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           Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետը բակալավրի կրթական 

ծրագրով կազմակերպում է ուսուցում հետևյալ մասնագիտություններով. 

1. «Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)», 

2. « Տեղեկատվական անվտանգություն»: 

 

 

1. «ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ (ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ)»  

ԿՐԹԱԿԱՆ  ԾՐԱԳՐԻ  ՄԱՍՆԱԳԻՐ 

1. Ծրագրի անվանումը և   

 մասնագիտության թվանիշը 

Ինֆորմատիկա(համակարգչային 

գիտություններ),    061101.00.6 

2. Բուհը  Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ) 

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է  – 

4. Շնորհվող որակավորումը Ինֆորմատիկայի բակալավր 

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական    

    տարին 

2016/17  

6. Ուսումնառության լեզուն Հայերեն 

7. Ուսուցման ձևը Առկա 

 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները / պահանջները 

Համաձայն «ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններ ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգ», 

ՀՀ կառավարության որոշման ( 26 ապրիլի 2012 թվականի N 597 –Ն) դիմորդները 

հանձնում են ընդունելության քննություններ հետևյալ առարկաներից. 

մրցույթային՝ 

մաթեմատիկա (գրավոր) , ֆիզիկա (գրավոր) կամ անգլերեն (գրավոր), 

ոչ մրցույթային՝ հայոց լեզու (գրավոր): 

 

 

9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագրի նպատակն է.  

 Ուսանողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ ինֆորմատիկայի և 

համակարգչային գիտությունների վերաբերյալ, 

 զարգացնել ուսանողի ալգորիթմական մտածողությունը, 

օժտել մեքենայական ուսուցման մեթոդների կիրառման, տվյալների հենքերի 
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նախագծման, մաթեմատիկական մոդելավորման գործնական 

մասնագիտական կարողություններով, 

 պատրաստել մասնագետներ՝ ունակ ստեղծելու արդյունավետ հաշվողական 

ալգորիթմներ, իրականացնելու տվյալների վերլուծության բոլոր փուլերը, 

նախագծելու և իրագործելու լոկալ կոմպյուտերային ցանցեր:   

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

Ա1.    լուսաբանել կիրառական մաթեմատիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ժամանակակից խնդիրները և զարգացման ուղղությունները, 

Ա2.    ձևակերպել կիրառական մաթեմատիկային և ինֆորմատիկային  առնչվող 

տեսությունների հիմնական հայեցակարգերը և սկզբունքները, 

Ա3.    նկարագրել բնագիտական խնդիրների լուծման մաթեմատիկական մոդելները, 

Ա4.    լուսաբանել մեթոդների, ալգորիթմների և ծրագրային ապահովման մշակման 

նշանակությունը արդիական խնդիրների լուծման համար, 

Ա5.    ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան 

մեթոդներն ու եղանակները,  

Ա6.    վերարտադրել մասնագիտական գիտելիքները՝ ժամանակակից կրթական և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ: 

 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի  ժամանակակից  գիտելիքները, 

Բ2.   օգտագործել ժամանակակից  ծրագրավորման լեզուներ, մեթոդներ և 

տեխնոլոգիաներ, 

Բ3.   մասնակցել  հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի 

մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովման ստեղծման աշխատանքներին,  

Բ4.   մշակել դիսկրետ խնդիրների լուծման ալգորիթմները,  

Բ5.   կիրառել և մշակել խնդիրների լուծման թվային մեթոդները,  

Բ6.   լուծել դիսկրետ և անընդհատ օպտիմիզացիայի խնդիրները: 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները, 

Գ2.   վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները, 

Գ3.   օգտվել մայրենի և օտար լեզուներով գիտական գրականությունից, 

Գ4.   պատրաստել զեկուցումներ մայրենի և օտար լեզուներով, ներկայացնել 

աշխատանքի արդյունքները: 

  

 

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը 
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Կցված է 

 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը  

Կցված է 

 

13. Գնահատման ձևերը 

Դասավանդվող առարկաներից անցկացվում են. 

  ընթացիկ քննություններ,  

 ընթացիկ ստուգումներ, 

  եզրափակիչ  քննություններ,  

 ինքնուրույն աշխատանքներ, 

  ստուգարքներ: 

Ծրագիրն ավարտվում է ավարտական աշխատանքի պաշտպանությամբ: 
 

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները  

Ստացված որակյալ և համակողմանի գիտելիքների շնորհիվ բակալավրիատի 

ծրագրով ուսանած շրջանավարտները կարող են աշխատանքի ընդունվել ՀՀ 

բուհերում, գիտական կազմակերպություններում և ձեռնարկություններում, 

բանկային և տեղեկատվական ոլորտներում (մասնավորապես`ՀՀ ԳԱԱ 

ինստիտուտներում, «Սինոփսիս», «Հայկական ծրագրեր», «Ինստիգեյթ Ռոբոտիքս», 

«Դիջիթեյն» ՍՊԸ, «ԷՊԱՄսիստեմզ», «ՊիկաԱրտ» ՍՊԸ   ընկերություններում):  

 

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են ժամանակակից սարքավո-

րումներով  և ծրագրային միջոցներով ապահովված համակարգչային լսարաններ:  

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք   

       օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս 

 «Ինֆորմատիկա (Համակարգչային գիտություն)» մասնագիտության 

պետական կրթական չափորոշիչ: 

