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 Թեմա Ժամ
աքա
նակ 

Ուս. շաբաթներ 

Գրաֆիկա (10 ժամ) 

 1 .   Էլիպսը որպես շրջանագծի  էջ 8         
պրոյեկցիա 

2.     Ձվածրի կառուցում  էջ 9 

1 
 
 
1 

1-ին շաբաթ 
Իմանա տեխնիկական նկարի, 
գծագրի ,էսքիզի կատարման 
կանոններն ոու տեխնիկան 
Իմանա 
ճարտարապետաշինարարական 
գծագրերի մասին 
 
 
2-րդ շաբաթ 
Կարողանա օգտվել չափման 
գործիքներից,հարթության վրա 
կատարել երկրաչափական 
կառուցումներ 

  
 

 
 

   3.Առարկայի գծագրի կառուցման  
 
 Հաջորդականությունը  էջ2 
4..   Աքսոնոմետրիա էջ4 

 
 
 
 
1 
 
1 

 5 Աքսոնոմետրիկ պրոյեկցիաների 
կառուցում  էջ6 

6.   Դետալների միացման ձևերը էջ10 

1 
1 

3-րդ շաբաթ 
Ծանոթ լինի պրոյեկտման ձևերին 
4-րդ շաբաթ 
Կարողանա օգտվել հավաքման 
գծագրերից 

 7.     Տիպային միացումների ձևերը: 
8.     Հասկացողություն հավաքման                
գծագրերի    մասին: էջ14 

1 
 
1 

 9.   Շինարարական գծագրի  
առանձնահատկությունները էջ17 
10.   Մաստշտաբներ: 
Պայմանական նշաններ 
էջ19/գործնական աշխատանք/ 

1 
 
1 

5-րդ շաբաթ 
Ծանոթ լինի մեքենաշինական 
գծագրության հիմունքներին  
 
 
 
 

Խոհարարություն  /Փայտամշակման  տեխնոլոգիա/ 10ժ 

 11.   Գաղափար հումքի, 
կիսաֆաբրիկատների, 
պահածոների մասին: 
/Հասկացություն պտտման 

1 
 
 
 

6-րդ շաբաթ 
Իմանան ձկնեղենի ,մսեղենի  
տեսականին,որակի մշակման 
սանիտարահիգիենիկ 



մարմինների մասին/   էջ21,  101 
12   .Մսի, ձկան նախնական, 
մեխանիկական, ջերմային 
մշակումներ :/ Պտտման 
մարմինների պատկերում: էջ22, 
103 

 

1 

պայմանները 
Իմանան սննդամթերքների 
մշակման եղանակները 

 13.    Մսով, ձկով 
կերկրատեսակներ: / Խառատի 
աշխատատեղի կահավորումը: Էջ 
23, 105 
14.    Պատրաստի 
կերակրատեսակների որակին 
ներկայացվող պահանջներ: 
/Փայտանյութի  
նախապատրաստումը 
շրջատաշման/ էջ 30, 107 

1 
 
 

 

1 

7-րդ շաբաթ 
Ծանոթ լինեն  կերակրատեսակի 
որակին ներկայացվող 
պահանջներին 
Ճանաչի մսով և ձկով 
պատրաստվող 
կերակրատեսակները 
 
 
 
8-րդ  
Շաբաթ 
Իմանա մսով և ձկով առաջին և 
երկրորդ տեսակի 
կերակրատեսակների մասին 

  
 
15.   Մսով կամ ձկով առաջին և 
երկրորդ կերակրատեսակների 
պատրաստում: / Գլանական 
մակերևույթների մշակում/  էջ26, 
108 
16.   Խմորեղենի տեսակներ: 
/Կոնական  մակերևույթների 
մշակումը/ էջ28, 111 

 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

 17.   Թխվածքների պատրաստումը 
բաղադրատոմսերով : / Ձևավոր 
մակերևույթների մշակումը: /էջ29, 
114 
18.   Մրգերի ձևավոր կտրում: / 
/Ափսեաձև դետալների մշակումը: 
էջ 30, 116   

1 
 
 
 

1 

9-րդ շաբաթ 
 
Կարողանա կատարել խմորեղենի 
որակի ստուգումներ 
Իմանա մրգերի ձևավոր  կտրման 
եղանակները  
 
 
 
 
10-րդ շաբաթ  
Գաղափար ունենա 
հումքի,կիսաֆաբրիկատների 
մասին 

   
1 
 
 
 
 
 

