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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում1․ 
Գիտության, տեխնիկայի և արտադրության բնագավառում նոր նվաճումները 

պայմանավորված են ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նպատակասլաց 

արմատավորմամբ: Դժվար է նշել տնտեսության մի բնագավառ, գիտության մի ճյուղ, որի 

զարգացումն այսօր հնարավոր լինի առանց համակարգչային  տեխնիկայի օգտագործման: Այդ 

իսկ պատճառով ժամանակակից տարբեր մասնագետների համակարգչային տեխնիկայի 

ծրագրային և ապարատային միջոցներից օգտվելը ունի որոշիչ դեր և նրանց համակարգչային 

գրագիտության գիտելիքներով զինելը դառնում է առաջնահերթ խնդիր:  

«Կիրառական տեղեկատվական համակարգերը սերվիսում» դասընթացը կարևորվում է 

սերվիսի ոլորտի մասնագետների պատրաստման գործընթացում, ներառված է  «101801․01․6 -  

Սերվիս» բակալավրի կրթական ծրագրում: 

 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

2.1. Դասընթացի նպատակն է  

 Զինել ուսանողներին համակարգչային տեխնոլոգիաների կառուցվածքի մասին 

գիտելիքներով: 

 Ծանոթացնել ուսանողներին համակարգչային տեխնիկայի, ծրագրային և 

ապարատային միջոցների հետ: 

 Ծանոթացնել Windows օպերացիոն համակարգի ինտերֆեյսի, ֆայլային 

համակարգի հետֈ 

 Սովորեցնել ուսանողներին MS Word, MS Excel և Power Point կիրառական 

ծրագրային փաթեթների օգտագործման հնարավորությունները, որոնք անհրաժեշտ 

են մասնագիտական ոլորտում աշխատանքի ժամանակ: 

 Սովորեցնել ուսանողներին ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրմամբ՝ սերվիսի 

ոլորտում գործունեության պլանավորման, կազմակերպման, ձևափոխման, 

մշակման, վերլուծության և վերահսկման եղանակներըֈ 

 Ձևավորել ուսանողների մոտ մասնագիտական հետազոտության շրջանակներում 

ՏՏ ոլորտի պրակտիկ գիտելիքները կիրառելու կարողություն: 

 Ձևավորել ուսանողների մոտ ձեռք բերած գիտելիքները գործնականում կիրառելու և 

վերլուծելու գործնական հմտություններ: 

 

2.2. Դասընթացի  խնդիրներն են 
 Սովորեցնել ուսանողներին MS Word, MS Excel և Power Point կիրառական 

ծրագրային փաթեթների օգտագործման հնարավորությունները, տեսական 

հիմքերը: 

 Սովորեցնել ուսանողներին աշխատել ինտերնետային էջերի հետ, բացատրել այդ 

միջավայրի աշխատանքի հիմնական օրինաչափությունները և աշխատանքի 

առանձնահատկությունները: 

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

ուսումնական պլանում ըստ կրթաբլոկների 



 Ծանոթացնել ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրմամբ՝ սերվիսի ոլորտում 

գործունեության պլանավորման, կազմակերպման, ձևափոխման, մշակման և 

վերահսկման եղանակների հետֈ 

 Սովորեցնել ուսանողներին կողմնորոշվել ինտերնետային տարբեր էջերում 

մասնագիտական նյութերի որոնման գործընթացը: 

 Ամրապնդել ուսանողների կողմից ձեռքբերված տեսական գիտելիքները 

գործնական  կիրառական առաջադրանքների կատարմամբ: 

 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները 
«Կիրառական տեղեկատվական համակարգերը սերվիսում» դասընթացին մասնակցելու 

կարևոր նախապայման է ուսանողների կողմից միջնակարգ դպրոցի դասընթացից 

ինֆորմատիկա առարկայից  բավարար գիտելիքների և հմտությունների առկայությունըֈ 

 

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

կոմպետենցիաները․ 
«Կիրառական տեղեկատվական համակարգերը սերվիսում» դասընթացի ուսումնասիրման 

արդյունքում ուսանողի ակնկալվող վերջնարդյունքներն են. 

 
4.1.1 Ուսանողը պետք է իմանա. 

 Windows օպերացիոն համակարգի ինտերֆեյսը, ֆայլային համակարգի 

աշխատանքի հնարավորություններըֈ 

 Ինտերնետային էջերում մասնագիտական որոնումների իրականացումըֈ 

 Ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրմամբ՝ սերվիսի ոլորտում 

մասնագիտական նյութերի հետ աշխատանքի ժամանակ գործունեության 

պլանավորման, կազմակերպման, ձևափոխման, մշակման, վերլուծության և 

վերահսկման եղանակներըֈ 

 Մասնագիտական ոլորտում MS Word կիրառական ծրագրային փաթեթի 

օգտագործման հնարավորություններըֈ 

 Մասնագիտական ոլորտում MS Excel կիրառական ծրագրային փաթեթի 

օգտագործման հնարավորություններըֈ 

 Մասնագիտական ոլորտում Power Point կիրառական ծրագրային փաթեթի 

օգտագործման հնարավորություններըֈ 

 

4.1.2 Ուսանողը պետք է կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում. 

 կարողանա մասնագիտական ոլորտին վերաբերող նյութերը հավաքել, խմբագրել, 

պահպանել կիրառական ծրագրային փաթեթի վերը նշված ծրագրերի օգնությամբֈ 

 կարողանա մասնագիտական ոլորտին վերաբերող նյութերը որոնել, թարգմանել և 

պահպանելֈ 

 

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

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

 Համակարգչային գիտելիքները համադրել մասնագիտական ոլորտին վերաբերող 

տեսական գիտելիքների հետ, համատեղել տեսությունը և գործնական փորձը ու 

լուծել մասնագիտական ոլորտում առաջադրված կոնկրետ առաջադրանքը 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մեթոդների օգնությամբ,   

 ուսումնառության և(կամ) աշխատանքի ընթացքում կատարել պահանջվող 

առաջադրանքները, ցուցաբերել անհրաժեշտ ինքնուրույնություն և ստանձնել 

պատասխանատվություն մասնագիտական որոշումներ կայացնելիս: 

4.1.4 Ուսանողը պետք է տիրապետի. 

