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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում1․ 
«ԷՀՄ և ծրագրավորում-1» դասընթացը կարևորվում է Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների 

բնագավառում մասնագետների պատրաստման գործընթացում, ներառված է «Ինֆորմատիկա 

և կիրառական մաթեմատիկա–061101.02.6» կրթական ծրագրի ուսումնական պլանի 

«Ընդհանուր մասնագիտական» կրթամասի «Ծրագրային ապահովում 1» ենթակրթամասում: 

 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

2.1. Դասընթացի նպատակն է․ 
 ուսանողներին փոխանցել բավարար  գիտելիքներ ժամանակակից ԷՀՄ-երի 

կառուցվածքի, հիմնական սարքերի աշխատանքի հիմունքների,  ինֆորմացիայի, 

կոդավորման, համրանքի համակարգերի,  ալգորիթմի հատկությունների և 

տեսակների,  C++ լեզվի հիմնական տիպերի և օպերատորների վերաբերյալ,  

 ձևավորել ուսանողների մոտ պարզ և բավարար բարդության կիրառական 

խնդիրների դրվածքների և առանձնահատկությունների վերլուծելու 

ունակություններ, 

 ձևավորել ուսանողների մոտ պարզ և բավարար բարդության կիրառական 

խնդիրների լուծման ալգորիթմների և ծրագրերի կազմման, ծրագրերի 

կարգաբերման գործնական հմտություններ և կարողություններ: 

 

2.2. Դասընթացի  խնդիրներն են. 
 Սովորեցնել. 

  ինֆորմատիկայի թվաբանական, տրամաբանական և հանրահաշվական 

հիմունքները; 

   ժամանակակից ԷՀՄ-երի կառուցվածքի, հիմնական սարքերի 

աշխատանքի  տեսական հիմքերը,  

 ալգորիթմի հատկությունները, ներկայացման ձևերը և տեսակները, 

 C ++ ծրագրավորման լեզվի հիմունքները: 

 Բացատրել  կիրառական խնդիրների ալգորիթմների և համապատասխան 

ծրագրերի կազմման օրինաչափությունները: 

 Սովորեցնել ուսանողներին հետազոտել և վերլուծել կիրառական խնդրի դրվածքը 

և առանձնահատկությունները մաթեմատիկական մոդելի կառուցման, լուծման 

ալգորիթմի և  ծրագրի  կազմման համատեքստում: 

 Ամրապնդել ուսանողների կողմից ձեռքբերված տեսական գիտելիքները 

կիրառական խնդիրների լուծման ալգորիթմների և ծրագրերի կազմման, 

ծրագրերի կարգաբերման միջոցով: 

 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները․ 

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

ուսումնական պլանում ըստ կրթաբլոկների 



«ԷՀՄ և ծրագրավորում-1» դասընթացին մասնակցելու կարևոր նախապայման է 

«Ինֆորմատիկա» և «Մաթեմատիկա» առակաների  դպրոցի մակարդակով  ուսանողների 

տեսական գիտելիքների և գործնական հմտությունների առկայությունը:  

4. Դասընթացը ձևավորում է հետևյալ կրթական վերջնարդյունքները2. 
4.1. «ԷՀՄ և ծրագրավորում-1»  դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողի 

ակնկալվող վերջնարդյունքներն են. 
4.1.1 Ուսանողը պետք է իմանա. 

 ինֆորմատիկայի թվաբանական, տրամաբանական և հանրահաշվական 

հիմունքները (ինֆորմացիայի գաղափարը, հատկությունները, պահպանման 

ձևերը, թվային ինֆորմացիայի չափումը, կոդավորումը, համրանքի 

համակարգերը),  

 hամակարգչային տարրերը, ալգորիթմները, ծրագրավորման 

տեխնոլոգիաները, համակարգչային ճարտարապետությունը (համակարգչի 

կառուցվածքը և հիմնական սարքերը, դրանց աշխատանքի հիմունքները, 

ալգորիթմի գաղափարը,  հատկություններն,  ներկայացման եղանակները,  

տեսակները, C++ ծրագրավորման լեզվի (ԾԼ) հիմնական հասկացությունները, 

պարզ և բաղադրյալ տիպերը, օպերատորները, ղեկավարող կառուցվածքները, 

մոդուլային ծրագրավորման հիմունքները՝ մասնավորապես, ֆունկցիաների 

կազմման և  օգտագործման հիմունքները):  

4.1.2 Ուսանողը պետք է կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում. 

 մի համրանքի համակարգից անցնել մյուսը, կատարել գործողություններ 

համրանքի տարբեր համակարգերում, 

 հետազոտել ստանդարտ տեղեկատվական խնդիրներ (վերլուծել պարզ և 

բավարար բարդության կիրառական խնդրի դրվածքը և 

առանձնահատկությունները),  

 ընտրել և հիմնավորել խնդրի լուծման մեթոդներ (կազմել խնդրի լուծման 

ալգորիթմը ըստ կատարված վերլուծության և ներկայացնել այն 

բառաբանաձևային կամ բլոկ-սխեմայի տեսքով), ներկայացնել լուծման 

թվաբանական, տրամաբանական և հանրահաշվական հիմունքները և 

գործնական լուծում տալ դրանց  (կազմել խնդրի լուծման ծրագրիրը C ++ 

ծրագրավորման լեզվով ըստ կազմած ալգորիթմի` հիմնվելով 

կառուցվածքային տեխնոլոգիյաի սկզբունքների  վրա), 

 կարող է  կատարել համապատասխան ծրագրային ապահովման և 

համակարգերի ախտորոշում և վերացնել ի հայտ եկած պարզ խափանումները 

(նաև կարգաբերել կազմած ծրագրերը), 

 կարող է ինֆորմատիկայի ոլորտում արհեստավարժ, պատասխանատու և 

ինքնուրույն կազմակերպել աշխատանքը: 

4.1.3 Ուսանողը պետք է ունակ լինի. 
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Լրացվում է «Առարկայի նկարագրի մշակման ռազմավարության» կոմպետենցիաների ցանկին  

համապատասխանֈ 
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 ինֆորմատիկայի պարզ և չափավոր բարդության խնդիրների վերլուծության 

ժամանակ համատեղել տեսությունը և գործնական փորձը ու լուծել դրանք 

արդիական մեթոդների հիման վրա,   

 ուսումնառության և (կամ) աշխատանքի ընթացքում կատարելու 

առաջադրանքներ, ցուցաբերելու անհրաժեշտ ինքնուրույնություն և 

ստանձնելու պատասխանատվություն մասնագիտական որոշումներ 

կայացնելիս: 

 

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ 

աշխատաշուկայի պահանջների3․ 
«ԷՀՄ և ծրագրավորում-1»   դասընթացից ձեռք  բերված գիտելիքներն և հմտությունները 

շրջանավարտը կարող է կիրառել  հետագա մասնագիտական գործունեության 

ընթացքում` Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների որորտում աշխատելու ժամանակ, նաև 

մագիստրատուրայում 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) 
6 կրեդիտ/180 ժամ  

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն 34 - 

Լաբորատոր աշխատանք 50 - 

Ինքնուրույն աշխատանք 96 - 

Ընդամենը 180 - 

Ստուգման ձևը  ընթացիկ 

քննություն 

հանրագումարային 

քննություն 

 

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

գիտական-տեղեկատվական թեմայի վերաբերյալ տրամաբանորեն կառուցված, 

հետևողական ու պարզ խոսքի շարադրանքն է, որի նպատակն է ուսանողին տալ 

համապարփակ գիտելիքներ: Դասախոսը վերլուծում, մեկնաբանում է թեմայի առավել 

                                                           
3 Նշվում է, թե տվյալ դասընթացի յուրացման, ամփոփման արդյունքում ձեռքբերված գիտելիքները, 

հմտությունները և կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է 

շրջանավարտը կիրառել  
4 Թողել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված էֈ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 



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 նույնպես պետք է 

լինի դասախոսության ակտիվ մասնակից: Ուսանողը դասախոսությանը 

ներկայանալուց առաջ պետք է ծանոթացած լինի տվյալ դասին ներկայացվող 

թեմային, որպեզի կարողանա մասնակցել ուսումնական գործընթացին: 

 Լաբորատոր աշխատանքները նպաստում են տեսական նյութի առավել լավ 

յուրացմանը և ամրապնդմանը: Լաբորատոր աշխատանքները նպատակ ունեն 

ամրապնդելու ուսումնասիրվող թեմաների տեսական դրույթները, ուսանողներին 

ուսուցանելու փորձարարական հետազոտությունների մեթոդները, հաղորդելու 

ինքնուրույն վերլուծության, տվյալների ամփոփման, լաբորատոր սարքավորումների, 

համակարգիչների, սարքերի, էլեկտրոնային ծրագրերի հետ աշխատելու փորձ և 

հմտություններ: Լաբորատոր աշխատանքն անցկացման համար ուսանողը 

պարտավոր է ուսումնասիրել թեմային վերաբերող տեսական նյութը 

(դասախոսւոթյուն,  համապատասխան գրականություն) և  փորձի, հետազոտության 

մեթոդոլոգիանֈ   

Դասախոսի հսկողությամբ ուսանողը վերլուծում է խնդրի դրվածքը, 

առանձնահատկությունները,  վերլուծության  արդյունքների հիման վրա կազմում է 

խնդրի լուծման ալգորիթմը, այնուհետև ալգորիթմի հիման վրա` ծրագիրը C++ ԾԼ-ով, 

կարգաբերում է ծրագիրը, գրանցում է ստացված արդյունքները և համապատասխան 

եզրակացություննները: 

 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): 

 Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում – նոր տեղեկատվական տեխ-

նոլոգիաները կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով` հա-

մացանցում անհրաժեշտ տեղեկատվության որոնման համար, երկխոսություն 

համացանցում, թեմատիկ ցանցային էջերի օգտագործում: 

 Աշխատանքային տետր – նախատեսված է ուսանողների ինքնուրույն 

աշխատանքների համար (ըստ համապատասխան թեմաների տրված 

խնդիրերի դրվածքների և առանձնահատկությունների վերլուծություն, 

խնդիրների լուծման ալգորիթմների և համապատասխան ծրագրերի կազմում, 

ծրագրերի կարգաբերում և ստացված արդյունքների գրանցում) և թույլ է 

տալիս գնահատել ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանն ուսանողների 

կողմից: 

 

                                                           
5 Թողել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված էֈ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 



8. Դասավանդման մեթոդներներն են՝6 հիմնահարցային դասախոսություն,  

դասախոսություն-քննարկում, գործնական աշխատանք՝ անհատական 

լաբորատոր աշխատանք, խմբային լաբորատոր աշխատանք, ուսուցում 

գործողությամբ (action learning): 

9. Ուսումնառության մեթոդներն են7՝ մտքերի  քարտեզագրում, թիմային 

քննարկում,  իրադրությունների վերլուծություն, ալգորիթմների և հրահանգների 

կազմում, կազմած ալգորիթմների և ծրագրերի վերլուծություն և եզրակացության 

ներկայացում:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Ներկայացված են օրինակներֈ  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 
7 Ներկայացված են օրինակներֈ  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 

 



 

                                                           
8 Նման է օրացուցային պլանին 

10. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի ծավալը` ըստ բաժինների և   թեմաների8. 
 

հ/հ 

 
Թեմա (բաժին) 

Ուսումնական 

աշխատանքի 

ժամաքանակն ըստ 

տեսակների 

դ
ա

ս
ա

խ
ո

ս
ո

ւթ
յո

ւն
 

լա
բո

ր
ա

տ
ո

ր
 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

Ի
ն

ք
ն

ո
ւր

ո
ւյ

ն
 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

1.  Ինֆորմատիկա առարկան, հիմնական գաղափարները, հիմնական ուղղությունները:  Գաղափար 

ինֆորմացիայի մասին, ինֆորմացիայի հատկությունները: Համրանքի համակարգեր: Թվային 

ինֆորմացիայի ներկայացումը և մշակումը համակարգչում. չափումը, տեսակավորումը, 

կոդավորումը: 

2 2 4 

2.  Համակարգչի կառուցվածքը և հիմնական սարքերը. պրոցեսոր, հիշողություն, 

ներմուծման/արտածման սարքեր, աշխատանքի հիմունքները: 

2 0 4 

3. Ալգորիթմի գաղափարը, նրա հատկություններն ու ներկայացման եղանակները: Ալգորիթմի 

տեսակները. գծային, ճյուղավորվող և ցիկլիկ ալգորիթմներ:  

2 4 6 

4. C++ ծրագրավորման լեզվի (ԾԼ) հիմնական հասկացությունները` լիտերալներ, անունով 

հաստատուններ, փոփոխականներ: C++ ԾԼ հիմնական տիպերը:  

3 2 6 

5, Գործողությունները, թվաբանական և տրամաբանական արտահայտությունները C++ ԾԼ: 

Մեկնաբանություններ: 

2 4 6 

6. C++ ԾԼ պարզ և բաղադրյալ օպերատորներ: Պայմանի օպերատոր,  բազմակի ընտրության օպերատոր:  3 4 8 

7, Ցիկլի օպերատորները C ++ ԾԼ. պարամետրով, նախապայմանով և հետպայմանով ցիկլի 

օպերատորներ: goto, break, continue, return օպերատորները:  

4 4 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ 
Հրատարակության 

տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1. Информатика: Учебник / Под ред. Н.В. Макаровой. – 5-е изд, перераб. – М.:Изд. Финансы и статистика, 

2017. – 278с. 

2017 

2. Таненбаум Э., Остин Т., Архитектура компьютера. 7-е изд. — СПб.: Питер, 2018. — 816 с.: ил. 2018 

3. Герберт Шилдт: C++: Базовый курс., 5-е изд. — Пер. с англ., М.: Издательский дом  «Вильямс», 2017 г. – 

624 с. 

2017 

4. Стенли Б. Липпман. Жози Лажойе. Барбара Э., Язык программирования C++. Базовый курс, 6-е изд.: Пер. 

с англ. – М.: Издательский дом  «Вильямс», 2019 г. – 1120с. 

2019 

5. Страуструп Бьярне.  Язык программирования С++. Краткий курс, 2-е изд. : Пер. с англ. -СПб.: ООО 

"Диалектика", 2019. - 320 с. 

2019 

6. Златопольский Д. М. Сборник задач по программированию. — 5-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2011. — 304 с. 

2018 

8. C++ ԾԼ բաղադրյալ տիպերը. միաչափ և բազմաչափ զանգվածներ: 2 4 8 

9, C++ ԾԼ բաղադրյալ տիպերը. կառուցվածքներ (struct), միություններ (union): Կառուցվածքների 

զանգվածներ:  

2 6 8 

10. Մոդուլային ծրագրավորում: void տիպի ֆունկցիաներ, արժեքներ վերադարձնող ֆունկցիաներ: 

Ֆունկցիայի նախատիպը և կանչը: Պարամետրների փոխանցման տեսակները: Նեռարված (inline) 

ֆունկցիաներ, ռեկուրսիվ ֆունկցիաներ: Տեսանելիության տիրույթ և կյանքի տևողություն:  

4 6 12 

11. Ցուցիչներ:  3 5 8 

12. Դինամիկ օբյեկտներ: Դինամիկ զանգվածներ: 2 4 8 

13. Տողեր C++ ծրագրավորման լեզվում: 3 5 10 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 34 50 96 

http://padabum.com/search.php?author=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B8%20%D0%91.%20%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BC%D0%B0%D0%BD.
http://padabum.com/search.php?author=%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B8%20%D0%9B%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D0%B5.
http://padabum.com/search.php?author=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%AD.


7. Васильев А.Н., Программирование на C++ в примерах и задачах. – Москва: Издательттво «Э», 2017. – 368 с. 2017 

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

1. Елочкин М.Е., Брановский Ю.С., Николаенко И.Д., Информационные технологии: Учебник – М.:Изд. 

Оникс, 2007. – 256с. 
2007 

2. Шилдт Герберт. Полный справочник по C++, 4-е издание. . Пер. с англ. — М. : Издательский 

дом ―Вильямс‖, 2006. — 800 с.  
2006 

3. Хомоненко А.д., Аверкин В.П, Бобровский А.И., Веснич В.В., Радушинский В.Ф., Программирование  на 

C++ – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 263с. 
2006 

4. Дейтел Х.М., П.Дж. Дейтел, Как программировать на C++ : Пер. с англ. – М.:ЗАО «Издательство БИНОМ», 

2009 г. – 1024с. 
2009 

5. Орлов С. А., Теория и практика языков программирования. Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколения: 

2-е изд. – издательство «Питер», 2017, - 688 с. 

 

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

1. https://metanit.com/cpp/ 09.08.2022 

2. https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler 09.08.2022 

3. https://www.programiz.com/cpp-programming/online-compiler/ 10.08.2022 

4. https://vk.com/doc137181225_441506453?hash=259564739f7712e1f3&dl=602b3757520f898ac8 10.08.2022 

5. https://proglib.io/p/27-puzzle-websites-to-sharpen-your-skills 10.08.2022 

6. https://www.evkova.org/kursovye-raboty/sovremennyie-yazyiki-programmirovaniya-opredelenie-osnovnyih-

tendentsij-razvitiya-yazyikov-programmirovaniya 
13.08.2022 

7. https://isocpp.org/ 14.08.2022 

 

12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

12.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 

 
հ/հ 

Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ Գրականություն9 

1. Ինֆորմատիկա առարկան, հիմնական 

գաղափարները, հիմնական ուղղու-

թյունները:  Գաղափար ինֆորմացիայի 

1. Ինֆորմատիկայի  հիմնական գաղափար-

ները և ուղղությունները:   

2.Գաղափար ինֆորմացիայի մասին,  

 

2 

ՊԳ 1 

ԼԳ 1 

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



մասին, ինֆորմացիայի հատկություն-

ները: Համրանքի համակարգեր: Թվային 

ինֆորմացիայի ներկայացումը և  

մշակումը համակարգչում. չափումը, 

տեսակավորումը, կոդավորումը: 

ինֆորմացիայի հատկությունները:   

3.Թվային ինֆորմացիայի ներկայացումը և 

մշակումը համակարգչում. չափումը, 

տեսակավորումը, կոդավորումը:  

4.Համրանքի համակարգեր, թվաբանական  

գործողություններ ամբողջ և նորմավորված 

թվերի հետ: 

2. Համակարգչի կառուցվածքը և 

հիմնական սարքերը. պրոցեսոր, 

հիշողություն, ներմուծման/արտածման 

սարքեր, աշխատանքի հիմունքները: 

1. Համակարգչի կառուցվածքը: 

2. Պրոցեսոր:  

3. Հիմնական հիշողություն:  

4.Ներմուծման, արտածման սարքեր: 

 

2 

ՊԳ 2 

 

3. Ալգորիթմի գաղափարը, նրա հատկու-

թյուններն ու ներկայացման եղանակ-

ները: Ալգորիթմի տեսակները. գծային, 

ճյուղավորվող և ցիկլիկ ալգորիթմներ:  

1.Ալգորիթմի գաղափարը: 