 ՀՀ կրթական որակավորումների ազգային շրջանակը: 

 Եվրոպական կրթական տարածքի որակավորումների շրջանակի 

մակարդակների նկարագրիչները, որոնք հիմք են հանդիսացել կրթական 
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վերջնարդյունքները սահմանելիս:  

17. Դասախոսական կազմին ներկայացող պահանջներ 

1. Ընդհանրական կարողություններ 

• դասընթացի աշխատանքային ծրագիր (աշխատանքային պլան) կազմելու հմտություն, 

• դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ ուսուցման 

տեխնիկաների         կիրառման կարողություն, 

• բազմաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային 

տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու կարողություն, 

• ինֆորմատիկայի ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանք իրականացնելու 

հմտություն, 

• Ուսանողական գիտահետազոտական աշխատանքները ղեկավարելու կարողություն, 

• լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն, 

• հետազոտության արդյունքները գրավոր ճշգրիտ ձևակերպելու կարողություն, 

• Անգլերեն լեզվի իմացություն (առնվազն B1 մակարդակին համապատասխան), 

• համակարգչային հմտություններ (MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում ), 

• ժամանակակից սոցիալական հարթակներից օգտվելու կարողություն, 

• լուսացուցադրություններ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություն, 

• դասընթացներ կազմելու, կրթական վերջնարդյունքներ սահմանելու, դասավանդման և 

գնահատման արդյունավետ եղանակներ ընտրելու փորձառություն և գիտելիքներ, 

• մասնագիտական բարձր մակարդակով դասընթացի նյութերը կազմելու կարողություն 

(տեղեկագրեր, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, մենագրություններ և այլն), 

ուսանողների հետաքրքրվածությունն ու գործուն  ներգրավվածությունը ապահովելու 

կարողություն, 

• դասաժամանակի պլանավորման, ռացիոնալ բաշխման  և կառավարման 

կարողություն, 

2. Մասնագիտական կարողությունները  գիտելիքները ըստ ոլորտների 

• ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի հիմնական դրույթների և 
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զարգացման արդի միտումների վերաբերյալ գիտելիքներ, 

• մաթեմատիկական մոդելավորման հիմունքների իմացություն, գիտելիքներ դիսկրետ և 

անընդհատ մոդելների վերաբերյալ, 

• դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի հիմնադրույթները 

պարունակող բուլյան ֆունկցիաների, ալգորիթմների տեսության, մաթեմատիկական 

տրամաբանության,  գրաֆների տեսության, կոմբինատոր ալգորիթմների, 

գործողությունների հետազոտման առարկաների հիմունքների իմացություն և 

պատկերացում դրանց արդի զարգացումների վերաբերյալ, 

• տեղեկացվածություն ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտում զարգացման 

միտումների վերաբերյալ, ալգորիթմական որոշ լեզուների ,էհմ ճարտարապետության, 

տվյալների կառուցվածքների, տվյալների հենքերի, տեղեկատվական անվտանգության 

հիմունքներ  տիրապետում, 

3. Ընդհանուր պահանջներ 

• գիտական աստիճան կամ կոչում ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 

ոլորտում, կամ որոշ դեպքերում տվյալ կամ հարակից մասնագիտությամբ ստացած 

մագիստրոսի կոչում, 

• վերջին 5 տարում առնվազն 3 գիտական կամ մեթոդական հրատարակությունների 

առկայություն, 

• վերջին 5 տարում առնվազն 2 մասնակցություն գիտաժողովների կամ 

աշխատաժողովների, 

• վերջին 5 տարում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային վերապատրաստման, 

որակավորման բարձրացման դասընթացների, 

• ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը պետք 

է լինի առնվազն 4.0 միավոր: 

 

 



«ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ(ՀԱՄԱԿԱՐԴՉԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ)» ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ 
 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ա1 լուսաբանել կիրառական մաթեմատիկայի և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ժամանակակից խնդիրները և զարգացման 

ուղղությունները 

Բ1 կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի  ժամանակակից  

գիտելիքները 

Ա2 ձևակերպել կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի հետ 

առնչվող տեսությունների հիմնական հայեցակարգերը և 

սկզբունքները 

Բ2 օգտագործել ժամանակակից  ծրագրավորման լեզուներ, մեթոդներ և 

տեխնոլոգիաներ 

Ա3 նկարագրել բնագիտական խնդիրների լուծման մաթեմատիկական 

մոդելները 

Բ3 մասնակցել  հաշվողական մեքենաների, համալիրների, 

համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային 

ապահովման ստեղծման աշխատանքներին 

Ա4 լուսաբանել մեթոդների, ալգորիթմների և ծրագրային ապահովման 

մշակման նշանակությունը արդիական խնդիրների լուծման համար 

Բ4 մշակել դիսկրետ խնդիրների լուծման ալգորիթմները 

Ա5 ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել 

համապատասխան մեթոդներն ու եղանակները 

Բ5 կիրառել և մշակել խնդիրների լուծման թվային մեթոդները 

Ա6 վերարտադրել մասնագիտական գիտելիքները՝ ժամանակակից 

կրթական և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ 

Բ6 լուծել դիսկրետ և անընդհատ օպտիմիզացիայի խնդիրները 

 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ   

Գ1 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները Գ3 օգտվել մայրենի և օտար լեզուներով գիտական գրականությունից 