1 

19.   Սանիտարահիգիենիկ և 
անվտանգ աշխատելու 
կանոնների պահպանում: 
/Դետալների մակերևույթների 
գեղ. Մշակում/ էջ 31, 118 

20.   Գաղափար հումքի, 
կիսաֆաբրիկատների, 
պատրաստի արտադրանքի 
մասին: / Շինվածքների 
վերջնամշակում/  էջ 32, 119 

Հագուստի պատրաստման տեխնոլոգիա (15ժամ 
/Մետաղամշակման տեխնոլոգիա/ 

 21. Ուսագծային կարվածքների 
տեսակները: / Պողպատի 

1 
 

11-րդ շաբաթ 
Իմանա հագուստի 



տեսակները / Էջ 34, 121 
22. Ուսագծային կարվածքի 

գծագրի, չափսերի գրանցում: / 
Պողպատի ջերմամշակումը/  էջ 
35, 122 

 

 
1 

կոնստրուկտավորումը և 
մոդելավորումը,կարողանա 
չափերը գրանցել 
12-րդ շաբաթ 
Իմանա գործվածքի տնտեսավետ 
օգտագործումը ձևման ընթացքում 

  
 
     23.  Ուսագծային  կարվածքի 
գծագրի կառուցում: / Խառատային 
հաստոցի ղեկավարումը/ էջ38, 124 

24.Ուսագծային  կարվածքի 
գծագրի կառուցում: / Կտրման 
ռեժիմները շրջատաշման 
ժամանակ/    էջ 39, 127 

 
 
1 
 
 

 

1 

 25.ՈՒսագծային կարվածքի պարզ 
մոդելի գծագրի կառուցում: 
/Խառատային հիմնական 
գործընթացներ:/ էջ 42, 130             
26.Գործվածքի 
նախապատրաստումը  ձևման: / 
Ընդհանուր տեղեկություններ 
պարուրակների մասին / էջ 44, 131 

1 
 
 
 
 

1 

13-րդ շաբաթ 
Կարողանա պատրաստել 
ձևանմուշներ ստվարաթղթից կամ 
թերթամետրից 

    

    
                                

                                

27. նախնական չափափորձում  և անճշտությունների վերացում: 

/ Արտաքին պարուրակների մշակումը/  էջ 46, 134 

28.Դետալների միացում մեքենայական կարերով: /  Ներքին 

պարուրակների մշակումը: / էջ 48, 136 

1 

 

1 

14-րդ շաբաթ 

Իմանան գոտկային,ուսային 

կարվաշքների մոդելավորման 

սկզբունքների մասին 

Իմանան մեքենայի աշխատանքի 

սկզբունքը 

Կարողանան միացնել մեքենայական 

կարերով 

 

29. Պատրաստի կարվածքի որակի ստուգում: / Հորիզոնական 

ֆրեզերային հաստեցների ղեկավարումը: / էջ 51, 140 

30.Աշխատանքի անվտանգության կանոնների պահպանում: / 

Կտրման ռեժիմները ֆրեզերման ժամանակ/  էջ 52, 142 

1 

 

 

1 

15-րդ շաբաթ 

Իմանան մեքենայական 

կարերի,կութի երկարությանը ,կարի 

լայնությանը,միացման 

,եզրակավորման կարերի 

նշանակությանը,կատարման 



տեխնոլոգիաներին 

,Աշխատանքի ընթացքում 

պահպանեն անվտանգության 

կանոնները 

 

31.Կարվածքների օրինակելի անվանացանկ:  /Ֆրեզփերման 

տեսակները / էջ 53, 143 

32.Հագուստի վերանորոգման ձևերը և միջոցները : /      

Շինվածքների նախագծման հիմնական փուլերը:/  էջ 55, 147 

1 

 

1 

 16-րդ շաբաթ 

Մշակի ժամանակակից մոդելների 

գծագրերը 

Իմանան ինչպես վերանորոգել 

հագուստը  և ինչ ձևերով 

 

33.Հագուստի մաքրում և խնամք: /Մետաղից և փայտանյութից 

շինվածքների պատրաստում/  էջ 57, 148 

34.Հագուստի մաքրում և գեղարվեստական վերանորոգում /  

/Շինվածքների վերջնամշակում/  էջ 58 

1 

 

