³µ»ñ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Մոդուլի մակարդակը`

1-ÇÝ

Մոդուլի տևողությունը`

6 ժամ դասախոսություն
12 ժամ գործնական պարապումնքներ

Մոդուլի կրեդիտային արժեքը`

§ 0,5 ¦

Մութքային պահանջները`

Չկան

Հատուկ պահանջներ`

Չկան

Ուոսոմնառության արդյունքները`
Այս մոդուլն յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`
1. ÇÙ³Ý³ ³é³çÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ ¨ óáõó³µ»ñ»É ³é³çÇÝ
µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ:
Գնահատման կարգը`
Մոդուլի
ընդունելի
կատարողականը
յուրաքանչյուր
նախատեսված կատարման չափանիշի լիարժեք ապահովվումն է:

արդյունքի

համար

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. ÆÙ³Ý³É ³é³çÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ ¨ óáõó³µ»ñ»É ³é³çÇÝ
µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
ա. ճիշտ է շարադրում ³é³çÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ,
բ. ճիշտ է óáõó³µ»ñáõÙ ³é³çÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներª ×³Ý³å³ñÑ³ïñ³ëåáñï³ÛÇÝ
å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ Ñ³×³Ë³ÏÇ Ñ³Ý¹ÇåáÕ íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÇ ¨ ³Û¹ ¹»åù»ñÇ Ñ³Ù³ñ
ÏÇñ³éíáÕ ³é³çÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ýñ³ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ ëïáõ·»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
Îå³Ñ³ÝçíÇ
Ù³Ý»Ï»ÝÇ
íñ³
óáõó³¹ñ»É
³é³çÇÝ
µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ
óáõó³µ»ñ»Éáõ
·áãÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման բոլոր
չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները:
Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել համապատասխան
ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
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Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É ³é³çÇÝ
µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ óáõó³µ»ñ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են
Ù³Ý»Ï»Ý, ÝáõÉÛ³ÅÝ»ñ, դի¹ակտիկ նյութեր և áւսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
6 ժամ
Գործնական պարապմունքներ`
12 ժամ
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4.3.27 Èð²òàôòÆâ ²ð¸ÚàôÜøÜºð
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Իմանալ եգիպտացորենի մշակման տեխնոլոգիայի յուրաքանչյուր փուլի
ագրոտետեխնիկական պահանջները և օգտագործվող մեքենանաերի
համակարգը:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
- ճիշտ է շարադրում եգիպտացորենի մշակման տեխնոլոգիայի յուրաքանչյուր փուլի
ագրոտեխնիկական պահանջները և օգտագործվող մեքենանաերի համակարգը:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ եգիպտացորենի մշակման
տեխնոլոգիայի յուրաքանչյուր փուլի և օգտագործվող մեքենանաերի համակարգի
վերաբերյալ: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման չափանիշի
վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները: Աշխատանքի
կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել համապատասխան ստուգման
թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների միջոցով, նպատակ
ունենալով ուսանողին գիտելիքներ տալ եգիպտացորենի մշակման և օգտագործվող
մեքենանաերի համակարգի մասին:
Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ,
ուսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն` 4 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Իմանալ բանջարանոցային մշակաբույսերի մշակման տեխնոլոգիայի
յուրաքանչյուր
փուլի
ագրոտետեխնիկական
պահանջները
և
օգտագործվող մեքենանաերի համակարգը:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
- ճիշտ է շարադրում ագրոտեխնիկական պահանջները և օգտագործվող մեքենանաերի
համակարգը
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ բանջարանոցային մշակաբույսերի
մշակման տեխնոլոգիայի յուրաքանչյուր փուլի և օգտագործվող մեքենանաերի
համակարգի վերաբերյալ: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված
կատարման չափանիշի վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր
առաջադրանքները: Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել
համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների միջոցով, նպատակ
ունենալով ուսանողին գիտելիքներ տալ բանջարանոցային մշակաբույսերի մշակման և
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օգտագործվող մեքենանաերի համակարգի մասին: Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու
են դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, ուսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն` 4 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Իմանալ խաղողի այգիների մշակման տեխնոլոգիական պրոցեսները,
օգտագործվող մեքենաների համակարգը:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
- ճիշտ է շարադրում խաղողի այգիների մշակման տեխնոլոգիական պրոցեսները,
օգտագործվող մեքենաների համակարգը:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ խաղողի այգիների մշակման
տեխնոլոգիական պրոցեսների, օգտագործվող մեքենաների համակարգի վերաբերյալ:
Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման չափանիշի վրա, որի
համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները: Աշխատանքի կատարումը
գրանցելու համար պետք է օգտագործել համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների միջոցով, նպատակ
ունենալով ուսանողին գիտելիքներ տալ խաղողի այգիների մշակման տեխնոլոգիական
պրոցեսների, օգտագործվող մեքենաների համակարգի մասին:
Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ,
ուսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն` 4 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Իմանալ պտղատու այգիների մշակման տեխնոլոգիական պրոցեսները,
օգտագործվող մեքենաների համակարգը:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
- ճիշտ է շարադրում պտղատու այգիների մշակման տեխնոլոգիական պրոցեսները,
օգտագործվող մեքենաների համակարգը:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ պտղատու այգիների մշակման
տեխնոլոգիական պրոցեսների, օգտագործվող մեքենաների համակարգի վերաբերյալ:
Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման չափանիշի վրա, որի
համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները: Աշխատանքի կատարումը
գրանցելու համար պետք է օգտագործել համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների միջոցով, նպատակ
ունենալով ուսանողին գիտելիքներ տալ խաղողի այգիների մշակման տեխնոլոգիական
պրոցեսների, օգտագործվող մեքենաների համակարգի մասին:
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Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ,
ուսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն` 4 ժամ
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5.

