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ԺամանակակիցԺամանակակիցԺամանակակիցԺամանակակից    տեխնոլոգիաներիտեխնոլոգիաներիտեխնոլոգիաներիտեխնոլոգիաների    
կիրառումըկիրառումըկիրառումըկիրառումը    ինֆորմատիկայիինֆորմատիկայիինֆորմատիկայիինֆորմատիկայի    ևևևև    մաթեմատիկայիմաթեմատիկայիմաթեմատիկայիմաթեմատիկայի    դասերինդասերինդասերինդասերին: : : : 

««««ԴիագրամներԴիագրամներԴիագրամներԴիագրամներ» » » » թեմայիթեմայիթեմայիթեմայի    ուսուցմանուսուցմանուսուցմանուսուցման    դասդասդասդաս----մոդելմոդելմոդելմոդել        
ԹորոսյանԹորոսյանԹորոսյանԹորոսյան    ԱնուշԱնուշԱնուշԱնուշ    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    Վեբ 2.0, շրջված դասարան, շրջանային 

դիագրամ, սյունակաձև դիագրամ, մեդիա գործիքներ, ինֆոգրա-
ֆիկա, պիկտոչարտ  

Յուրաքանչյուր մանկավարժի գլխավոր խնդիրը ոչ միայն սո-
վորողին որոշակի գիտելիքների պաշար հաղորդելն է, այլ նաև 
զարգացնելն է նրանց սովորելու հետաքրքրությունը, ստեղծագոր-
ծելու կարողությունը, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս ձևավո-
րել ակտիվ մտածող անհատ: Սովորելու նկատմամբ հետաքրքրու-
թյունն առաջանում է այն ժամանակ, երբ սովորողին հասկանալի 
է, թե ինչի մասին է խոսում ուսուցիչը, երբ խնդիրները և վարժու-
թյունները հետաքրքիր են իրենց բովանդակությամբ, իսկ երբ առա-
ջադրանքները հետաքրքիր են, դրանք աշակերտին մղում են 
ստեղծագործելու, նպաստում են ուսումնական նյութի յուրացման 
ժամանակ ինքնուրույնության դրսևորելուն և հնարավորություն են 
տալիս կատարելու եզրակացություններ և ընդհանրացումներ՝ 
արժևորելով դասի ընթացքում ստացած գիտելիքները [4, 10]: Բացի 
այդ, աշակերտը պետք է զգա կազմակերպված տվյալներից 
օգտվելու հարմարավետությունը և գիտակցի տվյալները կազմա-
կերպված ներկայացնելու կարևորությունը [1, 6]: Ահա թե ինչու 
ուսուցիչը պետք է ձգտի դասավանդման համակարգի «թարմաց-
մանը», որը պետք է միտված լինի աշակերտների՝ ուսումնական 
գործընթացի նկատմամբ մոտիվացիայի բարձրացմանը:  

Մտավոր ծանրաբեռնվածությունը մաթեմատիկայի դասերին 
ուսուցչին ստիպում է խորհել, թե ինչպես ապահովի հետաքրքրու-
թյունը ուսուցանվող նյութի նկատմամբ, ինչպես ապահովի աշա-
կերտներին ակտիվությունը ողջ դասի ընթացքում: Այս դեպքում 
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ուսուցիչը պետք է փնտրի և գտնի նոր մեթոդական հնարներ, 
որոնք կակտիվացնեն աշակերտների միտքը, ազդակ կհաղորդեն 
գիտելիքների` ինքնուրույն ձեռքբերման համար [3]: Մաթեմատի-
կայի նկատմամբ հետաքրքրության առաջացումը հիմնականում 
պայմանավորված է այն դասավանդելու մեթոդիկայից, այսինքն՝ 
որքան հմուտ է կառուցված ուսումնական գործընթացը, այքան 
առարկայի նկատմամբ ունեցած հետաքրքրության ցուցանիշը 
բարձր է [4, 14]: Անհրաժեշտ է հոգ տանել նաև, որ դասերին յուրա-
քանչյուր աշակերտ աշխատի ակտիվորեն և խանդավառությամբ: 

