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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1.  1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 3 

2.  2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 3 

3.  3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 4 

4.  4. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

5.  5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի 

պահանջների ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 

․․․ 

6.  6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 

․․․ 

7.  Ուսումնական աշխատանքները տեսակները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

8.  7. Դասավանդման մեթոդներ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

9.  8. Ուսումնառության մեթոդները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

10.  9. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի ծավալը 
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 

․․․ 

11.  10. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․  

12.  11. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 12․1․ Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ ․․․ 

 12․2․ Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների 

ուսումնամեթոդական քարտ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 12․3․ Լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական 

քարտ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 12․4․ Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ ․․․․․․․․․․ ․․․ 

13.  12. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

14.  13. Գնահատում․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 14․1․ Ուսանողների գիտելիքների ստուգում․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 14․2․ Հարցաշար․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 14․3․ Գնահատման չափանիշներ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

15.  14. Դասընթացի համառոտ նկարագրիչ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 

 

 

 

 



ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում1․ 

«Ծրագրավորման արդի լեզուներ» առարկայի ուսումնամեթոդական փաթեթը կազմված է 

բակալավրի հիմնական կրթական ծրագրով, «Ֆիզիկա» մասնագիտության կրթական 

չափորոշիչների հենքով կազմված ուսումնական պլանի պահանջների, առարկայի 

բաղադրիչների հիման վրա և միտված է բակալավրական կրթության կազմակերպման, 

դասավանդման որակի բարձրացմանը:   

Այս փաթեթը կարգավորում է «Ծրագրավորման արդի լեզուներ» առարկայի 

ուսումնամեթոդական նյութերով ապահովման, պարբերաբար թարմացման, գիտաճյուղի նոր 

մոտեցումների ոգուն համապատասխանեցման գործընթացը, նպաստում է ուսանողի 

անհատական և ինքնուրյուն  աշխատանքի արդյունավետության և գիտելիքի որակի 

բարձրացմանը: Դասընթացի դասախոսությունները տալիս են հիմնարար գիտելիք 

օպերացիոն համակարգերի մասին, առանց մատնանշելու կոնկրետ օպերացիոն 

համակարգը, սակայն արդեն գործնական պարապմունքները կազմակերպվում են կոնկրետ 

օպերացիոն համակարգի միջավայրումֈ Չնայած այս հանգամանքին դասախոսություններն 

ու լաբորատոր պարապմունքները խստորեն փոխկապակցված ենֈ 

"Ֆիզիկա" մասնագիտությամբ խոր մասնագետ դառնալու համար անհրաժեշտ է 

զարգացնել ալգորիթմական մտածողությունն ու տիրապետել ծրագրավորման 

գաղտնիքներինֈ Դրանք էլ ուղղված է լինելու "Արդի ծրագրավորման լեզուներ" առարկայի 

դասավանդման շրջանակներումի Python ծրագրավորման լեզվի ուսումնասիրությունըֈ  

Այս լեզվի ուսումնասիրության նպատակն է ուսանողներին ուսուցանել 

օբյեկտակողմնորոշված ծրագրավորման լեզուների էությունն ու նշանակությունըֈ  

Python-ը տարածված է ոչ միայն կրթության ոլորտում, որպես ծրագրավորման լեզվու 

սովորելու միջոց, այլ տարածված է նաև որպես կոմերցիոն նպատակների համար 

օգտագործվող լեզուֈ 

Առարկայի շրջանակներում դասախոսությանը զուգընթաց նախատեսած են նաև 

լաբորատոր պարապմունքներ, որոնք նախատեսվում է իրականացնել համապատասխան 

թեմայի շուրջ խնդիրների, ալգորիթմների և ծրագրերի կազմմամբֈ 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

2.1 դասընթացի նպատակը․ 

"Արդի ծրագրավորման լեզուներ" դասընթացի նպատակն է  ուսանողներին ուսուցանել 

Python ծրագրավորման լեզվի հնարավորություններ, զարգացնել ալգորիթմական 

մտածողություն, ստանալ Python ծրագրավորման լեզվով ծրագրավորելու հմտություններ, 

հմտանալ ծրագրերի սխալները ուղղելու և թեստավորելու գործումֈ  

2.2 դասընթացի  խնդիրներն են․ 

Պրակտիկ ունակություններ ստանալու համար նպատակահարմար է տեսական 

նյութերի մատուցումը համադրել լաբորատոր պարապմունքներով, որոնց ժամանակ ձեռք 

կբերվեն գործնական հմտություններ նախագծեր կառուցելու, խնդրի լուծման համար 

ալգորիթմ կազմելու և ծրագրավորելու հարցերումֈ 

 