Գ2 վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման 

եղանակները 

Գ4 պատրաստել զեկուցումներ մայրենի և օտար լեզուներով, ներկայացնել 

աշխատանքի արդյունքները 

 

Ուսումնական մոդուլի անվանումը 
Մոդուլի 

թվանիշը 
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7  Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Բ8  Գ1 Գ2 Գ3 Գ4  

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույք-1 1401/Բ01                    + +  

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույք-2 1401/Բ02                    + +  

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 1106/Բ03                     +  

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2 1106/Բ03                     +  

Անգլերեն-1 1602/Բ01                    + +  
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Անգլերեն-2 1602/Բ01                    + +  

Ռուսերեն-1 1704/Բ01                    + +  

Ռուսերեն-2 1704/Բ01                    + +  

Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ. առաջին 0002/Բ01                  +     

Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ 0708/Բ01                  +     

Փիլիսոփայության հիմունքներ 1302/Բ18                  +     

Իրավունքի հիմունքներ 1901/Բ01                  +     

Ֆիզդաստիարակություն 0001/Բ01                  +     

Տնտեսագիտության հիմունքներ 1007/Բ20                  +     

Գործարարության հիմունքներ 1005/Բ24                  +     

Քաղաքագիտության հիմունքներ 1202/Բ23                  +     

Մշակութաբանության հիմունքներ 1107/Բ55                  +     

Կրոնագիտության հիմունքներ 2101/Բ01                  +     

Բարոյագիտության հիմունքներ 1302/Բ01                  +     

Սոցիոլոգիայի հիմունքներ 2203/Բ22                  +     

Տրամաբանության  հիմունքներ  1301/Բ02                  + +    

Հոգեբանության հիմունքներ 1306/Բ17                  +     

Բնագիտության ժամնակակից համակարգեր 1708/Բ01                  + +    

Մաթեմատիկական անալիզ-1 0308/Բ01  +   +    +         +     

Դիսկրետ մաթեմատիկա-1 0307/Բ01     +       +      +     

Էհմ և ծրագրավորում-1 0309/Բ01     +     + +        +    

Անալիտիկ երկրաչափություն և հանրահաշվի տարրեր-1 0307/Բ02     +        +      +    

Մաթեմատիկական անալիզ-2 0308/Բ02  +   +    +         +     

Դիսկրետ մաթեմատիկա-2 0307/Բ03 +         +        +     

Էհմ և ծրագրավորում-2 0309/Բ02     +     + +        +    

Անալիտիկ երկրաչափություն և հանրահաշվի տարրեր-2 0307/Բ04     +        +      +    

Մաթեմատիկական անալիզ-3 0308/Բ03  +   +    +         +     

Հանրահաշիվ-1 0307/Բ05 +         +        +     

Տվյալների կառուցվածքներ 0309/Բ03    + +     +         +    

Ալգորիթմների տեսություն 0307/Բ06 +         +        +     

Օպերացիոն համակարգեր 0309/Բ04     +      +       +     

Գրաֆների տեսություն 0307/Բ07 +           +      +     

ԷՀՄ ճարտարապետություն և ասեմբլեր 0309/Բ05  +        + +       +     

Կոմպլեքս  փոփոխականի ֆունկցիաների տեսություն 0308/Բ04  +   +    +         +     

Հանրահաշիվ-2 0307/Բ08 +         +        +     
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Մաթեմատիկական տրամաբանություն 0307/Բ09 +         +        +     

Մեքենայական ուսուցում Pyton լեզվով 0309/Բ06     +    +         + +    

Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ 0308/Բ05     +    +         + +    

ֆունկցիոնալ անալիզ 0308/Բ06  +   +    +         +     

Կոմպյուտերային ցանցեր 0309/Բ07 +          +       +     

“ՀԲ“ Թվային մեթոդներ-1 0308/Բ07 +    +        +      +    

Web ծրագրավորում 0309/Բ08  +        + +       +     

Թարգմանության տեսություն 0309/Բ09  +        + +       +     

Թվային մեթոդներ-2 0308/Բ08 +    +        +      +    

Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ 0308/Բ09  + +      +         +     

Կոմբինատոր ալգորիթմներ և վերլուծություն 0307/Բ10 +           +       +    

Տվյալների հենքեր 0309/Բ10  + +       +        +     

Գործողությունների հետազոտում 0307/Բ11 +        +         +     

Կամընտրական առարկաներ                        

ա) GUI ծրագրավորում 0309/Բ11     +      +       +     

բ) Ծրագրավուրում Pyton լեզվով 0309/Բ12     +      +       +     

ա) Բնագիտության մաթեմատիկական մոդելներ 0308/Բ10     +        +      +    

բ) Օպտիմիզացիայի մեթոդներ 0308/Բ11     +        + +     +    

ա) Գրաֆային ալգորիթմներ 0307/Բ12 +           +           

բ) Մաթեմատիկական կիբեռնետիկայի տարրեր 0307/Բ13 +         +        +     

Մասնագիտական պրակտիկա 061101.00
.6 

+    + +    +  + +     + +    



 

 

 

 

 

 «ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ (ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ)»  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ 

 

Ընդհանուր  կրթական կառուցամաս 

Պարտադիր դասընթացներ 

 

 

