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Հագուստի պատրաստման տեխնոլոգիա 

«Նյութագիտության տարրեր » 

Նպատակը և խնդիրները` 

• Խթանել հետաքրքրասիրությունը քիմիական մանրաթելերի նկատմամաբ. 

• Հաղորդել գիտելիքներ քիմիական մանրաթելերի մասին 

• Ծանոթացնել քիմիական և արհեստական թելերի տեսակներին 

• Սովորացնել տարբերակել բնական և քիմիական գործվածքների տեսակները, 

• Ձևավորել պատկերացնումները գործվածքի հատկությունների վերաբերյալ: 

Նպատակը և խնդիրները պետք է իրականացնել թեմայ համար նախատեսված 2 դասաժամի ընդացքում: 

Մեթոդական ցուցումներ: Աշակերտներին հաղորդել գիտելիքներ քիմիական մանրաթելերի ստացման, դրանց նշանակության 

մասին: Բացատրել և ցուցադրել արհեստական և քիմիական եղանակով ստացվող գործվածքների մասին: 

Գործնական աշխատանք` 

Անհրաժեշտ նյութեր. Խոծորացույց, գնդասեղներ, մկրատ, սոսինձ, կրակայրիչ, 10*10սմ չափսի բնական և քիմիական 

մանրաթելերից գործվածքի նմուշներ, աշխատանքային տետր: 

Փորձեր և դիտումներ: Ուսումնասիրել բնական ծագում ունեցող և քիմիական մանրաթելերից ստացվող գործվածքների 

հատկությունները գտնել դրանց նմանությունները և տարբերությունները` արտաքին տեսքեը, հոտը` այրելու միջոցով: 

Ծանոթացնել քիմիական մանրաթելերից  ստցվող գործվածքների հատկություններին` Ֆիզիկամեխանիկական 

ամրություն, ճմրթելիություն, ծալունակություն, հիգիենիկ խոնավածծութուն, օդաթափանցելիություն, ձգելիություն, 

տեխնոլոգիական քանդվելիություն,  թափվելիություն, կծկվելիություն, ձգվելիություն: 



Աշխատանք տետրում` 

• Գրանցված փորձրի, դիտումների, դիտարկումների արդյունքները, 

• Կազմել գործվածքների տեսակների նմուշբերից հավաքածու. 

• Կազմել սխեմաներ, աղյուսակներ 

Ակնկալվող արդյունքներւ. 

Թեման ուսումնասիրելուց հետո սովորողը պետք է իմանա` քիմիական մանրաթելերով գործվածքների տեսակները, 

Կարողանա  տարբերակել քիմիական, արհեսատական և բնական մանրաթելերև և գործվածքները: 

Թեման` «Գոտկագծային կարվածքների կոնստրուկտավորում և մոդելավորում» 

 

 Նպատակը  և խնդիրները` 

• Հաղորդել տեղեկությունները գոտկագծային կարվածքների տեսակների և դրանց պատմության մասին, 

• Ծանոթացնել գոտկագծային հագուստի տեսակներին բնորոշ հատկություններին, 

• Ամրապնդել կարվածքների մշակման համար անհրաժեշտ գործիքներից և պարագաներից օգտվելու 

կարողությունները,  

• Զարգացնել գծափոխանցման կար, թակալակար կարատեսակները կիրառելու հմտությունները, 

• Սովորեցնել գոտկագծային կարվածքների նախագծման գծագրերի կառուցման, մոդելավորման, տեխնոլոգիական և 

տեխնիկական հնարները, 

• Ամրապնդել գործվածքով աշխատելու կարողությունները. 

• Սովորեցնել կարվածքի առանձին դետալների մշակման և հավաքման տեխնոլոգիան, 

• Ամրապնդել գործվածքի և կարվածքի խոնավաջերմային մշակման կարողությունները, 



• Ամրապնդել աշխատանքային գործիքներից անվտանգ օգտվելու կանոնները, 

• Դաստիրակել հոգատար, ուշադիր և կոկիկ վերաբերմունք կատարած աշխատանքի նկատմամբ,  

• Դաստիրակել գամագործակցություն աշխատանքային գործընդացում, 

• Զարգացնել գեղագիտական ճաշակ: 

Նպատակը և խնդիրները պետք է իրականացնել թեմայի համար նախատեսված 6 դասաժամի ընդացքում:  

Մեթոդական ցուցումներ:  Դասը կարելի է սկսել «Ի՞նչ գիտեք գոտկագծային կարվածքների մասին» հարցադրումով: Լսելով 

