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Аннотация 

Курс «Информатика» направлен на формирование начальных и базовых компетенций в 

области работы с данными, которые необходимы для безопасного и эффективного 

использования цифровых технологий и ресурсов интернета в рамках академической 

деятельности.  

Постоянные технологические изменения, особенно в тех аспектах, которые связаны с 

информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ), создают предпосылки для 

обновления знаний и навыков в данной сфере. В этом контексте для компаний становится 

необходимым иметь специалистов, обладающих необходимыми навыками для успешного 

выполнения действий, которые они требуют на своем рабочем месте. 

Курс создан с целью содействия:  

• постоянного развития у людей тех навыков, которые связаны с 

информационными и коммуникационными технологиями,  

• трудоустройства и обновления технологических навыков студентов. 

Настоящий курс дисциплины «Информатика» является целиком практическим курсом, 

в результате освоения данной дисциплины студенты приобретают практические навыки 

использования ПК и ПО. Дисциплина имеет целью формирование и развитие у будущих 

специалистов умений и навыков в использовании современных ИТ.  Прохождение курса не 

только даст необходимую «компьютерную грамотность», но и привлечет слушателя к 

полезному и эффективному использованию возможностей компьютера. Для эффективной 

работы в сфере туризма в дальнейшем необходимо будет умение свободно пользоваться ИТ, 

иметь знание в области того, в какой сфере и в каких случаях, какую программу необходимо 

использовать. Данный курс является основной, базовой частью, после прохождения которого 

студенты с большой легкостью смогут изучать любые компьютерные программы, 

необходимые в практической, научно-исследовательской и педагогической деятельности. В 

рамках данной дисциплины студенты узнают в каких областях и каким образом используются 

информационные технологии. Научаться грамотно оформлять документы, научные работы, 



красочно представлять проекты, производить типовые расчеты, работать с базами данных, 

находить требуемую информацию. Подробно будут ознакомлены с инструментами 

программного пакета Microsoft Office. В ходе выполнения заданий научаться использовать 

инструментарий данных программ и в конце курса приобретут навыки работы с программами. 

Также студенты научаться работать в сети, и с Интернетом, с различными программами, 

позволяющими работать с документами, научаться работать в облачных серверах и в онлайн 

программах, с базой данных (искать базы и набирать базы данных).  

Задачи освоения курса состоят в формировании общепрофессиональной компетенции, 

позволяющей решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

использования современных возможностей информационных технологий. 

В рамках данного курса предполагается обучить студентов практическим навыкам 

работы с компьютером и приложениями прикладных программах Microsoft Office, для 

применения в сфере туризма. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина «Информатика» 

относится к базовой части профессионального цикла и взаимосвязана с другими дисциплинами 

учебного плана, так как дает базу для дальнейшего сбора базы данных и анализа.   

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 

прохождения дисциплины - для прохождения данной дисциплины студент должен: 

• обладать знаниями и умениями в области математики и информатики 

школьного уровня; 

• владеть базовыми навыками работы с компьютером на уровне пользователя; 

• уметь пользоваться литературой и Интернетом для получения необходимой 

информации. 

  



Educational program "Tourism" 

Direction of training: 43.03.02 Tourism, full-time education 

Discipline: Informatics 

Labor intensity: 144 academic hours (4 academic credits, 2 c.u. each semester) 

Final control form: test 

Abstract 

The Informatics course is aimed at the formation of initial and basic competencies in the field 

of working with data, which are necessary for the safe and effective use of digital technologies and 

Internet resources in the scope of academic activities. 

Constant technological changes, especially in aspects related to information and 

communication technologies (ICT), create the preconditions for the renewal of knowledge and skills 

in this area. In this context, it becomes essential for companies to have specialists with the necessary 

skills to successfully carry out the actions that are required in their workplace. 

The course was created to facilitate: 

• continuous development of the skills that are related to information and communication 

technologies in people; 

• employment and updating of technological skills of students. 

The course of the discipline "Informatics" is an entirely practical course, as a result of 

mastering this discipline, students acquire practical skills in using PCs and software. The discipline is 

aimed at the formation and development of future specialists' skills and abilities in using modern IT. 

Completing the course will not only provide the necessary "computer literacy", but will also attract 

the listener to the useful and effective use of the computer's capabilities. For effective work in the 

field of tourism, in the future, it will be necessary to be able to freely use IT, to have knowledge about 

the field, area and cases, each program should be used in. This course is the main, basic part, after 

passing which students will be able to study any computer programs that are necessary in practical, 

research and teaching activities with great ease. Within the framework of this discipline, students will 

learn in what areas and how information technology is used. Learn to correctly design documents, 

scientific papers, to colorfully present projects, make standard calculations, work with databases, find 

the required information. Students will be familiarized with the tools of the Microsoft Office software 

package in detail. Within completing the assignments students will learn how to use the tools of these 

programs and at the end of the course they will acquire skills in working with the programs. Also, 

students learn to work in the network, with the Internet, with various programs that allow to work 



with documents, they learn to work in cloud servers and in online programs and with a databases 

(search for databases and type databases).  

The objectives of mastering the course consist in the formation of general professional 

competence, which allows solving standard problems of professional activity based on the use of 

modern information technology capabilities. 