1.1401/Բ01 2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 1 3. 2 ECTS կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5. գործնական -2 ժամ 

6. 1-ի` աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել լեզվի  առանձին բաժինների առանձնահատկությունները, 

 ծանոթացնել լեզվական նորմի չափանիշներին, 

 նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն ու փոփոխությունները։ 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1.ճանաչել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները, 

2. սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները, 

3. ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ, 

2. հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը: 

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ 

1. Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝ 

Գ1. օգտվելով ինֆորմացիայի ժամանակակից աղբյուրներից (տպագիր և առցանց գրականություն) 

դասակարգել և վերլուծել տեղեկատվություն՝ գործնական խնդիրներ ձևակերպելու և գործնական լուծումներ 

առաջարկելու համար  

Գ2. վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել զեկուցումներ, 

և վարել գիտական սեմինարներ: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք, 

 սլայդի ցուցադրում, 

 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները  

1. Ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքը անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով. 

յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:  

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները, 

2. Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները, 
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3. Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները: 

14.Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016: 

2. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007: 

 

 

1.1401/Բ02 2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2 3.2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. գործնական- 2 ժամ 

6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները, 

 ծանոթացնել խոսքի հիմնական արժանիքներին, 

 նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկությունները։ 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1.ճանաչել խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները, 

2. սահմանել լեզվի ու խոսքի հատկանիշները, 

3. ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան լեզվական միավորներ: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

3. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ, 

4. հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը, 

5. կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի): 

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ 

2. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք, 

3. սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝ 

Գ1. օգտվելով ինֆորմացիայի ժամանակակից աղբյուրներից (տպագիր և առցանց գրականություն) 

դասակարգել և վերլուծել տեղեկատվություն՝ գործնական խնդիրներ ձևակերպելու և գործնական լուծումներ 

առաջարկելու համար  

Գ2. վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել զեկուցումներ, և 

վարել գիտական սեմինարներ: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք, 

 սլայդի ցուցադրում, 

 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ստուգարքը բանավոր է, որն անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով: Քննատոմսը 

բաղկացած է երեք հարցից. Առաջին և երկրորդ հարցերը տեսական հարցեր են և գնահատվում են 7-ական 

միավոր, իսկ երրորդ հարցը գործնական առաջադրանք է, որը գնահատվում է 6 միավոր: 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները, 

2. Խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն), 

3. խոսքային վարվեցողություն, 

4. գործառական ոճեր: 

14.Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016: 
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2. Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003: 

3. Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984: 

4. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, Երևան, 1990, 1991: 

 

 

1. 1106/Բ03 2.Հայոց  պատմության հիմնահարցեր-1 3.2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ.  5.դաս.-2ժամ  

6.1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակը հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերի վերաբերյալ 

ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն զարգացած, կենսունակ ազգային 

գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն` 

1. Ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի  հիմնահարցերը,  

2. Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի 

պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները, 

3. Բացատրելու հայոց պետականության ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու 

առանձնահատկությունները հին և միջին դարերում՝ արժևորելով և իր քաղաքացիական գիտակցության 

մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների 

նշանակությունը:   

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ` 

4. Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները, 

5. Կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն հիմնահարցերի 

վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝ 

6. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) գիտակցության մեջ հայոց 

պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների արժևորմանն ու արմատավորմանը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ1. օգտվելով ինֆորմացիայի ժամանակակից աղբյուրներից (տպագիր և առցանց գրականություն) 

դասակարգել և վերլուծել տեղեկատվություն՝ գործնական խնդիրներ ձևակերպելու և գործնական լուծումներ 

առաջարկելու համար. 

Գ2. վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել զեկուցումներ, 

և վարել գիտական սեմինարներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություն, 

2. Սեմինար, 

3. Քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

1. Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Հայ ժողովրդի 

ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական լեռնաշխարհում: Վանի 

թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII դդ.): Հայաստանը Երվանդունիների հարստության օրոք (Ք.ա. VI-III դդ.): Մեծ 
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Հայքի թագավորությունը Արտաշեսյան (Ք.ա. 189-1 թթ.) և Արշակունյաց (66-428 թթ.) հարստությունների օրոք: 

Հայոց մշակույթի Ոսկեդարը: Հայաստանը նախարարական համակարգի ներքո (428-885 թթ.): Հայոց 

թագավորությունը Բագրատունյաց հարստության (885-1045 թթ.) օրոք: Կիլիկիայի հայկական պետությունը 

(1080-1375 թթ.): Քոչվորական ցեղերի արշավանքները Հայաստան: Հայ-վրացական զինակցությունը և 

Զաքարյանների իշխանությունը: Հայաստանը ուշ միջնադարում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի, Երևան, ԵՊՀ 

հրատ., 2012:  

2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի պատմություն (սկզբից 

մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975:   

3. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ., 

«Զանգակ-97» հրատ., 2014:  

 

 

1. 1106/Բ04 2.Հայոց  պատմության հիմնահարցեր-2 3.2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ.  5.դաս.-2 ժամ 

6.2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7.Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակը հայոց նոր ու նորագույն դարերի պատմության առանցքային հարցերի վերաբերյալ 

ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն զարգացած, կենսունակ ազգային 

գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը, 

2. Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի 

հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները, 

3. Բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական պայքարի 

ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները,  

4. Վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց պետականության վերականգնումն ու զարգացումը՝ 

վերարժևորելով և իր գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն 

ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

5. Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները, 

6. Կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հիմնահարցերի վերաբերյալ 

ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

7. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-ազատագրական պայքարի և 

հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների արժևորման արմատավորմանը:  

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ1. օգտվելով ինֆորմացիայի ժամանակակից աղբյուրներից (տպագիր և առցանց գրականություն) 

դասակարգել և վերլուծել տեղեկատվություն՝ գործնական խնդիրներ ձևակերպելու և գործնական լուծումներ 

առաջարկելու համար  

Գ2. վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել զեկուցումներ, 

և վարել գիտական սեմինարներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություն, 

2. Սեմինար, 
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3. Քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայ ազատագրական շարժումը XVI դ. կեսերից մինչև XVIII դ.: Ազատագրական պայքարը Սյունիքում և 

Սյունիքում 1722-1730 թթ.: Ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական պատերազմները և Հայաստանը XIX դ. 

առաջին երեսնամյակում: Հայկական հարցի միջազգայնացումը: Հայ քաղաքական կուսակցությունների 

առաջացումը և հայ ազատագրական շարժումը XIX դ. վերջին – XX դ. սկզբին: Հայոց ցեղասպանությունը: 

Մայիսյան հերոսամարտերը: Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը (1918-1920 թթ.): Խորհրդային 

Հայաստանը (1920-1991 թթ.): Հայերի մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհամարտին: Արցախյան շարժումը 

(1988-1991 թթ.) և պատերազմը (1991-1994 թթ.): Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը (1991 թվականից): 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի, Երևան, ԵՊՀ 

հրատ., 2012:  

2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի պատմություն (սկզբից 

մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975:   

3. Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ., «Զանգակ-97» 

հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016:  

 

1. 1704/ B 01 2. Ռուսաց լեզու - 1 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. գործնական- 4ժամ 

6. 1-ին աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը 

 զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները 

 ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին 

 ծանոթացնել գիտական ոճի առանձնահատկություններին 

 ապահովել  մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների ընկալումը  

 ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը 

 զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները 

 ծանոթացնել ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին 

   

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

●   ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն 

       ●    կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը 

●    մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները 

●    տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին 

 ●    գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

●   կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով 

●   կրճատել/ընդլայնել տեքստը 

●   պատասխանել հարցերին 

●   կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական     

կառուցվածքները   

    գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

●  տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում 

●  տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ  

●   թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում 
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10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 

Գ1. օգտվելով ինֆորմացիայի ժամանակակից աղբյուրներից (տպագիր և առցանց գրականություն) 

դասակարգել և վերլուծել տեղեկատվություն՝ գործնական խնդիրներ ձևակերպելու և գործնական լուծումներ 

առաջարկելու համար  

Գ2. վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել 

զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունքներ 

2. ինքնուրույն աշխատանք 

3. թիմային աշխատանք 

4. բանավոր ներկայացում 

5. հարց և պատասխան 

6. ստուգողական աշխատանք 

7. ուսուցողական ֆիլմի դիտում 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. թեստային առաչադրանք 

2. բանավոր հարցում 

3. ստուգարք 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

   Քերականության հիմնական հարցերը: Խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները: 

   Գիտական ոճի ոճաբանական առանձնահատկությունները: Շարահյուսական կառուցվածքները: 

Գիտական ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները: 

    Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

 

1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: ХНУ, 

2005. 

2. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. 

Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.  

3. Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических специальностей 

(Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: РУДН, 2010. 

  

1. 1704/ B 01 2. Ռուսաց լեզու - 2 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. գործնական-4ժամ 

6. 2-րդ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

   

  ●   զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի      կարողությունները 

  ●   ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն 

  ●   ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

●   ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն 

        ●   ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին համապատասխանող 

ռուսաց լեզվի իմացություն  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

●   կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ 

●  տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը 

● կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող թեստային 

աշխատանք   

    գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
● օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները 

●  օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում 

 

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 

Գ1. օգտվելով ինֆորմացիայի ժամանակակից աղբյուրներից (տպագիր և առցանց գրականություն) 

դասակարգել և վերլուծել տեղեկատվություն՝ գործնական խնդիրներ ձևակերպելու և գործնական 

լուծումներ առաջարկելու համար  

Գ2. վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել 

զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

1. գործնական պարապմունքներ 

2. ինքնուրույն աշխատանք 

3. թիմային աշխատանք 

4. բանավոր ներկայացում/զեկույց/ 

5. բանավեճ 

6. ստուգողական աշխատանք 

7. թեստային աշխատանք 

8. վիկտորինա 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

4. թեստային առաչադրանք 

5. բանավոր հարցում 

6. ստուգարք 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Շարահյուսական կառուցվածքներ: Սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ 

Պարզ և բարդ նախադասություններ: Կապեր և կապական բառեր: Գիտական ոճի ժանրերը և դրանց 

շարադրման սկզբունքները: Մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական սկզբունքները: 

Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

4. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: ХНУ, 

2005. 

5. Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как 
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иностранному. М., 2008-2010. 

6. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. 

Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.  

7. Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку. Обучение 

дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010. 

8. Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому языку для 

иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998. 

 

 

 

1. 0708/Բ01 2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4.   2 ժամ/շաբ. 5. դաս. – 2ժամ 

6.  1-ին` աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8.  Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհայացք և գիտելիք էկոլոգիայի` որպես 

գիտության, բնապահպանության, բնական համակարգերի գործունեության հիմունքների, 

համաշխարհային և Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների մասին, ձևավորել հիմնարար 

գիտելիքներ բնություն–հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրների, բնության հետ 

հասարակության համահունչ զարգացման մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. նկարագրել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմություն, բացատրել 

տնտեսակագիտական էկոլոգիայի հիմունքները և առանձնահատկությունները,  

2. ձևակերպել էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքներիը, 

3. նկարագրել  մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները, 

4. լուսաբանել աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների հիմնական 

էկոլոգիական խնդիրները, 

5. բացատրել բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր սկզբունքները և 

օրինաչափությունները: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. կիրառել և գործնականում իրականացնել ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին, 

կենսաբազմազանության մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցները, 

2. իրականացնել էկոլոգիական տնտեսական հաշվարկներ, ռեսուրսների տնտեսական 

հասանելիության գնահատում, 

3. վերլուծություններ կատարել տնտեսակագիտական էկոլոգիայի ոլորտում ռիկսերի հաշվարկման 

ժամանակ    

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

1. վերլուծել  փաստերը և կատարել հետևություններ,  

2. կազմակերպել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 

Գ2.  վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել 

զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

Դասավանդման ձևեր 

1. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/ և դասախոսություններ:  
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Ուսումնառության ձևեր  

2. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում,  Moodle համակարգում զետեղված 

դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և խմբային քննարկումներ: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

Ստուգարք. Ստուգարքն անցկացվում է թեստային համակարգով,   on-line, տրվում է առավելագույնը 60 

հարց, նախապես կազմված հարցաշարից: 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

 

 Ներածություն: Էկոլոգիայի համառոտ պատմություն, կառուցվածքը, առարկան և օբյեկտը:   

Օրգանիզմների գոյության միջավայրը և պայմաններին հարմարվելը: Կյանքի գոյատեվման հիմնական 

միջավայրերը: Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Կենսացենոզներ:  Էկոհամակարգեր: 

 Նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում: էկոհամակարգերի ինքնազարգացում: Կենսոլորտ: 

 Մարդու փոխազդեցությունը բնության հետ: Մթնոլորտի պահպանությունը: Երկրի կլիմայի 

փոփոխության և անապատացման հիմնախնդիրները:  Ջրային պաշարների պահպանությունը:  

Հողային պաշարների պահպանությունը:  Երկրի կենսաբանական բազմազանությունը: 

Կենսաբազմազանության պահպանությունը: Շրջակա միջավայրը և մարդու առողջությունը:  

 Տնտեսական գործունեության և էկոլոգիական խնդիրների առաջացման մեջ գոյություն ունեցող 

փոխկապակցվածությունը: Էկոլոգիական վերահսկման միջազգային մեխանիզմների հիմնական 

դրութները և միջոցառումները:   

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Մ.Հ. Սարգսյան, Գ.Ֆ. Գալստյան,  Բնապահպահպանություն, դասագիրք, Երևան, 

Ճարտարագետ, 2016թ., 301էջ. 

2. Հովհաննիսյան Ն., Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն», Երևան: 

«ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 2014, 136 էջ. 

3. Գրիդել Տ.Ե., Ալլենբի Բ.Ր. Տնտեսական էկոլոգիա, 2012թ.  

4. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս., Փիրումյան 

Գ.Պ., «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ»: Ուսումնական ձեռնարկ, 

Զանգակ-97, Երևան, 2010, 224 Էջ: 

5. Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան, 2010թ., 311 էջ: 

6. Հայրապետյան Է.Մ. և ուրիշներ, «Շրջակա միջավայրի պահպանություն», Երևան, 2005թ.: 

7. Էկոլոգիական կառավարման համակարգ: ISO 14000 միջազգային ստանդարտ, 2004թ. 

 

 

 

1302/Բ18 2. Փիլիսոփայության  հիմունքներ 3. 4  ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ 5. դաս.-2ժամ, գործ. -2ժամ 

6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսումնասիրել փիլիսոփայական մշակույթի առանձնահատկությունները և փիլիսոփայության 

դերը մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում, 

 վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը, 

 ներկայացնել փիլիսոփայական հիմանական հայեցակարգերի գիտական ու աշխարհայացքային 

հիմնախնդիրները: 

   

http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7856
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7865
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7868
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7868
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7874
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7877
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7880
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7888
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7892
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7895
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 տիրապետել փիլիսոփայության  գիտական - մեթոդաբանական, աշխարհայացքային  և 

արժեքաբանական գործառույթները, 

 հասկանալ  ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և իռացիոնալի 

սահմանազատման սկզբունքները, 

 ճանաչել  քաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափություննեն ու միտումները: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. պարզաբանել  բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները, 

2. տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը, 

3. գնահատել  փակ և բաց համակարգերի զարգացման առանձնահատկությունները, 

4. վերլուծել  հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները : 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

  կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան 

մեթոդներ 

5. իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 

  Գ2.  վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել 

զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում 

2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն 

3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների  համեմատական վերլուծություն 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով 

 

      Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 

Գնահատման չափանիշները՝  անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի 

իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 
 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016 

2. Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012 

3. Канке, В. А. Основы философии, М., 2014. 

