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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. Դս՞լ՟ցա ՚՛ր՞  և տ՛ը՞ եր՟ել դրՙրծւժ1․  
«Ծրագրային համակարգերի թեստավորում և որակի ապահովում» առարկայի 

ուսումնամեթոդական փաթեթը կազմված է մագիստրատուրայի հիմնական կրթական 

ծրագրով, «Ինֆորմատիկա» մասնագիտության կրթական չափորոշիչների հենքով կազմված 

ուսումնական պլանի պահանջների, առարկայի բաղադրիչների հիման վրա և միտված է 

մագիստրատուրայի կրթության կազմակերպման, դասավանդման որակի բարձրացմանը:   

Այս փաթեթը կարգավորում է «Ծրագրային համակարգերի թեստավորում և որակի 

ապահովում» 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 նվիրված 

ծրագրային ապահովման փորձարկմանը, թեստերի անցկացմանը, փորձարկողների, 

փորձարկողների և որակի ապահովման ինժեներների աշխատանքին, ինչպես նաև 

ծրագրային ապահովման մշակման հետ կապված շատ հարցերին: 

«Ծրագրային համակարգերի թեստավորում և որակի ապահովում»  դասընթացը 

կարևորվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում մասնագետների 

պատրաստման գործընթացում, ներառված է 061101.02.06 կրթական ծրագրի ուսումնական 

պլանի «Կամընտրովի դասընթաց» կրթամասում: 

 

2. Դս՞լ՟ցա լպտե՞ և  գլ՚արլ՛ր՞. 
2.1 Դս՞լ՟ցա լպտել ՝ ծւսլծըլ՛րալ ծւսծւցլ՛բ դրՙրիալ պզծվժլ ՚՛ր՞, 

լխլեծւ՟իծւլ՞, եռծւցվդքա ՝ծւ՟իծւլ՞, եարռժլ ծբծրտլ՛ր՞․  

«Ծրՙրիալ զժերՙ՛րա ՟՛ստվծրծւժ և ծրեվծրծւժ» ռրել 

ժսլՙատել ՚ս՞լ՟ց ՝, ծրա լպտել ՝ ծւսլծըլ՛րա ժծտ ՜րՙցլ՛բ 

ստ՛ըդՙծրդ՛բծւ, դրՙրա արել և սպսվ՛բաք վրքա ժաջև զժպտսգլծւ՟իծւլ՞ 

ստծւՙ՛բծւ երծըծւ՟իծւլ, ծրլ արելցվծւժ ՝ ծրծխեա էևծվ ՞լտրվդ տ՛ստա վ՛րջլել 

զվքդծւա վ՛րբծւդծւ՟իլ ր՚իծւլքծւժ: Միծւս եծըժաց իլ դրՙրիալ զժերՙա ծրեա 

ստծւՙժլ զլրք ՝, ծրլ ար ժ՛ջ լ՛րռծւժ ՝ խգտլքա պբլվծրծւժ  (Test Management), 

տ՛ստ՛րա լգՙդծւժ (Test Design), տ՛ստվծրժլ արելցծւժ (Test Execution) և 

ր՚իծւլքլ՛րա ստցժլ վ՛րբծւդծւ՟իծւլ (Test Analysis): 

 ծրագրային ապահովման թետավորման համակարգերի զարգացման 

օրինաչափություննների վերաբերյալ գիտելիքների փոխանցում ուսանողներին: 

 թեստավորման համակարգերի մշակման չափանիշների հետազոտության 

շրջանակներում, հմտությունների և կարողությունների ձևավորում ուսանողների մոտ: 

 նկարագրված պահանջների համապատասխան թետավորման համակարգերի 

մշակման, համեմատության և վերլուծելու ունակությունների ձեռքբերում ուսանողների 

կողմից: 

 կարճ ժամանակում թեստավորման ամբողջական հայտի անցկացնելու և վերլուծելու 

կարողությունների ձևավորում տարբեր իրավիճակներում: 

 

2 Դս՞լ՟ցա  գլ՚արլ՛րլ ՛լ․  
 սովորեցնել ստուգել, որ համակարգը գործի կլիենտի և սերվերի սահմանված 

                                                             
1 Ներկայացվում է դասընթացի կարևորությունը տվյալ կրթական ծրագրի խնդիրների լուծման հարցում և տեղը 
ուսումնական պլանում ըստ կրթաբլոկների 



ժամանակային արձագանքի համապատասխան: 
 սովորեցնել ստուգել, ճիշտ են կատարվում արդյոք վերջին օգտագործողի, համակարգի 

հետ առավել կրիտիկական գործողությունների հաջորդականությունը: 
 բացատրել օգտվողական ինտերֆեյսը ստուգելու նպատակն ու կարևորությունը 
 ստուգել, տվյալների բազաների փոփոխությունների ազդեցությունը առկա ծրագրի 

մոդուլների վրա: 
 թեստերը նախագծելիս նվազագույնի հասցրեք թեստի վերամշակումը, երբ հավելվածը 

փոխվում է: 
 սովորեցնել անհրաժեշտության դեպքում օգտագործեք ավտոմատացված փորձարկման 

գործիքներ: 
 սովորեցնել անցկացրեք թեստավորումն այնպես, որ ոչ միայն հայտնաբերի, այլ նաև 

կանխի թերությունները: 
 Ավտոմատ թեստեր նախագծելիս օգտագործեք մշակման ստանդարտները այնպես, որ 

ստեղծեք բազմակի օգտագործման սցենարներ: 

 
 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, կարողությունները և 

հմտությունները  “ԷՀՄ և ծրագրավորում”, “ԷՀՄ ճարտարապետություն և ասեմբլեր լեզու”, 

“Ալգորիթմների տեսություն”, «Տվյալների հենքեր», որոնք անհրաժեշտ են «Ծրագրային 

համակարգերի թեստավորում և որակի ապահովում»-ի դերը, էությունը, աշխատանքի 

սկզբունքները հասկանալու և նրա էվոլյուցիան ըբմռնելու համարֈ 

 

4. Դս՞լ՟ց՞ էևվծրծւժ ՝ զ՛տևիբ եր՟ել վ՛րջլր՚իծւլք(լ՛ր)՞2  և /եժ 
եծժպ՛տ՛լցալ՛ր՞․  
 
1. կիմանա ծրագրավորման համակարգի որակի գնահատման հնարքները, 

2. կիմանա տեստավորման պլանավորման հնարքները (Test Plan),  

3. կիմանա տեստավորման դիզայնի միջոցները (Test Design), 

4. կիմանա պատահական թեստավորում  (Test Case)  

5. կիմանա թերությունների ձևակերպում (Bug Report) 

6. կիմանա տեստավորվող տարածքը (Test Coverage) 

7. կիմանա ծրագրավորման համակարգերի տեստավորման տեսակները (ստոխաստիկ 

թեստավորում, կառավարման հոսքերի թեստավորում, տվյալների հոսքերի 

թեստավորում, ֆունկցիոնալ թեստավորում, մուտացիոն թեստավորում) 

8. կտիրապետի տեստավորման դասական սկզբունքներին, 

9. կտիրապետի թեստավորումն իրականացնելիս պատվիրատուի և համակարգչի 

պարամետրերի փոխազդեցությանը, 

10. կտիրապետի տեստավորման յուրաքանչյուր քայլի նկարագրության հնարքներին,  

11. կտիրապետի տեստավորման ժամանակ հայտնաբերված սխալների ուղղման 

գործընթացին. 