                                                             
1 Ներկայացվում է դասընթացի կարևորությունը տվյալ կրթական ծրագրի խնդիրների լուծման հարցում և տեղը 

ուսումնական պլանում ըստ կրթաբլոկների 



3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, կարողությունները և 

հմտությունները  Նախնական մուտքային գիտելիքները, որ պետք է ունենան ուսանողները 

“Ինֆորմատիկա” դասընթացից է, անհրաժեշտ է նաև որոշակի գիտելիքներ, հմտություններ և  

կարողություններ  «Մաթեմատիկա» և «Ֆիզիկա» դասընթացներիցֈ 

 

4. Դասընթացը ձևավորում է հետևյալ կրթական վերջնարդյունք(ներ)ը2  և /կամ 

կոմպետենցիաները․ 

- Իմանա ի՞նչ է ծրագրավորման լեզուն,  

- իմանա ի՞նչ է տրանսլյատորը, ինտերպրետատորն ու կոմպիլյատորը, 

- իմանա ի՞նչ է ալգորիթմը,  

- իմանա օբյեկտային կողմնորոշմամբ ծրագրավորման լեզուն:   

- տիրապետի համակարգչի հետ Python միջավայրում աշխատանքի սկզբունքներին 

- տիրապետի Python ծրագրավորման լեզվի տեսական գիտելիքներին 

- ստանա Python միջավայրում աշխատելու գործնական հմտություններ: 

- պետք է կարողանա կազմել խնդրի լուծման ալգորիթմը, բլոկ-սխեմայի տեսքով  

- իմանա մշակել և իրականացնել տարբեր նախագծեր  

- ստանա հիմնովի տեսական գիտելիքներ, կազմել տարբեր բնույթի ծրագրեր Python 

ծրագրավորման լեզվով 

- կարողանա իրականացնի Python լեզվով գրված ծրագրերի սխալների ուղղման 

գործընթաց 

- կարողանա իրականացնի Python լեզվով գրված ծրագրերի թեստավորման գործընթաց 

 

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի 

պահանջների3․ 

«Արդի ծրագրավորման լեզուներ»  դասընթացից ձեռք  բերված գիտելիքներն և 

հմտությունները շրջանավարտը կարող է կիրառել  ինչպես տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ոլորտում մասնագիտական գործունեության ընթացքում, ֆիզիկայի 

խնդիրները արագ և ռացիոնալ լուծելու, ծրագրեր կազմելու, այնպես էլ ասպիրանտուրայում 

կրթությունը շարունակելու նպատակով: 

 

6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը 

 

Չափանիշ 

Առկա ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր աշխատատարությունը 

(կրեդիտ /ընդհանուր ժամաքանակ) 
2 կրեդիտ/60 ժամ  

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն 16  

Գործնական աշխատանք   

                                                             
2 http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf    

Լրացվում է «Առարկայի նկարագրի մշակման ռազմավարության» կոմպետենցիաների ցանկին  համապատասխան։ 
3 Նշվում է, թե տվյալ դասընթացի յուրացման, ամփոփման արդյունքում ձեռքբերված գիտելիքները, հմտությունները և 

կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է շրջանավարտը կիրառել  

http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf


Սեմինար պարապմունք   

Լաբորատոր աշխատանք 32  

Ինքնուրույն աշխատանք 12  

Ընդամենը 60  

Ստուգման ձևը (ստուգարք/ ընթացիկ քննություն/ 

հանրագումարային քննություն) 

ստուգարք  

 

7. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները4 ․  
�  Դասախոսությունը դասախոսի կողմից դասընթացի ծրագրի շրջանակներում 