2.Ալգորիթմի հատկությունները: 

3.Ալգորիթմի  ներկայացման եղանակները: 

4.Գծային ալգորիթմներ: 

5. ճյուղավորվող ալգորիթմներ: 

6. Ցիկլիկ ալգորիթմներ:  

7. Օրինակներ: 

 

2 

ՊԳ 1, 3, 4, 6, 7 

ԼԳ 1, 3 

4. C++ ծրագրավորման լեզվի (ԾԼ) հիմնա-

կան հասկացությունները` լիտերալներ, 

անունով հաստատուններ, փոփոխա-

կաններ: C++ ԾԼ հիմնական տիպերը:  

1.C++ ծրագրավորման լեզվի լիտերալներ: 

2.Անունով հաստատուններ: 

3. Փոփոխականներ:  

4. Տվյալների տիպի գաղափարը, հիմնական 

տիպերը: 

 

3 

ՊԳ 3, 4, 5, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 4, 5,  

5. Գործողությունները, թվաբանական և 

տրամաբանական արտահայտություն-

ները C++ ԾԼ: Մեկնաբանություններ: 

1. C++ ԾԼ գործողությունները:  

2. Թվաբանական արտահայտություններ:  

3. Տրամաբանական արտահայտություններ: 

4. Մեկնաբանություններ. օգտագործման  

մշակույթը, մեկտողանի և բազմատող 

մեկնաբանություններ: 

 

2 

ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 4, 5 

6. C++ ԾԼ պարզ և բաղադրյալ 

օպերատորներ: Պայմանի օպերատոր,  

բազմակի ընտրության օպերատոր:  

1.C++ ԾԼ պարզ և բաղադրյալ օպերատորներ:   

2.Պայմանի օպերատոր:   

3. Բազմակի ընտրության օպերատոր: 

4. Ծրագրային օրինակներ: 

 

3 

ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 4, 5 

7. Ցիկլի օպերատորները C ++ ԾԼ. 

պարամետրով, նախապայմանով և 

հետպայմանով ցիկլի օպերատորներ: 

goto, break, continue, return օպերատոր-

1.Պարամետրով ցիկլի օպերատոր: 

2. Նախապայմանով ցիկլի օպերատոր: 

3.Հետպայմանով ցիկլի օպերատորներ:  

4, Յուրաքանչյուր ցիկլային կառուցվածքի 

 

4 

ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 4, 5, 7 



ներ:  օգտագործման նախընտրելիությունը` 

կախված լուծվող խնդրի բնույթից: 

4. goto, break, continue, return օպերատորներ: 

5. Ծրագրային օրինակներ: 

8. C++ ԾԼ բաղադրյալ տիպերը. միաչափ և 

բազմաչափ զանգվածներ: 

1. Բաղադրյալ տիպի գաղափարը: 

2. Միաչափ զանգվածներ: 

3. Բազմաչափ զանգվածներ: 

 

2 

ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 2, 3, 4, 5, 7 

9. C++ ԾԼ բաղադրյալ տիպերը. կառուց-

վածքներ (struct), միություններ (union): 

Կառուցվածքների զանգվածներ: 

1. Կառուցվածքներ: 

2. Կառուցվածքի չափը, հավասարեցում 

հիշողությունում: 

3. Միություններ:  

4. Կառուցվածքների զանգվածներ: 

 

2 

ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 4, 5, 7 

10. Մոդուլային ծրագրավորում: void տիպի 

ֆունկցիաներ, արժեքներ վերադարձնող 

ֆունկցիաներ: Ֆունկցիայի նախատիպը 

և կանչը: Պարամետրների փոխանցման 

տեսակները: Նեռարված (inline) 

ֆունկցիաներ, ռեկուրսիվ ֆունկցիաներ: 

Տեսանելիության տիրույթ և կյանքի 

տևողություն:  

1.Մոդուլային ծրագրավորում:  

2.void տիպի ֆունկցիաներ:  

3. Արժեքներ վերադարձնող ֆունկցիաներ: 

4.Պարամետրների փոխանցման տեսակները:  

5. Նեռարված (inline) ֆունկցիաներ: 

6. Ռեկուրսիվ ֆունկցիաներ, 

5.Օբյեկտի տեսանելիության տիրույթ և 

կյանքի տևողություն: 

 

 

4 

ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 4, 5, 7 

11. Ցուցիչներ:  1. Գործողություններ ցուցիչների հետ: 

2. Ցուցիչների թվաբանություն: 

3. Ցուցիչներ և զանգվածներ: 

4. Ցուցիչները ֆունկցիաների 

պարամետրներում: 

5. Ցուցիչներ ֆունկցիաների վրա: 

 

3 

ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 4, 5, 7 

12. Դինամիկ օբյեկտներ: Դինամիկ 

զանգվածներ: 

1. Դինամիկ օբյեկտի ստեղծում`  հիշողության 

առանձնացում new օպերատորի միջոցով: 

2. Դինամիկ օբյեկտի հեռացում`  հիշողության 

ազատում delete օպերատորի միջոցով: 

3. Դինամիկ զանգվածներ: 

 

2 

ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 4, 5, 7 

13. Տողեր C++ ծրագրավորման լեզվում: 

 

1. Տողեր: 

2. Տողերի հետ աշխատանքի համար նախա-

տեսված ներկառուցված ֆունկցիաներ: 

 

3 

ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 4, 5, 7 
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Գրականություն10 

1. Ինֆորմատիկա առարկան, հիմնական գա-

ղափարները, հիմնական ուղղությունները:  

Գաղափար ինֆորմացիայի մասին, ինֆոր-

մացիայի հատկությունները: Համրանքի հա-

մակարգեր: Թվային ինֆորմացիայի ներկա-

յացումը և  մշակումը համակարգչում. 

չափումը, տեսակավորումը, կոդավորումը: 

1. Թվային ինֆորմացիայի ներկայացումը և մշա-

կումը համակարգչում. Չափումը, 

տեսակավորումը, կոդավորումը:  

2. Համրանքի համակարգեր, թվաբանական  գոր-

ծողություններ ամբողջ և նորմավորված թվերի 

հետ: 

 

2 

Լաբորատոր և տնային 

աշխատանքների կատար-

ման արդյունքների անհա-

տական ստուգում, ուսա-

նողների խմբային կամ 

անհատական պատաս-

խաններ` կախված առա-

ջադրանքի բնույթից: 

ՊԳ 1 

ԼԳ 1 

2. Ալգորիթմի գաղափարը, նրա հատկու-

թյուններն ու ներկայացման եղանակները: 

Ալգորիթմի տեսակները. գծային, ճյուղա-

վորվող և ցիկլիկ ալգորիթմներ:  

1. Ալգորիթմի  ներկայացման եղանակները: 

2.Գծային ալգորիթմներ: 

3. ճյուղավորվող ալգորիթմներ: 

4. Ցիկլիկ ալգորիթմներ:  

 

4 

 

-------------------------------- 
ՊԳ 1, 3, 4, 6, 7 

ԼԳ 1, 3 

3. C++ ծրագրավորման լեզվի (ԾԼ) հիմնական 

հասկացությունները` լիտերալներ, անու-

նով հաստատուններ, փոփոխականներ: C++ 

ԾԼ հիմնական տիպերը:  

1.C++ ծրագրավորման լեզվի լիտերալներ: 

2.Անունով հաստատուններ: 

3. Փոփոխականներ:  

4. Տվյալների տիպի գաղափարը, հիմնական 

տիպերը: 

 

2 

 

-------------------------------- 
ՊԳ 3, 4, 5, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 2, 3, 4, 5, 7 

4. Գործողությունները, թվաբանական և 

տրամաբանական արտահայտություն-ները 

C++ ԾԼ: Մեկնաբանություններ: 

1. C++ ԾԼ գործողությունները:  

2. Թվաբանական արտահայտություններ:  

3. Տրամաբանական արտահայտություններ: 

4. Մեկնաբանություններ. օգտագործման  մշա-

կույթը, մեկտողանի և բազմատող մեկնաբա-

նություններ: 

 

4 

 

-------------------------------- 
ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 2, 3, 4, 5, 7 

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



5. C++ ԾԼ պարզ և բաղադրյալ օպերատորներ: 

Պայմանի օպերատոր,  բազմակի 

ընտրության օպերատոր:  

1.C++ ԾԼ պարզ և բաղադրյալ օպերատորներ:   

2.Պայմանի օպերատոր:   

3. Բազմակի ընտրության օպերատոր: 

 

4 

 

-------------------------------- 
ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 2, 3, 4, 5, 7 

6. Ցիկլի օպերատորները C ++ ԾԼ. 