12. կկարողանա կառուցել հարցումներ, որոնք կապված են ծրագրային համակարգերի 

նախագծման բոլոր փուլերին,  

13. կկարողանա ապահովել ծրագրի մշակման յուրաքանչյուր փուլում արդյունքների 

գնահատումը, 

                                                             
2 http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf    
Լրացվում է «Առարկայի նկարագրի մշակման ռազմավարության» կոմպետենցիաների ցանկին  
համապատասխան։ 

http://www.protesting.ru/testing/plan.html
http://www.protesting.ru/testing/plan.html
http://www.protesting.ru/testing/testdesign.html
http://www.protesting.ru/testing/testdesign.html
http://www.protesting.ru/testing/testcase.html
http://www.protesting.ru/testing/testcase.html
http://www.protesting.ru/testing/bugreport.html
http://www.protesting.ru/testing/testcoverage.html
http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf


14. կկարողանա ծրագրային մոդուլների թեստավորումից անցնել միացյալ մոդուլների 

համակարգի ձևավորմանը, և ստացված խոշոր համակարգի տեստավորմանը, 

 
 

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի 

պահանջների3․ 
«Ծրագրային համակարգերի թեստավորում և որակի ապահովում »  դասընթացից ձեռք  բերված 

գիտելիքներն և հմտությունները շրջանավարտը կարող է կիրառել  ինչպես տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ոլորտում մասնագիտական գործունեության ընթացքում, այնպես էլ 

ասպիրանտուրայում կրթությունը շարունակելու նպատակով: 

 

6. Դս՞լ՟ցա դվբ՞,  ծւսծւժլել խգտլքա  տ՛սել՛ր՞, ր՚իծւլքլ՛րա 
ժփծփժլ էև՛ր՞ 

 

Չափանիշ 

Առկա ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր աշխատատարությունը 

(կրեդիտ /ընդհանուր ժամաքանակ) 

4 կրեդիտ/120 

ժամ 
 

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն 24  

Գործնական աշխատանք   

Սեմինար պարապմունք   

Լաբորատոր աշխատանք 32  

Ինքնուրույն աշխատանք 64  

Ընդամենը 120  

Ստուգման ձևը (ստուգարք/ ընթացիկ քննություն/ 

հանրագումարային քննություն) 

ստուգարք  

 

7. Ուսծւժլել խգտլքլ՛րա տ՛սել՛ր՞4 ․   
 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 

                                                             
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 է։ Դասավանդողը կարող է 
նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 



նրանց ստեղծագործական մտածողության ձևավորմանը: 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, 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 կազմում է ծրագիրը, կառուցում աղյուսակները, 

սահմանում կապերը, բերում նորմավորված տեսքի,  իրականացնում հարցումներն ու քայլն 

առ քայլ իր նախագիծը(project) բերում իրատեսական և կիրառմանը առավելագույն մոտ 

տեսքիֈ Ավարտուն աշխատանքները բոլոր ուսանողները ներկայացնում են, քննարկումն 

ընթանում է բաց և թափանցիկ, ուսանողները վերջում ներկայացնում են իրենց 

եզրակացություններըֈ 

 Ինքնուրույն աշխատանքը ուսանողների ուսումնական, գիտահետազոտական 

աշխատանքն է, որն իրականացվում է դասախոսի առաջադրանքով և մեթոդական 

ղեկավարությամբ, բայց առանց նրա անմիջական ղեկավարության: 

Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներն են5՝ 

 Կծլեր՛տ արվաթել՛րա վ՛րբծւդծւ՟իծւլ – ծւսլծըլ՛րա ետավ ՙծրդծւլ՛ծւ՟իլ 
ե՜ժե՛րպժլ ժ՛լր՚իծւլվ՛տ և տրդվդ էև՛րաց ժ՛ել ՝, ծր՞ ՜րՙցլծւժ ՝ 
ժսլՙատել և ե՛ցծւ՟իլ՞ վ՛ր՛րծը տր՛ր զրց՛րա վ՛րբծւդծւ՟իլ երծըծւ՟իծւլ՞: 
 Հրցա լգպտրստժլ ժծ՚՛բ –եժվծրծւ՟իլ սե՜ծւլքծվ ՞լտրվդ ծւսլծըլ ար 
լգ՞լտրդ զեարթ էևծվ լգպտրստծւժ ՝ տվիբ ռրեիաց ստծւՙրքա զրց՛րա ար 
պտսգլլ՛րա փ՟՛՟՞: Ստծւՙրքաց 1 խ՟ ռջ լ զլէլծւժ ՝ փ՟՛՟՞ ՚սգծսալ, 
ծր՞ ստծւՙծւժ ՝ ի՚ լիծւ՟՛ր՞ և ծրծխծւժ ՚րլց զժպտսգլծւ՟իծւլ՞ տվիբ ռրեիա 
ծվլ՚եծւ՟իլ՞: 
 Իլքլծւրծւիլ խգտլք զժցլցծւժ – լծր տ՛ը՛ետվել տ՛գլծբծՙալ՛ր՞ երծը ՛լ 
օՙտՙծրդվ՛բ զ՛տևիբ լպտել՛րծվ` զժցլցծւժ լզրՠ՛խտ տ՛ը՛ետվծւ՟իլ ծրծլժլ 
զժր, ՛րեգծսծւ՟իծւլ զժցլցծւժ, ՟՛ժտաե ցլցիալ ՝ջ՛րա օՙտՙծրդծւժ: 
 Զ՛եծւից – ծրև՝ ՙատել եժ զ՛տ՜ծտել ՟՛ժիա խծւրջ ետրդ ՛՜րեցծւ՟իծւլլ՛րա, 
ստցդ ր՚իծւլքլ՛րա լ՛րեիցծւժ ծւսլծըա եծըժաց: 

 

8. Դսվլ՚ժլ ժ՛՟ծ՚լ՛րլ՛րլ ՛լ՝6 զաժլզրցիալ ՚սգծսծւ՟իծւլ,  ՚սգծսծւ՟իծւլ-
քլլրեծւժ, ՟՛ժտաե ս՛ժալր, ՙծրդլել խգտլք՝ լզտել խգտլք, 
ծւսծւցծւժ ՙծրդծըծւ՟իժ (action learning), արվաթեիալ գլ՚արլ՛րա վ՛րբծւդծւ՟իծւլ 
 
9. Ուսծւժլռծւ՟իլ ժ՛՟ծ՚լ՛րլ ՛լ7՝ ար՚րծւ՟իծւլլ՛րա վ՛րբծւդծւ՟իծւլ, բՙծրա՟ժլ՛րա և 
զրզլՙլ՛րա ե՜ժծւժ  
 

 

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

 



 

10. Դս՞լ՟ցա զժռծտ ծվլ՚եծւ՟իծւլ՞, ծւսծւժլել խգտլքա 
դվբ՞` ՞ստ ՠալլ՛րա և    ՟՛ժլ՛րա8. 