գիտական թեմայի վերաբերյալ տրամաբանորեն կառուցված, հետևողական ու պարզ խոսքի 

շարադրանքն է, որի նպատակն է ուսանողին տալ համապարփակ գիտելիքներ: Դասախոսը 

վերլուծում, մեկնաբանում է թեմայի առավել կարևոր, դժվար ընկալելի, հանգուցային 

հարցերը: Դասախոսությունը ուսանողի առջև ուրվագծվող գիտական մի ճանապարհ է, որը 

նա կարող է միայն անցնել գիտական գրականության ընթերցանության, ուսումնական 

բնույթի այլ պարապմունքների և ինքնուրույն կատարած աշխատանքների շնորհիվ: 

Դասախոսը պետք է խթանի ուսանողի ակտիվ իմացաբանական գործունեությունը, նպաստի 

նրանց ստեղծագործական մտածողության ձևավորմանը: Ուսանողը դասախոսությանը 

ներկայանալուց առաջ պետք է ծանոթացած լինի տվյալ դասին ներկայացվող թեմային, 

որպեզի կարողանա մասնակցել ուսումնական գործընթացին: 

�  Գործնական աշխատանքների ժամանակ ուսանողը կատարում է լսարանային 

աշխատանք՝ դասախոսի անմիջական ղեկավարման ներքո: Գործնական պարապմունքները 

անցկացվում են գործնական խնդիրների լուծման, առաջադրանքների իրականացման, 

թեստերի, իրավիճակային վերլուծությունների, տնային առաջադրանքների, ինտերակտիվ 

ուսուցման միջոցով՝ տեսական գիտելիքները կիրառելու, գործնական ունակությունների և 

հմտությունների ձեռքբերման և ամրապնդման նպատակով: Դասախոսն առաջադրում է 

գործնական պարապմունքների թեման, նպատակը, խնդիրները, այն հարցերը, որոնք պետք է 

լուծել գործնական պարապմունքի ընթացքում և պատասխանում է ուսանողների տված 

հարցերին: 

�  Ինքնուրույն աշխատանքը ուսանողների ուսումնական, գիտահետազոտական 

աշխատանքն է, որն իրականացվում է դասախոսի առաջադրանքով և մեթոդական 

ղեկավարությամբ, բայց առանց նրա անմիջական ղեկավարության: 

Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներն են5՝ 

 Ռեֆերատ – ուսանողների ինքնուրույն գրավոր, որտեղ ուսանողը շարադրում է որևէ 

հարցի կամ թեմայի էությունը` հենվելով գրական աղբյուրների վրա (դասագրքեր, 

ձեռնարկներ և այլն): 
 Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն – ուսանողների ակտիվ գործունեության 

կազմակերպման ամենաարդյունավետ և տարածված ձևերից մեկն է, որը զարգացնում է 

մասնագիտական և կեցությանը վերաբերող տարբեր հարցերի վերլուծության 

կարողությունը: 

                                                             
4 Թողել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված է։ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 
5 Թողել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված է։ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 



 Նախագծերի մեթոդ – ուսումնաճանաչողական, ստեղծագործական կամ խաղային 

համատեղ գործունեության տեսակ է, սովորող-գործընկերների միջև, որոնք ունեն ընդհանուր 

նպատակ և համաձայնեցված միջոցներ` ուղղված որևէ խնդրի լուծման կամ որոշակի 

արդյունքի ձևակերպման: 
 Հարցի նախապատրաստման մոդել –կամավորության սկզբունքով ընտրված ուսանողն 

իր նախընտրած հակիրճ ձևով նախապատրաստում է տվյալ առարկայից ստուգարքի 

հարցերի իր պատասխանների փաթեթը: Ստուգարքից 1 շաբաթ առաջ նա հանձնում է 

փաթեթը դասախոսին, որը ստուգում է այդ նյութերը և որոշում դրանց 

համապատասխանությունը տվյալ առարկայի բովանդակությանը: 
 Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում – նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 

կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով` համացանցում անհրաժեշտ 

տեղեկատվության որոնման համար, երկխոսություն համացանցում, թեմատիկ ցանցային 

էջերի օգտագործում: 
 Զեկույց – որևէ գիտական կամ հետազոտական թեմայի շուրջ կատարած 

եզրակացությունների, ստացած արդյունքների ներկայացում ուսանողի կողմից: 

 