պարամետրով, նախապայմանով և 

հետպայմանով ցիկլի օպերատորներ: goto, 

break, continue, return օպերատորներ:  

1.Պարամետրով ցիկլի օպերատոր: 

2. Նախապայմանով ցիկլի օպերատոր: 

3.Հետպայմանով ցիկլի օպերատորներ:  

4. Յուրաքանչյուր ցիկլային կառուցվածքի օգտա-

գործման նախընտրելիությունը` կախված 

լուծվող խնդրի բնույթից: 

5. goto, break, continue, return օպերատորներ: 

4 -------------------------------- ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 2, 3, 4, 5, 7 

7. C++ ԾԼ բաղադրյալ տիպերը. միաչափ և 

բազմաչափ զանգվածներ: 

1. Միաչափ զանգվածներ: 

2. Բազմաչափ զանգվածներ: 

 

4 

 

-------------------------------- 
ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 2, 3, 4, 5, 7 

8. C++ ԾԼ բաղադրյալ տիպերը. կառուց-

վածքներ (struct), միություններ (union): 

Կառուցվածքների զանգվածներ: 

1. Կառուցվածքներ: 

2. Միություններ:  

3. Կառուցվածքների զանգվածներ: 
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-------------------------------- 
ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 2, 3, 4, 5, 7 

9. Մոդուլային ծրագրավորում: void տիպի 

ֆունկցիաներ, արժեքներ վերադարձնող 

ֆունկցիաներ: Ֆունկցիայի նախատիպը և 

կանչը: Պարամետրների փոխանցման 

տեսակները: Նեռարված (inline) 

ֆունկցիաներ, ռեկուրսիվ ֆունկցիաներ: 

Տեսանելիության տիրույթ և կյանքի 

տևողություն:  

1.Մոդուլային ծրագրավորում:  

2.void տիպի ֆունկցիաներ:  

3. Արժեքներ վերադարձնող ֆունկցիաներ: 

4.Պարամետրների փոխանցման տեսակները:  

5. Նեռարված (inline) ֆունկցիաներ: 

6. Ռեկուրսիվ ֆունկցիաներ:  

5.Օբյեկտի տեսանելիության տիրույթ և կյանքի 

տևողություն: 
 

 

6 

 

-------------------------------- 
ՊԳ 3, 4, 5, 6 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 2, 3, 4, 5, 7 

10. Ցուցիչներ:  1. Գործողություններ ցուցիչների հետ: 

2. Ցուցիչների թվաբանություն: 

3. Ցուցիչներ և զանգվածներ: 

4. Ցուցիչները ֆունկցիաների պարամետրնե-

րում:  

5. Ցուցիչներ ֆունկցիաների վրա: 

 

5 

 

-------------------------------- 
ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 2, 3, 4, 5, 7 

11. Դինամիկ օբյեկտներ: Դինամիկ 

զանգվածներ: 

1. Դինամիկ օբյեկտի ստեղծում`  հիշողության 

առանձնացում new օպերատորի միջոցով: 

2. Դինամիկ օբյեկտի հեռացում`  հիշողության 

ազատում delete օպերատորի միջոցով: 

3. Դինամիկ զանգվածներ: 

 

4 

 

-------------------------------- 
ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 2, 3, 4, 5, 7 



12. Տողեր C++ ծրագրավորման լեզվում: 
 

1.  Տողեր: 

2. Տողերի հետ աշխատանքի համար նախա-

տեսված ներկառուցված ֆունկցիաներ: 

 

5 

 

-------------------------------- 
ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 2, 3, 4, 5, 7 

12.3. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

 

հ/հ 
Ինքնուրույն աշխատանքի 

թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր  
Աշխատանքի  տեսակը11 

Ներկայացման 

ժամկետները 
Ստուգման ձևը Գրականություն12 

1. Ծրագրավորման լեզուների 

դասակարգում: 

1. Ծրագրավորման լե-

զուների դասակար-

գում: 

Ինքնուրույն աշխատանք 

համացանցում, ռեֆերատ 

13 շաբաթ Ռեֆերատի ներկայացում, 

պաշտպանություն  

ԼԳ 5 

ԷԱ 6 

2. Ծրագրավորման լեզուների 

մշակում,  զարգացում: 

1. Ծրագրավորման լե-

զուների մշակում,  

զարգացում: 

Ինքնուրույն աշխատանք 

համացանցում, ռեֆերատ 

13 շաբաթ Ռեֆերատի ներկայացում, 

պաշտպանություն 

ԼԳ 5 

ԷԱ 6 

3. C++ լեզվի առանձնահատ-

կությունները: 

1. C++ ԾԼ 

առավելությունները: 

2. C++ ԾԼ թերությունները: 

3. C++ ԾԼ առանձնահատ-

կությունները: 

Ինքնուրույն աշխատանք 

համացանցում, ռեֆերատ 

13 շաբաթ  Ռեֆերատի ներկայացում, 

պաշտպանություն 

ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 4, 5, 7 

4. #include, #define նախապրոցե-

սորային հրահանգները: Նշա-

նակութոյւն, գործողություն, 

օգտագործում: 

1. #include, #define նախա-

պրոցեսորային հրա-

հանգները:  

2. Նշանակություն, գործո-

ղություն, օգտագործում: 

Ինքնուրույն աշխատանք 

համացանցում, ռեֆերատ 

13 շաբաթ Ռեֆերատի ներկայացում, 

պաշտպանություն 

ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 4, 5, 7 

5. Տվյալների տիպերի վերանվա-

նում: Նպատակը, օգտագոր-

ծումը: 

1. Տվյալների տիպերի 

վերանվանում:  

2. Նպատակը, օգտագոր-

ծումը: 

Ինքնուրույն աշխատանք 

համացանցում, ռեֆերատ 

13 շաբաթ Ռեֆերատի ներկայացում, 

պաշտպանություն 

ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

6. Բլոկի հասկացությունը, 

բլոկում հիշողության բաշխում 

և ազատում: 

1. Բլոկի հասկացությունը:  

2. Բլոկում հիշողության 

բաշխում և ազատում: 

Ինքնուրույն աշխատանք 

համացանցում, ռեֆերատ 

13 շաբաթ Ռեֆերատի ներկայացում, 

պաշտպանություն 

ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 4, 5, 7 

                                                           
11 Տես 7-րդ կետի հինգերորդ պարբերությունը 
12 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 



7. Անունների գործման տիրույթ: 1. Անունների գործման 

տիրույթ: 

Ինքնուրույն աշխատանք 

համացանցում, ռեֆերատ 

13 շաբաթ Ռեֆերատի ներկայացում, 

պաշտպանություն 

ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 4, 5, 7 

8. Ցուցիչ կառուցվածքի վրա, 

դիմում կառուցվածքի 

դաշտերին:  

1. Ցուցիչ կառուցվածքի 

վրա: 

2. Դիմում կառուցվածքի 

դաշտերին: 

Ինքնուրույն աշխատանք 

համացանցում, ռեֆերատ 

13 շաբաթ Ռեֆերատի ներկայացում, 

պաշտպանություն 

ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 4, 5. 7 

9. Թվարկումներ, միավորումներ: 

Նշանակությունը,  օգտագոր-

ծումը. 

1. Թվարկումներ: 

2. Միավորումներ:  

3. Նշանակությունը,  օգ-

տագործման հնարավո-

րությունները: 

Ինքնուրույն աշխատանք 

համացանցում, ռեֆերատ 

13 շաբաթ Ռեֆերատի ներկայացում, 

պաշտպանություն 

ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 4, 5, 7 

10. Հիշողության դինամիկ 

բաշխում: 

1. Հիշողություն դինամիկ 

բաշխում: 

2. Բաշխման մեխանիզմ-

ները: 

Ինքնուրույն աշխատանք 

համացանցում, ռեֆերատ 

13 շաբաթ Ռեֆերատի ներկայացում, 

պաշտպանություն 

ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 4, 5, 7 

11. Խնդիրներ «Պայմանի օպերա-

տոր,  բազմակի ընտրության 

օպերատոր:» թեմայի վերաբե-

րյալ  գործնական հմտություն-

ների, կարողությունների 

զարգացման համար: 

1. Խնդրի լուծման բլոկ-

սխեմայի կազմում; 

2. Ծրագրի կազմում: 

3. Ծրագրի թեստավո-

րում, կարգաբերում: 

Աշխատանքային տետր, 

ծրագրերի *.cpp և *.exe 

ֆայլեր: 

18 շաբաթ Աշխատանքային տետրի, 

*.cpp և *.exe ֆայլերի 

անհա-տական ստուգում,  

լուծ-ման ալգորիթմների և  

թույլ տրված սխալների 

քննար-կում լսարանում: 

ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 2, 3, 4, 5, 7 

12. Խնդիրներ «Ցիկլի օպերատոր-

ները C ++ ԾԼ. պարամետրով, 

նախապայ-մանով և հետպայ-

մանով ցիկլի օպերատորներ: 

goto, break, continue, return 

օպերատորներ:» թեմայի 

վերաբերյալ գործնական  

հմտությունների կարողու-

թյունների զարգացման համար: 

-------------------------- Աշխատանքային տետր, 

ծրագրերի *.cpp և *.exe 

ֆայլեր: 

18 շաբաթ ------------------------------- ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 2, 3, 4, 5, 7 

13. Խնդիրներ «C++ ԾԼ բաղադրյալ 

տիպերը. միաչափ և բազմա-

չափ զանգվածներ:» թեմայի 

վերաբերյալ  գործնական 

հմտությունների, կարողու-

թյունների զարգացման համար: 

-------------------------- Աշխատանքային տետր, 

ծրագրերի *.cpp և *.exe 

ֆայլեր: 

18 շաբաթ ------------------------------- ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 2, 3, 4, 5, 7 



14. Խնդիրներ «C++ ԾԼ բաղադրյալ 

տի-պերը. կառուցվածքներ 

(struct), միություններ (union): 

Կառուցվածքների զանգված-

ներ:» թեմայի վերաբերյալ  

գործնական հմտությունների, 

կարողությունների զարգաց-

ման համար: 

-------------------------- Աշխատանքային տետր, 

ծրագրերի *.cpp և *.exe 

ֆայլեր: 

18 շաբաթ ------------------------------- ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4  

ԷԱ 1, 2, 3, 4, 5, 7 

15. Խնդիրներ «Մոդուլային 

ծրագրավորում: void տիպի 

ֆունկցիաներ, արժեքներ վերա-

դարձնող ֆունկցիաներ: 

Ֆունկցիայի նախատիպը և 

կանչը: Պարամետրների փո-

խանցման տեսակները: 

