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ՊՐԵԶԵՆՏԱՑԻՈՆ ՀՄՏՈՒԹՅՊՐԵԶԵՆՏԱՑԻՈՆ ՀՄՏՈՒԹՅՊՐԵԶԵՆՏԱՑԻՈՆ ՀՄՏՈՒԹՅՊՐԵԶԵՆՏԱՑԻՈՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՒՆՆԵՐԸ ՈՒՆՆԵՐԸ ՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎԵՎԵՎԵՎ        
ԴՐԱՆՑ ՊՐԱԿՏԻԿ ԿԻՐԱՌՈԴՐԱՆՑ ՊՐԱԿՏԻԿ ԿԻՐԱՌՈԴՐԱՆՑ ՊՐԱԿՏԻԿ ԿԻՐԱՌՈԴՐԱՆՑ ՊՐԱԿՏԻԿ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸՒԹՅՈՒՆԸՒԹՅՈՒՆԸՒԹՅՈՒՆԸ  

 
 Վարդումյան Վարդումյան Վարդումյան Վարդումյան ՆարինեՆարինեՆարինեՆարինե    

    ՄազմանյանՄազմանյանՄազմանյանՄազմանյան    ՍիրանուշՍիրանուշՍիրանուշՍիրանուշ    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. սլայդ, համակարգչային ցուցադրություն (պրե-
զենտացիա), անիմացիա, ձևավորման շաբլոն, սլայդի նմուշ, նշումներ:  

 
Մեր ժամանակի բնորոշ առանձնահատկություններից մեկը ինֆոր-

մացիոն տեխնոլոգիաների բուռն զարգացումն է ու նրանց նպատակա-

սլաց արմատավորումը հասարակական գործունեության առանց բացա-
ռության բոլոր բնագավառներում: Ինֆորմացիա, ալգորիթմ ու համակար-
գիչ գաղափարների հետ որոշակի մակարդակով ծանոթությունը յուրա-
քանչյուր մարդու համար անհրաժեշտ է, քանի որ նա իր առօրյա կյան-
քում ստիպված է այս կամ այն չափով առնչվել համակարգչի հետ և ունե-

նալ համակարգչային գրագիտության որոշակի մակարդակ [1, 1]: 
Հաճախ անհրաժեշտ է լինում որոշակի ինֆորմացիա մեծ լսարանին 

ներկայացնելու համար ստեղծել համակարգչային ցուցադրություն (պրե-
զենտացիա): Պրեզենտացիան ստեղծվում է տեղեկություններ հաղոր-
դելու, գաղափարներ տարածելու, կարծիքներ փոխանակելու, հանդիսա-

տեսի վրա ազդելու համար: Power Point ծրագիրը կարելի է հաջողու-
թյամբ կիրառել պրեզենտացիաների իրականացման, կազմակերպման 
համար: Ծրագիրը բացվում է քայլերի հետևյալ հաջորդականությամբ` 
Start � Programs � Microsoft Office � Microsoft Office � PowerPoint: 
PowerPoint ծրագրի օգնությամμ ստեղծված համակարգչային ցուցադրու-
մը սլայդների որոշակի հաջորդականություն է, որը կարող է պարունա-
կել ներկայացվող ինֆորմացիան լուսաμանող μանավոր խոսքի (ելույթի) 
ծրագիրը, արծարծվող նյութի հիմնական դրույթները, այնտեղ ներառված 
աղյուսակները, դիագրամները, գրաֆիկները, սխեմաները, նկարները և 
այլն: Ցուցադրման մեջ, անհրաժեշտության դեպքում, կարելի է մտցնել 

նաև ձայնային ու տեսաէֆեկտներ, օգտագործել կիրառական այլ ծրագրե-
րի միջոցով կատարված մշակումների արդյունքներ, օրինակ` Word-ի 
աղյուսակներ, Excel-ի գրաֆիկներ և այլն: 
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Պրեզենտացիա ստեղծելու հիմնական խնդիրներն են`  
1. պրեզենտացիան կօգնի ձեր ասելիքը արդյունավետ կերպով տեղ 

հասցնել 
2. պարզունակ ձևավորման միջոցով ավելի կենդանի դարձնել ձեր 

ասելիքը և հանդիսատեսի ուշադրությունը հրավիրել ձեր վրա: 
 Տեղեկատվությունը փաստերի հաղորդումն է: Հաղորդակցությու-