 

հ/հ Թեմա  

(բաժին) 

Ուսումնական աշխատանքի 

ժամաքանակն ըստ 

տեսակների 
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1.  Ծրագրային համակարգերի տեստավորման ապահովում՝ 

հիմնական հասկացություններ  և սահմանումներ, ծրագրային 

ապահովման (ԾԱ)  դասակարգումը: Ծրագրային ապահովման 

մշակման փուլերը, տեխնիկական խնդրի դրվածքի 

ձևակերպում: 

2   2 

 

2.  ԾԱ մշակման տեխնոլոգիան, ծրագրի կյանքի ցիկլ,  ԾԱ 

պահանջների վերլուծություն, բնութագրիչների սահմանում, 

կառուցվածքի ընտրություն:  

2    

 

3.  Ծրագրային ապահովման նախագծում, ծրագրի թեստավորում 

և սխալների ուղղում: Նախագծի կառուցվածքային 

ձևակերպում 

2   4 

 

4.  Տեստավորման տեսակները՝ Ֆունկցիոնալ, ոչ ֆունկցիոնալ, 

փոփոխություններից կախված թեստավորում, տեստավորման 

մակարդակները՝ մոդուլային թեստավորում (Component 

Testing or  Unit Testing): Տեխնիկական նախագծի կազմումֈ 

2  

 

  2  

  
6 

5.  Տեստավորման մակարդակները՝ ինտեգրացիոն թեստավորում 

(Integration Testing)ֈ  

2    

 
 

6.  Տեստավորման մակարդակները՝ համակարգային 

թեստավորում (System Testing), ընդունելի թեստավորում 

(Acceptance Testing), տեստավորման պլան (Test Plan),  թեստեր 

և տեստային հավաքածուներ (Test Case & Test suite): 

Ծրագրային ապահովման մշակման փուլըֈ 

2   4 

6 

7.  Թեստավորման հաշվետվություններ թերությունների շուրջ 

(Bug Reports / Defects), թեստավորման գործընթացի բաղկացուցիչ 

մասերըֈ  

2    2  

6 

8.  Թեստավորման որակի ապահովում. հիմնական 

հասկացություններ և սահմանումներ, տեստավորման որակի 

ապահովում (Quality Assurance - QA), որակի 

վերահսկողություն (Quality Control– QC): Ծրագրի թեստավորում 

«սպիտակ արկղ» մեթոդովֈ 

2    4 

6 

9.  Ծրագրավորման համակարգի որակի բնութագրիչներ, 

ֆունկցիոնալություն  (Functionality), հուսալիություն(Reliability) 

2   2 
8 

10.  Ծրագրավորման համակարգի որակի բնութագրիչներ՝ 

օգտագործման հարմանրություն (Usability),   

արդյունավետություն (Efficiency), ուղեկցման հարմարություն 

2    2  8 

                                                             
8 Նման է օրացուցային պլանին 

http://www.protesting.ru/testing/levels/integration.html
http://www.protesting.ru/testing/levels/system.html
http://www.protesting.ru/testing/levels/system.html
http://www.protesting.ru/testing/levels/acceptance.html
http://www.protesting.ru/testing/levels/acceptance.html
http://www.protesting.ru/testing/plan.html
http://www.protesting.ru/testing/testcase.html
http://www.protesting.ru/testing/testcase.html
http://www.protesting.ru/testing/testcase.html
http://www.protesting.ru/testing/testcase.html
http://www.protesting.ru/testing/testcase.html
http://www.protesting.ru/testing/testcase.html
http://www.protesting.ru/testing/bugreport.html
http://www.protesting.ru/testing/bugreport.html


(Maintainability) 

11.  Ծրագրավորման համակարգի ավտոմատ թետսավորման 

մակարդակները՝ Unit Tests Layer, Functional Tests Layer (Non-

UI), GUI Tests Layer 

Օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրի թեստավորում, ծրագրի 

կազմում 

2    4  8 

12.  Ծրագրային համակարգերի որակի ապահովման քայլերը 2   4 8 

13.  Հետազոտական թեստավորման վերլուծություն, սխալ և 

թեսըավորման դեպք աշխատանքային տարրերի ձևավորումֈ 

   2 
8 

 Ընդամենը 24    32  64 

 
11. Ուսծւժլժ՛՟ծ՚ել ՙրելծւ՟իլ պզծվժլ քրտ 

 

հ/

հ 
Անվանումը/հեղինակ 

Հրատարակ

ության 

տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1 Евгений Балыков (Paralax),Владимир Царѐв (Vats, Математические методы и 

модели исследования операций: Тестирование программных средств Учебник. – 

2-е изд.- М., 400с. 

2002г. 

2 Канер Сэм и др. Тестирование программного обеспечения. Фундаментальные 

концепции менеджмента бизнес-приложений: Пер. с англ.–К.: “ДиаСофт”,544 с. 

2001г. 

3 Майерс Г. Искусство тестирования программ: Пер. с англ.- М.: Финансы и 

статистика,– 176 c.  
1982г. 

4 Святослав Кулилов, Тестирование программного обеспеченияб Базовый курсб 

3-е изданиеб Вепсия книги 3.2.2, 23.06.  
2022г. 

5 Тампре Л. Введение в тестирование программного обеспечения: Пер. с англ. – 

М.: “Вильямс”, 368 с. 

2003г. 

6 Котляров В.П., Коликова Т.В., Некрасов Н.А., Епифанов Н.А. Технологии 

программирования. Основы современного тестирования программного 

обеспечения, разработанного на C#: Учеб.пособие – СПб.: Издательство 

СПбГПУ, 168 c. 

2004г. 

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

1 Дин Леффингуэлл, Дон Уидриг. Принципы работы с требованиями к 

программному обеспечению. М.: Вильямс,  
2002г. 

2 Макгрегор Джон, Сайкс Дэвид. Тестирование объектно-ориентированного 

программного обеспечения: Пер. с англ. – К.: ООО “ТИД ДС”,  432 с. 