Ժամանակակից կրթական համակարգում ուսուցչին օգնու-
թյան են գալիս ՏՀՏ-ները, որոնք կարող են արդյունավետ կիրառվել 
ոչ միայն նոր նյութի մատուցման, այլև թեմայի ամփոփման, գիտե-
լիքների ստուգման ժամանակ [3]: ՏՀՏ-ները դիտարկվում են 
որպես տեղեկատվության որոնման, ստացման, մշակման և պահ-
պանման միջոց, իսկ ինֆորմատիկան` որպես համապիտանի 
առարկա, որի ուսումնասիրությունը նպաստում է ուսումնական 
նյութի յուրացման արդյունավետության բարձրացմանը [1, 2]: Մա-
թեմատիկայի դասավանդման ընթացքում ՏՀՏ-ների կիրառումն օգ-
նում է սովորողին լավ ճանաչել ինքն իրեն, բացահայտել իր սովո-
րելու անհատական առանձնահատկությունները՝ նպաստելով 
ինքնուրույնության ձևավորմանը [1, 16]: ՏՀՏ-ի օգտագոծմամբ 
ուսուցիչը հնարավորություն է ստանում կիրառելու նոր մեթոդներ 
և ուսուցման կազմակերպման նոր ձևեր [4, 16]: 

 Ուսումնական գործընթացում ՏՀՏ-ների կիրառման ձևերն են [3]. 
1. Դաս՝ մուլթիմեդիոն ապահովմամբ – դասարանում առկա է 

մեկ համակարգիչ, որը կիրառում է հիմնականում միայն ուսուցիչը 
(ներկայացնում է նկարներ, գրաֆիկներ, տեսանյութեր): 

2. Դասն անցկացվում է համակարգիչների ապահովմամբ – 
առկա են մի քանի համակարգիչներ, որոնց մոտ աշխատում են 
բոլոր աշակերտները միաժամանակ կամ համակարգիչների պա-
կաս քանակության պատճառով աշակերտները լաբորատոր աշ-



– 124 – 

խատանքները, թեստերը, վարժությունները կատարում են հերթով:  
3. Ինֆորմատիկայի հետ ինտեգրված դաս – իրականացվում է 

համակարգչային դասարանում և հետապնդում է մի քանի խնդիր-
ներ՝ մշակել ուսումնական նյութը՝ օգտագործելով ՏՀՏ-ն, ծանոթաց-
նել տարբեր համակարգչային ծրագրերի հնարավորություններին: 

4. Աշխատանք էլեկտրոնային դասագրքերով. հնարավոր է 
նաև հեռավար, հատուկ կրթական համակարգերի կիրառմամբ, 
որոնք ավանդական դասերը փոխարինում են սովորողների՝ 
էլեկտրոնային ռեսուրսների ինքնուրույն ուսումնասիրությամբ: 
Այս դեպքում կարելի է կիրառել «շրջված դասարանի» գաղափարը, 
որը նոր մոտեցում է մանկավարժության մեջ: 

«Շրջված դասարան»-ը մանկավարժական նոր մոտեցում է [6]: 
Այն տարբերվում է ուսուցման մեթոդներից: Եթե ավանդական 
ուսուցման համատեքստում տեսական մասը փոխանցվում է 
դպրոցի դասարանում կամ համալսարանի դասախոսությունների 
դահլիճում առերես ուսուցման շրջանակներում, իսկ գործնական 
մասը կատարվում է տանը, ապա «Շրջված դասարան» մեթոդի կի-
րառման ժամանակ տեսական մասը կատարվում է տանը՝ լսարա-
նի հետ ավելի ակտիվ և ինտերակտիվ ուսուցման համար հնարա-
վորինս շատ ժամանակ շահելու նպատակով: 