 Համակարգչի ծրագրերի և սարքավորումների հետ համագործակցային 

աշխատանքինֈ 

 Խմբագրական աշխատանքների իրականացմանը MS Word, MS Excel և Power Point 

ծրագրերում: 

 Ինտերնետային էջերում մասնագիտական որոնումների իրականացմանըֈ 

 Ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրմամբ՝ սերվիսի ոլորտում 

մասնագիտական նյութերի հետ աշխատանքի ժամանակ գործունեության 

պլանավորման, կազմակերպման, ձևափոխման, մշակման, վերլուծության և 

վերահսկման եղանակներինֈ 

 

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի 

պահանջների3․ 
«Կիրառական տեղեկատվական համակարգերը սերվիսում» դասընթացից ձեռք բերած 

գիտելիքներն և հմտությունները շրջանավարտը կարող է կիրառել մասնագիտական 

գործունեության ոլորտում, ինչպես նաև մագիստրատուրայում կրթությունը 

շարունակելու և տվյալ բնագավառում գիտական հետազոտություններ կատարելու 

նպատակով: 

6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը 
 

Չափանիշ 
Առկա ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր աշխատատարությունը 

(կրեդիտ /ընդհանուր ժամաքանակ) 
2 կրեդիտ / 60 ժամ 2 կրեդիտ / 60 ժամ 

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն   

Գործնական աշխատանք 28 8 

Ինքնուրույն աշխատանք 32 52 

Ընդամենը 60 60 

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

և կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է շրջանավարտը կիրառել  



Ստուգման ձևը (ստուգարք/ ընթացիկ քննություն/ 

հանրագումարային քննություն) 
ստուգարք ստուգարք 

 

7. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները4 ․  

 Գործնական աշխատանքների ժամանակ ուսանողը կատարում է լսարանային 

աշխատանք՝ դասախոսի անմիջական ղեկավարման ներքո: Գործնական 

պարապմունքները անցկացվում են գործնական առաջադրանքների իրականացման, 

թեստերի, իրավիճակային վերլուծությունների, գործարար խաղերի, խմբային 

աշխատանքների, տնային առաջադրանքների, ուղեղային գրոհների, ինտերակտիվ 

ուսուցման միջոցով՝ տեսական գիտելիքները կիրառելու, գործնական 

ունակությունների և հմտությունների ձեռքբերման և ամրապնդման նպատակով: 

Դասախոսն առաջադրում է գործնական պարապմունքների թեման, նպատակը, 

խնդիրները, այն հարցերը, որոնք պետք է լուծել գործնական պարապմունքի 

ընթացքում, գործնական պարապմունքի անցկացման մեթոդները և պատասխանում է 

ուսանողների տված հարցերին: 

Ինքնուրույն աշխատանքը ուսանողների ուսումնական, գիտահետազոտական 

աշխատանքն է, որն իրականացվում է դասախոսի առաջադրանքով և մեթոդական 

ղեկավարությամբ, բայց առանց նրա անմիջական ղեկավարության: 

Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներն են5՝ 

 Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում – նոր տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաները կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով` 

համացանցում անհրաժեշտ տեղեկատվության որոնման համար, 

համացանցում երկխոսության նպատակով, թեմատիկ ցանցային էջերի 

օգտագործում: 

 Զեկույց – որևէ գիտական կամ հետազոտական թեմայի շուրջ կատարած 

եզրակացությունների, ստացած արդյունքների ներկայացում ուսանողի 

կողմից: 

 

8. Դասավանդման մեթոդներներն են՝6 գործնական աշխատանք՝ անհատական լաբորատոր 

առաջադրանք, խմբային լաբորատոր աշխատանք, ուսուցում գործողությամբ (action 

learning): 

 

9. Ուսումնառության մեթոդներն են7՝ մտքերի  քարտեզագրում, թիմային քննարկում,  

իրադրությունների վերլուծություն, առաջադրանքների կատարման ինքնուրույնություն և 

դրանց կատարման համար անհրաժեշտ ծրագրերի և գործիքակազմի ընտրություն, 

ստացված արդյունքների պահպանում և ներկայացում:  

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

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

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

 



 

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

 

հ/հ 
Թեմա  

(բաժին) 

Ուսումնական աշխատանքի ժամաքանակն 

ըստ տեսակների 
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1.  Համակարգչի կառուցվածքը և նրա հիմնական սկզբունքները, համակարգչի կառուցվածքային 

սխեման: Համակարգչի ներքին և արտաքին  սարքավորումները,  ծրագրային միջոցները: Windows 

օպերացիոն համակարգ, ստանդարտ ծրագրերը: 

  2  4 

2.  Ծանոթություն MS Office ծրագրային փաթեթի հիմնական ծրագրերի հետ, այդ ծրագրերի 

առանձնահատկությունները և նմանությունները:  

MS Word ծրագրի ինտերֆեյսը և հիմնական գործիքները: Աշխատանք MS Word ծրագրում: Տեքստի 

ներմուծում, խմբագրում, ձևավորում, համապատասխան գործիքների կիրառման միջոցով: 

Աշխատանքային թղթի պահպանման պատուհան (Save, Save as): Աշխատանքային թղթի 

պարամետրերի նշանակման պատուհան: 

  2  4 

3.  Տեքստի ներմուծում և ձևավորում Font և Paragraph երկխոսական պատուհանների գործիքների 

կիրառմամբ: Նախագրություն(Header) և հետգրություն(Footer), ծանոթություն դրանց 

համապատասխան գործիքների շարքի հետ, Footnote և Endnote: 

  2  4 

4.  Աղյուսակների ներդրում և ձևավորում համապատասխան գործիքների շարքերի կիրառմամբ 

(Table Tools): Նկարների, տեքստային արկղի, ձևավոր տեքստի ներդրում և ձևավորում: 

Սյունակների(Columns) ներդրում և համապատասխան երկխոսական պատուհանի գործիքների 

կիրառում: 

  2  4 

5.  Ծանոթություն MS Excel ծրագրի հետ,  ծրագրի առանձնահատկությունները և կիրառման 

յուրահատկությունները:  

  2  2 

6.  Աշխատանք MS Excel ծրագրում, աղյուսակների կառուցում, հաշվարկների կատարում, 

ֆունկցիաների ներդրում, դիագրամաների կառուցում, տվյալների սորտավորում և ֆիլտրում: 

  4  4 

7.  Ծանոթություն MS  PowerPoint ծրագրի հետ: Սլայդների ստեղծում, ձևավորում, ցուցադրում: 

Անիմացիաների և  ձայնային էֆեկտների կիրառում, նկարների և աղյուսակների ներմուծում: 

  6  2 

8.  Մասնագիտական անհատական սլայդների ստեղծում և ցուցադրում:   2  4 

                                                           
8 Նման է օրացուցային պլանին 



9.  էլեկտրոնային փոստերի ստեղծում և վարում, ֆունկցիոնալ հնարավորությունները  և  

գործիքակազմըֈ Ամպային տեխնոլոգիաների գործիքակազմըֈ 

  6  4 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ   28  32 

 

 

11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ 
Հրատարակությա

ն տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1.  В. С. Симонович. Информатика базовый курс, учебник для ВУЗ-ов 2019 

2.  Леонтьев В. П.  Новейшая энциклопедия Интернет 2020 

Լրացուցիչ գրականություն (ԼԳ) 