8. Դասավանդման մեթոդներներն են՝ 6  հիմնահարցային դասախոսություն,  

դասախոսություն-քննարկում, թեմատիկ սեմինար, սեմինար-բանավեճ, գործնական 

աշխատանք՝ անհատական աշխատանք, գործնական աշխատանք՝ խմբային աշխատանք, 

ուսուցում գործողությամբ (action learning), իրավիճակային խնդիրների վերլուծություն 

 

9. Ուսումնառության մեթոդներն են7՝ իրադրությունների վերլուծություն, ալգորիթմների և 

հրահանգների կազմում և համակարգման սխեմաների կազմում   

 

10. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի ծավալը` ըստ 

բաժինների և    թեմաների8. 

 

հ/հ Թեմա  

(բաժին) 

Ուսումնական աշխատանքի ժամաքանակն ըստ 

տեսակների 

դասախոս

ություն 

սեմի

նար 

պար

ապմ

ունք 

գործ

նակ

ան 

աշխ

ատա

նք 

լաբո

րատ

որ 

աշխ

ատ

անք 

Ինքն

ուրո

ւյն 

աշխ

ատ

անք 

1.  Ներածություն, ալգորիթմ, տեսակները, նրա 

կազմման եղանակները,  

2  2   

2.  Ծանոթություն Python ծրագրավորման լեզվին, 

տեղակայում, ինտերֆեյսի և գործիքակազմի 

ուսումնասիրություն, 

2  4  2 

3.  Փոփոխականներ, տվյալների տիպեր ե 

մոդելներ, թվաբանական գործողություններ, 

ֆունկցիաներ 

3  6  2 

                                                             
6 Ներկայացված են օրինակներ։  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 

7 Ներկայացված են օրինակներ։  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 

 
8 Նման է օրացուցային պլանին 



4.  Տողեր, գործողություններ տողերի հետ , 

պայմանական օպերատոր 

2  6  2 

5.  Ցուցակներ 2  4  2 

6.  Իտերացիաներ (For, While) 3  6  2 

7.  Բազմություններ, կորտեժներ, բառարաններ 2  4  2 

 Ընդաամենը 16  32  12 

 

11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/

հ 
Անվանումը/հեղինակ 

Հրատարակության 

տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1 
Программирование на языке высолого уровня   Python учебное 

пособие, 3-е издание 

Москва-Юрайт-

2022 

2 Д. П. Кириенко. Программирование на языке Python 2016 г 

3 https://pythonru.com/  

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

1. Морозов А.Н. Говядинова Н.Н. Левашенко В.Г. – Основы 

Информатики  

Новосибирск 

2006г. 

2. https://devpractice.ru/python-lessons/  

3. http://www.openbookproject.net/tutorials/  

Համացանցային տեղեկատվական պաշարներ (ՀՏՊ)/ Էլեկտրոնային աղբյուրներ (ԷԱ) 

1. Լաբորատոր աշխատանքի առաջադրանքներ`”Python 

ծրագրավորման լեզվով ծրագրերի կազմում” էլեկտրոնային 

տարբերակ 

 

2. https://intuit.ru/studies/courses/12179/1172/info ռուսերեն 

3. https://www.youtube.com/watch?v=rfscVS0vtbw անգլերեն 

4. https://pythontutor.ru/lessons/for_loop/  

12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

12.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 

 