Նեռարված (inline) ֆունկցի-

աներ, ռեկուրսիվ ֆունկցի-

աներ: Տեսանելիության տի-

րույթ և կյանքի տևողություն:» 

թեմայի վերաբերյալ  գործնա-

կան հմտությունների, կարո-

ղությունների զարգացման 

համար: 

-------------------------- Աշխատանքային տետր, 

ծրագրերի *.cpp և *.exe 

ֆայլեր: 

18 շաբաթ ------------------------------- ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 2, 3, 4, 5, 7 

16. Խնդիրներ «Ցուցիչներ:» թեմայի 

վերաբերյալ  գործնական 

հմտությունների, կարողու-

թյունների զարգացման համար: 

-------------------------- Աշխատանքային տետր, 

ծրագրերի *.cpp և *.exe 

ֆայլեր: 

18 շաբաթ ------------------------------- ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 2, 3, 4, 5, 7 

17. Խնդիրներ «Դինամիկ օբյեկտ-

ներ: Դինամիկ զանգվածներ:» 

թեմայի վերաբերյալ  գործնա-

կան հմտությունների, կարո-

ղությունների զարգացման 

համար: 

-------------------------- Աշխատանքային տետր, 

ծրագրերի *.cpp և *.exe 

ֆայլեր: 

18 շաբաթ ------------------------------- ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 2, 3, 4, 5, 7 



18. Խնդիրներ «Տողեր C++ 

ծրագրավորման լեզվում:» 

թեմայի վերաբերյալ  գործնա-

կան հմտությունների, կարողու-

թյունների զարգացման համար: 

-------------------------- Աշխատանքային տետր, 

ծրագրերի *.cpp և *.exe 

ֆայլեր: 

18 շաբաթ ------------------------------- ՊԳ 3, 4, 5, 6, 7 

ԼԳ 2, 3, 4 

ԷԱ 1, 2, 3, 4, 5, 7 

 

13. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում13 

 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) 

Դասախոսությունների համար սովորական լսարաններ, երբեմն պրոեկտորներով և 

էլեկրոնային դաստախտակներով համալրված լսարաններ, 

լաբորատոր աշխատանքների համար` անհրաժեշտ քանակությամբ անհատական 

համակարգիչներով համալրված համակարգչային լաբորատորիաներ 

Սարքեր, սարքավորումներ 
Պրոեկտոր, էլեկրտրոնայաին դաստախտակ, համապատասխան կոմպիլյատորների 

աշխատանքի համար անհրաժեշտ տվյալներով անհատական համակարգիչներ 

Համակարգչային ծրագրեր C++ ԾԼ կոմպիլատորներ, այդ թվում նաև հնարավոր է online, Internet 

Մասնագիտական գրականություն  ՎՊՀ-ի գրադարանը, այդ թվում նաև էլեկտրոնային ռեսուրսները 
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կազմակերպելու համար 



 

14. Գնահատում 

Համալսարանում գործում է բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և 

ասպիրանտուրայի 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) և լաբորատոր 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, 

 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 քննությամբ (գրավոր եղանակով կազմակերպված 2 ընթացիկ 

քննություններ, յուրաքանչյուրն   գնահատվող առավելագույնը 20 միավոր` գումարային 

առավելագույնը 40 միավոր)ֈ  

Քննությամբ  ամփոփվող դասընթացի արդյունարար միավորը (գնահատականը) 

հաշվարկվում է որպես գնահատման արանձին բաղադրիչներով վաստակած 
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միավորների գումար15, այսինքն` ավարտվում է կիսամյակի 2 քննության  և մյուս 

բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով: 

 

14.3. Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 

 
1. Ինֆորմատիկայի առարկան, հիմնական գաղափարները: 

2. Ինֆորմատիկայի հիմնական ուղղությունները 

3. Ինֆորմացիայի հասկացությունը, ինֆորմացիայի հատկությունները: 

4. Համրանքի համակարգեր: 2, 3, 8, 16  հիմքերով համրանքի համակարգեր: 

5. Թվային ինֆորմացիայի մշակումը համակարգչում. չափումը, տեսակավորումը, 

կոդավորումը:  

6. Պրոցեսոր, բաղադրամասերը: 

7. Պրոցեսոր, տվյալների տրակտի ցիկլ, հրամանների տեսակներ: 

8. Հիմնական հիշողություն, հիշողության հասցեներ: 

9. Ներմուծման/արտածման սարքեր, աշխատանքի հիմունքները: 

10. Ալգորիթմի հասկացությունը, հիմնական հատկությունները, տրման եղանակները: 

11. Գծային, ճյուղավորված ալգորիթմներ: 

12. Ցիկլային ալգորիթմներ: 

13. Տվյալների տեսակներ C++ ծրագրավորման լեզվում 

14. Լիտերալներ, ամբողջաթվային լիտերալներ: 

15. Լիտերալներ, սահող ստորակետով  լիտերալներ: 

16. Լիտերալներ, սիմվոլայն լիտերալային հաստատուններ: 

17. Փոփոխականներ, հաստատուններ: 

18. Հասցեի տիպ ունեցող տվյալներ: 

19. Bool տիպի տվյալներ,  թվարկվող տիպի տվյալներ, typedef  հրահանգը: 

20. Թվաբանական, համեմատման, տրամաբանական գործողություններ: 

21. Վերագրման գործողություններ: Ինկրեմենտի, դեկրեմենտի գործողություններ: 

22. Բիթային գործողություններ: 

23. Տիպերի ձևափոխման գործողությունները, sizeof գործողությունը, տիպերի 

անբացահայտ ձևափոխություններ: 

24. Տիպերի բացահայտ ձևափոխություն: 

25. Արտահայտություններ, գործողությունների կատարման առաջնահերթությունը 

արտահայտություններում: 

26. Պարզ և բաղադրյալ հրահանգներ, մեկնաբանություններ: 

27. if(),  if -  else հրահանգներ:  if-else if – else ներդրված հրահանգներ: 

արտ1?արտ2:արտ3; պայմանակիր գործողություն: 

28. Բազմակի ընտրության switch…case հրահանգը: default  օպերատորը:    

29. for( ; ; ) հրահանգը: 

30. while ()  հրահանգը: 
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31. do{...} while()  հրահանգը: 

32. break,  continue, return և անպայման անցման goto հրահանգները: 

33. Մեկչափանի զանգվածներ` hայտարարման ձևերը, ինդեքսացիա, սկզբնական 

արժեքների վերագրում:    

34. Երկչափ զանգվածներ` hայտարարման ձևերը, ինդեքսացիա, սկզբնական արժեքների 

վերագրում:    

35. Կառուվվածքներ: 

36. Կառուցվածքների զանգվածներ: 

37. Միավորումներ: 

38. Մոդուլային ծրագրավորում:  

39. Ֆունկցիայի սահմանում՝ ֆունկցիայի նախատիպ, ֆունկցիայի նկարագրում, 

ֆունկցիայի կանչ: 

40. Ֆունկցիաներ՝ void տիպի ֆունկցիաներ: 

41. Արժեքներ վերադարձնող ֆունկցիաներ: 

42. Ֆունկցիային պարամետրերի փոխանցում արժեքով և հասցեյով: 

43. Տեսանելիության տիրույթ: 

44. Զանգվածների փոխանցում որպես պարամետր: 

45. Նեռարված (inline) ֆունկցիաներ: 

46. Ռեկուրսիվ ֆունկցիաներ:  

47. Ծրագրային օբյեկտի կյանքի տևողություն: 

48. Ցուիիչներ, գործողություններ ցուցիչների հետ: 

49. Ցուցիչների թվաբանություն: 

50. Ցուցիչներ և զանգվածներ: 

51. Ցուցիչները ֆունկցիաների պարամետրներում:  

52. Ցուցիչներ ֆունկցիաների վրա:  

53. Դինամիկ օբյեկտի ստեղծում`  հիշողության առանձնացում new օպերատորի միջոցով:  

54. Դինամիկ օբյեկտի հեռացում`  հիշողության ազատում delete օպերատորի միջոցով:  

55. Դինամիկ զանգվածներ: 

56. Տողեր: 

57. Տողերի հետ աշխատանքի համար նախատեսված ներկառուցված ֆունկցիաներ: 

 

 

Ա) 1-ին  ընթացիկ քննություն (կիսամյակի 9-10 շաբաթվա ընթացքում)  

 Ընդգրկված թեմաները. 

1. Ինֆորմատիկա առարկան, հիմնական գաղափարները, հիմնական 

ուղղություննե-րը:  Գաղափար ինֆորմացիայի մասին, ինֆորմացիայի 

հատկությունները: Համրանքի համակարգեր: Թվային ինֆորմացիայի 

ներկայացումը և  մշակումը համակարգչում. չափումը, տեսակավորումը, 

կոդավորումը: 

2. Համակարգչ1ի կառուցվածքը և հիմնական սարքերը. պրոցեսոր, հիշողություն, 

ներմուծման/արտածման սարքեր, աշխատանքի հիմունքները: 

3. Ալգորիթմի գաղափարը, նրա հատկություններն ու ներկայացման եղանակները: 

Ալգորիթմի տեսակները. գծային, ճյուղավորվող և ցիկլիկ ալգորիթմներ: 

4. C++ ծրագրավորման լեզվի (ԾԼ) հիմնական հասկացությունները` լիտերալներ, 

անունով հաստատուններ, փոփոխականներ: C++ ԾԼ հիմնական տիպերը: 



5. Գործողությունները, թվաբանական և տրամաբանական արտահայտությունները 

C++ ԾԼ: Մեկնաբանություններ: 

6. C++ ԾԼ պարզ և բաղադրյալ օպերատորներ: Պայմանի օպերատոր,  բազմակի 

ընտրության օպերատոր: 

 

 Ընդգրկված հարցեր. 