ä²Ð²ÜæÜºð àôêàôØÜ²Î²Ü ¶àðÌÀÜÂ²òÆ Î²¼Ø²ÎºðäØ²Ü
àô ²ä²ÐàìØ²Ü ÜÎ²îØ²Ø´
5.1.

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ñáõÛÃÝ»ñ

àõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ µáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É
Ùß³ÏíáõÙ »Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñ ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ñ³ÝçÝ»ñ.
•

Éë³ñ³Ý³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç,

•

áõëáõÙÝ³Ï³Ý ß»ÝùÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý,

•

·ñ³¹³ñ³Ýáí, ÁÝÃ»ñó³ëñ³ÑÝ»ñáí ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ý,

•

áõëáõóÙ³Ý Ýáñ Ó¨»ñÇ áõ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý,

•

áõëáõÙÝ³Ï³Ý¬Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ,

•

áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý (Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý) ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ý,

ëáóÇ³É¬Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É£

5.2.

ÀÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ

5.2.1. §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëï-Ù»ù»Ý³í³ñ¦ áñ³Ï³íáñÙ³Ùµ Ù³ëÝ³·»ïÇ
å³ïñ³ëïÙ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñáí ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÙÇçÝ³Ï³ñ· (ÉñÇí) ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
ÏñÃáõÃÛ³Ý ÑÇÙùáí:
5.2.2. Ü³ËÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý (³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý) ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ Çñ³Ï³ÝóÝáÕ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ áñ³Ï³íáñÙ³Ùµ Ù³ëÝ³·»ïÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»É ÙÇ³ÛÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ (ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ) ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ£
5.2.3. ÀÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ù³ïã»ÉÇáõÃÛ³Ý, Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛ³Ý, ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý, íëï³Ñ»ÉÇáõÃÛ³Ý, Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛ³Ý, Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ£

5.3.
5.3.1.
Ü³ËÝ³Ï³Ý

àõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ
Î³¹ñ³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ ¨ Ï³¹ñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝ
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý

(³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý)

ÏñÃ³Ï³Ý

Íñ³·ñ»ñ

Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ »Ý Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý, í³ñã³ïÝï»ë³Ï³Ý, ³ñï³¹ñ³Ï³Ý, áõëáõÙÝ³ûÅ³Ý¹³Ï ¨ ³ÛÉ ³ÝÓÝ³Ï³½Ù»ñ£
Ü³ËÝ³Ï³Ý

Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý

(³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý)

ÏñÃ³Ï³Ý

Íñ³·ñ»ñ

Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý Ï³½ÙáõÙ ÁÝ¹·ñÏíáõÙ »Ý ¹³ë³ËáëÝ»ñÁ, ³ñï³¹ñ³Ï³Ý áõëáõó-

Ù³Ý í³ñå»ïÝ»ñÁ£
Ø³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ï³ñ³Ï³ñ·»ñÇÝ ¨ å³ßïáÝÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ,
ÙñóáõÛÃÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ³ÝóÏ³óÙ³Ý, í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ ³ï»ëï³íáñÙ³Ý Ï³ñ·»ñÁ Ñ³ëï³ïáõÙ
¿ ÏñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ÉÇ³½áñí³Í Ù³ñÙÇÝÁª ÐÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ£
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5.3.2.

àõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ

Ø³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ å»ïù ¿ ³å³Ñáíí³Í ÉÇÝÇ
áõë³ÝáÕÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñáí (·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ ýáÝ¹, ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ
µ³½³ ¨ ³ÛÉÝ), ÇÝãÝ, Áëï µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý, å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý
åÉ³Ýáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ÉñÇí ó³ÝÏÇÝ£ ²Û¹ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý µáÉáñ Ó¨»ñÇ ·Íáí (ï»ë³Ï³Ý, ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý,
³ñï³¹ñ³Ï³Ý ¨ Ý³Ë³³í³ñï³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý»ñÇ, Ïáõñë³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉÝ) å»ïù ¿ ³éÏ³
ÉÇÝ»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹³ë³·ñù»ñ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, áõÕ»óáõÛóÝ»ñ
(·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ, ÇÝùÝáõñáõÛÝ ³ñï³Éë³ñ³Ý³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñ),
·áñÍÝ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇ ëó»Ý³ñÝ»ñ (¹»ñ³ÛÇÝ Ë³Õ»ñ), Ã»ëï³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³í³ù³ÍáõÝ»ñ,
³É·áñÇÃÙÝ»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¹ÇïáÕ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ, áõëáõóÙ³Ý
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ (áõëáõÙÝ³¹ÇïáÕ³Ï³Ý, Éë³ï»ëáÕ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ ¹³ë³í³Ý¹íáÕ µáÉáñ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ
¨ µáÉáñ ï»ë³ÏÇ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³Éª áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ¨ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ), ÇÝãå»ë Ý³¨ ÙÇç³ÝÏÛ³É ¨ ³Ù÷á÷Çã ³ï»ëï³íáñÙ³Ý ÝÛáõÃ»ñ£

5.3.3.

ÜÛáõÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ (Ï³µÇÝ»ïÝ»ñÇ, É³µáñ³ïáñÇ³Ý»ñÇ,

³ñÑ»ëï³ÝáóÝ»ñÇ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý, áõëáõÙÝ³ûÅ³Ý¹³Ï ¨ ûÅ³Ý¹³Ï ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ,
ÝÛáõÃ»ñÇ áõ å³ñ³·³Ý»ñÇ »ñ³ßË³íáñí³Í ó³ÝÏ)
Ø³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý

ÏñÃ³Ï³Ý

Íñ³·ÇñÝ

Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ

(áõëáõÙÝ³Ï³Ý

Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÁ) å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ ³ÛÝåÇëÇ ÝÛáõÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µ³½³, áñÝ ³å³ÑáíÇ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý
ÉÇ³ñÅ»ù áõëáõóÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ å»ï³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁª Áëï ·áñÍáÕ å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ,
Ï³µÇÝ»ïÝ»ñÇ ¨ É³µáñ³ïáñÇ³Ý»ñÇ Ñ³·»óí³ÍáõÃÛ³Ý ó³ÝÏÇ ¨ ë³ÝÇï³ñ³ÑÇ·Ç»ÝÇÏ áõ Ñ³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ£

ºñ³ßË³íáñí³Í ó³ÝÏ
Î³µÇÝ»ïÝ»ñª
 Տրակտորների ներքին այրման շարժիչների,
 Տրակտորների տրանսմիսիայի և ընթացքային մասի,
 Գյուղատնտեսական մեքենաների,
 ²ßË³ï³ÝùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý,
 Ö³ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³ýÇÏ³ÛÇ,
 Î»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¨ µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý,
 î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ,
 Տրակտորների տեխնիկական աËտորոշման,
 Ð³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý6, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ¨ ëáóÇ³É¬ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý, Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ¨
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝ³·Çï³Ï³Ý ³é³ñ³ÏÝ»ñÇª Áëï å»ï³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ã³÷áñáßãÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ7:
È³µáñ³ïáñÇ³Ý»ñª
 Մետաղամշակման,
 ¾É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³ÛÇ:

6
7

ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÏñÃáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÇ íñ³ áõëáõóáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ ¹»åùáõÙ:
ÙÇÝã¨ Ý³ËÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý (³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý) ÏñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ã³÷áñáßãÇ
ÁÝ¹áõÝáõÙÁ Õ»Ï³í³ñí»É ÙÇçÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ã³÷áñáßãÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñáí:
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²ñÑ»ëï³ÝáóÝ»ñª
 Ø»ï³Õ³Ùß³ÏÙ³Ý,
 Չափանշման:
Տրակտորարշավարան
Ø³ñ½³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñª
 Ø³ñ½³¹³ÑÉÇ×,
 Ø³ñ½³Ññ³å³ñ³Ï:
²ÛÉ ûÅ³Ý¹³Ï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñª
 Ö³ß³ñ³Ý (µáõý»ï),
 ´áõÅÏ»ï:
ÎñÃ³Ï³Ý Íñ³·Çñ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ, »ÉÝ»Éáí ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÇó, Ï³ñáÕ ¿
Ó¨³íáñ»É Éñ³óáõóÇã Ï³µÇÝ»ïÝ»ñ, É³µáñ³ïáñÇ³Ý»ñ, ³ñÑ»ëï³ÝáóÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ£

5.3.4.
¾

àõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñ
(áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³Ý)

àõë³ÝáÕÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý µ»éÝí³ÍáõÃÛ³Ý ³é³í»É³·áõÛÝ Í³í³ÉÁ ãå»ïù ¿ ·»ñ³Ý½³ÝóÇ 54 Å³ÙÁ`

Ý»ñ³éÛ³É Éë³ñ³Ý³ÛÇÝ ¨ ³ñï³Éë³ñ³Ý³ÛÇÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ µáÉáñ ï»ë³ÏÝ»ñÁ,
¾

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý

ÁÝÃ³óùáõÙ

áõë³ÝáÕÇ

µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÁ

å³ñï³¹Çñ

áõëáõÙÝ³Ï³Ý

å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñáí ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ 36 Å³ÙÁ, ÁÝ¹ áñáõÙ` Ýßí³Í Í³í³ÉÁ ãÇ Ý»ñ³éáõÙ Ý³Ë³ëÇñ³Ï³Ý
³é³ñÏ³Ý»ñÇ

å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÁ,

ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

¨

Éñ³óáõóÇã

³ñï³Éë³ñ³Ý³ÛÇÝ

å³-

ñ³åÙáõÝùÝ»ñÁ£
¾

àõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ ëÏÇ½µÁ ¨ ³í³ñïÁ µáÉáñ Ïáõñë»ñáõÙ áñáßíáõÙ ¿ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý

ã³÷áñáßãáí£
¾

Ð³ëï³ïáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñíáõÙ ¿ áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³ÝÝ»ñáí,

³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñáí, áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóáí ¨ ¹³ë³óáõó³ÏÝ»ñáí£
¾

Ð³ëï³ïáõÃÛáõÝáõÙ áõëáõÙÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ËÙµ»ñáí, »ÝÃ³ËÙµ»ñáí,

Ñáëù»ñáí, ³ÝÑ³ï³Ï³Ýª Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ó¨»ñáí`
 ¹³ë,
 ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ,
 ë»ÙÇÝ³ñ,
 ·áñÍÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù,
 É³µáñ³ïáñ ³ßË³ï³Ýù,
 ëïáõ·áÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù,
 ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù,
 ÇÝùÝáõñáõÛÝ ³ßË³ï³Ýù,
 ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ,
 åñ³ÏïÇÏ³,
 Ïáõñë³ÛÇÝ Ý³Ë³·ÍáõÙ (Ïáõñë³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù),
 ¹ÇåÉáÙ³ÛÇÝ Ý³Ë³·ÍáõÙ (¹ÇåÉáÙ³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù)£
¾

²éÏ³ áõëáõóÙ³Ùµ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ³ñÓ³Ïáõñ¹Ý»ñ ï³ñ»Ï³Ý ³éÝí³½Ý »ñÏáõ

³Ý·³Ùª 8-11 ß³µ³Ã ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ, ³Û¹ ÃíáõÙ 2 ß³µ³ÃÇó áã å³Ï³ë ÓÙé³Ý Å³Ù³-

84

Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ£ ê»½áÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí Ï³ñáÕ »Ý
ë³ÑÙ³Ýí»É ³ñÓ³Ïáõñ¹Ý»ñÇ ³ÛÉ Å³ÙÏ»ïÝ»ñª å³Ñå³Ý»Éáí ¹ñ³Ýó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ£
¾

ê³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛ³Ý Å³Ù»ñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñáõÙ 100 Å³Ùª Ù»Ï

áõëáõÙÝ³Ï³Ý ËÙµÇ Ñ³Ù³ñ£ ÊáñÑñ¹³ïíáõÃÛ³Ý Å³Ù»ñÁ ¨ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ó¨»ñÁ (ËÙµ³ÛÇÝ, ³ÝÑ³ï³Ï³Ý,
·ñ³íáñ, µ³Ý³íáñ ¨ ³ÛÉÝ) áñáßáõÙ ¿ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÁ£
¾

Ü³Ë³ëÇñ³Ï³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ó³ÝÏÁ, ¹ñ³Ýó Í³í³ÉÁ ¨ áõëáõóÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ (áã ³í»É, ù³Ý

ß³µ³Ã³Ï³Ý 4 Å³Ùª ³é³ÝÓÇÝ ¹³ë³óáõó³Ïáí) áñáßíáõÙ ¿ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ£ ÀÝïñáõÃÛáõÝÝ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2001Ã. ÑáõÝí³ñÇ 16¬Ç N 24 áñáßÙ³Ùµ
Ñ³ëï³ïí³Í ÙÇçÇÝ

Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý

ÏñÃáõÃÛ³Ý

å»ï³Ï³Ý

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ

ã³÷áñáßãÇ

12¬ñ¹

Ï»ïÇ

å³Ñ³ÝçÝ»ñÁª §...ßñç³Ý³í³ñïÇ ³½·³ÛÇÝ áõ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ïÙáõÃÛ³Ý ¨ Ùß³ÏáõÛÃÇ áñáß³ÏÇ ÇÙ³óáõÃÛ³Ý¦ ÝÏ³ïÙ³Ùµ£
¾

àõëáõÙÝ³Ï³Ý

å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ

¨

Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý

ÏáÕÙÇó

Ï³ñáÕ

¿

Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

³é³ç³ñÏí»É

áõë³ÝáÕÇ

µ³í³ñ³ñÙ³ÝÝ

áõÕÕí³Í

³ÝÓÝ³Ï³Ý
ÁÝïñáíÇ

³é³ñÏ³Ý»ñ£

5.4.