նը`մտքերի, գաղափարներ փոխանցումն է: Մարդը հաղորդակցվում է 
զրուցակցի վրա ներազդելու նպատակով: Կարելի է ասել, որ պրեզենտա-
ցիան ստեղծվում է հաղորդակցության համար, տեղեկատվություն տա-
րածելու համար: Պրեզենտացիան պետք է լինի փաստերով հարուստ, 
համոզիչ, հետաքրքիր:  

PowerPoint    ծրագի օգնությամբ տարատեսակ բնույթի տվյալներ (այդ 
թվում` Office    այլ հավելվածների տվյալներ) կարելի է ներկայացնել էկ-
րանային ցուցադրոթյան տեսքով, որը կազմվում է սլայդների հաջորդա-
կանությամբ: 

� Slide – ցուցադրության մեկ էջն է: Կարելի է այն տպել թղթի կամ 
թափանցիկ թաղանթի վրա, ինչպես նաև անմիջականորեն ար-
տապատկերել էկրանին, համապատասխան սարքավորումների` 
օրինակ պրոյեկտորի օգնությամբ: 

� Ձևավորման շաբլոն – շաբլոնի ֆայլն է, որը պարունակում է ձևա-
վորումների տեղակայումների հավաքածուն, որի օգնությամբ 
ստեղծվում է ընթացիկ ցուցադրությունը: 

� Սլայդի նմուշը, նշումներ և տպում – շաբլոնի էջն է ցուցադրվող 
ֆայլում, որում պատճենահանվում են շաբլոնի ձևավորման հատ-
կանիշները: 

� AutoLayout    –    նախատիպերի սլայդ է, այսինք սլայդ է փոխարին-
վող (տեղ զբաղեցնող) սիմվոլներով, օբյեկտներով, որոնք հետա-
գայում կտեղադրվեն էջի վրա: 

� Օբյեկտներ – սլայդի պարունակությունն է: 
� Կառուցվածք – տեքստային սլայդի հիրերարխիայի պատկերումը 

անխզելի տեքստի տեսքով: 
� Արտապատկերումներ –    երկու, երեք կամ վեց սլայդների փոք-

րացված չափով տպագրումը մեկ տպաէջի վրա: 
� Նշումներ – սլայդի տպումը բացատրական տեքստով: 
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� Անիմացիա – սլայդի օբյեկտների հաջորդական ցուցադրությունը 
էկրանին: 

� Սլայդի փոխարինում – մի սլայդի փոխարինումը մյուսով էկրա-
նին ցուցադրելու ժամանակ: 

Սլայդ ստեղծելու համար պետք է.  
1. Ստեղծել նոր ֆայլ PowerPoint-ում, նախապատրաստել սլայդների 

տեքստերը Outline դիտարկման կամ սլայդների սովորական դիտարկ-
ման ռեժիմներում: 

2. Անհրաժեշտության դեպքում ավելացրեք սլայդների նոր էջեր: 
3. Ներմուծեք օբյեկտներ այլ հավելվածներից: 
4. Կատարեք փորձնական ցուցադրություն,ընդ որում ֆիքսեք էկրա-

նի վրա սլայդի ցուցադրման տևողությունը: 
5. Ցանկության դեպքում սլայդը կարող եք տպման ուղարկել: 
Սլայդների ստեղծումը կարող է կատարվել տարբեր եղանակներով, 

կախված այն բանից, թե ինչպիսին է ցուցադրության նյութը:  
PowerPoint ծրագրի գործարկման    ժամանակ խնդիրների տիրույթում 

պատուհանի աջ մասում New presentation խմբում օգտագործողին հնա-
րավորություն է տրվում ընտրել նոր ցուցադրության ստեղծման եղա-
նակը: 

Blank prezentation – ստեղծում է    նոր ցուցադրություն առանց տեքստի 
և առանց ձևավորման հատկանիշների: Խնդիրների տիրույթում անհրա-
ժեշտ է ընտրել առաջին էջի սլայդի մակետը: 

From Design Template –    խնդիրների տիրույթում դուրս է բերում Slade 
Design    վահանակը, որտեղ բազմաթիվ շաբլոններից կարելի է ընտրել 
որևէ մեկը: 

From AutoContent Wizard    նմուշի կառուցվածքի հիման վրա ստեղ-
ծում է նոր ֆայլ մի քանի սլայդների էջերով: 