2002г. 

3 https://studref.com/311772/informatika/tehnologiya_razrabotki_programmnogo_obes

pecheniya 

 

4 http://2programmer.ru/tehnolog2?start=37  

5 http://rsdn.ru/article/testing/SoftwareTesting.xml  

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

http://rsdn.ru/Users/Profile.aspx?uid=25537


1 Խուբլարյան Ն.Ն.,  «Ծրագրային համակարգերի թեստավորում և 

որակավորում», դասախոսությունների էլեկտրոնային տարբերակ  

 

2 http://www.martinfowler.com/articles/designDead.html  

3 http://www.softportal.com/articles/item_txt.php?id=78 Кент Бек  

4 http://ergl.rU/archive/cs/tp/01.htm#P4 Лекции ВМиК.  

 
12. Դս՞լ՟ցա ծւսծւժլժ՛՟ծ՚ել քրտ 
12.1. Դսգծսծւ՟իծւլլ՛րա ծւսծւժլժ՛՟ծ՚ել  քրտ 

 
հ/հ 

Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ Գրականություն9 

1. Ծրագրային համակարգերի 

տեստավորման 

ապահովում՝ հիմնական 

հասկացություններ  և 

սահմանումներ, ծրագրային 

ապահովման (ԾԱ)  

դասակարգումը:  

Ուսումնասիրել 

ինֆորմացիոն 

համակարգերը, դրանց 

տեսակներն ու 

կիրառություններըֈ 

1 Պ․Գ․1,2,3,4,5,6 

Լ․Գ․1,3 

Հ․Գ․1 

2. ԾԱ մշակման 

տեխնոլոգիան, ծրագրի 

կյանքի ցիկլ,  ԾԱ 

պահանջների 

վերլուծություն, 

բնութագրիչների 

սահմանում, կառուցվածքի 

ընտրություն:  

Ուսումնասիրել ծրագրային 

համակարգերի 

թեստավորումը 

1 Պ․Գ․1,2,3,4,5,6 

Լ․Գ․1,3 

Հ․Գ․1 

3 Ծրագրային ապահովման 

նախագծում, ծրագրի 

թեստավորում և սխալների 

ուղղում:  

Ուսումնասիրել ծրագրային 

համակարգերի 

առարկայական տարբեր 

ոլորտներում դրանց 

կիրառություններըֈ 

2 Պ․Գ․1,3,4,5,6 

Լ․Գ․1,3,5 

Հ․Գ․1,2 

 

4 Տեստավորման տեսակները՝ 

Ֆունկցիոնալ, ոչ 

ֆունկցիոնալ, 

փոփոխություններից 

կախված թեստավորում, 

տեստավորման 

մակարդակները՝ 

մոդուլային թեստավորում 

(Component Testing or  Unit 

Testing):  

Ուսումնասիրել ծրագրային 

համակարգերի 

թեստավորման տեսակները, 

համեմատական 

վերլուծությունֈ 

2 Պ․Գ․1,2,3,4,5,6 

Լ․Գ․1,5 

Հ․Գ․1,3,4 

5 Տեստավորման 

մակարդակները՝ 

ինտեգրացիոն 

Ուսումնասիրել 

թեստավորման 

մակարդակները  

2 Պ․Գ․1,2,3,4,5 

Լ․Գ․1,2,4 

Հ․Գ․1,5 

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



թեստավորում (Integration 

Testing)ֈ  

6 Տեստավորման 

մակարդակները՝ 

համակարգային 

թեստավորում (System 

Testing), ընդունելի 

թեստավորում (Acceptance 

Testing), տեստավորման 

պլան (Test Plan),  թեստեր և 

տեստային հավաքածուներ 

(Test Case & Test suite) 

Ուսումնասիրել 

թեստավորման 

մակարդակները 

2 Պ․Գ․1,2,3,4,5,6 

Լ․Գ․1,4 

Հ․Գ․1,5 

7 Տեստավորման 

հաշվետվություններ 

թերությունների շուրջ (Bug 

Reports / Defects), 

տեստավորման գործընթացի 

բաղկացուցիչ մասերըֈ  

Ուսումնասիրել  

հաշվետվություն 

կազմելու կանոնները 

2 Պ․Գ․1,2,3,4,5,6 

Լ․Գ․1,4 

Հ․Գ․1,5 

 

8 Տեստավորման որակի 

ապահովում. հիմնական 

հասկացություններ և 

սահմանումներ, 

թեստավորման որակի 

ապահովում (Quality 

Assurance - QA), որակի 

վերահսկողություն (Quality 

Control– QC) 

Ուսումնասիրել թեստավորման 

որակի ապահովման էությունը 
2 Պ․Գ․1,2,3,4,5,6 

Լ․Գ․1 

Հ․Գ․1 

9 Ծրագրավորման 

համակարգի որակի 

բնութագրիչներ, 

ֆունկցիոնալություն  

(Functionality), 

հուսալիություն(Reliability) 

Ուսումնասիրել ԾԱ որակի 

բնութագրիչները, 

ֆունկցիոնալությունը, 

հուսալիությունը․․․ 

2 Պ․Գ․1,2,3,4,5,6 

Լ․Գ․1,3,4 

Հ․Գ․1 

10 Ծրագրավորման 

համակարգի որակի 

բնութագրիչներ՝ 

օգտագործման 

կիրառելիությունը 

(Usability),   

արդյունավետություն 

(Efficiency), ուղեկցման 

հարմարություն 

(Maintainability) 

Ուսումնասիրել ԾԱ որակի 

բնութագրիչները, Usability,   

Efficiency, Maintainability 

2 Պ․Գ․1,2,3,4 

Լ․Գ․1,3,5 

Հ․Գ․2 

11 Ծրագրավորման 

համակարգի ավտոմատ 

թետսավորման 

մակարդակները  

Ուսումնասիրել Unit Tests Layer, 

Functional Tests Layer (Non-UI), 

GUI Tests Layerֈ 

2 Պ․Գ․1,2,3,4,5,6 

Լ․Գ․1,3,5 

Հ․Գ․2,3,4 

12 Ծրագրային 

համակարգերի որակի 

Ուսումնասիրել ծրագրային 

համակարերի որակի 

ապահովման էտապները 

2 Պ․Գ․1,2,3,4,5,6 

Լ․Գ․1,3,5 

Հ․Գ․2,4 

http://www.protesting.ru/testing/levels/integration.html
http://www.protesting.ru/testing/levels/integration.html
http://www.protesting.ru/testing/levels/system.html
http://www.protesting.ru/testing/levels/system.html
http://www.protesting.ru/testing/levels/system.html
http://www.protesting.ru/testing/levels/acceptance.html
http://www.protesting.ru/testing/levels/acceptance.html
http://www.protesting.ru/testing/levels/acceptance.html
http://www.protesting.ru/testing/plan.html
http://www.protesting.ru/testing/testcase.html
http://www.protesting.ru/testing/testcase.html
http://www.protesting.ru/testing/testcase.html
http://www.protesting.ru/testing/testcase.html
http://www.protesting.ru/testing/testcase.html
http://www.protesting.ru/testing/testcase.html
http://www.protesting.ru/testing/testcase.html
http://www.protesting.ru/testing/bugreport.html
http://www.protesting.ru/testing/bugreport.html