Այս մոդելը հիմնված է տեղեկատվական և հաղորդակցության 
տեխնոլոգիաների զարգացման վրա [7], որոնց շնորհիվ իրակա-
նացվում է դասարանի շրջումը և առցանց նյութերի հրապարակու-
մը: Առավել հաճախ դրանք փոքր տեսանյութեր են, որոնք ուսու-
ցիչներն իրենք են պատրաստում կամ ընտրում են այլ գործընկեր-
ների հետ առցանց փոխանակված նյութերից, իսկ աշակերտները 
դրանք ուսումնասիրում են ինքնուրույն՝ առերես դասընթացից 
առաջ: Հայալեզու տեսանյութեր մաթեմատիկայի ուսուցիչները 
կարող են գտնել «Քան» ակադեմիա կայքում [8]։ 

5. Բջջային հավելվածների կիրառումը: Առկա են բավականին 
շատ ռեսուրսներ, որոնք հայալեզու չեն, բայց այնուամենայնիվ 
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հնարավոր է ինչ-որ հետաքրքրություն մտցնել: Օրինակ՝ կարելի է 
դասին կիրառել բջջային սարքավորումներ, որոնց միջոցով աշա-
կերտները մասնակցում են առարկայական ակտիվացնող խաղերի 
և թեստերի օգնությամբ ստուգում են գիտելիքները: 

Անհրաժոշտ է անդրադառնալ նաև հետևյալին: Որպեսզի 
աշակերտները կարողանան հաղթահարել «Մաթեմատիկա» 
առարկայի դժվարությունները, ուսուցիչը պետք է գտնի միջոցների 
համադրման ամենալավ տարբերակը և հասնի առավելագույն 
արդյունքի [4, 14]: 

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ ներկայացնեմ 6-րդ դասարանում 
«Դիագրամներ» թեմայի անցկացման դաս-մոդել ՏՀՏ-ի կիրառմամբ: 

Դասի ընթացքում անհրաժեշտ է անդրադառնալ ինֆոգրաֆի-
կային [2, 8] և բացատրել, թե ինչ է այն: 

Ինֆոգրաֆիկայի դերն ու նշանակությունը գնալով կարևոր-
վում է, քանի որ մեծանում են տեղեկատվական հոսքերը: 21-րդ 
դարը մեծ ծավալների տեղեկատվության ժամանակաշրջան է, իսկ 
տեղեկատվական մեծ հոսքերի հետ մեկտեղ առաջանում է այնպի-
սի գործիքների անհրաժեշտություն, որոնք օգնում են մատչելի 
ձևով այդ տեղեկատվությունը մատուցել լսարանին: Այդ գործիքնե-
րից մեկն էլ ինֆոգրաֆիկան է [5]: Ինֆոգրաֆիկան գրաֆիկայի մի-
ջոցով տեղեկատվության փոխանցումն է, որի նպատակն է բարդ 
տեղեկատվությունը ներկայացնել լսարանին պարզ ու հետաքրքիր 
տարբերակով: Ինֆոգրաֆիկան կարող է լինել ինչպես տեսանյու-
թերի, այնպես էլ գրաֆիկական նկարների տեսքով: Ամփոփ մեկ-
նաբանմամբ՝ ինֆոգրաֆիկան դիզայնի, տեքստի ու վերլուծության 
խառնուրդ է: Այսպիսով, այս թեմայի ուսուցման ժամանակ 
կարևոր է աշակերտներին բացատրել, որ ներկայումս ինֆորմա-
ցիոն հսկայածավալ աշխարհում առանց դիագրամների տվյալնե-
րը տեսանելի ներկայացնել հնարավոր չէ [2, 48]:  