հ/

հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Գրականությու

ն9 

1. Ներածություն, 

ալգորիթմ, 

տեսակները, նրա 

կազմման 

եղանակները, ծրագիր,  

Ուսումնասիրել 

ալգորիթմները, դրա 

տեսակներն ու կազմման 

ձևերը, թարգմանիչ 

ծրագրերի տեսակները  

2 Պ․Գ․1,2,3 

Լ․Գ․1,2,3 

Հ․Գ․3 

2 Ծանոթություն Python 

ծրագրավորման 

լեզվին, տեղակայում, 

Ուսումնասիրել Python 

ծրագրավորման 

միջավայրը, ինտերֆեյսը 

2 Պ․Գ․1,2,3 

Լ․Գ․1,2,3 

Հ․Գ․3 

                                                             
9 4Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 

https://www.youtube.com/watch?v=rfscVS0vtbw


ինտերֆեյսի և 

գործիքակազմի 

ուսումնասիրություն, 

3 Փոփոխականներ, 

տվյալների տիպեր ե 

մոդելներ, 

թվաբանական 

գործողություններ, 

ֆունկցիաներ 

Ուսումնասիրել 

թվաբանական 

գործողություններ և 

ֆունկցիաներ, որոնք 

կատարվում են դրանց 

հետ 

3 Պ․Գ․1,2,3 

Լ․Գ․1,2,3 

Հ․Գ․3 

4 Տողեր, 

գործողություններ 

տողերի հետ , 

պայմանական 

օպերատոր 

Ուսումնասիրել տողերի 

հետ կատարվող 

գործողություններըֈ  

2 Պ․Գ․1,2,3 

Լ․Գ․1,2,3 

Հ․Գ․3 

5 Ցուցակներ Ուսումնասիրել 

ցուցակների հետ 

կատարվող 

գործողությունները, 

ցուցակների մեթոդներըֈ 

2 Պ․Գ․1,2,3 

Լ․Գ․1,2,3 

Հ․Գ․3 

6 Իտերացիաներ, դրանց 

կազմակերպումը 

Ուսումնասիրել  For, 

While-ը, դրանց 

կիրառումը  

3 Պ․Գ․1,2,3 

Լ․Գ․1,2,3 

Հ․Գ․3 

7 Բազմություններ, 

կորտեժներ, 

բառարաններ 

Ուսումնասիրել 

հավաքածուների 

էությունը ֈ 

2 Պ․Գ․1,2,3 

Լ․Գ․1,2,3 

Հ․Գ․3 

 

12.2. Լաբորատոր աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական 

քարտ 

 