Within this course, it is planned to teach students practical skills of working with a computer 

and applications of Microsoft Office in the field of tourism. 

Relationship with other disciplines of the specialty: The discipline "Informatics" refers to the 

basic part of the professional cycle and is interconnected with other disciplines of the academic plan, 

as it provides the basis for further collection of the database and analysis. 

Requirements for the initial levels of knowledge, abilities and skills of students for passing 

the discipline - to complete this discipline, the student must: 

• have knowledge and skills in the field of mathematics and computer science at school level; 

• have basic computer skills at the user level; 

• be able to use literature and the Internet to get the necessary information. 

  



 

Կրթական ծրագիր «Զբոսաշրջություն» 

Նախապատրաստման ուղղվածություն՝  43.03.02 «Զբոսաշրջություն», առկա 

ուսուցում 

Առարկա՝ Ինֆորմատիկա 

Աշխատատարություն՝ 144 ակադեմիական ժամ (4 ակադեմիական կրեդիտ, 2-ական 

յուրաքանչյուր կիսամյակ) 

Վերջնական ստուգման ձև՝ ստուգարք 

Անոտացիա 

«Ինֆորմատիկա» դասընթացը ուղղված է ձևավորելու տվյալների հետ աշխատելու 

սկզբնական և բազային գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են ինտերնետային ռեսուրսների և 

թվային տեխնոլոգիաների անվտանգ ու արդյունավետ օգտագործման համար՝ 

ակադեմիական գործունեության շրջանակներում։ 

Մշտական տեխնոլոգիական փոփոխությունները, հատկապես այն ոլորտներում, որոնք 

կապված են տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների հետ, հանդիսանում 

են գիտելիքների  և տվյալ ոլորտի ունակությունների թարմացման նախադրյալներ։ Այդ 

համատեքստում կազմակերպությունների համար անհրաժեշտություն է դառնում ունենալ 

մասնագետներ, ովքեր տիրապետում են համապատասխան հմտություններին՝ հաջող 

իրականացնելու գործողություններ, որոնք պահանջվում են աշխատավայրում։ 

Դասընթացի նպատակն է․ 

• այնպիսի հմտությունների մշտական զարգացումը, որոնք կապված են 

տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների հետ, 

• ուսանողների տեխնոլոգիական հմտությունների զբաղվածությունը և 

նորացումը։ 

«Ինֆորմատիկա» առարկայի հետևյալ դասընթացը ամբողջությամբ հանդիսանում է 

գործնական դասընթաց, որի յուրացման արդյունքում ուսանողները ձեռք են բերում 

գործնական հմտություններ: Դասընթացը ոչ միայն կապահովի անհրաժեշտ 

«համակարգչային գրագիտություն», այլ նաև համակարգչի հնարավորությունների օգտակար 

և արդյունավետ օգտագործման հնարավորություն: Զբոսաշրջության ոլորտում արդյունավետ 

աշխատանքի համար հետագայում անհրաժեշտ կլինի ՏՏ-ից օգտվելու  հմտությունների 

առկայություն։ Տվյալ դասընթացը հանդիսանում է հիմնական, բազային մաս, որից հետո 

ուսանողները կկարողանան հեշտությամբ սովորել ցանկացած համակարգչային ծրագիր, 

որոնք անհրաժեշտ կլինեն գործնական, գիտահետազոտական և ուսուցողական 



գործունեության մեջ: Տվյալ առարկայի շրջանակներում ուսանողները կսովորեն գրագետ ձևով 

կազմել փաստաթղթեր, գիտական աշխատանքներ, նախագծեր, արտացոլել տիպային 

հաշվարկներ, աշխատել տվյալների բազաների հետ, գտնել պահանջվող ինֆորմացիան։ 

Մանրամասն կծանոթանան Microsoft Office ծրագրային փաթեթի գործիքակազմին։ 

Ուսանողները կսովորեն նաև աշխատել համացանցում տարբեր ծրագրերով, որոնք 

հնարավորություն են տալիս աշխատել փաստաթղթերի հետ, աշխատել ամպային 

սերվերներում և առցանց ծրագրերում տվյալների բազաների հետ։ 

Տվյալ դասընթացի շրջանակներում  նախատեսվում է ուսանողներին սովորեցնել 

համակարգչով և Microsoft Office հավելվածների ծրագրերով աշխատելու գործնական 

հմտություններ՝ զբոսաշրջության ոլորտում օգտագործելու համար:  

Մասնագիտական այլ առարկաների հետ փոխազդեցություն․ «Ինֆորմատիկա» 

առարկան վերաբերվում է մասնագիտական ցիկլի բազային մասին և փոխկապակցված է 

ուսումնական ծրագրի այլ առարկաների հետ, քանի որ ստեղծում է բազա տվյալների 

բազաների և վերլուծության հետագա հավաքման համար: 

Ուսանողների գիտելիքների նախնական մակարդակի, ունակությունների և 

հմտությունների պահանջները․ 

• ունենալ դպրոցական մակարդակի գիտելիքներ և ունակություններ 

մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ոլորտում, 

• տիրապետել համակարգչի հետ աշխատելու տարրական 

հմտություններին, 

• անհրաժեշտ տեղեկատվության ստացման համար կարողանալ 

օգտագործել Համացանցն ու գրականությունը։ 

 