Այս դասը նախատեսված է վարել ավանդական ձևով «Դիագ-
րամներ» թեմայից գոնե մեկ կամ երկու դասաժամ անցնելուց 
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հետո: Աշակերտներն արդեն գիտեն, թե ինչ են դիագրամները
են դրանք կիրառվում, ինչպես նաև ծանոթ են դիագրամների
տեսակներին՝ շրջանային, գծային, սյունակաձև: Աշակերտները
առանց ՏՀՏ-ների կիրառման կառուցել են տար
դիագրամներ [2, 14]: Նպատակահարմար է ՏՀՏ-ն կի
ամփոփման ժամանակ, քանի որ բոլոր ուսուցիչ
մեխանիկական ավտոմատացման գործընթացին: 
ների կիրառմամբ դասի վարումը թույլ է տալիս
կերտներին ներգրավել դասապրոցեսին: Ուսուցիչը
սարանին մի քանի հարց ուղղելուց հետո (ի՞նչ է դիագրամը
են կիրառում դիագրամները, դիագրամների ի՞նչ տեսակների
ծանոթ) ներկայացնում է տվյալ պատկերը (նկ. 1) և
հաջորդող հարցերը. Ի՞նչ տիպի դիագրամ է պատկերված
ե՞ք տալ դիագրամի անվանումը: Ո՞ր նեղուցն ունի
երկարությունը: Ո՞ր նեղուցն ունի ամենամեծ երկարու
Մանշի երկարությունը Լապերուզայի երկարությունից
ավելի:  

    
Նկար 1Նկար 1Նկար 1Նկար 1․․․․Դիագրամների վերաբերյալ աշակետների ունեցածԴիագրամների վերաբերյալ աշակետների ունեցածԴիագրամների վերաբերյալ աշակետների ունեցածԴիագրամների վերաբերյալ աշակետների ունեցած

գիտելիքների ստուգումգիտելիքների ստուգումգիտելիքների ստուգումգիտելիքների ստուգում    
Ուսուցիչը կարող է նաև շրջանային դիագրամի
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ՆեղուցիՆեղուցիՆեղուցիՆեղուցի անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը

ԵրկրագնդիԵրկրագնդիԵրկրագնդիԵրկրագնդի հայտնիհայտնիհայտնիհայտնի նեղուցներընեղուցներընեղուցներընեղուցները

դիագրամները, երբ 
դիագրամների 
Աշակերտները 

տարբեր տեսակի 
կիրառել թեմայի 
ցիչները դեմ են 
: Սակայն ՏՀՏ-

տալիս բոլոր աշա-
Ուսուցիչը ամբողջ դա-

դիագրամը, ե՞րբ 
տեսակների եք 
և առաջադրում 

պատկերված: Կարող 
ունի ամենակարճ 

րությունը: Լա-
երկարությունից որքանո՞վ է 

 

Դիագրամների վերաբերյալ աշակետների ունեցածԴիագրամների վերաբերյալ աշակետների ունեցածԴիագրամների վերաբերյալ աշակետների ունեցածԴիագրամների վերաբերյալ աշակետների ունեցած    

դիագրամի օրինակ ևս 

101
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ցուցադրել և առաջադրել նմանատիպ հարցեր: 
Այս դաս-մոդելը նախատեսված է այնպես, որ բոլոր

ները պետք է կիրառեն անհատական համակարգիչներ
հերթով առաջադրում է խնդիրները, սակայն տետրում
կառուցելու փոխարեն աշակերտները պետք է կիրառեն
Ուսուցիչն առաջադրում է պարզագույն խնդիրներ և հանձ
րում դրանք ներկայացնել ինֆոգրաֆիկայի միջոցով: 

ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    1111.... Սովորողների շրջանում կատարվել են
թե որ միրգն են նախընտրում ուտել: Պատասխանների
քում՝ խնձոր նախընտրում են 23 հոգի, բանան՝ 17, նարինջ՝

Աշակերտները նախ պետք է տվյալները ներկայացնեն
սակի տեսքով: Կարելի է կիրառել MsExcel էլեկտրոնային
սակը: 

Աղյուսակ 1. Աղյուսակ 1. Աղյուսակ 1. Աղյուսակ 1.     
Խնդիր 1Խնդիր 1Խնդիր 1Խնդիր 1----ի տվյալների աղյուսակային ներկայացումըի տվյալների աղյուսակային ներկայացումըի տվյալների աղյուսակային ներկայացումըի տվյալների աղյուսակային ներկայացումը

խնձոր 23 
բանան 17 
նարինջ  10 

 
Տվյալնեը աղյուսակի ձևով ներկայացնելուց հետո

են դիագրամը՝ կիրառելով Insert ներդիրի Charts 
համապատասխան գործիքը: Աշակերտները կարող