1.  Բ. Ջանփոլադյան Ժամանակակից քոմփյութերային տեխնոլոգիաներ, 3-րդ հրատարակություն 2016 

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

1.  https://www.pdfdrive.com/microsoft-office-word-2007-step-by-step-ebook-pearsoncmg-e12304378.html 2022 

2.  https://freecomputerbooks.com/microsoftOfficeBooks.html 2022 

 



 

12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

12.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 

12.2. Գործնական աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքա

նակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն9 

1.  Համակարգչի կառուցվածքը և նրա հիմնական 

սկզբունքները, համակարգչի կառուցվածքային 

սխեման: Համակարգչի ներքին և արտաքին  

սարքավորումները,  ծրագրային միջոցները: 

Windows օպերացիոն համակարգ, ստանդարտ 

ծրագրերը: 

Ծանոթացնել համակարգչի 

կառուցվածքի և նրա հիմնական 

սկզբունքների, նրա ներքին և 

արտաքին  սարքավորումների,  

ծրագրային միջոցների, ինչպես 

նաև Windows օպերացիոն 

համակարգի և նրա ստանդարտ 

ծրագրերի հետֈ 

2 Գործնական  և 

ինքնուրույն  

աշխատանքների 

կատարման 

արդյունքների 

անհատական ստուգում, 

ուսանողների խմբային 

կամ անհատական 

պատասխաններ` 

կախված 

առաջադրանքի 

բնույթից: 

ՊԳ 1, ԼԳ 1, ԷԱ 1, 

ԷԱ 2 

2.  MS Word ծրագրի ինտերֆեյսը և հիմնական 

գործիքները: Աշխատանք MS Word ծրագրում: 

Տեքստի ներմուծում, խմբագրում, ձևավորում, 

համապատասխան գործիքների կիրառման 

միջոցով: Աշխատանքային թղթի պահպանման 

պատուհան (Save, Save as): Աշխատանքային թղթի 

պարամետրերի նշանակման պատուհան: 

Ծանոթացնել MS Office 

ծրագրային փաթեթի հիմնական 

ծրագրերի հետ, այդ ծրագրերի 

առանձնահատկությունների և 

նմանությունների հետ: 

2 ---- ՊԳ 1, ԼԳ 1, ԷԱ 1, 

ԷԱ 2 

3.  Տեքստի ներմուծում և ձևավորում Font և Paragraph 

երկխոսական պատուհանների գործիքների 

կիրառմամբ: Նախագրություն(Header) և 

հետգրություն(Footer), ծանոթություն դրանց 

համապատասխան գործիքների շարքի հետ, 

Ծանոթացնել MS Word ծրագրի 

գործիքակազմի հետֈ 

2 ---- ՊԳ 1, ԼԳ 1, ԷԱ 1, 

ԷԱ 2 

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



Footnote և Endnote: 

4.  Աղյուսակների ներդրում և ձևավորում 

համապատասխան գործիքների շարքերի 

կիրառմամբ (Table Tools): Նկարների, տեքստային 

արկղի, ձևավոր տեքստի ներդրում և ձևավորում: 

Սյունակների(Columns) ներդրում և 

համապատասխան երկխոսական պատուհանի 

գործիքների կիրառում: 

Ծանոթացնել աղյուսակների, 

նկարների ներդրման, 

խմբագրման 

հնարավորություններին, 

հիմնական գործիքակազմինֈ 

2 ---- ՊԳ 1, ԼԳ 1, ԷԱ 1, 

ԷԱ 2 

5.  Ծանոթություն MS Excel ծրագրի հետ,  ծրագրի 

առանձնահատկությունները և կիրառման 

յուրահատկությունները:  

Ծանոթացնել MS Excel ծրագրի 

գործիքակազմի հետֈ 

2 ---- ՊԳ 1, ԼԳ 1, ԷԱ 1, 

ԷԱ 2 

6.  Աշխատանք MS Excel ծրագրում, աղյուսակների 

կառուցում, հաշվարկների կատարում, 

ֆունկցիաների ներդրում, դիագրամաների 

կառուցում, տվյալների սորտավորում և ֆիլտրում: 

Ծանոթացնել ծրագրում 

աղյուսակների կառուցման, 

հաշվարկների կատարման, 

ֆունկցիաների ներդրման, 

դիագրամաների կառուցմման, 

տվյալների սորտավորման և 

ֆիլտրման 

հնարավորությունների հետֈ 

4 ---- ՊԳ 1, ԼԳ 1, ԷԱ 1, 

ԷԱ 2 

7.  Ծանոթություն MS  PowerPoint ծրագրի հետ: 

Սլայդների ստեղծում, ձևավորում, ցուցադրում: 

Անիմացիաների և  ձայնային էֆեկտների կիրառում, 

նկարների և աղյուսակների ներմուծում: 

Ծանոթացնել MS  PowerPoint 

ծրագրի գործիքակազմի հետֈ 

6 ---- ՊԳ 1, ԼԳ 1, ԷԱ 1, 

ԷԱ 2 

8.  Մասնագիտական անհատական սլայդների 

ստեղծում և ցուցադրում: 

Անհատական սլայդների 

ցուցադրում: 

2 ---- ՊԳ 1, ԼԳ 1, ԷԱ 1, 

ԷԱ 2 

9.  էլեկտրոնային փոստերի ստեղծում և վարում, 

ֆունկցիոնալ հնարավորությունները  և  

գործիքակազմըֈ Ամպային տեխնոլոգիաների 

գործիքակազմըֈ 

Ծանոթացնել էլեկտրոնային 

փոստերի ստեղծման, վարման 

գործիքակազմի հետ և ամպային 

տեխնոլոգիաների 

գործիքակազմի հետֈ 

6 ---- ՊԳ 2, ԼԳ 1, ԷԱ 1, 

ԷԱ 2 

 

 

 

 

 

 

 



12.3. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

 

հ/հ 
Ինքնուրույն աշխատանքի 

թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը10 

Ներկայացման 

ժամկետները 
Ստուգման ձևը Գրականություն11 

1.  Համակարգչի կառուցվածքը և 

նրա հիմնական սկզբունքները, 

համակարգչի կառուցվածքային 

սխեման: Համակարգչի ներքին և 

արտաքին  սարքավորումները,  

ծրագրային միջոցները: 

Windows օպերացիոն 

համակարգ, ստանդարտ 

ծրագրերը: 

Ծանոթացնել համակարգչի 

կառուցվածքի և նրա 

հիմնական սկզբունքների, 

նրա ներքին և արտաքին  

սարքավորումների,  

ծրագրային միջոցների, 

ինչպես նաև Windows 

օպերացիոն համակարգի և 

նրա ստանդարտ ծրագրերի 

հետֈ 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

համացանցումֈ 

12 շաբաթ Առաջադրանքի 

անհատական 

ստուգում, 

արդյունքների 

քննարկում 

լսարանում: 