4. Губин, В. Д. Философия,  М., 2013.  

5. Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013.  
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1. 1602/Բ 01 2. Անգլերեն-1 3. 4կրեդիտ 

4. 4 / շաբ. 5. գործ. – 4ժամ 

6.  1-ին՝  աշնանային  7.  Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

1. ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների զարգացում, 

2. մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում, 

3. հիմնական մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների 

    ներմուծում և ուսուցում,  

4. մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի տարբերակում և 

թարգմանություն 

     

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա .  մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 1. բացատրել  անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել  քերականական  կառույցները                                                                                                                                                         

  2. ներկայացնլ  մասնագիտական բառային ֆոնդի  հիմնական հասկացությունները,                                                                                                                                                                                                       

բ .   գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 
 3. կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները, 

 4. հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր խոսքի հիմնական 

հմտությունները, 

 

 գ .  ընդհանրական /փոխանցելի/  կարողությունները (եթե այդպիսիք կան). 
 

5. օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական  աղբյուրներից ,    

 

10.  Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 

Գ1. օգտվելով ինֆորմացիայի ժամանակակից աղբյուրներից (տպագիր և առցանց գրականություն) 

դասակարգել և վերլուծել տեղեկատվություն՝ գործնական խնդիրներ ձևակերպելու և գործնական 

լուծումներ առաջարկելու համար  

Գ3. հաջողությամբ ինտեգրվել և աշխատել գիտահետա-զոտական խմբերում, ինչպես նաև 

ղեկավարել գիտաարտադրական միավորումերը: 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ 

2. անհատական և խմբային աշխատանք 

3. անհատական և խմբային  հաղորդակցական առաջադրանք 

4. ինքնուրույն աշխատանք 

 

12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և բանավոր 

ստուգմամբ: 

1. գրավոր  ստուգում  (թեստ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ): 

2. բանավոր ստուգում  (կարդալ, թարգմանել  և վերատադրել  մասնագիտական տեքստը): 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. անգլերենի քերականական կառույցները   

2. ընդհանուր բառապաշարի զարգացում 

3. մասնագիտական անգլերենի  հիմնական բառապաշարը 

4. մասնագիտական անգլերեն լեզվով գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների ներմուծում 

14.  Հիմնական գրականության ցանկ.  /ստորև տրված է օրինակը՝/ 

 

    1.  Toumanyan  S.  “Insight into the science of physics” 2006 

     2.   Хомутова Е.В. “Intensive Course of the English Language for Physicists and Radiophysicists” Моска, 1992. 

     3.   Kirsten A. H. ,  Katz D. M.  “The Physics Toolbox ” 2002 

          

 

 

1. 1602/Բ01 2. Անգլերեն-2 3. 4  կրեդիտ 

4. 4 / շաբ. 5. գործ. – 4ժամ 

6. 2-րդ՝ գարնանային  7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

1. լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապաշարի, 

շարահյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվի  որպես համակարգի այլ առանձնահատկությունների 

մասին, 

2. հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների ներգրավման 

մակարդակի բարձրացում, 

3. մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման կարողությունների և հմտությունների զարգացում, 

4. մասնագիտական տեքստերի ընկալման  կարողությունների զարգացում: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ընկալել, հասկանալ, մեկնաբանել մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու 

կառուցվածքը, 
2. տիրապետել մասնագիտական և ընդհանուր  բառապաշարի հենքային շերտերին՝ դրանց ճշգրիտ 

գործածության նպատակադրմամբ, 
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում  անգլերեն լեզվով ինքնուրույն աշխատանք կատարելու 

սկզբունքների իմացություն 
  բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. իրականացնել գրավոր և բանավոր մասնագիտական տեքստերի ընթերցում, վերարտադրում  և 

թարգմանություն, 

5.  ձևավորել և ներկայացնել բանավոր կապակցված խոսք՝ ուսումնասիրվող մասնագիտական 

թեմաների վերաբերյալ, 

6.  արտահայտել և հիմնավորել կարծիք՝ երկխոսության մեջ մտնելով համակուրսեցիների հետ,  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

7. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային) 

տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով 

 

10.  Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 

Գ1. օգտվելով ինֆորմացիայի ժամանակակից աղբյուրներից (տպագիր և առցանց գրականություն) 

դասակարգել և վերլուծել տեղեկատվություն՝ գործնական խնդիրներ ձևակերպելու և գործնական 
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լուծումներ առաջարկելու համար  

Գ3. հաջողությամբ ինտեգրվել և աշխատել գիտահետա-զոտական խմբերում, ինչպես նաև ղեկավարել 

գիտաարտադրական միավորումերը: 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

2. անհատական և խմբային աշխատանք, 

3. անհատական և խմբային հաղորդակցական  առաջադրանք, 

4. ինքնուրույն աշխատանք 

 

12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և բանավոր 

ստուգմամբ: 

1. գրավոր  ստուգում  (թեստ՝ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ), 