1 

17-րդ շաբաթ 

Տիրապետի հագուստի խնամքի 

բոլոր եղանակներին 

Իմանան սեզոնային մաքրման 

մասին 

Զարգացնի երևակայությունը 

հագուստը գեղարվեստորեն 

վերանորոգելիս 

35.Տարբեր տեսակի հագուստների նախապատրաստումը 

պահման 

 / Մետաղների գեղարվեստական մշակման ձևերը/ էջ60 

Ֆուրնիտուրայի աշխատանքը 

1 18-րդ շաբաթ 

Իմանան ինչպես պահել 

մորթուց,կաշվից,կտորից,ամառային 

և ձմեռային հագուստները 

Իմանան ժամանակակից 

ֆուրնիտուրայի աշխատանքի 

սկզբունքների մասին 

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ 

                  ԺԱՄ12 

  

36.Պատմական ակնարկ կարպետագործության մասին / 

Մետաղների դրվագում / էջ 61 

1 19- 24-րդ շաբաթ 

 

37.Կարպետների տեսակները /  դրվագման նյութեր և 

գործիքներ/  էջ 62 

38.Կարպետագործության համար անհրաժեշտ գործիքներ / 

գործիքներ և համարանքներ/  էջ 64 , 157 

39.Կարպետանախշեր,երկրաչափական,բուսական,կենդանական  

1 

 

1 

1 

 

Իմանան նյութերի գեղարվեստական 

մշակման ժամանակ օգտագործվող 

գործիքների և հարմարանքների 

մասին 



/Դրվագման տեխնոլոգիան / էջ65, 160 

40.Կարպետ հինելը:Հենքաթելի ամրացումը շրջանակի վրա / 

նկարի փոխանցումը մետաղի վրա/ էջ66 

41.Հավասարեցնող շղթայի հյուսումը / երկրաչափական 

զարդանկարի դրվագում/  էջ68 

42.Հենքաթելի հյուսումը    /  Բուսական զարդանկարի դրվագում 

/ էջ68                    

43.Հենքաթելի բաժանումը /  Ձուլվածքնների դրվագում/ էջ 68  

44.Միջնաթելերի անցկացման տեխնոլոգիան  / Ծավալային 

դրվագում/ էջ 69 

45.Զարդանախշի և թելերի ընտրություն / գեղարվեստական 

մշակում / էջ 70  

46.Կարպետի հյուսումն ըստ էսքիզի  / Մամլումով դրվագում/ 

47.ԳՈՐԾԵԼ ՊԱՐԶ ԿԱՐՊԵՏԻ ՆմՈՒՇՆԵՐ /  կրկնություն/ 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Կարողանան կատարել ավանդական 

և ժամանակակից զարդանախշերի 

էսքիզներ 

Տիրապետի տարբեր նյութերի 

գեղարվեստական մշակման 

տեխնոլոգիաներին 

Կարողանան տիրապետել 

գեղարվեստական դեկորատիվ 

արտադրանքի նափագծման 

սկզբունքին և թեկուզ մեկ նյութի 

գեղարվեստական մշակման 

տեխնոլոգիային 

Կարողանան կատարել ապլիկացիոն 

աշխատանքներ տարբեր նյութերի 

օգտագործմամբ 

Կարողանան տեղափոխել էսքիզը 

մշակվող նյութի վրա 

Կարողանան օգտվել նորաձևության 

ամսագրերից 

Կարողանան փոխել տեխնիկական 

նկարի կամ Էսքիզի չափսերը 

 

ՌԱԴԻՈԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ          4ԺԱՄ  25-26-րդ շաբաթ 

48.Ռադիոէլեկտրոնիկայի տարրեր 

 

49.Ռադիոդետալների պայմանական նշաններ 

50.Կապի միջոցներ 

51.Ավտոմատիկայի տարրեր 

1 

 

1 

1 

1 

Իմանան կենցաղում և 

արտադրությունում օգտագործվող 

ավտոմատների ,տվիչների, 

հաստատուն հոսանքի 

ուժեղացուցիչների ,պարզագույն 

ավտոմատների մասին 

Կարողանան հավաքել 

ռադրոէլեկտրոնիակյի 

հարմարանքներ 

Ծանոթ լինի արտադրության 

ավտոմատացման բարձր 

տեխնոլոգիաների հասկացության 

հետ 

Կարողանան կարդալ 

տրանզիստորներով աշխատող 

հասարակ էլեկտրական շղթաներ 



ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՄԱՆ և ՁԵՌՆԱՐԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԵՐ       6 ԺԱՄ  27-28-29-րդ շաբաթ 

52. Տնտեսագիտության տարրեր 

53.Տնտեսագիտության գործառույթներ 

54. Ձեռնարկատիրական գործունեություն 

55. Ընտանեկան տնտեսություն 

56. ԸՆտանիքի կարիքները 

57.Ընտանեկան բյուջե 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Հասկանան ձեռնարկատիրական 