կամ սյունակաձևը՝ Insert column Chart , կամ

Insert Pie  
ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    2.2.2.2. Սովորողների շրջանում կատարել են

թե որն է տարվա իրենց սիրելի եղանակը: Պատասխանների
յունքում ստացվել է հետևյալ պատկերը. ամառ՝ 30 
10, ձմեռ՝ 7, աշուն՝ 3:  

Աշակերտները նորից նախ պետք է կազմեն տվյալների
սակը, ապա կառուցեն դիագրամը: Դիագրամները կառուցելուց

բոլոր աշակերտ-
համակարգիչներ: Ուսուցիչը 

տետրում դիագրամ 
կիրառեն ՏՀՏ-ն: 

Ուսուցիչն առաջադրում է պարզագույն խնդիրներ և հանձնարա-
 

են հարցումներ, 
Պատասխանների արդյուն-

նարինջ՝ 10:  
ներկայացնեն աղյու-
էլեկտրոնային աղյու-

ի տվյալների աղյուսակային ներկայացումըի տվյալների աղյուսակային ներկայացումըի տվյալների աղյուսակային ներկայացումըի տվյալների աղյուսակային ներկայացումը    

հետո կառուցում 
Charts գործիքախմբի 
կարող են ընտրել 

կամ շրջանայինը՝ 

են հարցումներ, 
Պատասխանների արդ-

՝ 30 հոգի, գարուն՝ 

տվյալների աղյու-
կառուցելուց հե-
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տո ուսուցիչը կարող է անել հարցադրումներ, օրինակ՝
տը տարվա ո՞ր եղանակն են սիրում, իսկ ամենաքի՞չը

Այս առաջադրանքները կատարելու համար ուսուցիչը
է ծանոթացնել նաև Վեբ 2.0 առցանց գործիքակազմին
ծիքները շատ են, ներկայացնեմ մի քանիսը, որոնք
գրանցում չեն պահանջում և հեշտ կիրառելի են: Օրինակ
ներից մեկով կարելի է կառուցել սյունակաձև դիագրամ

 

Նկար 2Նկար 2Նկար 2Նկար 2․․․․Խնդիր 2Խնդիր 2Խնդիր 2Խնդիր 2----ում առաջադրված տվյալների ում առաջադրված տվյալների ում առաջադրված տվյալների ում առաջադրված տվյալների 
դիագրամային ներկայացումը:դիագրամային ներկայացումը:դիագրամային ներկայացումը:դիագրամային ներկայացումը:    

    
ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    3333.... Դիագրամի տեսքով ներկայացնել

Էվերեսթ լեռան բարձրությունը՝ 8848 մ, Կիլիմանջորո
6895 մ, Էլբրուս լեռան բարձությունը՝ 5642 մ, Բելուխա
բարձրությունը՝ 4506 մ: 

Այստեղ պետք է հաշվի առնել, որ տվյալները ներկայացվելու
են սյունակաձև դիագրամով: Կարելի է կիրառել վերը

օրինակ՝ ամենաշա-
ամենաքի՞չը: 

ուսուցիչը կարող 
գործիքակազմին: Նման գոր-

որոնք լրացուցիչ 
Օրինակ գործիք-

դիագրամ [9]: 

 
ում առաջադրված տվյալների ում առաջադրված տվյալների ում առաջադրված տվյալների ում առաջադրված տվյալների     

ներկայացնել հետևյալը. 
Կիլիմանջորո հրաբուխը՝ 

Բելուխա լեռան 

ներկայացվելու 
վերը նշվածը կամ 
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համարժեք մեկ ուրիշ գործիք [10]: Առաջարկված կայքում
ժեշտ է ընտրել դիագրամի տեսակը, այս խնդրի համար
Bar-ը, ապա Labels դաշտում անհրաժեշտ է գրել
անվանումները, իսկ Values դաշտում՝ դրանց համապատասխան
արժեքները: 