ՊԳ 1, ԼԳ 1, ԷԱ 1, 

ԷԱ 2 

2.  Ծանոթություն MS Office 

ծրագրային փաթեթի հիմնական 

ծրագրերի հետ, այդ ծրագրերի 

առանձնահատկությունները և 

նմանությունները:  

MS Word ծրագրի ինտերֆեյսը և 

հիմնական գործիքները: 

Աշխատանք MS Word 

ծրագրում: Տեքստի ներմուծում, 

խմբագրում, ձևավորում, 

համապատասխան գործիքների 

կիրառման միջոցով: 

Աշխատանքային թղթի 

պահպանման պատուհան (Save, 

Save as): Աշխատանքային թղթի 

պարամետրերի նշանակման 

պատուհան: 

Ծանոթացնել MS Office 

ծրագրային փաթեթի 

հիմնական ծրագրերի հետ, 

այդ ծրագրերի 

առանձնահատկությունների 

և նմանությունների հետ: 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

համացանցումֈ 

12 շաբաթ Առաջադրանքի 

անհատական 

ստուգում, 

արդյունքների 

քննարկում 

լսարանում: 

ՊԳ 1, ԼԳ 1, ԷԱ 1, 

ԷԱ 2 

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



3.  Տեքստի ներմուծում և 

ձևավորում Font և Paragraph 

երկխոսական պատուհանների 

գործիքների կիրառմամբ: 

Նախագրություն(Header) և 

հետգրություն(Footer), 

ծանոթություն դրանց 

համապատասխան գործիքների 

շարքի հետ, Footnote և Endnote: 

Ծանոթացնել MS Word 

ծրագրի գործիքակազմի 

հետֈ 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

համացանցումֈ 

12 շաբաթ Առաջադրանքի 

անհատական 

ստուգում, 

արդյունքների 

քննարկում 

լսարանում: 

ՊԳ 1, ԼԳ 1, ԷԱ 1, 

ԷԱ 2 

4.  Աղյուսակների ներդրում և 

ձևավորում համապատասխան 

գործիքների շարքերի 

կիրառմամբ (Table Tools): 

Նկարների, տեքստային արկղի, 

ձևավոր տեքստի ներդրում և 

ձևավորում: 

Սյունակների(Columns) 

ներդրում և համապատասխան 

երկխոսական պատուհանի 

գործիքների կիրառում: 

Ծանոթացնել 

աղյուսակների, նկարների 

ներդրման, խմբագրման 

հնարավորություններին, 

հիմնական 

գործիքակազմինֈ 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

համացանցումֈ 

12 շաբաթ Առաջադրանքի 

անհատական 

ստուգում, 

արդյունքների 

քննարկում 

լսարանում: 

ՊԳ 1, ԼԳ 1, ԷԱ 1, 

ԷԱ 2 

5.  Ծանոթություն MS Excel ծրագրի 

հետ,  ծրագրի 

առանձնահատկությունները և 

կիրառման 

յուրահատկությունները:  

Ծանոթացնել MS Excel 

ծրագրի գործիքակազմի 

հետֈ 

Զեկույց 18 շաբաթ Առաջադրանքի 

անհատական 

ներկայացում և  

արդյունքների 

քննարկում 

լսարանում: 

ՊԳ 1, ԼԳ 1, ԷԱ 1, 

ԷԱ 2 

6.  Աշխատանք MS Excel ծրագրում, 

աղյուսակների կառուցում, 

հաշվարկների կատարում, 

ֆունկցիաների ներդրում, 

դիագրամաների կառուցում, 

տվյալների սորտավորում և 

ֆիլտրում: 

Ծանոթացնել ծրագրում 

աղյուսակների կառուցման, 

հաշվարկների կատարման, 

ֆունկցիաների ներդրման, 

դիագրամաների 

կառուցմման, տվյալների 

սորտավորման և ֆիլտրման 

հնարավորությունների հետֈ 

Զեկույց 18 շաբաթ Առաջադրանքի 

անհատական 

ներկայացում և  

արդյունքների 

քննարկում 

լսարանում: 

ՊԳ 1, ԼԳ 1, ԷԱ 1, 

ԷԱ 2 



7.  Ծանոթություն MS  PowerPoint 

ծրագրի հետ: Սլայդների 

ստեղծում, ձևավորում, 

ցուցադրում: Անիմացիաների և  

ձայնային էֆեկտների 

կիրառում, նկարների և 

աղյուսակների ներմուծում: 

Ծանոթացնել MS  

PowerPoint ծրագրի 

գործիքակազմի հետֈ 

Զեկույց 18 շաբաթ Առաջադրանքի 

անհատական 

ներկայացում և  

արդյունքների 

քննարկում 

լսարանում: 

ՊԳ 1, ԼԳ 1, ԷԱ 1, 

ԷԱ 2 

8.  Մասնագիտական անհատական 

սլայդների ստեղծում և 

ցուցադրում: 

Անհատական սլայդների 

ցուցադրում: 

Զեկույց 18 շաբաթ Առաջադրանքի 

անհատական 

ներկայացում և  

արդյունքների 

քննարկում 

լսարանում: 

ՊԳ 1, ԼԳ 1, ԷԱ 1, 

ԷԱ 2 

9.  էլեկտրոնային փոստերի 

ստեղծում և վարում, 

ֆունկցիոնալ 

հնարավորությունները  և  

գործիքակազմըֈ Ամպային 

տեխնոլոգիաների 

գործիքակազմըֈ 

Ծանոթացնել էլեկտրոնային 

փոստերի ստեղծման, 

վարման գործիքակազմի 

հետ և ամպային 

տեխնոլոգիաների 

գործիքակազմի հետֈ 

Զեկույց 18 շաբաթ Առաջադրանքի 

անհատական 

ներկայացում և  

արդյունքների 

քննարկում 

լսարանում: 

ՊԳ 2, ԼԳ 1, ԷԱ 1, 

ԷԱ 2 

 

13. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում12 

 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը 

(անհրաժեշտության դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) Գործնական պարապմունքների համար` անհրաժեշտ քանակությամբ անհատական 

համակարգիչներով համալրված համակարգչային լաբորատորիաներֈ 

Սարքեր, սարքավորումներ Պրոյեկտոր, էլեկրտրոնային գրատախտակ, անհատական համակարգիչներ, ինտերնետ 

Համակարգչային ծրագրեր Ինտերնետ, MS Office ծրագրային փաթեթի հիմնական ծրագրեր: 

Այլ ՎՊՀ-ի գրադարանը, այդ թվում նաև էլեկտրոնային ռեսուրսները: 

 

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

կազմակերպելու համար 



 

14. Գնահատում 

 