հ

/

հ 

Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ստու

գման 

ձևը 

Գրականություն
10 

1. Ալգորիթմներ, 

դրա տեսակներն 

ու կազմման 

ձևերը,  

գծային, պայմանական, 

ցիկլիկ ալգորիթմների 

կազմում 

2 ժամ էլ․տա

րբ․ծրա

գրերի 

կազմու

մ 

Պ․Գ․1, 

Լ․Գ․1,3 

Հ․Գ․2,3 

2 Python 

ծրագրավորման 

միջավայրի 

Python-ի տեղակայում, 

հնարավորությունները 

4 ժամ էլ․տա

րբ․ծրա

գրերի 

Պ․Գ․1, 

Լ․Գ․1,3 

Հ․Գ․2,3 

                                                             
10 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 



ինտերֆեյսը կազմու

մ 

3 Python-ում 

կիրառվող 

թվաբանական 

գործողություննե

ր և 

ֆունկցիաներ 

ֆունկցիաներ, դրանց 

կիրառում, ծրագրերի 

կազմում 

6 ժամ էլ․տա

րբ․ծրա

գրերի 

կազմու

մ 

Պ․Գ․1, 

Լ․Գ․1,3 

Հ․Գ․2,3 

4 Տողեր, նրանց 

հետ կարատվող 

գործողություննե

րըֈ  

երկխոսության 

կազմակերպում, 

ծրագրերի կազմում 

2 ժամ էլ․տա

րբ․ծրա

գրերի 

կազմու

մ 

Պ․Գ․1, 

Լ․Գ․1,3 

Հ․Գ․2,3 

5 Պայմանական 

օպերատոր 

պարզ և բարդ 

պայմանով ծրագրերի 

կազմում 

4 ժամ էլ․տա

րբ․ծրա

գրերի 

կազմու

մ 

Պ․Գ․1, 

Լ․Գ․1,3 

Հ․Գ․2,3 

6 Ցուցակներ, 

նրանց հետ 

կատարվող 

գործողություննե

րը ֈ 

ուսումնասիրել 

ցուցակների 

մեթոդները 

4 ժամ էլ․տա

րբ․ծրա

գրերի 

կազմու

մ 

Պ․Գ․1, 

Լ․Գ․1,3 

Հ․Գ․2,3 

7 For-ի կիրառման 

հմտություններ  

ուսումնասիրել range 

ֆունկցիայի 

աշխատանքը, 

ներդրված ցիկլերը 

3 ժամ էլ․տա

րբ․ծրա

գրերի 

կազմու

մ 

Պ․Գ․1, 

Լ․Գ․1,3 

Հ․Գ․2,3 

8 While-ի 

կիրառման 

հմտություններ  

ներդրված ցուցակներ 3 ժամ էլ․տա

րբ․ծրա

գրերի 

կազմու

մ 

Պ․Գ․1, 

Լ․Գ․1,3 

Հ․Գ․2,3 

9 Հավաքածուների 

էությունըֈ 

ուսումնասիրել 

բազմությունների, 

կորտեժների, 

բառարանների հետ 

աշխատանքը 

4 ժամ էլ․տա

րբ․ծրա

գրերի 

կազմու

մ 

Պ․Գ․1, 

Լ․Գ․1,3 

Հ․Գ․2,3 

 

 

12.3. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  



 

հ/

հ 

Ինքնուրույն 

աշխատանք

ի թեմաները 

Ուսումնասիրվ

ող 

հարցեր  

Աշխատանք

ի  տեսակը11 

Ներկայացմա

ն 

ժամկետները 

Ստուգմա

ն ձևը 

Գրականությո

ւն12 

1. Ներածություն, 

ալգորիթմ, 

տեսակները, 

նրա կազմման 

եղանակները 

գծային, 

պայմանական, 

ցիկլիկ 

ալգորիթմների 

կազմում 

էլ․տարբ․ծրագ

րերի կազմում 

 ծրագրերի 

կազմում, 

մեկնաբանո

ւմ 

Պ․Գ․1,2,5 

Լ․Գ․1 

 

2. Ծանոթություն 

Python 

ծրագրավորմ

ան լեզվին, 

տեղակայում, 

ինտերֆեյսի և 

գործիքակազմ

ի 

ուսումնասիրո

ւթյուն, 

Python-ի 

տեղակայում, 

հնարավորություն

ները 

էլ․տարբ․ծրագ

րերի կազմում 

 ծրագրերի 

կազմում, 

մեկնաբանո

ւմ 

Պ․Գ․1,3,5 

Լ․Գ․1 

Հ․Գ․2 

3. Փոփոխականն

եր, տվյալների 

տիպեր ե 

մոդելներ, 

թվաբանական 

գործողություն

ներ, 

ֆունկցիաներ 

ֆունկցիաներ, 

դրանց կիրառում, 

ծրագրերի 

կազմում 

էլ․տարբ․ծրագ

րերի կազմում 

2 ժամ ծրագրերի 

կազմում, 

մեկնաբանո

ւմ 

Պ․Գ․3,4,5 

Լ․Գ․1 

Հ․Գ․2 

4. Տողեր, 

գործողություն

ներ տողերի 

հետ , 

պայմանական 

օպերատոր 

երկխոսության 

կազմակերպում, 

ծրագրերի 

կազմում, պարզ և 

բարդ պայմանով 

ծրագրերի 

կազմում 

էլ․տարբ․ծրագ

րերի կազմում 

2 ժամ ծրագրերի 

կազմում, 

մեկնաբանո

ւմ 

Պ․Գ․1,3,4 

Լ․Գ․1 

Հ․Գ․3 

 Ցուցակներ ուսումնասիրել 

ցուցակների 

մեթոդները 

 2 ժամ ծրագրերի 

կազմում, 

մեկնաբանո

ւմ 

Պ․Գ․1,2 

Լ․Գ․1 

 

 Իտերացիանե

ր (For, While) 

ուսումնասիրել 

range ֆունկցիայի 

աշխատանքը, 

ներդրված 

ցիկլերը, 

ներդրված 

ցուցակներ 

էլ․տարբ․ծրագ

րերի կազմում 

4 ժամ ծրագրերի 

կազմում, 

մեկնաբանո

ւմ 

Պ․Գ․1,2 

Լ․Գ․1 

 

 Բազմությունն

եր, 

կորտեժներ, 

բառարաններ 

ուսումնասիրել 

բազմությունների, 

կորտեժների, 

բառարանների 

հետ աշխատանքը 

էլ․տարբ․ծրագ

րերի կազմում 

2 ժամ ծրագրերի 

կազմում, 

մեկնաբանո

ւմ 

Պ․Գ․1,2 

Լ․Գ․1 

 

 