1. Ինֆորմատիկայի առարկան, հիմնական գաղափարները: 

2. Ինֆորմատիկայի հիմնական ուղղությունները 

3. Ինֆորմացիայի հասկացությունը, ինֆորմացիայի հատկությունները: 

4. Համրանքի համակարգեր: 2, 3, 8, 16 հիմքերով համրանքի համակարգեր: 

5. Թվային ինֆորմացիայի մշակումը համակարգչում. չափումը, տեսակավորումը, 

կոդավորումը:  

6. Պրոցեսոր, բաղադրամասերը: 

7. Պրոցեսոր, տվյալների տրակտի ցիկլ, հրամանների տեսակներ: 

8. Հիմնական հիշողություն, հիշողության հասցեներ: 

9. Ներմուծման/արտածման սարքեր, աշխատանքի հիմունքները: 

10. Ալգորիթմի հասկացությունը, հիմնական հատկությունները, տրման 

եղանակները: 

11. Գծային, ճյուղավորված ալգորիթմներ: 

12. Ցիկլային ալգորիթմներ: 

13. Տվյալների տեսակներ C++ ծրագրավորման լեզվում 

14. Լիտերալներ, ամբողջաթվային լիտերալներ: 

15. Լիտերալներ, սահող ստորակետով  լիտերալներ: 

16. Լիտերալներ, սիմվոլայն լիտերալային հաստատուններ: 

17. Փոփոխականներ, հաստատուններ: 

18. Հասցեի տիպ ունեցող տվյալներ: 

19. Bool տիպի տվյալներ,  թվարկվող տիպի տվյալներ, typedef  հրահանգը: 

20. Թվաբանական, համեմատման, տրամաբանական գործողություններ: 

21. Վերագրման գործողություններ: Ինկրեմենտի, դեկրեմենտի գործողություններ: 

22. Բիթային գործողություններ: 

23. Տիպերի ձևափոխման գործողությունները, sizeof գործողությունը, տիպերի 

անբացահայտ ձևափոխություններ: 

24. Տիպերի բացահայտ ձևափոխություն: 

25. Արտահայտություններ, գործողությունների կատարման առաջնահերթությունը 

արտահայտություններում: 

26. Պարզ և բաղադրյալ հրահանգներ, մեկնաբանություններ: 

27. if(),  if -  else հրահանգներ:  if-else if – else ներդրված հրահանգներ: 

արտ1?արտ2:արտ3; պայմանակիր գործողություն: 

28. Բազմակի ընտրության switch…case հրահանգը: default  օպերատորը:    

 

 

Բ) 2-րդ  ընթացիկ քննություն (կիսամյակի 19-20 շաբաթվա ընթացքում)   

 Ընդգրկվող թեմաները. 



1. Ցիկլի օպերատորները C ++ ԾԼ. պարամետրով, նախապայմանով և 

հետպայմանով ցիկլի օպերատորներ: goto, break, continue, return 

օպերատորները: 

2. C++ ԾԼ բաղադրյալ տիպերը. միաչափ և բազմաչափ զանգվածներ: 

3. C++ ԾԼ բաղադրյալ տիպերը. կառուցվածքներ (struct), միություններ (union): 

Կառուցվածքների զանգվածներ: 

4. Մոդուլային ծրագրավորում: void տիպի ֆունկցիաներ, արժեքներ վերադարձնող 

ֆունկցիաներ: Ֆունկցիայի նախատիպը և կանչը: Պարամետրների փոխանցման 

տեսակները: Նեռարված (inline) ֆունկցիաներ, ռեկուրսիվ ֆունկցիաներ: 

Տեսանելիության տիրույթ և կյանքի տևողություն: 

5. Ցուցիչներ: 

6. Դինամիկ օբյեկտներ: Դինամիկ զանգվածներ: 

7. Տողեր C++ ծրագրավորման լեզվում: 
 

 Ընդգրկված հարցեր. 

1. for( ; ; ) հրահանգը: 

2. while ()  հրահանգը: 

3. do{...} while()  հրահանգը: 

4. break,  continue, return և անպայման անցման goto հրահանգները: 

5. Մեկչափանի զանգվածներ` hայտարարման ձևերը, ինդեքսացիա, սկզբնական 

արժեքների վերագրում:    

6. Երկչափ զանգվածներ` hայտարարման ձևերը, ինդեքսացիա, սկզբնական 

արժեքների վերագրում:    

7. Կառուվվածքներ: 

8. Կառուցվածքների զանգվածներ: 

9. Միավորումներ: 

10. Մոդուլային ծրագրավորում:  

11. Ֆունկցիայի սահմանում՝ ֆունկցիայի նախատիպ, ֆունկցիայի նկարագրում, 

ֆունկցիայի կանչ: 

12. Ֆունկցիաներ՝ void տիպի ֆունկցիաներ: 

13. Արժեքներ վերադարձնող ֆունկցիաներ: 

14. Ֆունկցիային պարամետրերի փոխանցում արժեքով և հասցեյով: 

15. Տեսանելիության տիրույթ: 

16. Զանգվածների փոխանցում որպես պարամետր: 

17. Նեռարված (inline) ֆունկցիաներ: 

18. Ռեկուրսիվ ֆունկցիաներ:  

19. Ծրագրային օբյեկտի կյանքի տևողություն: 

20. Ցուիիչներ, գործողություններ ցուցիչների հետ: 

21. Ցուցիչների թվաբանություն: 

22. Ցուցիչներ և զանգվածներ: 

23. Ցուցիչները ֆունկցիաների պարամետրներում:  

24. Ցուցիչներ ֆունկցիաների վրա:  

25. Դինամիկ օբյեկտի ստեղծում`  հիշողության առանձնացում new օպերատորի 

միջոցով:  

26. Դինամիկ օբյեկտի հեռացում`  հիշողության ազատում delete օպերատորի 

միջոցով:  



27. Դինամիկ զանգվածներ: 

28. Տողեր: 

29. Տողերի հետ աշխատանքի համար նախա-տեսված ներկառուցված ֆունկցիաներ: 

 

 

14.4 Գնահատման չափանիշները16. 
 Տեսական գիտելիքների գնահատման չափանիշները. 

 տեսական նյութի իմացություն` վերարտադրման մակարդակով, 

 առաջադրված հարցերի պատասխանի բովանդակություն, ներկայացման 

տրամաբանական հաջորդականություն, ամբողջություն,  ճշտություն, 

սեփական տեսակետի  հիմնավորման  աստիճան, 

 տեսական նյութի յուրացման  աստիճան` վարժությունների, գործնական 

խնդիրների լուծման համար կիրառման տեսանկյունից:  

 Լաբորատոր աշխատանքների գնահատման չափանիշները (4 ստուգում, 

յուրաքանյուրը գնահարվում է առավելագույնը 5 միավոր` գումարային 

առավելագույնը 20 միավոր). 

 հանձնարարության կատարում և  կատարման որակ, 

 մասնակցություն լսարանային քննարկումներին, 

 խնդիրների լուծման կոռեկտ և արդյունավետ ալգորիթմների մշակում, 

ալգորիթմի ընտրության հիմնավորում, 

 կազմված ծրագրերի շարահյուսական և իմաստաբանական կոռեկտություն: 

 Ինքնուրույն աշխատանքի  գնահատման չափանիշները (2 ինքնուրույն 

աշխատանք, յուրաքանյուրը գնահարվում է առավելագույնը 10 միավոր` 

գումարային առավելագույնը 20 միավոր). 

  անհատական աշխատանքի առաջին տեսակի՝ ռեֆերատի,  ներկայացում 

էլեկտրոնայաին տեսքով,   

 ռեֆերատում ներկայացված նյութի համապատասխանություն առաջա-

դըրված թեմայի հետ,  

 ռեֆերատի ձևակերպման որակ (գրագիտության ընդհանուր մակարդակ, 

շարադրման ոճ, լուսաբանումների որակ, տեղեկատվական աղբյուրների 

օգտագործման մշակույթ),  

 համացանցի տեղեկատվական աղբյուրների օգտագործում, 

 ռեֆերատի համառոտ բանավոր ներկայացում, բանավոր խոսքի և թեմայի 

քննարկման  մակարդակ; 

 անհատական աշխատանքի երկրորդ տեսակի՝ խնդիրների լուծում և 

աշխատանքային տետրում  ներկայացում էլեկտրոնայաին տեսքով,   

 խնդիրների լուծման ընտրած ալգորիթմների, ընդունված որոշումների 

հիմնավորում, կոռեկտություն,  արդյունավետություն,  

 մասնագիտական հմտությունների մակարդակ, 

 ծրագրի կազմման, թեստավորման,   կարգաբերման ձևավորված հմտու-

թյուններ: 

 

                                                           
16 Լրացվում է ըստ ամբիոնի /դասախոսի  որոշման 



«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

 
Մասնագիտություն՝       061101.00.6 – Ինֆորմատիկա (Համակարգչային գիտություն)  

                                               /դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝         061101.02.6 -   Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա 
                                          /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան`  ____ինֆորմատիկայի   բակալավր___ _    ___ 
                                                                                                                                      /բակալավր, մագիստրատուրա/    
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Առկա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի 

թվանիշը, 

անվանումը 

ՄԻ/բ-090-«ԷՀՄ և ծրագրավորում-1» 

Դասընթացին 

հատկացվող 

կրեդիտը  

6 կրեդիտ 

Ուսումնառու-

թյան տարի / 

կիսամյակ 

1-ին տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի 

բաշխումը 

Լսարանային 84 Դասախոսություն 34 

Լաբորատոր  աշխատանք 50 

Ինքնուրույն 96 

Ընդամենը 180 

Ստուգման ձևը Ընթացիկ քննություններ 

Դասընթացի 

նպատակը 

 ուսանողներին փոխանցել բավարար  գիտելիքներ ժամանակակից 

ԷՀՄ-երի կառուցվածքի, հիմնական սարքերի աշխատանքի 

հիմունքների,  ինֆորմացիայի, կոդավորման, համրանքի 

համակարգերի,  ալգորիթմի հատկությունների և տեսակների,  C++ 

լեզվի հիմնական տիպերի և օպերատորների վերաբերյալ,  

 ձևավորել ուսանողների մոտ պարզ և բավարար բարդության 

կիրառական խնդիրների դրվածքների և առանձնահատկությունների 

վերլուծելու ունակություններ, 

 ձևավորել ուսանողների մոտ պարզ և բավարար բարդության 

կիրառական խնդիրների լուծման ալգորիթմների և ծրագրերի 

կազմման, ծրագրերի կարգաբերման գործնական հմտություններ և 

կարողություններ: 

 

Դասընթացի 

վերջնարդյունք

ները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք. 