Համալսարանում գործում է բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և 

ասպիրանտուրայի ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնահատման 

բազմագործոնային համակարգ, որի կիրառման 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 կարգի13ֈ 

 

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 ստուգարքով (2 ընթացիկ ստուգարքներ, յուրաքանչյուրը՝ 

առավելագույնը 20 միավոր` գումարային առավելագույնը 40 միավոր)ֈ  

Ստուգարքով ամփոփվող դասընթացի արդյունարար միավորը (գնահատականը) 

հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրիչներով վաստակած 
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միավորների գումար14, այսինքն` ավարտվում է կիսամյակի 2 ստուգարքների  և մյուս 

բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով: 

 

14.3. Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 
1. Համակարգչի կառուցվածքը և նրա հիմնական սկզբունքները, համակարգչի 

կառուցվածքային սխեման:  

2. Համակարգչի ներքին և արտաքին  սարքավորումները,  ծրագրային միջոցները:  

3. Windows օպերացիոն համակարգ, ստանդարտ ծրագրերը:  

4. Ծանոթություն MS Office ծրագրային փաթեթի հիմնական ծրագրերի հետ, այդ 

ծրագրերի առանձնահատկությունները և նմանությունները:  

5. MS Word ծրագրի ինտերֆեյսը և հիմնական գործիքները: Աշխատանք MS Word 

ծրագրում: Տեքստի ներմուծում, խմբագրում, ձևավորում, համապատասխան 

գործիքների կիրառման միջոցով:  

6. Աշխատանքային թղթի պահպանման պատուհան (Save, Save as): Աշխատանքային 

թղթի պարամետրերի նշանակման պատուհան: 

7. Տեքստի ներմուծում և ձևավորում Font և Paragraph երկխոսական պատուհանների 

գործիքների կիրառմամբ:  

8. Նախագրություն(Header) և հետգրություն(Footer), ծանոթություն դրանց 

համապատասխան գործիքների շարքի հետ, Footnote և Endnote: 

9. Աղյուսակների ներդրում և ձևավորում համապատասխան գործիքների շարքերի 

կիրառմամբ (Table Tools):  

10. Նկարների, տեքստային արկղի, ձևավոր տեքստի ներդրում և ձևավորում: 

11. Սյունակների(Columns) ներդրում և համապատասխան երկխոսական պատուհանի 

գործիքների կիրառում:  

12. Ծանոթություն MS Excel ծրագրի հետ,  ծրագրի առանձնահատկությունները և 

կիրառման յուրահատկությունները: 

13. Աշխատանք MS Excel ծրագրում, աղյուսակների կառուցում, հաշվարկների 

կատարում, ֆունկցիաների ներդրում, դիագրամաների կառուցում, տվյալների 

սորտավորում և ֆիլտրում: 

14. Ծանոթություն MS PowerPoint ծրագրի հետ: Սլայդների ստեղծում, ձևավորում, 

ցուցադրում: Անիմացիաների և ձայնային էֆեկտների կիրառում, նկարների և 

աղյուսակների ներմուծում: 

15. Մասնագիտական անհատական սլայդների ստեղծում և ցուցադրում: 

16. էլեկտրոնային փոստերի ստեղծում և վարում, ֆունկցիոնալ հնարավորությունները  և  

գործիքակազմըֈ Ամպային տեխնոլոգիաների գործիքակազմըֈ 

 

 

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

 Ընդգրկված թեմաները. 

 Համակարգչի կառուցվածքը և նրա հիմնական սկզբունքները, համակարգչի 

կառուցվածքային սխեման:  

 Համակարգչի ներքին և արտաքին  սարքավորումները,  ծրագրային միջոցները:  

 Windows օպերացիոն համակարգ, ստանդարտ ծրագրերը:  
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 Ծանոթություն MS Office ծրագրային փաթեթի հիմնական ծրագրերի հետ, այդ 

ծրագրերի առանձնահատկությունները և նմանությունները:  

 MS Word ծրագրի ինտերֆեյսը և հիմնական գործիքները: Աշխատանք MS Word 

ծրագրում: Տեքստի ներմուծում, խմբագրում, ձևավորում, համապատասխան 

գործիքների կիրառման միջոցով:  

 Աշխատանքային թղթի պահպանման պատուհան (Save, Save as): Աշխատանքային 

թղթի պարամետրերի նշանակման պատուհան: 

 Տեքստի ներմուծում և ձևավորում Font և Paragraph երկխոսական պատուհանների 

գործիքների կիրառմամբ:  

 Նախագրություն (Header) և հետգրություն (Footer), ծանոթություն դրանց 

համապատասխան գործիքների շարքի հետ, Footnote և Endnote: 

 Աղյուսակների ներդրում և ձևավորում համապատասխան գործիքների շարքերի 

կիրառմամբ (Table Tools):  

 Նկարների, տեքստային արկղի, ձևավոր տեքստի ներդրում և ձևավորում: 

 Սյունակների (Columns) ներդրում և համապատասխան երկխոսական պատուհանի 

գործիքների կիրառում:  

 

 

 Ընդգրկված հարցեր. 

 Համակարգչի կառուցվածքը և նրա հիմնական սկզբունքները, համակարգչի 

կառուցվածքային սխեման:  

 Համակարգչի ներքին և արտաքին  սարքավորումները,  ծրագրային միջոցները:  

 Windows օպերացիոն համակարգ, ստանդարտ ծրագրերը:  

 Ծանոթություն MS Office ծրագրային փաթեթի հիմնական ծրագրերի հետ, այդ 

ծրագրերի առանձնահատկությունները և նմանությունները:  

 MS Word ծրագրի ինտերֆեյսը և հիմնական գործիքները: Աշխատանք MS Word 

ծրագրում: Տեքստի ներմուծում, խմբագրում, ձևավորում, համապատասխան 

գործիքների կիրառման միջոցով:  

 Աշխատանքային թղթի պահպանման պատուհան (Save, Save as): Աշխատանքային 

թղթի պարամետրերի նշանակման պատուհան: 

 Տեքստի ներմուծում և ձևավորում Font և Paragraph երկխոսական պատուհանների 

գործիքների կիրառմամբ:  

 Նախագրություն (Header) և հետգրություն (Footer), ծանոթություն դրանց 

համապատասխան գործիքների շարքի հետ, Footnote և Endnote: 

 Աղյուսակների ներդրում և ձևավորում համապատասխան գործիքների շարքերի 

կիրառմամբ (Table Tools):  

 Նկարների, տեքստային արկղի, ձևավոր տեքստի ներդրում և ձևավորում: 

 Սյունակների (Columns) ներդրում և համապատասխան երկխոսական պատուհանի 

գործիքների կիրառում:  

 

 

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

 Ընդգրկվող թեմաները. 