äñ³ÏïÇÏ³Ý»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ

äñ³ÏïÇÏ³Ý»ñÁ Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ ¨ ³ÝóÏ³óíáõÙ »Ý §äñ³ÏïÇÏ³Ý»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨
³ÝóÏ³óÙ³Ý Ï³ñ·Ç¦ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, áñÁ Ùß³ÏíáõÙ ¨ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ áõëáõÙÝ³Ï³Ý
Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó£
äñ³ÏïÇÏ³Ý»ñÇ µáÉáñ ÷áõÉ»ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Íñ³·ñáí£
²ñï³¹ñ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ï»Õ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÁ
åñ³ÏïÇÏ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ë»÷³Ï³Ý ÝÛáõÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µ³½³ÛÇ íñ³, »Ã» ³ÛÝ Ñ³·»ó³Í ¿
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñáí ¨ Íñ³·ñ³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñáí£

àõë³ÝáÕÝ»ñÇ

áõëáõÙÝ³Ï³Ý

åñ³ÏïÇÏ³Ý

Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý

Ñ»ï

Ï³åí³Í

³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý áõëáõóÙ³Ý í³ñå»ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó áõëáõÙÝ³Ï³Ý ¨ áõëáõÙÝ³³ñï³¹ñ³Ï³Ý
³ñÑ»ëï³ÝáóÝ»ñáõÙ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, áõëáõÙÝ³÷áñÓÝ³Ï³Ý ï»Õ³Ù³ë»ñáõÙ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ³ÛÉ áõëáõÙÝ³ûÅ³Ý¹³Ï ûµÛ»ÏïÝ»ñáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý
Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ£
´³Ýíáñ³Ï³Ý Ï³ñ·Ç Ó»éùµ»ñÙ³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
µ³Ýíáñ³Ï³Ý áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ï³ñ· ßÝáñÑ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
´³Ýíáñ³Ï³Ý áñ³Ï³íáñÙ³Ý ³ï»ëï³íáñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ áñáßíáõÙ »Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý
Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ¨ ÝßíáõÙ »Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³ÝáõÙ£
Ü³ËÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý (³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý) ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³Ï³íáñáõÙÝ»ñÇ ï³ñ³Ï³ñ·»ñÁ
³ñï³Ñ³Ûïí³Í »Ý Ý³ËÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý (³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý) ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ó³ÝÏáõÙ, áñÁ Ñ³ëï³ïí³Í ¿ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2006Ã. ÑáõÝí³ñÇ 12¬Ç N 73¬Ü áñáßÙ³Ý N1 Ñ³í»Éí³Íáí£
´³Ýíáñ³Ï³Ý ¨ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ï³ñ³Ï³ñ·»ñÁ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ (·ñ³éíáõÙ) »Ý ³ñÑ»ëï³·áñÍÇ
³í³ñï³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃáõÙª ¹ÇåÉáÙáõÙ, ¹ñ³ Ý»ñ¹ÇñáõÙ ¨ áñ³Ï³íáñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝáõÙ£

5.5.

ØÇç³ÝÏÛ³É ¨ ³Ù÷á÷Çã ³ï»ëï³íáñÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ

²ï»ëï³íáñÙ³Ýª áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ
»Ý ·áñÍáÕ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝ£

