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Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր 

 

                                   Մասնագիտական  որակավորման  քննություն 

(Ինֆորմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա առարկայից) 

 

1. Ինֆորմացիոն մոդելների ներկայացման ձևերը:   

2. Microsoft Office  կիրառական  ծրագրերի փաթեթ: 

3. Տվյալների բազաներ, նրանց հետ աշխատանքի կատարման սկզբունքը: 

4. Ինֆորմատիկայի մեթոդների և հասակցությունների տեղափոխման պրոբլեմները դեպի 

ուսուցման ցածր օղակները: 

5. Windows  օպերացիոն համակարգում  արտաքին սարքերի տեղակայումը: 

6. Համակարգչային գրագիտություն: 

7. Ինֆորմատիկայի դասավանդման նպատակները հանրակրթական  դպրոցում և բուհում: 

8. Ալգորիթմի հասկացության ներկայացման մեթոդիկան: 

9. Տրամաբանական ծրագրավորման  ուսուցման մեթոդիկան: 

10. Ինֆորմատիկայի ուսուցման միջոցները, հաշվողական  տեխնիկայի կաբինետը: 

11. Էլեկտրոնային աղյուսակներ: 

12. Երկուական թվերի գումարիչ  և նրա աշխատանքի սկզբունքը: 

13. Ֆորմալ  լեզուները ինֆորմատիկայի      դասընթացում: 

14. Կոմպիլացիա և ինտերպրետացիա: 

15. Օբյեկտա-կողմնորոշված ծրագրավորման լեզուների դասավանդման թեմատիկ 

պլանավորման հարցերը:                     

16. Ինֆորմատիկայի  բնագավառում սովորողների կրթության ձևավորման ընդհանուր 

դիդակտիկական սկզբունքները: 

17. Տեքստային ինֆորմացիայի խմբագրիչները: 

18. Excel  ծրագրային փաթեթը և նրա հիմնական ֆունկցիաները: 

19. Ինֆորմատիկայի ուսուցման ձևերն ու մեթոդները: 

20. Մանկավարժական ծրագրային միջոցների դասակարգումը: 

21. Պրոցեսորի աշխատանքի կազմակերպումը: 

22. Օպերացիոն համակարգեր թեմայի դասավանդման  մեթոդիկան  դպրոցում: 

23. Դիրքային հաշվարկման  համակարգեր: 

24. Էհմ-ի միջոցով կիրառական խնդիրների լուծման հիմնական էտապները:                                

25. Ինֆորմատիկան  որպես  ուսումնական առարկա դպրոցում: 

26. Օբյեկտա-կողմնորոշված ծրագրավորման լեզուների ուսուցման մեթոդիկան: 

27. Visual-Basic լեզվի հիմնական օպերատրները: 

28. Ինֆորմատիկայի դասընթացի թեմատիկ պլանավորում: 



29. Հիշող սարքեր, դրանց ընդհանուր բնութագիրը: 

30. Մաթեմատիկական ծրագրավորման խնդիրների լուծումը Excel փաթեթի միջոցով: 

31. Ինֆորմատիկայի դպրոցական կաբինետի տեխնիկական հնարավորությունները:  

32. Գրաֆիկական ինֆորմացիայի մշակման ծրագրային միջոցները: 

33. Հակադարձ կոդի միջոցով հանման գործողությունը գումարումով փոխարինելը: 

34. Ինֆորմացիայի դասավանդման  մեթոդական  հիմնահարցերը: 

35. Էհմ-ի կառւցվածքը և աշխատանքի սկզբունքները: 

36. Մոտավոր ինտեգրման մեթոդները: 

37. Ինֆորմատիկան որպես գիտություն և որպես ուսումնական առարկա հանրակրթական 

դպրոցում: 

38. Համակարգչային գրաֆիկայի դասավանդման մեթոդիկան միջնակարգ դպրոցում: 

39. Հանման գործողությունը գումարումով փոխարինումը  լրացուցիչ կոդի միջոցով: 

40. Ինֆորմատիկան որպես ուսումնական առարկա մանկավարժական բուհերում: 

41. HTML լեզվի հիմնական կառուցվածքը: 

42. Համակարգչային մոդելավորման ուսուցման ձևերը և մեթոդները: 

43. Ինֆորմատիկայի դասավանդման լաբորատորիայում ուսուցման կազմակերպման 

մեթոդները: 

44. Տվյալների բազաներ  և նրանց կառավարման  համակարգեր: 

45. Թվերի ներկայացումը ֆիքսված և սահող ստորակետով: 

46. Գաղափար ինֆորմացիոն հասարակության, ինֆորմացիոն պրոցեսների, 

ինֆորմատացման  մասին: 

47. Համակարգչային գրաֆիկայի դասավանդման մեթոդիկան մանկավարժական բուհում:: 

48. Տրամաբանական ծրագրավորման լեզուներ: 

49. Ինֆորմատիկայի դասընթացի ընդհանուր խնդիրները: 

50. Windows օպերացիոն համակարգը, նրա հիմնական ֆունկցիաները և աշխատանքի 

սկզբունքը: 

51. Ինֆորմատիկայի դասավանդման մեթոդիկան տարրական դպրոցում: 

52. Ինֆորմատիկայի ուսուցման մեթոդները և կազմակերպչական ձևերը միջնակարգ 

դպրոցում: 

53. Էհմ-ի ծրագրային ապահովումը: 

54. Մեկ անհայտով հանրահաշվական և տրանսցենդետ հավասարումների լուծման 

մոտավոր մեթոդները: 

55. Ինֆորմատիկայի դասընթացի հանրակրթական     նշանակությունը:   

56. Տվյալների ներկայացումը համակարգչում: 

57. SQL լեզվի բազայի հնարավորությունները և կառուցվածքը:                    

58. Ինֆորմացիայի քանակի Շենոնի բանաձևը: 

59. Ինտերնետ հասցեների դոմենային համակարգ: 

60. Տվյալների մշակումը էլեկտրոնային աղյուսակների միջոցով, հաշվարկներ, 

գծապատկերների կառուցում: 



61. Մոդելավորման մեթոդների դասակարգումը: 

62. Ծրագրավորման էլեմենտները ինֆորմատիկայի դասընթացում: 

63. Էհմ-ի տրամաբանական հիմունքները: 

64. Ինֆորմացիայի գաղափարը, ներկայացման ձևերը: 

65. Հասցեավորման  տեսակները: 

66. Մաթեմատիկական մոդելավորման խնդիրները: 

67. Ինֆորմատիկայի դասավանդման  մեթոդիկան որպես ուսումնական առարկա 

մանկավարժական  ԲՈՒՀ -ում: 

68. Կառուցվածքային  ծրագրավորման ուսուցման մեթոդիկան: 

69. Տվյալների բազաների ղեկավարման համակարգեր: 

70. Մոդելավորման  խնդիրները դպրոցական ինֆորմատիկայի դասընթացում: 

71. Ծրագրավորման լեզուների դասակարգումը: 

72. Կիրառական ծրագրերի փաթեթների դասակարգումը: 

73. Ինֆորմատիկայի ուսուցման արդյունքների գնահատման մեթոդները միջնակարգ 

դպրոցում: 

74. Դիագրամները և գրաֆիկները Excel փաթեթում: 

75. Տվյալների մշակման և պահպանման գործընթացի կազմակերպումը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ինֆորմատիկայի և դրա  դաս.մեթոդիկայի                                                  

        ամբիոնի վարիչ՝                                                                            Հ. Հարությունյան 

 

 

 

 

 