 Ծանոթություն MS Excel ծրագրի հետ,  ծրագրի առանձնահատկությունները և 

կիրառման յուրահատկությունները: 

 Աշխատանք MS Excel ծրագրում, աղյուսակների կառուցում, հաշվարկների 

կատարում, ֆունկցիաների ներդրում, դիագրամաների կառուցում, տվյալների 

սորտավորում և ֆիլտրում: 

 Ծանոթություն MS PowerPoint ծրագրի հետ: Սլայդների ստեղծում, ձևավորում, 



ցուցադրում: Անիմացիաների և ձայնային էֆեկտների կիրառում, նկարների և 

աղյուսակների ներմուծում: 

 Մասնագիտական անհատական սլայդների ստեղծում և ցուցադրում: 

 էլեկտրոնային փոստերի ստեղծում և վարում, ֆունկցիոնալ հնարավորությունները  և  

գործիքակազմըֈ Ամպային տեխնոլոգիաների գործիքակազմըֈ 

 

 Ընդգրկված հարցեր. 

 Ծանոթություն MS Excel ծրագրի հետ,  ծրագրի առանձնահատկությունները և 

կիրառման յուրահատկությունները: 

 Աշխատանք MS Excel ծրագրում, աղյուսակների կառուցում, հաշվարկների 

կատարում, ֆունկցիաների ներդրում, դիագրամաների կառուցում, տվյալների 

սորտավորում և ֆիլտրում: 

 Ծանոթություն MS PowerPoint ծրագրի հետ: Սլայդների ստեղծում, ձևավորում, 

ցուցադրում: Անիմացիաների և ձայնային էֆեկտների կիրառում, նկարների և 

աղյուսակների ներմուծում: 

 Մասնագիտական անհատական սլայդների ստեղծում և ցուցադրում: 

 էլեկտրոնային փոստերի ստեղծում և վարում, ֆունկցիոնալ հնարավորությունները  և  

գործիքակազմըֈ Ամպային տեխնոլոգիաների գործիքակազմըֈ 
 

 

14.4. Գնահատման չափանիշները15. 
 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:  

 

 Գործնական աշխատանքների գնահատման չափանիշները (4 ստուգում, 

յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր` գումարային 

առավելագույնը 20 միավոր). 

 հանձնարարության կատարում և  կատարման որակ, 

 մասնակցություն լսարանային քննարկումներին, 

 առաջադրանքների կատարման գրագիտություն և ինքնուրույնություն,  

 առաջադրանքի կատարման ընթացքում համապատասխան ծրագրային 

միջավայրում ճիշտ, արագ կողմնորոշում և հնարավորությունների 

ընտրություն, դրանց գրագետ կիրառումֈ 

 

 Ինքնուրույն աշխատանքի գնահատման չափանիշները (2 ինքնուրույն աշխատանք, 

յուրաքանյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր` գումարային 

առավելագույնը 20 միավոր). 

 անհատական աշխատանքի առաջին տեսակ՝ ինքնուրույն աշխատանք 

համացանցում․  

 համացանցում անհրաժեշտ տեղեկատվության որոնում,  
                                                           
15 Լրացվում է ըստ ամբիոնի /դասախոսի  որոշման 



 տեղեկատվական աղբյուրների օգտագործման մշակույթ,  

 համապատասխան թարգմանիչ ծրագրերի կիրառում, 

 բանավոր ներկայացում, բանավոր խոսքի և թեմայի քննարկման  

մակարդակ; 

 անհատական աշխատանքի երկրորդ տեսակ՝ զեկույց․  

 առաջադրանքի կատարման համար ճիշտ, արդյունավետ գործիքաշարի 

ընտրություն, ընդունված որոշումների հիմնավորում, կոռեկտություն,  

արդյունավետություն,  

 մասնագիտական հմտությունների մակարդակ, 

 ծրագրային միջավայրում գրագետ և հիմնավորիչ ներկայացում, 

 բանավոր ներկայացում, բանավոր խոսքի և թեմայի քննարկման  

մակարդակ; 
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Առկա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄԻ/բ-226, Կիրառական տեղեկատվական համակարգերը սերվիսում 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 28 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 28 

Ինքնուրույն 32 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողներին ծանոթացնել համակարգչային տեխնոլոգիաների 

կառուցվածքին, տեխնիկայի, ծրագրային և ապարատային 

միջոցների հետ, ինչպես նաև տալ գաղափար Windows 

օպերացիոն համակարգի ինտերֆեյսի, ֆայլային համակարգի 

մասինֈ Սովորեցնել կիրառական ծրագրային փաթեթների 

օգտագործման հնարավորությունները, որոնք անհրաժեշտ են 

մասնագիտական ոլորտում աշխատանքի ժամանակ: Ծանոթացնել 

ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրմամբ՝ սերվիսի ոլորտում 

գործունեության պլանավորման, կազմակերպման, ձևափոխման, 

մշակման և վերահսկման եղանակների հետ, ինչպես նաև 

ինտերնետային տարբեր էջերում մասնագիտական նյութերի 

որոնման գործընթացում կողմնորոշվելու հմտությունները: 

Ձևավորել մասնագիտական հետազոտության շրջանակներում ՏՏ 

ոլորտի պրակտիկ գիտելիքները գործնականում կիրառելու, 

վերլուծելու հմտություններ:  

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

 Windows օպերացիոն համակարգի ինտերֆեյսը, 

ֆայլային համակարգի աշխատանքի 

հնարավորություններֈ 

 Ինտերնետային էջերում մասնագիտական որոնումների 

իրականացումֈ 

 Ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրմամբ՝ 

սերվիսի ոլորտում գործունեության պլանավորման, 

կազմակերպման, ձևափոխման, մշակման և 

վերահսկման եղանակներըֈ 

 Մասնագիտական ոլորտում MS Word, MS Excel, Power 

Point կիրառական ծրագրերի օգտագործման 



հնարավորություններֈ 

Հմտություն 

 Համակարգչի ծրագրերի և սարքավորումների հետ 

համագործակցային աշխատանքի հմտություններֈ 

 Խմբագրական աշխատանքների իրականացում MS 

Word, MS Excel և Power Point ծրագրերում: 

 Ինտերնետային էջերում մասնագիտական որոնումների 

իրականացման հմտություններֈ 

 ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրմամբ՝ սերվիսի 

ոլորտում գործունեության պլանավորման, 

կազմակերպման, ձևափոխման, մշակման և 

վերահսկման հմտություններֈ 

Կարողունակություն 

 կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները 

կիրառել գործնականում, 

 տիրապետի մասնագիտական ոլորտում MS Word, MS 

Excel և Power Point կիրառական ծրագրերի 

միջավայրում աշխատանքի հիմնական սկզբունքներին 

և գործիքակազմին, 

 կարողանա լուծել կոնկրետ առաջադրանքներ 

համակարգչային նշված ծրագրերի կիրառմամբ՝ ըստ 

պահանջվող չափանիշների, 

 կարողանա տրված առաջադրանքի շրջանակներում 

կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներֈ 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1․ Համակարգչի կառուցվածքը և նրա հիմնական 