Դատարկ ցուցադրությունը կապված է New prezentation շաբլոնի 
ձևավորման հետ: File/ New    հրամանի ընտրությամբ էկրանին խնդիրների 
տիրույթում հայտնվում է New Slade    վահանակը,որի օգնությամբ կարելի է 
ստեղծել նոր սլայդ կամ բացել արդեն գոյություն ունեցողը: Եթե Windows-
ում արդեն ստեղծված է եղել ցուցադրության ստրուկտուրա և այդ 
ստրուկտուրայի փաստաթուղթը պահպանվել է որպես Word-ի փաստա-
թուղթ, ապա այն կարելի է փոխանցել PowerPoint:    Ցուցադրության հետ 
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աշխատելիս անհրաժեշտ է օգտվել PowerPoint-ի տարբեր աշ
յին ռեժիմներից: 

 Normal –    Արտապատկերում է ցուցադրության կազմն ամ
ինչպես նաև ընթացիկ սլայդը,այս ռեժիմը ամենահարմարն է ցու
րության ստեղծման և խմբագրման համար: 

Outline –    Ցուցադրում է դաշտերի և ցուցակների տեքստերը: Նկար
ված կամ ներմուծված օբյեկտները, ինչպես նաև տեքստերը, որոնք 
ստեղծվել են Draw    վահանակի Field    սեղմակի օգտագործմամբ, այս ռե
մում չեն պատկերվում էկրանին: 

Slide – Էկրանին պատկերվում է սլայդը այն տեսքով, ինչպիսին այն 
կունենա էկրանին ցուցադրելու կամ տպելու ժամանակ: Այս ռեժիմում 
հնարավոր է կատարել ցուցադրության խմբագրում: 

 Slide Sorter –    Թույլ է տալիս էկրանին ցուցադրել մի շարք սլայդ
ներ:Այս ռեժիմը ծառայում է էկրանային ցուցադրության բաղադրիչներն 
ամբողջակազմելու համար: Սլայդների պարունակությունը փոփոխել 
հնարավոր չէ: Հնարավոր է փոխել հաջորդականությունը: 

 Slide Show    ––––    Սեղմակը նախատեսված է էկրանային ցուցադրության 
համար: Էկրանային ցուցադրությունը վերջնական արդյունք է: Որևէ 
խմբագրում այստեղ հնարավոր չէ կատարել: Ուստի և էկրանին բա
կայում են խմբագրման գործիքները [3, 183-184]:  

 Պրեզենտացիաների դիզայնի հիմնական բաղադրիչներն են`
1. հետին պլանը և պատկերները կարևոր են, 
2. գույների ընտրությունը պետք է թեմայից չշեղի, 
3. պետք է օգտագործել ընթեռնելի տառատեսակ:  
Եվ որ ամենակարևորն է` պետք է պատրաստված լինել, լավ տի

պետել ներկայացվող նյութին, լրացուցիչ մանրամասներ հաղորդել: 
Որպես օրինակ կարելի է նշել աշխարհագրություն առարկայից կազ
կերպված համակարգչային ցուցադրությունը (պրեզենտացիան): Աշ
տանքների կատարման արդյունքում PowerPoint-ի միջոցների 
թյամբ ներկայացվեցին բոլոր մայրցամաքները, պետությունները
քաղաքները, բնակչությունը, գետերը, լճերը, կլիմայական
այլ հետաքրքիր նյութեր: 

ի տարբեր աշխատանքա-

Արտապատկերում է ցուցադրության կազմն ամբողջովին, 
ինչպես նաև ընթացիկ սլայդը,այս ռեժիմը ամենահարմարն է ցուցադ-

Ցուցադրում է դաշտերի և ցուցակների տեքստերը: Նկար-
նաև տեքստերը, որոնք 

սեղմակի օգտագործմամբ, այս ռեժի-

Էկրանին պատկերվում է սլայդը այն տեսքով, ինչպիսին այն 
նենա էկրանին ցուցադրելու կամ տպելու ժամանակ: Այս ռեժիմում 

ույլ է տալիս էկրանին ցուցադրել մի շարք սլայդ-
ներ:Այս ռեժիմը ծառայում է էկրանային ցուցադրության բաղադրիչներն 

բողջակազմելու համար: Սլայդների պարունակությունը փոփոխել 
ունը:  

եղմակը նախատեսված է էկրանային ցուցադրության 
մար: Էկրանային ցուցադրությունը վերջնական արդյունք է: Որևէ 

ստի և էկրանին բացա-

դիզայնի հիմնական բաղադրիչներն են` 

Եվ որ ամենակարևորն է` պետք է պատրաստված լինել, լավ տիրա-
լրացուցիչ մանրամասներ հաղորդել: 

Որպես օրինակ կարելի է նշել աշխարհագրություն առարկայից կազմա-
ված համակարգչային ցուցադրությունը (պրեզենտացիան): Աշխա-