ապահովման քայլերը 

13 Ծրագրային ապահովման 

կյանքի ցիկլի 

կառավարում 

Ուսումնասիրել հավելվածի 

նախագծում, մշակում, 

թեստավորում 

2 Պ․Գ․3,4,5,6 

Լ․Գ․1,3,5 

Հ․Գ․2,4 

 
12.3 Լծրտծր խգտլքլ՛րա ծւսծւժլժ՛՟ծ՚ել քրտ 
 

հ/h Թ՛ժ 
Ուսծւժլսարվծը 

զրց՛ր 
Ժժքլե 

Ս
տ

ծ
ւՙ

ժ


լ
 է

և
՞

 

Գրելծւ՟իծւլ
10 

1. Ծրՙրիալ պզծվժլ 

ժխեժլ փծւբ՛ր՞, 

տ՛գլաեել գլ՚րա 

՚րվդքա էևե՛րպծւժ: 

ծւսծւժլսար՛բ և 

արելցլ՛բ գլ՚րա 

՚րվդքա էևե՛րպժլ 

օրալել՛ր 

2 

լ

վծ

ր 

Պ․ Գ․ 4,5 

Լ․ Գ․ 1,2,4 

Հ․ Գ․ 1,5 

2 Ծրՙրիալ պզծվժլ 

ժխեժլ փծւբ՞։ Նգՙդա 

եռծւցվդքիալ 

էևե՛րպծւժ 

ծւսծւժլսար՛բ լգՙդա 

եռծւցվդքիալ 

էևե՛րպծւժլ՛ր՞ և եարռ՛բ 

գլ՚րա վր 

4 ՟ը

՟

իալ 

Պ․ Գ․ 4,5 

Լ․ Գ․ 1,2 

 

3 Ծրՙրիալ պզծվժլ 

տ՛գլաեել լգՙդա 

ե՜ժծւժ։ 

Կ՜ժ՛բ օՙտվծըա 

պզլջլ՛ր՞ Visual Studio-ա 

և MS Excel-ա ժաջծցլ՛րծվ 

ժաջծցլ՛րծվ 

2 ՝բ՛

ետ

րծ

լ

իալ 

Պ․ Գ․ 4,5 

Լ․ Գ․ 1,2 

 

4 Ծրՙրիալ պզծվժլ 

ժխեժլ փծւբ՞։ 

դրՙրիալ պզծվժլ 

ժծ՚՛բվծրծւժ, եարռժլ 

սգ՛ժլա տր՛րել՛րա 

ժխեծւժ, ՚ս՛րա սգ՛ժիա 

ժխեծւժ 

4 ՝բ՛

ետ

րծ

լ

իալ 

Պ․ Գ․ 4,5 

Լ․ Գ․ 1,2 

 

5 Ծրՙրիալ սպզծվժլ 

՟՛ստվծրժլ ՙծրդ՞լ՟ցա 

ըեցծւցաչ ժս՛ր՞։ 

՟՛ստվծրժլ ՙծրդ՞լ՟ցա 

ըեցծւցաչ ժս՛րա 

վ՛րբծւդծւ՟իծւլ 

2   

6 Ծրՙրա ՟՛ստվծրծւժ 

«սպատե րեը» ժ՛՟ծ՚ծվ։ 
ծւսծւժլսար՛բ դրՙրա 

տրժլծւ՟իլ  

՟՛ստվծրժլ ժ՛՟ծ՚լ՛ր՞, 

՟՛ստվծրժլ ր՚իծւլքլ՛րա 

լերՙրծւ՟իլ էևե՛րպծւժ 

4 ՝բ՛

ետ

ր․  

Պ․ Գ․ 4,5 

Լ․ Գ․ 1,2 

 

7 ԾԱ զժերՙա ծրեա 

լծւ՟ՙրաչլ՛ր՞ 

վ՛րբծւդծւ՟իծւլ, եարռծւժ։ 

ծւսծւժլսար՛բ ՚րվդ ԾԱ 

զժր ՙրվդ ծրեել 

լծւ՟ՙրաչլ՛ր՞  

2 ՟․

+՝բ

․  

Պ․ Գ․ 4,5 

Լ․ Գ․ 1,2 

 

8 Թ՛ստվծրժլ 

զծւսբածւ՟իծւլ, դրՙրա 

ե՜ժծւժ և ՟՛ստվծրծւժ 

ծւսծւժլսար՛բ եծլեր՛տ 

դրՙրա ՟՛ստվծրժլ 

զծւսբածւ՟իլ զիտլախլ՛ր՞ 

2 ՝բ՛

ետ

րծ

լ

իալ 

Պ․ Գ․ 4,5 

Լ․ Գ․ 1,2 

 

                                                             
10 Ը1ստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․ ՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 



9 Օի՛ետ-եծըժլծրծխվդ 

դրՙրա ՟՛ստվծրծւժ, 

դրՙրա ե՜ժծւժ  

դլծ՟ցծւժ զժերՙա 

լերՙրժլ ժ՛՟ծ՚լ՛րալ 

եծլեր՛տ օրալեա վր 

4 ՝բ՛

ետ

րծ

լ

իալ 

Պ․ Գ․ 3,4 

Լ․ Գ․ 1,2 

 

10 Ծրՙրիալ պզծվժլ 

ծրեա պզծվժլ 

ռլէալ  քիբ՛րա 

՟՛ստվծրծւժ, 

՟՛ստվծրժլ օրալե 

ծւսծւժլսար՛բ ՟՛ստվծրժլ 

օրալե, ՙր՛բ ս՛փել 

դրՙար՞ 

4 ՝բ՛

ետ

րծ

լ

իալ 

Պ․ Գ․ 3,4 

Լ․ Գ․ 1,2 

 

13 Հ՛տ՜ծտել 

՟՛ստվծրժլ 

վ՛րբծւդծւ՟իծւլ, սգբ և 

՟՛ս՞վծրժլ ՚՛պք 

խգտլքիալ տրր՛րա 

էևվծրծւժ 

՜տ ՟՛ստվծրժլ 

լգպտրսծտւժ և 

լցեցծւժ, «սգբ» և 

«՟՛ստիալ ՚՛պք» 

խգտլքիալ ՚՛պք՛րա 

էևվծրծւժ 

2 ՝բ՛

ետ

րծ

լ

իալ 

Պ․ Գ․ 3,4 

Լ․ Գ․ 1 

 

 

12.4 Իլքլծւրծւիլ խգտլքլ՛րա ծւսծւժլժ՛՟ծ՚ել քրտ  
 

հ/հ 

Ինքնուրույն 

աշխատանքի 

թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը11 

Ներկայացման 

ժամկետները 

Ստուգման 

ձևը 
Գրականություն12 

1.  