 ինֆորմատիկայի թվաբանական, տրամաբանական և 

հանրահաշվական հիմունքները (ինֆորմացիայի գաղափարը, 

հատկությունները, պահպանման ձևերը, թվային ինֆորմացիայի 

չափումը, կոդավորումը, համրանքի համակարգերը),  

 hամակարգչային տարրերը, ալգորիթմները, ծրագրավորման 



տեխնոլոգիաները, համակարգչային ճարտարապետությունը 

(համակարգչի կառուցվածքը և հիմնական սարքերը, դրանց 

աշխատանքի հիմունքները, ալգորիթմի գաղափարը,  

հատկություններն,  ներկայացման եղանակները,  տեսակները, C++ 

ծրագրավորման լեզվի (ԾԼ) հիմնական հասկացությունները, պարզ և 

բաղադրյալ տիպերը, օպերատորները, ղեկավարող կառուցվածքները, 

մոդուլային ծրագրավորման հիմունքները՝ մասնավորապես, 

ֆունկցիաների կազմման և  օգտագործման հիմունքները):  

Հմտություն. 

 մի համրանքի համակարգից անցնել մյուսը, կատարել 

գործողություններ համրանքի տարբեր համակարգերում, 

 հետազոտել ստանդարտ տեղեկատվական խնդիրներ (վերլուծել 

պարզ և բավարար բարդության կիրառական խնդրի դրվածքը և 

առանձնահատկությունները),  

 ընտրել և հիմնավորել խնդրի լուծման մեթոդներ (կազմել խնդրի 

լուծման ալգորիթմը ըստ կատարված վերլուծության և ներկայացնել 

այն բառաբանաձևային կամ բլոկ-սխեմայի տեսքով), ներկայացնել 

լուծման թվաբանական, տրամաբանական և հանրահաշվական 

հիմունքները և գործնական լուծում տալ դրանց  (կազմել խնդրի 

լուծման ծրագրիրը C ++ ծրագրավորման լեզվով ըստ կազմած 

ալգորիթմի` հիմնվելով կառուցվածքային տեխնոլոգիյաի 

սկզբունքների  վրա), 

 կատարել համապատասխան ծրագրային ապահովման և 

համակարգերի ախտորոշում և վերացնել ի հայտ եկած պարզ 

խափանումները (նաև կարգաբերել կազմած ծրագրերը), 

 արհեստավարժ, պատասխանատու և ինքնուրույն կազմակերպել 

աշխատանքը ինֆորմատիկայի ոլորտում: 

Կարողունակություն. 

 ինֆորմատիկայի պարզ և չափավոր բարդության խնդիրների 

վերլուծության ժամանակ համատեղել տեսությունը և գործնական 

փորձը ու լուծել դրանք արդիական մեթոդների հիման վրա,   

 ուսումնառության և (կամ) աշխատանքի ընթացքում կատարելու 

առաջադրանքներ, ցուցաբերել անհրաժեշտ ինքնուրույնություն և 

ստանձնելու պատասխանատվություն մասնագիտական որոշումներ 

կայացնելիս: 

 
Դասընթացի 

բովանդակու-

թյունը 

Թեմա 1. Ինֆորմատիկա առարկան, հիմնական գաղափարները, հիմնական 

ուղղությունները:  Գաղափար ինֆորմացիայի մասին, ինֆորմացիայի 

հատկությունները: Համրանքի համակարգեր: Թվային ինֆորմացիայի 

մշակումը համակարգչում. չափումը, տեսակավորումը, կոդավորումը: 

Թեմա 2. Համակարգչի կառուցվածքը և հիմնական սարքերը. պրոցեսոր, 

հիշողություն, ներմուծման/արտածման սարքեր, աշխատանքի 

հիմունքները: 



Թեմա 3. Ալգորիթմի գաղափարը, նրա հատկություններն ու ներկայացման 

եղանակները: Ալգորիթմի տեսակները. գծային, ճյուղավորվող և ցիկլիկ 

ալգորիթմներ: Օրինակներ: 

Թեմա 4. C++ ծրագրավորման լեզվի (ԾԼ) հիմնական հասկացությունները` 

լիտերալներ, անունով հաստատուններ, փոփոխականներ: C++ ԾԼ 

հիմնական տիպերը:  

Թեմա 5. Գործողությունները, թվաբանական և տրամաբանական 

արտահայտությունները C++ ԾԼ: Մեկնաբանություններ: 

Թեմա 6. C++ ԾԼ պարզ և բաղադրյալ օպերատորներ: Պայմանի օպերատոր,  

բազմակի ընտրության օպերատոր: Ծրագրային օրինակներ:  

Թեմա 7. Ցիկլի օպերատորները C ++ ԾԼ. պարամետրով, նախա-պայմանով 

և հետպայմանով ցիկլի օպերատորներ: goto, break, continue, return 

օպերատորները: Ծրագրային օրինակներ: 

Թեմա 8. C++ ԾԼ բաղադրյալ տիպերը. միաչափ և բազմաչափ զանգվածներ: 

Թեմա 9. C++ ԾԼ բաղադրյալ տիպերը. կառուցվածքներ (struct), 

միություններ (union): Կառուցվածքների զանգվածներ: 

Թեմա 10. Մոդուլային ծրագրավորում: void տիպի ֆունկցիաներ, արժեքներ 

վերադարձնող ֆունկցիաներ: Ֆունկցիայի նախատիպը և կանչը: 

Պարամետրների փոխանցման տեսակները: Նեռարված (inline) 

ֆունկցիաներ, ռեկուրսիվ ֆունկցիաներ, Տեսանելիության տիրույթ և կյանքի 

տևողություն: 

Թեմա 11. Ցուցիչներ: 

Թեմա 12. Դինամիկ օբյեկտների ստեղծում և հեռացում: Դինամիկ 

զանգվածներ:  

Թեմա 13. Տողեր C++ ծրագրավորման լեզվում: 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Համալսարանում գնահատման գործընթացը կանոնակարգվում է 

համաձայն գործող կարգիֈ 

 Տեսական գիտելիքների գնահատման չափանիշները. 

 տեսական նյութի իմացություն` վերարտադրման մակարդակով, 

 առաջադրված հարցերի պատասխանի բովանդակություն, 

ներկայացման տրամաբանական հաջորդականություն, 

ամբողջություն,  ճշտություն, սեփական տեսակետի  

հիմնավորման  աստիճան, 

 տեսական նյութի յուրացման  աստիճան` վարժությունների, 

գործնական խնդիրների լուծման համար կիրառման 

տեսանկյունից:  

 Լաբորատոր աշխատանքների գնահատման չափանիշները (4 

ստուգում, յուրաքանյուրը գնահարվում է առավելագույնը 5 միավոր` 

գումարային առավելագույնը 20 միավոր). 

 հանձնարարության կատարում և  կատարման որակ, 

 մասնակցություն լսարանային քննարկումներին, 

 խնդիրների լուծման կոռեկտ և արդյունավետ ալգորիթմների 

մշակում, ալգորիթմի ընտրության հիմնավորում, 



 կազմված ծրագրերի շարահյուսական և իմաստաբանական 

կոռեկտություն: 

 Ինքնուրույն աշխատանքի  գնահատման չափանիշները (2 ինքնուրույն 

աշխատանք, յուրաքանյուրը գնահարվում է առավելագույնը 10 միավոր` 

գումարային առավելագույնը 20 միավոր). 