Նկար 3Նկար 3Նկար 3Նկար 3․․․․    Խնդիր 3Խնդիր 3Խնդիր 3Խնդիր 3----ում առաջադրված տվյալների ում առաջադրված տվյալների ում առաջադրված տվյալների ում առաջադրված տվյալների 
դիագրամային ներկայացումըդիագրամային ներկայացումըդիագրամային ներկայացումըդիագրամային ներկայացումը 

    
ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    4.4.4.4. Մեկ շաբաթվա ընթացքում բենզինի

ծավալները հետևյալն են. I օր` 2700 լ, II օր` 3700 լ, III 
ստացածի կեսը, IV օր` 2-րդ օրը ստացածին ավելացրած
V օր – 200 լ ավելի քան, IV-րդ օրը, VI օր` 3 անգամ
առաջին օրը, VII օր` I-ին օրվա ստացածի 0.4 մասը
դիագրամ մեկ շաբաթվա համար:  

Այս առաջադրանքի համար նախատեսվում է, որ

կայքում անհրա-
համար համար՝ 

գրել սյունակների 
համապատասխան 

 
ում առաջադրված տվյալների ում առաջադրված տվյալների ում առաջադրված տվյալների ում առաջադրված տվյալների     

բենզինի ստացման 
III օր` 1-ին օրը 

ավելացրած 700 լ,      
անգամ քիչ, քան 
մասը: Կազմել 

որ որոշ արժեք-
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ներ աշակերտները ինքնուրույն հաշվարկ կատարեն
տրոնային աղյուսակների կիրառման դեպքում նաև
բանաձևեր: Դիտարկենք մեկ այլ առցանց գործիք [11]
է կիրառել նաև գրաֆիկներ թեմայի ուսուցման ժամանակ
գործիքը թույլ է տալիս նաև ստեղծած աշխատանքը
համակարգչում կամ տպել: 

Նկար 4Նկար 4Նկար 4Նկար 4․․․․Խնդիր 4Խնդիր 4Խնդիր 4Խնդիր 4----ում առաջարկված գործիքի գլխավոր էջըում առաջարկված գործիքի գլխավոր էջըում առաջարկված գործիքի գլխավոր էջըում առաջարկված գործիքի գլխավոր էջը
 
ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    5.5.5.5. 2016թ. մեծահասակների, երիտասարդների

տանիների ՀՀ հավաքականների անդամները աշխա
թյուններում նվաճել են 41 մեդալ՝ 10 ոսկե, 11 արծաթե
2017թ. նվաճել են 65 մեդալ՝ 12 ոսկե, 15 արծաթե և 28 

 
    

Աղյուսակ 2. Աղյուսակ 2. Աղյուսակ 2. Աղյուսակ 2.     

կատարեն, իսկ էլեկ-
նաև մուտքագրեն 
[11], որը կարելի 
ժամանակ: Այս 

աշխատանքը պահպանել 

 
ում առաջարկված գործիքի գլխավոր էջըում առաջարկված գործիքի գլխավոր էջըում առաջարկված գործիքի գլխավոր էջըում առաջարկված գործիքի գլխավոր էջը    

երիտասարդների և պա-
աշխարհի առաջնու-
արծաթե և 20 բրոնզե: 

28 բրոնզե: 
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Խնդիր 5Խնդիր 5Խնդիր 5Խնդիր 5----ի տվյալների աղյուսակային ներկայացումըի տվյալների աղյուսակային ներկայացումըի տվյալների աղյուսակային ներկայացումըի տվյալների աղյուսակային ներկայացումը    
ՏարեթիվըՏարեթիվըՏարեթիվըՏարեթիվը    ոսկիոսկիոսկիոսկի    արծաթարծաթարծաթարծաթ    բրոնզբրոնզբրոնզբրոնզ    

2016 10 11 20 
2017 12 15 28 

 
Այս առաջադրանքի կատարման համար աշակերտները 

MsExcel էլետրոնային աղյուսակում մուտքագրում են տվյալները, 
ապա կառուցում դիագրամը: 

 