Տեխնիկական 

նախագծի 

կազմումֈ  

Կազմել օգտվողի 

պահանջները Visual 

Studio-ի միջոցներով 

Կոնկրետ 

իրավիճակների 

վերլուծություն 

2 շաբաթ թղթային և էլ․ 

տարբերակի  

ներկայացում 

Պ․Գ․1,2,3 

Լ․Գ․1 

Հ․Գ․1,2,3 

Կազմել օգտվողի 

պահանջները MS 

Excel-ի միջոցներով 

 

2. Ծրագրային 

հավելվածի 

պահանջների 

մշակում 

Ստեղծել ծրագրային 

հավելվածի 

մոդելավորման 

նախագիծ 

Կոնկրետ 

իրավիճակների 

վերլուծություն 

2 շաբաթ թղթային և էլ․ 

տարբերակի  

ներկայացում 

Պ․Գ․1,2,3 

Լ․Գ․1 

Հ․Գ․1,2,3 

3. Հավելվածի 

օգտվողական 

ինտերֆեյսի 

մոդելավորում 

 Կոնկրետ 

իրավիճակների 

վերլուծություն 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

համացանցում 

2 շաբաթ թղթային և էլ․ 

տարբերակի  

ներկայացում 

Պ․Գ․1,2,3 

Լ․Գ․1 

Հ․Գ․1,2,3 

4.  Տվյալների 

բազայի հետ 

աշխատանք 

ավտոնոմ 

ռեժիմում 

Տվյալների բազայի 

նախագծի ստեղծում 

Կոնկրետ 

իրավիճակների 

վերլուծություն 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

համացանցում 

2 շաբաթ թղթային և էլ․ 

տարբերակի  

ներկայացում 

Պ․Գ․1,2,3 

Լ․Գ․1 

Հ․Գ․1,2,3 

5. Հավելվածի 

մշակում 

Մշակվող 

միջավայրի 

ձևավորում, կոդի 

վերլուծութփյան 

տեղակայումներ 

Կոնկրետ 

իրավիճակների 

վերլուծություն 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

համացանցում 

2 շաբաթ  Պ․Գ․1,2,3 

Լ․Գ․1 

Հ․Գ․1,2,3 

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



6. Մոդուլային 

թեստավորում, 

հաշվետվու-

թյունների 

կազմում 

Թեստային 

նախագծի 

ստեղծում, 

հավելվածի դասերի 

մոդուլային 

թեստավորում 

Կոնկրետ 

իրավիճակների 

վերլուծություն 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

համացանցում 

2 շաբաթ մասնավոր 

խնդրի 

աղյուսակների 

էլեկտրոնային 

տարբերակի 

ներայացում 

Պ․Գ․1,2,3 

Լ․Գ․1 

Հ․Գ․1,2,3 

7 Թեստ դեպքերի 

կազմում 
Թեստ դեպքերի 

կամում և խմբագրում 

Microsoft Test Manager-

ում 

 

Կոնկրետ 

իրավիճակների 

վերլուծություն 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

համացանցում 

1 շաբաթ Յուրաքանրչյուր

ի խնդրի 

շրջանակներիմ 

իրատեսական 

հարցումների 

կազմում և 

ներկայացում 

թղթային 

եղանակովֈ 

Պ․Գ․1,2,3 

Լ․Գ․1 

Հ․Գ․1,2,3 

8 Հետազոտական 

թեստավորում 
Սխալ և թեստային 

դեպք աշխատանքայի 

տարրերի ձևավորում 

 

Կոնկրետ 

իրավիճակների 

վերլուծություն 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

համացանցում 

2 շաբաթ Յուրաքանրչյուր

ի խնդրի 

շրջանակներիմ 

իրատեսական 

հարցումների 

կազմում և 

ներկայացում 

էլեկտրոնային 

եղանակովֈ 

Պ․Գ․1,2,3 

Լ․Գ․1 

Հ․Գ․1,2,3 

9 Ավտոնոմ 

թեստավորում 

Ավտոնոմ թեստերի 

կազմում, ավտոնոմ 

թեստի կապում 

թեստային դեպքի 

հետ 

Կոնկրետ 

իրավիճակների 

վերլուծություն 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

համացանցում 

2 շաբաթ Յուրաքանրչյուր

ի խնդրի 

շրջանակներիմ 

իրատեսական 

հարշվետվությո

ւնների կազմում 

և ներկայացում 

էլեկտրոնային 

եղանակովֈ 

Պ․Գ․1,2,3 

Լ․Գ․1 

Հ․Գ․1,2,3 

 
13 Դս՞լ՟ցա լիծւ՟տ՛գլաեել ժաջծցլ՛րա պզծվծւժ13 

 

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, MS Office, Visual Studio, My SQL, Internet 

Այլ  

 
14 Գլզտծւժ 
Հժբսրլծւժ ՙծրդծւժ ՝ ժՙաստրտծւրիա ծւսլծըլ՛րա ՙատ՛բաքլ՛րա 

պր՛րել ստծւՙժլ և ՙլզտժլ ՜ժՙծրդծլիալ զժերՙ, ծրա 

                                                             
13 Նշվում են սարք-սարքավորումների, համակարգչային ծրագրերի նկարագրությունները և քանակը, որոնք 
անհրաժեշտ են տվյալ դասընթացի ուսումնական գործընթացը կազմակերպելու համար 



եարռեժլ զաժլել լպտել՛րլ ՛լ` 

 ե՜ժե՛րպ՛բ ծւսծւժլռծւ՟իլ զժչփ խգտլքիալ ՙծրդ՞լ՟ց, 

պզծվ՛բ ՙատ՛բաքլ՛րա զժեծըժլա ստծւՙծւժ, գ՟լ՛բ ծւսլծըա ալքլծւրծւիլ 

խգտլք՞, 

 արելցլ՛բ ալքլծւրծւիլ ռջ՚րլքլ՛րա, ՞լ՟ցաե ստծւՙծւժլ՛րա 

(ստծւՙրքլ՛ր), ծւսծւժլել ՙծրդ՞լ՟ցա իբ ը՚րաչլ՛րա զխվռծւժ 

զ՛տ՚րէ եպա ր՚իծւլվ՛տ  ժ՛գլա՜ժլ՛րա լ՛րժծւդժլ ժաջծցծվ՝ ա լպստ 

ծւսծւժլռծւ՟իլ ՙծրդ՞լ՟ցա ր՛բվժլ: 