                                                             
11 Տես 7-րդ կետի հինգերորդ պարբերությունը 

12 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 



13. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում13 

 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը 

(անհրաժեշտության դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) 
ուսանողների քանակին համապատասխան 

անհատական համակարգիչներ 

Նյութեր լաբորատոր 

աշխատանքների համար 

Լաբորատոր և ինքնուրույն աշխատանքների 

էլեկտորնային նմուշներ ցուցումներ 

Սարքեր, սարքավորումներ 

Անհատական համակարգիչներ, պրոյեկտոր, 

համացանցի առկայություն, ինտերակտիվ 

գրատախտակ 

Համակարգչային ծրագրեր 
MS Windows, Վիրտուալ դիսկ Ubuntu, MS Office, Visual 

Studio 

Այլ  

 

 

 

14. Գնահատում 

Համալսարանում գործում է բակալավրիատի ուսանողների գիտելիքների պարբերական 

ստուգման և գնահատման բազմագործոնային համակարգ, որի կիրառկման հիմնական 

նպատակներն են` 

 կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխատանքային գործընթաց, ապահովել 

գիտելիքների համակողմանի ստուգում, խթանել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը, 

 իրականացնել ինքնուրույն առաջադրանքների, ընթացիկ ստուգումների 

(ստուգարքներ և քննություններ), ուսումնական գործընթացի այլ բաղադրիչների հաշվառում 

հետադարձ կապի արդյունավետ  մեխանիզմների ներմուծման միջոցով՝ ի նպաստ 

ուսումնառության գործընթացի բարելավման: 

 

Համալսարանում գնահատման գործընթացը կանոնակարգվում է համաձայն գործող կարգի14ֈ 

 

14.1. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման բաղադրիչներն են՝ 

 ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի գնահատում 

դասերին հաճախումների հաշվառման միջոցով՝առավելագույնը 20 միավոր, 

 գործնական (սեմինար) աշխատանքների ընթացքում նրա ակտիվության և 

հմտությունների հաշվառում և գնահատում ընթացիկ ստուգումների միջոցով՝ 

առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 ինքնուրույն աշխատանքների (անհատական առաջադրանքներ) հաշվառում և 

գնահատում առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

                                                             
13 Նշվում են սարք-սարքավորումների, համակարգչային ծրագրերի նկարագրությունները և քանակը, որոնք 

անհրաժեշտ են տվյալ դասընթացի ուսումնական գործընթացը կազմակերպելու համար 
14«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի  ուսանողների գիտելիքների ստուգման, 

գնահատման և հաշվառման կանոնակարգ» (ընդունված  ՎՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից   30.062022թ.),   



 դասընթացի ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված այլ առաջադրանքների 

կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և գնահատում կիսամյակի ընթացքում 

(ընթացիկ քննություններ կամ ստուգարքներ)՝ առավելագույնը գումարային 40 միավոր, 

 ստուգման արդյունքների ամփոփում գնահատման նշված բաղադրիչների 

արդյունքների հիման վրա և դասընթացի արդյունարար գնահատականի ձևավորում՝ 

առավելագույնը գումարային 100 միավորֈ 

 

14.2. Ուսանողների գիտելիքների ստուգում․ 

Դասընթացն ամփոփվում է ստուգարքովֈ  

Ստուգարքով ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի ընթացքում ուսումնական 

նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ ստուգումների և մյուս բաղադրիչների 

գնահատումների արդյունքներով:15 

 

14.3. Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 

1.  

1. ի՞նչ է ծրագրավորման լեզուն,  

2. ի՞նչ է տրանսլյատորը, ինտերպրետատորն ու կոմպիլյատորը, 

3. ի՞նչ է ալգորիթմը,  

4. օբյեկտային կողմնորոշմամբ ծրագրավորման լեզուն:   

5. Python միջավայրում աշխատանքի սկզբունքները 

6. Python ծրագրավորման լեզվի տեսական գիտելիքներ 

7. Python միջավայրում աշխատելու գործնական հմտություններ: 

8. կազմել խնդրի լուծման ալգորիթմը, բլոկ-սխեմայի տեսքով  

9. մշակել և իրականացնել տարբեր նախագծեր  

10. կազմել տարբեր բնույթի ծրագրեր Python ծրագրավորման լեզվով 

11. իրականացնել Python լեզվով գրված ծրագրերի սխալների ուղղման գործընթաց 

12. իրականացնի Python լեզվով գրված ծրագրերի թեստավորման գործընթաց 

 