սկզբունքները, համակարգչի կառուցվածքային սխեման: 

Համակարգչի ներքին և արտաքին  սարքավորումները,  ծրագրային 

միջոցները: Windows օպերացիոն համակարգ, ստանդարտ 

ծրագրերը: 

Թեմա  2․ Ծանոթություն MS Office ծրագրային փաթեթի հիմնական 

ծրագրերի հետ, այդ ծրագրերի առանձնահատկությունները և 

նմանությունները:  MS Word ծրագրի ինտերֆեյսը և հիմնական 

գործիքները: Աշխատանք MS Word ծրագրում: Տեքստի ներմուծում, 

խմբագրում, ձևավորում, համապատասխան գործիքների 

կիրառման միջոցով: Աշխատանքային թղթի պահպանման 

պատուհան (Save, Save as): Աշխատանքային թղթի պարամետրերի 

նշանակման պատուհան: 

Թեմա 3․ Տեքստի ներմուծում և ձևավորում Font և Paragraph 

երկխոսական պատուհանների գործիքների կիրառմամբ: 

Նախագրություն(Header) և հետգրություն(Footer), ծանոթություն 

դրանց համապատասխան գործիքների շարքի հետ, Footnote և 

Endnote: 

Թեմա 4․ Աղյուսակների ներդրում և ձևավորում համապատասխան 



գործիքների շարքերի կիրառմամբ (Table Tools): Նկարների, 

տեքստային արկղի, ձևավոր տեքստի ներդրում և ձևավորում: 

Սյունակների(Columns) ներդրում և համապատասխան 

երկխոսական պատուհանի գործիքների կիրառում: 

Թեմա 5․ Ծանոթություն MS Excel ծրագրի հետ,  ծրագրի 

առանձնահատկությունները և կիրառման յուրահատկությունները: 

Թեմա 6․ Աշխատանք MS Excel ծրագրում, աղյուսակների 

կառուցում, հաշվարկների կատարում, ֆունկցիաների ներդրում, 

դիագրամաների կառուցում, տվյալների սորտավորում և ֆիլտրում: 

Թեմա 7․ Ծանոթություն MS  PowerPoint ծրագրի հետ: Սլայդների 

ստեղծում, ձևավորում, ցուցադրում: Անիմացիաների և  ձայնային 

էֆեկտների կիրառում, նկարների և աղյուսակների ներմուծում: 

Թեմա 8․ Մասնագիտական անհատական սլայդների ստեղծում և 

ցուցադրում: 

Թեմա 9․ էլեկտրոնային փոստերի ստեղծում և վարում, 

ֆունկցիոնալ հնարավորությունները  և  գործիքակազմըֈ Ամպային 

տեխնոլոգիաների գործիքակազմըֈ 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Համալսարանում գնահատման գործընթացը կանոնակարգվում է 

համաձայն գործող կարգիֈ 

Գործնական աշխատանքների գնահատման չափանիշները (4 

ստուգում, յուրաքանյուրը գնահարվում է առավելագույնը 5 

միավոր` գումարային առավելագույնը 20 միավոր). 

 հանձնարարության կատարում և  կատարման որակ, 

 մասնակցություն լսարանային քննարկումներին, 

 առաջադրանքների կատարման գրագիտություն և 

ինքնուրույնություն,  

 առաջադրանքի կատարման ընթացքում համապատասխան 

ծրագրային միջավայրում ճիշտ, արագ կողմնորոշում և 

հնարավորությունների ընտրություն, դրանց գրագետ 

կիրառումֈ 

Ինքնուրույն աշխատանքի գնահատման չափանիշները (2 

ինքնուրույն աշխատանք, յուրաքանյուրը գնահարվում է 

առավելագույնը 10 միավոր` գումարային առավելագույնը 20 

միավոր). 

 անհատական աշխատանքի առաջին տեսակ՝ ինքնուրույն 

աշխատանք համացանցում․  

 համացանցում անհրաժեշտ տեղեկատվության 

որոնում,  

 տեղեկատվական աղբյուրների օգտագործման 

մշակույթ,  

 համապատասխան թարգմանիչ ծրագրերի կիրառում, 

 բանավոր ներկայացում, բանավոր խոսքի և թեմայի 

քննարկման  մակարդակ; 



 անհատական աշխատանքի երկրորդ տեսակ՝ զեկույց․  

 առաջադրանքի կատարման համար ճիշտ, 

արդյունքվետ գործիքաշարի ընտրություն, ընդունված 

որոշումների հիմնավորում, կոռեկտություն,  

արդյունավետություն,  

 մասնագիտական հմտությունների մակարդակ, 

 ծրագրային միջավայրում գրագետ և հիմնավորիչ 

ներկայացում, 

 բանավոր ներկայացում, բանավոր խոսքի և թեմայի 

քննարկման  մակարդակ; 

Գրականություն 

Պարտադիր  

1. В. С. Симонович. Информатика базовый курс, учебник для 

ВУЗ-ов, 2019 

2. Леонтьев В. П.  Новейшая энциклопедия Интернет, 2020․ 

Լրացուցիչ  

1. Բ. Ջանփոլադյան Ժամանակակից քոմփյութերային 

տեխնոլոգիաներ, 3-րդ հրատարակություն, 2016․ 

Էլեկտրոնային աղբյուրներ 

1. https://www.pdfdrive.com/microsoft-office-word-2007-step-by-

step-ebook-pearsoncmg-e12304378.html  

2. https://freecomputerbooks.com/microsoftOfficeBooks.html  

 

Հեռակա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄԻ/բ-226, Կիրառական տեղեկատվական համակարգերը սերվիսում 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 8 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողներին ծանոթացնել համակարգչային տեխնոլոգիաների 

կառուցվածքին, տեխնիկայի, ծրագրային և ապարատային 

միջոցների հետ, ինչպես նաև տալ գաղափար Windows օպերացիոն 

համակարգի ինտերֆեյսի, ֆայլային համակարգի մասինֈ 

Սովորեցնել կիրառական ծրագրային փաթեթների օգտագործման 

հնարավորությունները, որոնք անհրաժեշտ են մասնագիտական 

ոլորտում աշխատանքի ժամանակ: Ծանոթացնել ժամանակակից 



տեխնոլոգիաների ներդրմամբ՝ սերվիսի ոլորտում գործունեության 

պլանավորման, կազմակերպման, ձևափոխման, մշակման և 

վերահսկման եղանակների հետ, ինչպես նաև ինտերնետային 

տարբեր էջերում մասնագիտական նյութերի որոնման 

գործընթացում կողմնորոշվելու հմտությունները: Ձևավորել 

մասնագիտական հետազոտության շրջանակներում ՏՏ ոլորտի 

պրակտիկ գիտելիքները գործնականում կիրառելու, վերլուծելու 

հմտություններ:  