85

²ÛÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿` ëïáõ·»Éáõ Ñ³Ù³ñ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ¨ áñ³ÏÇ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ£
Ü³ËÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý (³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý) áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ·áñÍáõÙ
»Ý ÙÇç³ÝÏÛ³É ¨ ³Ù÷á÷Çã ³ï»ëï³íáñÙ³Ý Ñ»ï¨Û³É Ó¨»ñÁ.
 ùÝÝáõÃÛáõÝ,
 ëïáõ·³ñù,
 ï³ñµ»ñ³Ïí³Í ëïáõ·³ñù,
 Ïáõñë³ÛÇÝ Ý³Ë³·ÇÍ (³ßË³ï³Ýù),
 ëïáõ·áÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù, ³Û¹ ÃíáõÙ ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñíáÕ í»ñ³ÑëÏÇã
ëïáõ·áÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù,
 Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ, ëïáõ·³ñù³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·£
ØÇç³½·³ÛÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ ÇÝï»·ñí»Éáõ ¨ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý
ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí` áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ·»ñ³¹³ë»ÉÇ ¿ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ùá¹áõÉ³ÛÇÝ áõëáõóÙ³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÁ£

6.

àôêàôØÜ²Î²Ü Ð²êî²îàôÂÚ²Ü ²Î²¸ºØÆ²Î²Ü
²¼²îàôÂÚàôÜÜºðÜ àôêàôØÜ²Î²Ü ¶àðÌÀÜÂ²òÆ
´àì²Ü¸²ÎàôÂÚ²Ü Òºì²ìàðØ²Ü ¶àðÌàôØ

àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ï áõÃÛ³ÝÝ Çñ³íáõÝù ¿ í»ñ³å³ÑíáõÙ `
¾

ØÇÝã¨ 5% ã³÷áí ÷á÷áË»Éáõ ³é³ñÏ³Û³ËÙµ»ñÇ Å³Ù³ù³Ý³ÏÁ,

¾

öá÷áË»É ³é³ÝÓÇÝ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Íñ³·ñ³ÛÇÝ ÝÛáõÃÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ 15%-Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ,

¾

ê³ÑÙ³Ý»É ÙÇç³ÝÏÛ³É ³ï»ëï³íáñÙ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ó¨»ñÁ,

¾

ê³ÑÙ³Ý»É áõëáõÙÝ³Ï³Ý µ»éÝí³ÍáõÃÛ³Ý (Éë³ñ³Ý³ÛÇÝ ¨ ³ñï³Éë³ñ³Ý³ÛÇÝ) ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³ÉÁ

Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³é³ñÏ³ÛÇó,

¾

ÀÝïñáíÇ ³é³ñÏ³Ý»ñÁ ë³ÑÙ³Ý»É ³ÛÝå»ë, áñ ¹ñ³Ýù Ýå³ëï»Ý ßñç³Ý³í³ñïÇ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý

³å³ÑáíÙ³ÝÁ ³éÝí³½Ý ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛáõÙ,
¾

Î³ÙÁÝïñ³Ï³Ý (ý³ÏáõÉï³ïÇí) ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ó³ÝÏÁ ¨ ¹ñ³Ýó µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ Ó¨³íáñ»É

áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ý³Ë³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý,
¾ ÀÝïñ»É ëáõÛÝ ã³÷áñáßãáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý
³ï»ëï³íáñÙ³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÁ ¨ Å³Ù³Ý³ÏÁ (µ³Ûó áã å³Ï³ë, ù³Ý 2 ß³µ³Ã),
¾

Ø³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ

å³ïñ³ëïÙ³Ý

·áñÍáõÙ

Ñ³ßíÇ

³éÝ»É

³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ñï³óáÉ»É ¹ñ³Ýù (ÇÝãå»ë å»ï³Ï³Ý
ÇÝùÝáõñáõÛÝ³µ³ñ ë³ÑÙ³Ý³Í) ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñáõÙ,
¾

³Ù÷á÷Çã

ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ

å³Ñ³ÝçÝ»ñáí,

³ÛÝå»ë

¿É

Ø³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ·Íáí ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ßË³ïáÕ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³½Ù³Ï»ñå»É

Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï áõëáõóáõÙ, í»ñ³áñ³Ï³íáñÙ³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ, áñÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ ¨ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ÉÇ³½áñí³Í Ù³ñÙÇÝÁ£
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