տարբեր պատասխաններ սովորողներին հաղորդել համառոտ տեղեկություններ կիսաշրջազգեստների և տաբատների 

տեսակների, ձևերի, ստեղծման պատմությունից: Զրուցել դրանց անհրաժեշտության մասին: Զրույցով ուղեկցել 

պատկերանկարների , ցուցապաստառների, վերատպումների ցուցադրումներով: Պարզաբանել գոտկագծային կարվածքի 

պարզ մոդելի նախագծման գործընթացի էությունը և իրականացման փուլերը: Բացատրման և ցուցադրման մեթոդով 

ծանոթացնել գոտկագծային կարվածքների մշակման համար անհրաժեշտ պաևագաներըի գործիքների, միջոցներրի մասին: 

Թեմայի դասավանդման ընդացքում իրականացնել հայտորոշիչ գնահատումը` կիրառել հայտորոշիչ թեստեր 

առաջադրանքներ: 

Գործնական աշխատանք 

Անհրաժեշտ նյութեր` 

 Կիսաշրջազգեստների և տաբատների նմուշներ, գածագրի կառուցման համար գծագրական թղթեր, 

պատճենահանման թուղթ, գունավոր մատիտներ, քանոն, մկրատ, գործվածքի կավիճ, գործվածք, գունավոր թելեր, ասեղներ, 

գնդասեղ, մատնեց, ձևարարի մկրատ, բրիկ, սանտիմետրաժապավեն, մատնոց: 



 Ուսուցիչը բացատրում և ցույց է տալիս կիսաշրջազգեստի համար չափսեր վերցնելու կանոնները օգտագործելով 

մանեկեն: Եթե մանեկեն չկա ապա չափսեր վերցնելու կանոները ցույց է տալիս աշակերտներից մեկի մարմնակազմվածքի 

վրա: Բացատրությունից հետո գրանցում է արդյունքները, կատարում համապատասխան հաշվարկ, ապա կառուցում 

գոտկագծային պարզ կարվածքի գծագիրը, ստանում ձևանները, տեղադրում գործվածքի վրա և ձևում: Պետք է հիշեցնել, որ 

ձևանները ճիշտ և խնայողաբար պետք է տեղադրել գործվածքի վրա: 

 Հանձնարարել աշակերտներին աշխատել զույգերով: Մշակել ուղիղ կիսաշրջազգեստի մոդել, վերցնել գործընկերոջ 

մարմնակազմածքից չափսերը, որոշել չափսը, կատարել համապատասխան հաշվարկ, կառուցել գծագիր, ստանալ 

ձևանները, տեղադրել գործվածքի վրա և ձևել: Կարվածքի տարրերի միացման, չափափորձման, անճշտությունների 

վերացման, մեքենակարման, խոսնավաջերմային մշակման, որակի ստուգման, աշխատանքի անվտանգության կանոնների 

պահպանման ողջ գործընթացը, ուսուցիչը պետք է հետևի և անհրաժեշտության դեպքում կատարչ համապատասխան 

ցուցումներ և հրահանգներ: 

Ուսուցման մեթոդները: Խոսքային` բացատրություն, ցուցադրում, ցուցումներ, հրահանգներ, վենի դիագրամ, 

աքրոստիկոս, քառաբաժան, գործնական աշխատանք:  

             Ուսուցման պարագաները: Գոտկագծային կարվածքների նմուշներ, ձևաթղթեր, ձևաններ, գծագրեր, քանոն, մատիտ, 

գործվածք, ժապավեն, ժանյակ, քուղեր, մկրատ, կոճակներ, կարի մեքենա: 

 Ուսուցման միջոցներ: Դասագիրք, պատկերազարդ նկարներ, պաստառներ, աշխատանքային տետր, համակարգիչ: 

 Միջառարկայական կապեր: «Բնագիտություն», «Կերպարվեստ»,«Գրաֆիկա»: 



Լրացուցիչ նյութ: Ընձեռնեկլ հնարավորություն ծանոթանալու արվեստի գործերում պատկերված տարբեր 

դարաշրջանների գոտկագծային հագուստների տեսակներին: Վերլուծել աշակերտների հետ արվեստի գործերում 

գոտկագծային կարվածքները` ըստ մոդելի ձևի, գույնի, գործվածքի տեսակնի: 

Ակնկալվող արդյունքները. 