 

Հժբսրլծւժ ՙլզտժլ ՙծրդ՞լ՟ց՞ ելծլերՙվծւժ ՝ զժէիլ ՙծրդծը 

երՙա14։ 

 
14.1 Գատ՛բաքլ՛րա ստծւՙժլ և ՙլզտժլ ը՚րաչլ՛րլ ՛լ՝ 

 ծւսծւժլել ՙծրդ՞լ՟ցալ ծւսլծըա ժսլեցծւ՟իլ ստաթլա 

ՙլզտծւժ ՚ս՛րալ զթգծւժլ՛րա զխվռժլ ժաջծցծվ՝ռվ՛բՙծւիլ՞ 20 

ժավծր, 

 բծրտծր խգտլքլ՛րա ՞լ՟ցքծւժ լր ետավծւ՟իլ և 

զժտծւ՟իծւլլ՛րա զխվռծւժ և ՙլզտծւժ ՞լ՟ցաե ստծւՙծւժլ՛րա ժաջծցծվ՝ 

ռվ՛բՙծւիլ՞ ՙծւժրիալ 20 ժավծր, 

 ալքլծւրծւիլ խգտլքլ՛րա (լզտել ռջ՚րլքլ՛ր) զխվռծւժ և 

ՙլզտծւժ ռվ՛բՙծւիլ՞ ՙծւժրիալ 20 ժավծր, 

 ՚ս՞լ՟ցա ՛լ՟ՠալլ՛րա և դրՙրծվ լգտ՛սվդ իբ 

ռջ՚րլքլ՛րա ետրժլ և իծւրցժլ ՞լ՟ցաե ստծւՙծւժ և ՙլզտծւժ 

եասժիեա ՞լ՟ցքծւժ՝ ռվ՛բՙծւիլ՞ ՙծւժրիալ 40 ժավծր, 

 ստծւՙժլ ր՚իծւլքլ՛րա ժփծփծւժ ՙլզտժլ լխվդ ը՚րաչլ՛րա 

ր՚իծւլքլ՛րա զաժլ վր և ՚ս՞լ՟ցա ր՚իծւլրր ՙլզտելա էևվծրծւժ՝ 

ռվ՛բՙծւիլ՞ ՙծւժրիալ 100 ժավծր։ 

 
14.2 Ուսլծըլ՛րա ՙատ՛բաքլ՛րա ստծւՙծւժ․  
Դս՞լ՟ցլ ժփծփվծւժ ՝ ստծւՙրքծվ։  
Ստծւՙրքծվ ժփծփվծը ՚ս՞լ՟ցլ վրտվծւժ ՝ եասժիեա ՞լ՟ցքծւժ 

ծւսծւժլել լիծւ՟ա իծւրցժլ ստաթլ՞ ծրծխծը 2 ՞լ՟ցաե ստծւՙծւժլ՛րա և ժիծւս 

ը՚րաչլ՛րա ՙլզտծւժլ՛րա ր՚իծւլքլ՛րծվ: 

 

14.3 Հրցխր (՞ստ դրՙրա)՝ ՟՛ժլ՛ր՞․  
1. Ծրՙրիալ զժերՙ՛րա տ՛ստվծրժլ պզծվծւժ՝ զաժլել 

զսեցծւ՟իծւլլ՛ր և սզժլծւժլ՛ր: 

                                                             
14«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի  ուսանողների գիտելիքների 

ստուգման, գնահատման և հաշվառման կանոնակարգ» (ընդունված  ՎՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից   

30.062022թ.),   



2. Տ՛ստվծրժլ տ՛սել՛ր՞՝ Ֆծւլեցածլբ, ծչ ֆծւլեցածլբ, փծփծգծւ՟իծւլլ՛րաց 
եգվդ ՟՛ստվծրծւժ:  

3. Տ՛ստվծրժլ ժեր՚ել՛ր՞՝ ժծ՚ծւբիալ ՟՛ստվծրծւժ (Component Testing or  
Unit Testing), ալտ՛ՙրցածլ ՟՛ստվծրծւժ (Integration Testing), զժերՙիալ 
՟՛ստվծրծւժ (System Testing), ՞լ՚ծւլ՛բա ՟՛ստվծրծւժ          (Acceptance Testing) 

4. Տ՛ստվծրժլ պբլ (Test Plan),  տ՛ստ՛ր և տ՛ստիալ զվքդծւլ՛ր (Test Case &           
Test suite), զխվ՛տվծւ՟իծւլլ՛ր ՟՛րծւ՟իծւլլ՛րա խծւրջ (Bug Reports / Defects)  

5. Տ՛ստվծրժլ ՙծրդ՞լ՟ցա ըեցծւցաչ ժս՛ր՞: 
6. Տ՛ստվծրժլ ծրեա պզծվծւժ. զաժլել զսեցծւ՟իծւլլ՛ր և 

սզժլծւժլ՛ր.  
7. Թ՛ստվծրժլ ծրեա պզծվծւժ(Quality Assurance - QA), ծրեա 

վ՛րզսեծըծւ՟իծւլ (Quality Control– QC) 
8. Ծրՙրվծրժլ զժերՙա ծրեա լծւ՟ՙրաչլ՛ր. ֆծւլեցածլբծւ՟իծւլ 

(Functionality) , զծւսբածւ՟իծւլ(Reliability), օՙտՙծրդժլ զրժլրծւ՟իծւլ (Usability),  
ր՚իծւլվ՛տծւ՟իծւլ (Efficiency), ծւը՛եցժլ զրժրծւ՟իծւլ (Maintainability), փծքր չփ՛ր 
(Portability), դրՙրվծրժլ զժերՙա ծրեա ժծ՚՛բ 

9. Ծրՙրիալ զժերՙ՛րա ծրեա պզծվժլ քիբ՛ր՞: 
 

14.4 Գլզտժլ չփլախլ՛ր՞15. 
 Տ՛սել ՙատ՛բաքլ՛ր՞ ………: 

 Գծրդլել խգտլքլ՛ր՞․ ․ ․ ․ ․ ․ : 

 Իլքլծւրծւիլ խգտլք՞․ ․ ․ ․ : 

 

 

 

                                                             
15 Լրացվում է ըստ ամբիոնի /դասախոսի  որոշման 

http://www.protesting.ru/testing/levels/integration.html
http://www.protesting.ru/testing/levels/system.html
http://www.protesting.ru/testing/levels/acceptance.html
http://www.protesting.ru/testing/plan.html
http://www.protesting.ru/testing/testcase.html
http://www.protesting.ru/testing/testcase.html
http://www.protesting.ru/testing/testcase.html
http://www.protesting.ru/testing/bugreport.html