 

14.4. Գնահատման չափանիշները16. 
�  Տեսական գիտելիքները ………: 

�  Գործնական աշխատանքները․․․․․․: 

�  Ինքնուրույն աշխատանքը․․․․: 

 

 

 

                                                             
15 Կիրառվում է կամ առաջին, կամ երկրորդ պարբերությունն ըստ դասընթացի ամփոփման ձևի։  
16 Լրացվում է ըստ ամբիոնի /դասախոսի  որոշման 



 

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

 

  

Մասնագիտություն՝                   _011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն_                                               

                                                                                                          /դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝                               011401․04․6 Ֆիզիկա 

                                                                                                                                    /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան`  _մանկավարժության բակալավր__ 
                                                                                                                                  /բակալավր, մագիստրատուրա/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վանաձոր 2023 



Առկա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄԻ/բ-172 -Ծրագրավորման արդի լեզուներ 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի 

/ կիսամյակ 

2-րդ  տարի,4-րդ  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 48 Դասախոսություն 16 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 32 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 12 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը  ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է  ուսանողների մոտ զարգացնել 

ալգորիթմական մտածողություն, ուսուցանել Python 

ծրագրավորման լեզվի հնարավորություններ, ստանալ Python 

ծրագրավորման լեզվով ծրագրավորելու հմտություններ, 

հմտանալ ծրագրերի սխալները ուղղելու և թեստավորելու 

գործումֈ 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

պետք է իմանա 

- օբյեկտային կողմնորոշմամբ ծրագրավորման էությունը 

- կազմել խնդրի լուծման ալգորիթմ  

- Python ծրագրավորման լեզվի գործիքակազմը,  

- մշակել և իրականացնել տարբեր նախագծեր:   

Հմտություն 

պետք է տիրապետի 

- համակարգչի հետ Python միջավայրում աշխատանքի 

սկզբունքներին  
- C++ լեզվով գրված ծրագրերի սխալների ուղղման և թեստավորման 

գործընթացին 

- Python ծրագրավորման լեզվի տեսական գիտելիքների  

- համակարգչի հետ Python միջավայրում աշխատանքի 

սկզբունքներին 

Կարողունակություն 



պետք է կարողանա 
- կազմել խնդրի լուծման ալգորիթմը բլոկ-սխեմայի տեսքով  
- տեսական գիտելիքների հիմքի վրա, կազմել տարբեր բնույթի 

ծրագրեր Python ծրագրավորման լեզվով 

- աշխատել Python միջավայրում  

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1 - Ներածություն, ալգորիթմ, տեսակները, նրա կազմման 

եղանակները 

Թեմա 2 - Ծանոթություն Python ծրագրավորման լեզվին, 

տեղակայում, ինտերֆեյսի և գործիքակազմի ուսումնասիրություն, 

Թեմա 3 - Փոփոխականներ, տվյալների տիպեր ե մոդելներ, 

թվաբանական գործողություններ, ֆունկցիաներ 

Թեմա 4 - Տողեր, գործողություններ տողերի հետ , պայմանական 

օպերատոր 

Թեմա 5 - Ցուցակներ: 

Թեմա 6 - Իտերացիաներ (For, While) 

Թեմա 7 - Բազմություններ, կորտեժներ, բառարաններ  

Գնահատման մեթոդները 

և չափանիշները 

Գնահատման մեթոդը` 

�  դասերին հաճախման հաշվառում: 

Գնահատման չափանիշները` 

�  ներկայություն 

�  մասնակցություն  հարցերի քննարկմանը: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. Программирование на языке высолого уровня   Python учебное 

пособие, 3-е издание, Москва-Юрайт-2022 

2. Д. П. Кириенко. Программирование на языке Python, 2016 г 

3. https://pythonru.com/ 

Լրացուցիչ-  

Морозов А.Н. Говядинова Н.Н. Левашенко В.Г. – Основы 

Информатики, Новосибирск 2006г. 

https://devpractice.ru/python-lessons/ 

http://www.openbookproject.net/tutorials/ 
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