 
Նկար 5Նկար 5Նկար 5Նկար 5․․․․Խնդիր 5Խնդիր 5Խնդիր 5Խնդիր 5----ում առաջարկված տվյալների ում առաջարկված տվյալների ում առաջարկված տվյալների ում առաջարկված տվյալների     

ներկայացումը սյունակաձև դիագրամովներկայացումը սյունակաձև դիագրամովներկայացումը սյունակաձև դիագրամովներկայացումը սյունակաձև դիագրամով 
 
ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    6.6.6.6.    Բժիշկները խորհուրդ են տալիս օրական սնունդը 

բաշխել հետևյալ չափաբաժիններով՝ նախաճաշ – 25 %, երկրորդ 
նախաճաշ – 15 %, ճաշ – 45 %, ընթրիք – 15 %: Կառուցել շրջանա-
յին դիագրամ: 

Շրջանային դիագրամը կարելի է ևս հեշտությամբ կառուցել 
առցանց գործիքներից մեկով [12]: Label դաշտում բավական է 
մուտքագրել դաշտերի անվանումները, իսկ Value դաշտում՝ 
համապատասխան արժեքները: Արժեքները մուտքագրելուց հետո 
անհրաժեշտ է սեղմել Draw Graph կոճակը: 

0

10

20

30

ոսկի արծաթ բրոնզ

2016 ևևևև 2017 թվականներինթվականներինթվականներինթվականներին նվաճածնվաճածնվաճածնվաճած մեդալներիմեդալներիմեդալներիմեդալների
քանակըքանակըքանակըքանակը

2016 2017
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Նկար 6Նկար 6Նկար 6Նկար 6: : : : 
առաջարկված գործիքի առաջարկված գործիքի առաջարկված գործիքի առաջարկված գործիքի 
ընդհանուր տեսքըընդհանուր տեսքըընդհանուր տեսքըընդհանուր տեսքը

 
Երկու տարբեր տեսակի դիագրամների՝ սյունակաձև

նային, իմաստը ավելի լավ ընկալելու համար կարելի
պատրաստի խաղեր [13], [14], սակայն պահանջվում է անգլերեն 
լեզվի իմացություն։ Այդ իսկ պատճառով ուսուցիչը
ստեղծել իր խաղ-թեստը՝ օրինակ «Քուիզիզ» առցանց
օգնությամբ [15], որը համաժամանակյա միավորային
համար նախատեսված առցանց միջոց է: Աշակերտները
համար պետք է մուտք գործեն համապատասխան էջը կամ գոր
ծարկել բջջային հավելվածը, որից հետո մուտքագրեն
մից տրամադրվող խաղի կոդը։ Յուրաքանչյուր անգամ
համակարգի կողմից գեներացվում է տարբերվող կոդ
կարող է փնտրել դիագրամների վերաբերյալ կարճ հարցում՝
կայքում որոնման դաշտում հավաքելով «Դիագրամներ
պատրաստի թեստը): Կոդը մուտքագրելուց հետո աշա
պետք է գրեն իրենց անունը: Երբ ուսուցիչը սեղմում
խաղն սկսվում է, և յուրաքանչյուր աշակերտ հարցերին
տասխանում է իր համակարգչով կամ բջջային սարքով
աշակերտներն ավարտում են աշխատանքը, ապա 
րող է անդրադարձ կատարել հարցերին և ճիշտ տարբե

: : : : Խնդիր 6Խնդիր 6Խնդիր 6Խնդիր 6----ում ում ում ում 
առաջարկված գործիքի առաջարկված գործիքի առաջարկված գործիքի առաջարկված գործիքի 
ընդհանուր տեսքըընդհանուր տեսքըընդհանուր տեսքըընդհանուր տեսքը 

սյունակաձև և շրջա-
կարելի է խաղալ 

պահանջվում է անգլերեն 
ուսուցիչը կարող է 

առցանց գործիքի 
միավորային գնահատման 
Աշակերտները խաղալու 

համապատասխան էջը կամ գոր-
մուտքագրեն ուսուցչի կող-

անգամ խաղալիս 
կոդ (ուսուցիչը 
հարցում՝ տվյալ 

Դիագրամներ» և գտնել 
աշակերտները 

սեղմում է Start ապա 
հարցերին պա-

սարքով: Երբ բոլոր 
 ուսուցիչը կա-
բերակներին: 