Թեման ուսումնասիրելուց հետո սովորողը պետք է` 

Իմանա գոտկագծային կարվածքների տեսակների, գոտկագծային կարվածքի համար մարմնակազմվածքից չափսեր 

վերցնելը, նախագծման, գծագրի կառուցման, մոդելավորման, տեխնոլոգիական  և տեխնիկական հնարները, 

Կարողանա օգտվել գործիքներից և պարագաներից, կարել հետկար, եզրակար, մաքրակար, գծափոխանցման կար, 

թակալակար կարատեսակները, մարմնակազմվածքից չափսեր վերցնել գոտկագծային կարվածքի համար, նախագծել, 

կառուցել գծագիրը, մոդելավորել, ստանալ ձևանները և հավաքել առանձին մասերը, կարվածքը խոնավաջերմային 

մշակման ենթարկել, պահպանել անվտանգության կանոնները: 

 

Գոտկային կարվածքներ. 

Գորտկային են կոչվում այն կարվածքները, որոնք ամրանում են գոտկատեղի վրա: Գոտկային հագուստները 

ամենատարածված  հագուստների տեսակներն են՝ 

 կիսաշրջազգեփստները կարող են լինել ինքնուրույն հագուստներ կամ ընգրկվել զանազան կոստյումների կազմում: 



Կիսաշրջազգեստը աքմենահին հագուստի տեսակներից մեկն է: Սկզբում այն հագնում էին և՝ կանայք և՝ տղամարդիկ: 

Միայն 15րդ դարում սկսեցին տարբերակել կանացի և տղամարդու հագուստները: Դարերի ընդացքում անընդհատ փոխվել 

եբ կիսաշրջազգեստների կառուցվածքը: 

Բոլոր կիսաշրջազգեստները պայմանակարեն կարելի է միմիյանցից տարբերել ըստ ուրվապատկերների և կառուցվածքի: 

Դրանք պետք է լինեն պարզ, գործնական և միաժամանակ՝ նորաձև: 

 Կիսաշրջազգեստի ստվերապատկերները լինում են՝ 

Ուղիղ, Լայնացող, Նեղացող 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Կիսաշրջազգեստի կոնստրուկտավորում 

  Արտադրության մեջ հագուստները կարում են 

օգտվելով ստանդարտ կամ տիպային չափսերից: 

Չափման ճշտություներից է կախված կառուցվող 

գծագրի ձևանների ճշտությունը, իսկ դրանց 

արդյունքում կարվածքի որակը: 

Կիսաշրջազգեստի գծագիրը կառուցելու համար 

անհրաժեշտ չափսերը վերցնում են ելնելով 

մարդու մարմնի կառուցվածքի որոշակի գծերից: 

Կիսաշրջազգետների մեծ մասը կազմված է 

հիմնական երկու դետալներից՝ արջևի և հետևի 

պաստառներից, գոտուց: 

 

 

 

 

 



 



 

  



Ուղիղ կիսաշրջազգեստի գծագիրը 

 

 

 

 



Ուղիղ  կիսաշրջազգեստի գծագրերի հիման վրա ստացված մոդելներ 

 

 

 

 



Ուղիղ կիսաշրջազգեստի հիմքի գծագրի հիման վրա մոդելավորման միջոցով կարելի է 

ստանալ բազմապիսի կիսաշրջազգեստի մոդելներ և էսքիզներ 

 

 



Ուղիղ կիսաշրջազգեստի հիմքի գծագրի հիման վրա կարելի  է ստանալ 

կիսաշրջազգեստների բազմապիսի մոդելներ և էսքիզներ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Գործվածքի ծախսը 

   Պատրաստի ձևանների օգնությամբ կարելի է ճշգրիտ որոշել կարվածքի համար անհրաժեշտ գործվածքի համար 

անհրաժեշտ գործվածքի քանակը: Դրա համար պետք է վերացնել անհրաժեշտ լայնությամն ցանկացած գործվածք կամ  

թուղթ և դասավորել ձևացքի բոլոր դետալները՝ սկսելով խոշոր դետալները՝ սկսելով խոշոր դետալներից: 

    Ուղությունը պետք է համընկնի գործվածքի հենքաթելերի ուղղության հետ : 

Լայն գործվածքի դեպքում (140-150սմ) երկու մեծ դետալները կարելի է դասավորել կոնք-կոնքի և գործվածքի 

երկարությունը՝ Կե+10սմ+գոտու լայնությունը: 

   Նեղ գործվածքի դեպքում (90-100սմ լայնության), անհրաժեշտ է գրեթե 2 անգամ ավելի շատ գործվածք: 

 Դրա երկարությունը 

կլինի՝ (Կե+10)*2: 

   Հասկանալի է, որ 

գործվածքի ծախսը 

կախված է նաև 

պատրաստվող 

կիսաշրջազգեստի 

մոդելից, ինչպես նաև 

դետալների 

դասավորման ձևից: 

 

 



 