ի միջոցների կիրառու-
պետությունները, մայրա-

կլիմայական պայմանները և 
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Նկ. 1 մուտքի սլայդՆկ. 1 մուտքի սլայդՆկ. 1 մուտքի սլայդՆկ. 1 մուտքի սլայդ    

Պրեզենտացիոն թեմայի ներկայացումը անցավ հետաքրքիր, տպա
վորիչ, լրացուցիչ նյութերով հարուստ ցուցադրության կազմակերպմամբ:
Ցուցադրությունը ուղեկցվում էր նաև Movie, Sound հրամանների կի
ռությամբ: Պրեզենտացիայի արդյունքում պահպանվեցին նաև մի
կայական կապերը: Այսպիսի էկրանային ցուցադրություններ կարելի է 
կազմակերպել ցանկացած առարկայի ցանկացած թեմայի շրջա
րում: Պրեզենտացիայի արդյունքում պահպանվեցին նաև միջ
կան կապերը: Այսպիսի էկրանային ցուցադրություններ կարելի է կազ
մակերպել ցանկացած առարկայի ցանկացած թեմայի շրջանակներում: 

Որպես ամփոփում կարելի է նշել, որ PowerPoint ծրագիրը կարելի է 
հաջողությամբ կիրառել պրեզենտացիաների իրականացման, կազ
կերպման համար: Արդյունքում ցանկացած թեմայով կազմակերպված 
էկրանային ցուցադրությունն ունի ուսուցողական նպատակ:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Հովսեփյան Վ. - MS Windows XP Word 2002, Excel, Access 

համակարգերը, Երևան, ՎՄՎ- պրինտ հրատարակչություն
2. Սարգսյան Ա. - Office XP, Երևան, 2004, 225 էջ: 
   

 

Պրեզենտացիոն թեմայի ներկայացումը անցավ հետաքրքիր, տպա-
րիչ, լրացուցիչ նյութերով հարուստ ցուցադրության կազմակերպմամբ: 

հրամանների կիրա-
թյամբ: Պրեզենտացիայի արդյունքում պահպանվեցին նաև միջառար-
յական կապերը: Այսպիսի էկրանային ցուցադրություններ կարելի է 
մակերպել ցանկացած առարկայի ցանկացած թեմայի շրջանակնե-
Պրեզենտացիայի արդյունքում պահպանվեցին նաև միջառարկայա-
կապերը: Այսպիսի էկրանային ցուցադրություններ կարելի է կազ-

ցանկացած առարկայի ցանկացած թեմայի շրջանակներում:  
ծրագիրը կարելի է 

կիրառել պրեզենտացիաների իրականացման, կազմա-
ման համար: Արդյունքում ցանկացած թեմայով կազմակերպված 

էկրանային ցուցադրությունն ունի ուսուցողական նպատակ:        
    

MS Windows XP Word 2002, Excel, Access ծրագրային 
պրինտ հրատարակչություն, 2006, 272 էջ: 
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Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова::::    слайд,    презентация, анимация, шаблон оформления, 

образец слайда, заметки. 
Эта статья представляет  собой методическое  руководство  по препо-

даванию  темы «Презентационные умения  и  их практическое использова-
ние». На примере  показано, как используются презентации. На примере 
материков студенты показывали свои презентации, которые представляли 
большой интерес для слушателей. Представление слайдов сопровождалось 
использованием команд  Movie, Sound. Представлен входной слайд презен-
тации в PowerPoint. В результате представления обеспечены связи между 
предметами. 

 
 
 
 

PRESENTATION SKILLS PRESENTATION SKILLS PRESENTATION SKILLS PRESENTATION SKILLS AND AND AND AND     
THEIR PRACTICAL APPLTHEIR PRACTICAL APPLTHEIR PRACTICAL APPLTHEIR PRACTICAL APPLICATIONICATIONICATIONICATION    

    
Vardumyan NarineVardumyan NarineVardumyan NarineVardumyan Narine    

Mazmanyan SiranushMazmanyan SiranushMazmanyan SiranushMazmanyan Siranush    
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Key words: Key words: Key words: Key words: slide, presentations, animation, design template, sample slide, 
notes. 

This article is intended as a methodical manual teaching the topic 
“Presentation Skills and their Practical Application”. It has been shown on a 
particular example how to use presentations. Based on the example of the 
continents, the students presented their works where were rather interesting 
for the audience. The slide presentations were accompanied by the movie and 
sound commands.  The PowerPoint presentation of the article had an entrance 
slide. The presentation also aimed at demonstrating the interdisciplinary bond. 

  