– 133 – 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Հանրակրթական հիմնական դպրոցի «Ինֆորմատիկա» 

առարկայի չափորոշիչ և ծրագիր, 27.01.2012թ.: 
2.  «Մաթեմատիկա» ուսումնական առարկայի չափորոշիչ,        

5-6-րդ դասարաններ, 04.07.2012թ.: 
3. https://infourok.ru //Буданова В.В., Использование ИКТ на 

уроках математики, 30.10.2019. 
4. Полат Е.С., Новые педагогические и информационные 

технологии в системе образования, М., 2007, 368 с. 
5. https://venngage.com/blog/what-is-an-infographic/. 2019. 
6. https://www.teachthought.com/learning/the-definition-of-the-

flipped-classroom/. 2019. 
7. https://www.heacademy.ac.uk/knowledge-hub/flipped-learning-0. 

2019. 
8. https://hy.khanacademy.org/. 2019. 
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Применение современных технологийПрименение современных технологийПрименение современных технологийПрименение современных технологий    
на уроках на уроках на уроках на уроках информатикинформатикинформатикинформатикииии    и математики математики математики математикииии. . . .     
УрокУрокУрокУрок----модель на тему «Диаграммы»модель на тему «Диаграммы»модель на тему «Диаграммы»модель на тему «Диаграммы»    

ТоросТоросТоросТоросян Анушян Анушян Анушян Ануш    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Веб 2.0, перевернутый класс, круговая диаграмма, 
столбчатая диаграмма, медиа инструменты, инфографика, пикточарт 

В современном цифровом мире трудно оставаться равнодушным к 
возможностям, предлагаемым новейшими технологиями и пройти урок без 
современной техники. Чтобы сделать математику более интересной для 
учеников и максимально увеличить их участие на уроке, учитель должен 
использовать ИКТ в классе. Учитель математики не должен ограни-
чиваться презентацией материала, а должен активно привлекать учащихся 
к применению ИКТ. Использование цифровых инструментов Web 2.0, 
особенно в математических классах, делает урок более интересным и 
подталкивает студентов к самостоятельной работе. Кроме того, 21-й век – 
это период большого объема информации, и наряду с большим потоком 
информации, необходимо использовать инструменты, которые помогают 
учителю донести эту информацию в доступной для аудитории форме. То 
есть роль и значение инфографики становятся все более важными по мере 
увеличения потока информации. Урок-модель на тему «Диаграммы», 
представленная в этой статье, помогает студентам лучше понять, как 
можно использовать различные инструменты, чтобы сделать информацию 
наглядной и простой для понимания.  

Таким образом, ИКТ рассматриваются как средство поиска, 
получения, обработки и сохранения информации, а информатика – как 
универсальный предмет, изучение которого способствует повышению 
эффективности усвоения учебного материала. 
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In the modern digital world it is quite difficult to remain indifferent to the 
opportunities provided by the technologies and to lead the lesson without 
modern technologies. In order to make the math more interesting for the 
schoolchildren and to maximize their participation in the classes, the teacher 
must use ICT in the classroom. The Mathematics teacher can not be limited to 
the presentation of the presented material, but should also actively involve 
students in the ICT application. The use of Web 2.0 digital tools, especially in 
math classes, makes the classroom more exciting, and pushes students to work 
independently.  

In addition, the 21st century is a period of large volumes of information, 
and along with large flows of information, there is a need to use tools that help 
the teacher communicate that information in an accessible way to the audience. 
That is, the role and importance of infographics is becoming increasingly 
important as information flows are increasing. 

The “Charts” lesson model presented in this article helps students better 
understand how different tools can be used to make information visual and help 
them to understand easily. Thus, ICTs are viewed as a means of seeking, 
receiving, processing and preserving information, and Informatics as a universal 
subject the study of which contributes to enhancing the effectiveness of 
learning material. 
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