գործունեության իմաստը 

Իմանան տնային տնտեսության 

նպատակները  և 

նշանակությունը,ընդհանուր 

կանոնները, տնային բյուջեյի 

բաղադրիչները՝եկամուտի 

աղբյուրները, ծափսման չափը, 

միջոցների ռացրոնալ օգտագործումը 

Կարևորի ապրանքի,արտադրության 

ծառայությունների 

անհրաժեշտությունը որպես 

հասարակության  և նրա 

անդամների գոյության պայման  

Իմանան ապրանքի ինքնարժեքի 

իջեցման փևերը, 

Կարոցանան կազմակերպել 

դպրոցական արհեստանոցում 

պատրաստված շինվածքների 

նվիրատվություն 

,վաճառք,պլանավորի ստացված 

շահույթը 

ՈՒնենան տարրական 

տեղեկություններ անհատական 

ձեռնարկատիրական 

գործունեության կազմակերպման 

մասին, 

Իմանան սեփական գործի հիմնման 

ձևերը  

Կարողանան մշակել բիզնես 

նախագիծ 

Բնութագրեն ձեռնարկատիրական 

գործունեությունը 

 

 

             ԴԻԶԱՅՆ    4 ԺԱՄ  30-31-րդ շաբաթ 

58.Դիզայնի տարրեր 1 Կարողանան մշակել պարզ 

առարկաների էսքիզներ,կատարեն 



59.Դիզայնի տեսակները 

60.Կոմպոզիցիան և դրա տեսակները  

61. Գույն, գունավորում 

1 

1 

1 

գունային ձևավորումներ,առարկայի 

գրաֆիկական նախագիծ 

Կատարեն առարկաների 

էսքիզներ,որոնք կտարբերվեն 

պարզությանբ,կառուցվածքով, 

գեղագիտությամբ 

Իմանան ծավալային նախագծման 

սկզբունքների մասին, 

Կարողանան ստեղծել  պարզ 

նկարներ՝օգտագործելով 

համակարգչի հնարավորությունները 

Իմանան տնտեսագիտական 

պահանջները գեղարվեստական 

կոնստրուկտավորման մեջ 

Իմանան արդյունաբերական 

ապրանքների նկատմամբ 

գեցարվեստական 

պահանջները՝մասշտաբաշինություն, 

համաչափություն, 

անհամաչափություն, 

ռիթմ,տեկտոնիկական ընտրության 

հեռանկարով 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄ  2ԺԱՄ  32-րրդ շաբաթ 

62.Մասնագիտության ընտրման կաննոններ  

63.Մասնագիտական աշխատանքի տեսակների դասակարգում 

 

 

1 

1 

Իմանան մասնագիտական 

կողմնորոշման 

նշանակությունը՝ելնելով անհատի 

հետաքրքրություններից, 

դրդապատճառներից, հակումներից 

Իմանան մասնագիտության 

ընտրության կարգը, 

Կարողանան տարբերակել 

մասնագիտական ոլորտների 

հիմնական բնութագրիչները 

Պատկերացում ունենան տարբեր 

մասնագիտական խմբերի 

,գործունեության ոլորտների, 

աշխատանքայի շուկայի 

պահանջների մասին 

Գնահատի սեփական անձնային 



 

 

 

    

 

որակները 

Հետաքրքրությունները,հակումները 

,համեմատի այս ամենը 

մասնագիտական ոլորտի 

բնութագրիչների հետ 

               ՆԱԽԱԳԻԾ  5 ԺԱՄ  33-34-րդ շաբաթ 

64. Նախագծի կատարման առանձնահատկությունները 

65. Նախագծի կատարման փուլերը  

66.Շինվածքի ընտրություն ,պատրաստում 

67.Շինվածքի դիզայներական մշակում 

68. Մանկական էլեկտրական խաղալիքներ,կենցաղային իրեր 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Գնահատի աշխատանքի ,որպես 

հոգևոր և նյութական արժեքների 

ստեղծման  դերը մարդու կյանքում 

Կարևորի շրջակա միջավայրի 

բնության ներդաշնակ կապը 

Կարևորի աշխատանքի 

կազմակերպումն ու դրա կուլտուրան 

Իմանան նյութերի մշակման 

եղանակների,դրանց 

կառուցվածքային և դեկորատիվ 

գեղարվեստական իմաստի,մշակման 

համար համապատասխան ձեռքի 

գործիքների օգտագործման 

կարևորությունը  
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