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

 Windows օպերացիոն համակարգի ինտերֆեյսը, 

ֆայլային համակարգի աշխատանքի 

հնարավորություններֈ 

 Ինտերնետային էջերում մասնագիտական որոնումների 

իրականացումֈ 

 Ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրմամբ՝ սերվիսի 

ոլորտում գործունեության պլանավորման, 

կազմակերպման, ձևափոխման, մշակման և 

վերահսկման եղանակներըֈ 

 Մասնագիտական ոլորտում MS Word, MS Excel, Power 

Point կիրառական ծրագրերի օգտագործման 

հնարավորություններֈ 

Հմտություն 

 Համակարգչի ծրագրերի և սարքավորումների հետ 

համագործակցային աշխատանքի հմտություններֈ 

 Խմբագրական աշխատանքների իրականացում MS 

Word, MS Excel և Power Point ծրագրերում: 

 Ինտերնետային էջերում մասնագիտական որոնումների 

իրականացման հմտություններֈ 

 ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրմամբ՝ սերվիսի 

ոլորտում գործունեության պլանավորման, 

կազմակերպման, ձևափոխման, մշակման և 

վերահսկման հմտություններֈ 

Կարողունակություն 

 կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները 

կիրառել գործնականում, 

 տիրապետի մասնագիտական ոլորտում MS Word, MS 

Excel և Power Point կիրառական ծրագրերի 

միջավայրում աշխատանքի հիմնական սկզբունքներին և 

գործիքակազմին, 

 կարողանա լուծել կոնկրետ առաջադրանքներ 

համակարգչային նշված ծրագրերի կիրառմամբ՝ ըստ 



պահանջվող չափանիշների, 

 կարողանա տրված առաջադրանքի շրջանակներում 

կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներֈ 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1․ Համակարգչի կառուցվածքը և նրա հիմնական 

սկզբունքները, համակարգչի կառուցվածքային սխեման: 

Համակարգչի ներքին և արտաքին  սարքավորումները,  ծրագրային 

միջոցները: Windows օպերացիոն համակարգ, ստանդարտ 

ծրագրերը: 

Թեմա  2․ Ծանոթություն MS Office ծրագրային փաթեթի հիմնական 

ծրագրերի հետ, այդ ծրագրերի առանձնահատկությունները և 

նմանությունները:  MS Word ծրագրի ինտերֆեյսը և հիմնական 

գործիքները: Աշխատանք MS Word ծրագրում: Տեքստի ներմուծում, 

խմբագրում, ձևավորում, համապատասխան գործիքների 

կիրառման միջոցով: Աշխատանքային թղթի պահպանման 

պատուհան (Save, Save as): Աշխատանքային թղթի պարամետրերի 

նշանակման պատուհան: 

Թեմա 3․ Տեքստի ներմուծում և ձևավորում Font և Paragraph 

երկխոսական պատուհանների գործիքների կիրառմամբ: 

Նախագրություն(Header) և հետգրություն(Footer), ծանոթություն 

դրանց համապատասխան գործիքների շարքի հետ, Footnote և 

Endnote: 

Թեմա 4․ Աղյուսակների ներդրում և ձևավորում համապատասխան 

գործիքների շարքերի կիրառմամբ (Table Tools): Նկարների, 

տեքստային արկղի, ձևավոր տեքստի ներդրում և ձևավորում: 

Սյունակների(Columns) ներդրում և համապատասխան 

երկխոսական պատուհանի գործիքների կիրառում: 

Թեմա 5․ Ծանոթություն MS Excel ծրագրի հետ,  ծրագրի 

առանձնահատկությունները և կիրառման յուրահատկությունները: 

Թեմա 6․ Աշխատանք MS Excel ծրագրում, աղյուսակների 

կառուցում, հաշվարկների կատարում, ֆունկցիաների ներդրում, 

դիագրամաների կառուցում, տվյալների սորտավորում և ֆիլտրում: 

Թեմա 7․ Ծանոթություն MS  PowerPoint ծրագրի հետ: Սլայդների 

ստեղծում, ձևավորում, ցուցադրում: Անիմացիաների և  ձայնային 

էֆեկտների կիրառում, նկարների և աղյուսակների ներմուծում: 

Թեմա 8․ Մասնագիտական անհատական սլայդների ստեղծում և 

ցուցադրում: 

Թեմա 9․ էլեկտրոնային փոստերի ստեղծում և վարում, 

ֆունկցիոնալ հնարավորությունները  և  գործիքակազմըֈ Ամպային 

տեխնոլոգիաների գործիքակազմըֈ 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Համալսարանում գնահատման գործընթացը կանոնակարգվում է 

համաձայն գործող կարգիֈ 

Գործնական աշխատանքների գնահատման չափանիշները (4 

ստուգում, յուրաքանյուրը գնահարվում է առավելագույնը 5 



միավոր` գումարային առավելագույնը 20 միավոր). 

 հանձնարարության կատարում և  կատարման որակ, 

 մասնակցություն լսարանային քննարկումներին, 

 առաջադրանքների կատարման գրագիտություն և 

ինքնուրույնություն,  

 առաջադրանքի կատարման ընթացքում համապատասխան 

ծրագրային միջավայրում ճիշտ, արագ կողմնորոշում և 

հնարավորությունների ընտրություն, դրանց գրագետ 

կիրառումֈ 

Ինքնուրույն աշխատանքի գնահատման չափանիշները (2 

ինքնուրույն աշխատանք, յուրաքանյուրը գնահարվում է 

առավելագույնը 10 միավոր` գումարային առավելագույնը 20 

միավոր). 

 անհատական աշխատանքի առաջին տեսակ՝ ինքնուրույն 

աշխատանք համացանցում․  

 համացանցում անհրաժեշտ տեղեկատվության 

որոնում,  

 տեղեկատվական աղբյուրների օգտագործման 

մշակույթ,  

 համապատասխան թարգմանիչ ծրագրերի կիրառում, 

 բանավոր ներկայացում, բանավոր խոսքի և թեմայի 

քննարկման  մակարդակ; 

 անհատական աշխատանքի երկրորդ տեսակ՝ զեկույց․  

 առաջադրանքի կատարման համար ճիշտ, 

արդյունքվետ գործիքաշարի ընտրություն, ընդունված 

որոշումների հիմնավորում, կոռեկտություն,  

արդյունավետություն,  

 մասնագիտական հմտությունների մակարդակ, 

 ծրագրային միջավայրում գրագետ և հիմնավորիչ 

ներկայացում, 

 բանավոր ներկայացում, բանավոր խոսքի և թեմայի 

քննարկման  մակարդակ; 

Գրականություն 
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