 անհատական աշխատանքի առաջին տեսակի՝ ռեֆերատի,  

ներկայացում էլեկտրոնայաին տեսքով,   

 ռեֆերատում ներկայացված նյութի համապատասխանու-

թյուն առաջադրված թեմայի հետ,  

 ռեֆերատի ձևակերպման որակ (գրագիտության ընդհանուր 

մակարդակ, շարադրման ոճ, լուսաբանումների որակ, 

տեղեկատվական աղբյուրների օգտագործման մշակույթ),  

 համացանցի տեղեկատվական աղբյուրների օգտագործում, 

 ռեֆերատի համառոտ բանավոր ներկայացում, բանավոր 

խոսքի և թեմայի քննարկման  մակարդակ; 

 անհատական աշխատանքի երկրորդ տեսակի՝ խնդիրների լուծում 

և աշխատանքային տետրում  ներկայացում էլեկտրոնայաին 

տեսքով,   

 խնդիրների լուծման ընտրած ալգորիթմների, ընդունված 

որոշումների հիմնավորում, կոռեկտություն,  

արդյունավետություն,  

 մասնագիտական հմտությունների մակարդակ, 

 ծրագրի կազմման, թեստավորման,   կարգաբերման ձևավոր-

ված հմտություններ: 

Գրականություն 

Պարտադիր. 
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Հեռակա  ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի 

թվանիշը, 

անվանումը 

ՄԻ/բ-090-«ԷՀՄ և ծրագրավորում-1» 

Դասընթացին 

հատկացվող 

կրեդիտը  

6 կրեդիտ 

Ուսումնառու-

թյան տարի / 

կիսամյակ 

1-ին տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի 

բաշխումը 

Լսարանային 24 Դասախոսություն 8 

Լաբորատոր  աշխատանք 16 

Ինքնուրույն 156 

Ընդամենը 180 

Ստուգման ձևը Քննություն 



Դասընթացի 

նպատակը 

 ուսանողներին փոխանցել բավարար  գիտելիքներ ժամանակակից ԷՀՄ-

երի կառուցվածքի, հիմնական սարքերի աշխատանքի հիմունքների,  

ինֆորմացիայի, կոդավորման, համրանքի համակարգերի,  ալգորիթմի 

հատկությունների և տեսակների,  C++ լեզվի հիմնական տիպերի և 

օպերատորների վերաբերյալ,  

 ձևավորել ուսանողների մոտ պարզ և բավարար բարդության 

կիրառական խնդիրների դրվածքների և առանձնահատկությունների 

վերլուծելու ունակություններ, 

 ձևավորել ուսանողների մոտ պարզ և բավարար բարդության 

կիրառական խնդիրների լուծման ալգորիթմների և ծրագրերի կազմման, 

ծրագրերի կարգաբերման գործնական հմտություններ և 

կարողություններ: 

 

Դասընթացի 

վերջնարդյունք

ները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Գիտելիք. 

 ինֆորմատիկայի թվաբանական, տրամաբանական և 

հանրահաշվական հիմունքները (ինֆորմացիայի գաղափարը, 

հատկությունները, պահպանման ձևերը, թվային ինֆորմացիայի 

չափումը, կոդավորումը, համրանքի համակարգերը),  

 hամակարգչային տարրերը, ալգորիթմները, ծրագրավորման 

տեխնոլոգիաները, համակարգչային ճարտարապետությունը 

(համակարգչի կառուցվածքը և հիմնական սարքերը, դրանց 

աշխատանքի հիմունքները, ալգորիթմի գաղափարը,  

հատկություններն,  ներկայացման եղանակները,  տեսակները, C++ 

ծրագրավորման լեզվի (ԾԼ) հիմնական հասկացությունները, պարզ և 

բաղադրյալ տիպերը, օպերատորները, ղեկավարող կառուցվածքները, 

մոդուլային ծրագրավորման հիմունքները՝ մասնավորապես, 

ֆունկցիաների կազմման և  օգտագործման հիմունքները):  

Հմտություն. 

 մի համրանքի համակարգից անցնել մյուսը, կատարել 

գործողություններ համրանքի տարբեր համակարգերում, 

 հետազոտել ստանդարտ տեղեկատվական խնդիրներ (վերլուծել 

պարզ և բավարար բարդության կիրառական խնդրի դրվածքը և 

առանձնահատկությունները),  

 ընտրել և հիմնավորել խնդրի լուծման մեթոդներ (կազմել խնդրի 

լուծման ալգորիթմը ըստ կատարված վերլուծության և ներկայացնել 

այն բառաբանաձևային կամ բլոկ-սխեմայի տեսքով), ներկայացնել 

լուծման թվաբանական, տրամաբանական և հանրահաշվական 

հիմունքները և գործնական լուծում տալ դրանց  (կազմել խնդրի 

լուծման ծրագրիրը C ++ ծրագրավորման լեզվով ըստ կազմած 

ալգորիթմի` հիմնվելով կառուցվածքային տեխնոլոգիյաի 

սկզբունքների  վրա), 



 կատարել համապատասխան ծրագրային ապահովման և 

համակարգերի ախտորոշում և վերացնել ի հայտ եկած պարզ 

խափանումները (նաև կարգաբերել կազմած ծրագրերը), 

 արհեստավարժ, պատասխանատու և ինքնուրույն կազմակերպել 

աշխատանքը ինֆորմատիկայի ոլորտում: 

Կարողունակություն. 

 ինֆորմատիկայի պարզ և չափավոր բարդության խնդիրների 

վերլուծության ժամանակ համատեղել տեսությունը և գործնական 

փորձը ու լուծել դրանք արդիական մեթոդների հիման վրա,   

 ուսումնառության և (կամ) աշխատանքի ընթացքում կատարելու 

առաջադրանքներ, ցուցաբերել անհրաժեշտ ինքնուրույնություն և 

ստանձնելու պատասխանատվություն մասնագիտական որոշումներ 

կայացնելիս: 

 
Դասընթացի 

բովանդակու-

թյունը 

Թեմա 1. Ինֆորմատիկա առարկան, հիմնական գաղափարները, հիմնական 

ուղղությունները:  Գաղափար ինֆորմացիայի մասին, ինֆորմացիայի 

հատկությունները: Համրանքի համակարգեր: Թվային ինֆորմացիայի 

մշակումը համակարգչում. չափումը, տեսակավորումը, կոդավորումը: 

Թեմա 2. Համակարգչի կառուցվածքը և հիմնական սարքերը. պրոցեսոր, 

հիշողություն, ներմուծման/արտածման սարքեր, աշխատանքի 

հիմունքները: 

Թեմա 3. Ալգորիթմի գաղափարը, նրա հատկություններն ու ներկայացման 

եղանակները: Ալգորիթմի տեսակները. գծային, ճյուղավորվող և ցիկլիկ 

ալգորիթմներ: Օրինակներ: 

Թեմա 4. C++ ծրագրավորման լեզվի (ԾԼ) հիմնական հասկացությունները` 

լիտերալներ, անունով հաստատուններ, փոփոխականներ: C++ ԾԼ 

հիմնական տիպերը:  

Թեմա 5. Գործողությունները, թվաբանական և տրամաբանական 

արտահայտությունները C++ ԾԼ: Մեկնաբանություններ: 

Թեմա 6. C++ ԾԼ պարզ և բաղադրյալ օպերատորներ: Պայմանի օպերատոր,  

բազմակի ընտրության օպերատոր: Ծրագրային օրինակներ:  

Թեմա 7. Ցիկլի օպերատորները C ++ ԾԼ. պարամետրով, նախա-պայմանով 

և հետպայմանով ցիկլի օպերատորներ: goto, break, continue, return 

օպերատորները: Ծրագրային օրինակներ: 

Թեմա 8. C++ ԾԼ բաղադրյալ տիպերը. միաչափ և բազմաչափ զանգվածներ: 

Թեմա 9. C++ ԾԼ բաղադրյալ տիպերը. կառուցվածքներ (struct), 

միություններ (union): Կառուցվածքների զանգվածներ: 

Թեմա 10. Մոդուլային ծրագրավորում: void տիպի ֆունկցիաներ, արժեքներ 

վերադարձնող ֆունկցիաներ: Ֆունկցիայի նախատիպը և կանչը: 

Պարամետրների փոխանցման տեսակները: Նեռարված (inline) 

ֆունկցիաներ, ռեկուրսիվ ֆունկցիաներ, Տեսանելիության տիրույթ և կյանքի 

տևողություն: 

Թեմա 11. Ցուցիչներ: 



Թեմա 12. Դինամիկ օբյեկտների ստեղծում և հեռացում: Դինամիկ 

զանգվածներ:  

Թեմա 13. Տողեր C++ ծրագրավորման լեզվում: 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Համալսարանում գնահատման գործընթացը կանոնակարգվում է 

համաձայն գործող կարգիֈ 

Գնահատման չափանիշները. 

 Տեսական գիտելիքների գնահատման չափանիշները. 

 տեսական նյութի իմացություն` վերարտադրման մակարդակով, 

 առաջադրված հարցերի պատասխանի բովանդակություն, 

ներկայացման տրամաբանական հաջորդականություն, 

ամբողջություն,  ճշտություն, սեփական տեսակետի  

հիմնավորման  աստիճան, 

 տեսական նյութի յուրացման  աստիճան` վարժությունների, 

գործնական խնդիրների լուծման համար կիրառման 

տեսանկյունից:  

 Լաբորատոր աշխատանքների գնահատման չափանիշները. 

 տնային աշխատանքների կատարում և  կատարման որակ, 

 մասնակցություն լսարանային քննարկումներին, 

 խնդիրների լուծման կոռեկտ և արդյունավետ ալգորիթմների 

մշակում, 

 կազմված ծրագրերի շարահյուսական և իմաստաբանական 

կոռեկտություն: 

 Ինքնուրույն աշխատանքի  գնահատման չափանիշները. 

 անհատական աշխատանքի՝ ռեֆերատի,  ներկայացում,   

 ռեֆերատում ներկայացված նյութի համապատասխանություն 

առաջադրված թեմայի հետ,  

 ռեֆերատի ձևակերպման որակ (գրագիտության ընդհանուր 

մակարդակ, շարադրման ոճ, լուսաբանումների որակ, 

տեղեկատվական աղբյուրների օգտագործման մշակույթ)  

 համացանցի տեղեկատվական աղբյուրների օգտագործում, 

 մասնագիտական հմտությունների մակարդակ, 

 խնդիրների լուծման ընտրած ալգորիթմների, ընդունված 

որոշումների կոռեկտություն,  արդյունավետություն,  

 ծրագրի կազմման, թեստավորման,   կարգաբերման ձևավորված 

հմտու-թյուններ: 
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