 

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 
 
 

 
 
 
 
 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 
 
 
 

Մասնագիտություն՝                   011401.00-7 Մասնագիտական մանկավարժություն                                              

                                                                                                                  /դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝                            011401.06-7 -Ինֆորմատիկա 
                                                                                                                                  /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան՝         _մանկավարժական մագիստրոս 
                                                                                               /բակալավր, մագիստրատուրա/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Վլէծր 2022 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Առե ծւսծւցժլ զժերՙ 



Դս՞լ՟ցա 

՟վլախ՞, լվլծւժ՞ 

ՄԻ/ժ-035  -Ծրՙրիալ զժերՙ՛րա ՟՛ստվծրծւժ և ծրեա 

պզծվծւժ  

Դս՞լ՟ցալ 

զտեցվծը 

եր՛՚ատ՞  

1 եր՛՚ատ 

Ուսծւժլռծւ՟իլ 

տրա / եասժիե 

1-ալ տրա,1-ալ եասժիե 

Ժժ՛րա խգծւժ՞ Լսրլիալ 56 Դսգծսծւ՟իծւլ 24 

Ս՛ժալր  

Լծրտծր  խգտլք  

Գծրդլել խգտլք 32 

Իլքլծւրծւիլ 66 

Ըլ՚ժ՛լ՞ 120 

Ստծւՙժլ էև՞  ստծւՙրք 

Դս՞լ՟ցա 

լպտե՞ 
Դասընթացի նպատակն է  ուսանողների մոտ զարգացնել 

ստեղծագործելու, ծրագրի իրական և սպասվելիք վարքի միջև 

համապատասխանությունը ստուգելու կարողություն, դա 

իրականացնել որոշակի ձևով ընտրված տեստի վերջնական 

հավաքածուի վերլուծության արդյունքում: 

Դս՞լ՟ցա 

վ՛րջլր՚իծւլքլ՛ր՞ 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

- տեստավորման դասական սկզբունքներին, 

- թեստավորումն իրականացնելիս պատվիրատուի և 

համակարգչի պարամետրերի փոխազդեցությանը, 

-  տեստավորման յուրաքանչյուր քայլի նկարագրության 

հնարքներին,  

- տեստավորման ժամանակ հայտնաբերված սխալների ուղղման 

գործընթացին. 

Հմտություն   

- կառուցել հարցումներ, որոնք կապված են ծրագրային 

համակարգերի նախագծման բոլոր փուլերին,  

- ապահովել ծրագրի մշակման յուրաքանչյուր փուլում 

արդյունքների գնահատում, 

- ծրագրային մոդուլների թեստավորումից անցնել միացյալ 

մոդուլների համակարգի ձևավորմանը, և խոշոր ստացված 

համակարգի տեստավորմանը, 



Կարողունակություն 

- ծրագրավորման համակարգի որակի գնահատման հնարքներ, 

- թեստավորման պլանավորման հնարքներ (Test Plan),  

- թեստավորման դիզայնի միջոցներ (Test Design), 

-  պատահական թեստավորում  (Test Case)  

- թերությունների ձևակերպում (Bug Report) 

- թեստավորվող տարածքը (Test Coverage) 

- ծրագրավորման համակարգերի թեստավորման տեսակները 

(ստոխաստիկ թեստավորում, կառավարման հոսքերի 

թեստավորում, տվյալների հոսքերի թեստավորում, ֆունկցիոնալ 

թեստավորում, մուտացիոն թեստավորում) 

Դս՞լ՟ցա 

ծվլ՚եծւ՟իծւլ՞ 

Թ՛ժ 1 – Ծրՙրիալ զժերՙ՛րա տ՛ստվծրժլ պզծվծւժ՝ 
զաժլել զսեցծւ՟իծւլլ՛ր և սզժլծւժլ՛ր: 
Թ՛ժ 2 – Տ՛ստվծրժլ տ՛սել՛ր՞՝ Ֆծւլեցածլբ, ծչ ֆծւլեցածլբ, 
փծփծգծւ՟իծւլլ՛րաց եգվդ ՟՛ստվծրծւժ:  
Թ՛ժ 3- Տ՛ստվծրժլ ժեր՚ել՛ր՞՝ ժծ՚ծւբիալ ՟՛ստվծրծւժ 
(Component Testing or  Unit Testing), ալտ՛ՙրցածլ ՟՛ստվծրծւժ 
(Integration Testing), զժերՙիալ ՟՛ստվծրծւժ (System Testing), 
՞լ՚ծւլ՛բա ՟՛ստվծրծւժ(Acceptance Testing) 

Թ՛ժ 4 – Տ՛ստվծրժլ պբլ (Test Plan),  տ՛ստ՛ր և տ՛ստիալ 
զվքդծւլ՛ր(Test Case&Test suite), զխվ՛տվծւ՟իծւլլ՛ր ՟՛րծւ՟իծւլլ՛րա 
խծւրջ (Bug Reports / Defects)  
Թ՛ժ 5 – Տ՛ստվծրժլ ՙծրդ՞լ՟ցա ըեցծւցաչ ժս՛ր՞: 

Թ՛ժ 6 – Տ՛ստվծրժլ ծրեա պզծվծւժ. զաժլել 
զսեցծւ՟իծւլլ՛ր և սզժլծւժլ՛ր. Որեա պզծվծւժ(Quality Assurance 
- QA), ծրեա վ՛րզսեծըծւ՟իծւլ (Quality Control– QC) 
Թ՛ժ 7 – Ծրՙրվծրժլ զժերՙա ծրեա լծւ՟ՙրաչլ՛ր . 
ֆծւլեցածլբծւ՟իծւլ (Functionality) , զծւսբածւ՟իծւլ(Reliability), 
օՙտՙծրդժլ զրժլրծւ՟իծւլ (Usability), ր՚իծւլվ՛տծւ՟իծւլ (Efficiency), 
ծւը՛եցժլ զրժրծւ՟իծւլ (Maintainability),  փծքր չփ՛ր (Portability), 
դրՙրվծրժլ զժերՙա ծրեա ժծ՚՛բ 
Թ՛ժ 8 – Ծրՙրիալ զժերՙ՛րա ծրեա պզծվժլ քիբ՛ր՞: 

 

Գլզտժլ 

ժ՛՟ծ՚լ՛ր՞ և 

չփլախլ՛ր՞ 

Գլզտժլ ժ՛՟ծ՚՞` 

- ՚ս՛րալ զթգժլ զխվռծւժ: 

Գլզտժլ չփլախլ՛ր՞` 

- լ՛րեիծւ՟իծւլ 

- ժսլեցծւ՟իծւլ  զրց՛րա քլլրեժլ՞: 

Գրելծւ՟իծւլ 
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