2. բանավոր ստուգում  (կարդալ, թարգմանել  և վերատադրել  մասնագիտական տեքստը): 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1.  մասնագիտական  լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ 

2. անգլերենով մասնագիտական  գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն 

3. դասախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում 

4. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի համադրում և 

շարադրում 

5. գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի օգտագործմամբ: 

 

14.  Հիմնական գրականության ցանկ.  /ստորև տրված է օրինակը՝/ 

 

    1.     Avetikian M., Grigoryan A.  “English for  Students of Physics and Radiophysics”  Yerevan 2006 

    2.     Mkhitaryan Ye. “Basic English for University Student”  Yerevan 2008 

    3.     Margaryan  Ye. “A Guide to Science” Yerevan 2014 

 

 

 

1. 1604/Բ 31 2. Գերմաներեն-1 3. 4-ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. գործ.-4ժամ 

6. 1-ին կիսամյակ/ աշնանային  7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տալ նախնական գիտելիքներ գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության և 

բառագիտության բնագավառներում, 

 ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար: 

 

 

9.  Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 

1. իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները, 

2. պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի մասին, 
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3. ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական կառույցների 

մասին: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4.   ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական 

տարբերակները, 

5. հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,  

6. ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ և 

կիրառել դրանք խոսքում: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

7. ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները, 

8. կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ, 

 

 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 

Գ1. օգտվելով ինֆորմացիայի ժամանակակից աղբյուրներից (տպագիր և առցանց գրականություն) 

դասակարգել և վերլուծել տեղեկատվություն՝ գործնական խնդիրներ ձևակերպելու և գործնական 

լուծումներ առաջարկելու համար  

Գ3. հաջողությամբ ինտեգրվել և աշխատել գիտահետա-զոտական խմբերում, ինչպես նաև ղեկավարել 

գիտաարտադրական միավորումերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

1. գործնական պարապմունք,  

2. ինքնուրույն աշխատանք, 

3. խմբային աշխատանք: 

  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:  

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

1. Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն: Հնչյունաբանական 

տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և բաղաձայնական համակարգերը:  

2. Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի, 

ածականի և բայի ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները: Գոյականի հոլովման 

տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը: Ածականի համեմատության 

աստիճանները: Համեմատության աստիճանների կարգ: Բայի ձևաբանական տիպերը: Լիիմաստ 

և սպասարկու բայեր: Նախդիրների գործառույթը նախադասության մեջ: 

3. Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն, դրանց 

առանձնահատկությունները:  

4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ 

մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն», 

«Գերմանիա»:  
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1.   Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1,  Berlin, 1982. 

2.   Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004. 

3.   Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.  

4.   G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001.   

 

 

1. 1604/Բ 32 2. Գերմաներեն-2  3. 4-ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. գործ.-4ժամ 

6. 2-րդ կիսամյակ/ գարնանային 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները 

գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում, 

 ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական 

գիտելիքները` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման 

նպատակով, 

 ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների գիտելիքները 

գերմաներեն լեզվից: 

 

9.  Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ 

կաղապարների մասին, 

2. ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը, 

3. պատկերացում կազմել երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի վերարտադրության ու 

փոխադրման սկզբունքների մասին:  

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական կաղապարները, 

5. համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը, 

6. կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

7. վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը,  

8. գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը, 

9. մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 

Գ1. օգտվելով ինֆորմացիայի ժամանակակից աղբյուրներից (տպագիր և առցանց գրականություն) 

դասակարգել և վերլուծել տեղեկատվություն՝ գործնական խնդիրներ ձևակերպելու և գործնական 

լուծումներ առաջարկելու համար  

Գ3. հաջողությամբ ինտեգրվել և աշխատել գիտահետա-զոտական խմբերում, ինչպես նաև 

ղեկավարել գիտաարտադրական միավորումերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
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1. գործնական պարապմունք,  

2. ինքնուրույն աշխատանք, 

3. խմբային աշխատանք: 

  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:  

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի կազմության 

հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների հոլովման 

համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները:  

2. Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և 

անանցողական երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը:  

3. Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների կազմությունն ու 

գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական գործառույթը: Ստորոգյալի 

համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Հրամայական եղանակի ձևերը և նրանց քերականական 

հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ կրավորական կառույցները: 

4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական 

շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը», 

«Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2,  Berlin, 1992. 

2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004. 

3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.  

4. Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002. 

 

 

1. 0002/B01 2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն 

3. ECTS կրեդիտ 4 

4.      4 ժամ/շաբ. 5.  դաս. - 2, գործ. - 2 

6.     2-րդ գարնանային կիսամյակ 7.  Ստուգարք 

  8.  Դասընթացի նպատակն է՝ 

 

սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում, ԱԻ-ներում գործելու հմտություններ, 

փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ և տարաբնույթ 

պատահարների ժամանակ հնարավոր վնասվածքների և այլ ախտահարումների դեպքում առաջին   

բուժօգնության ցուցաբերման անհրաժեշտ կարողություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 

1. պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան դիմակայելու 

ուղիները, 

2.    ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից 

իրականացվող միջոցառումների մասին՝ ուղղված բնակչության պաշտպանությանը, 

3. քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները, 
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4. գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսակն ու 

ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին, 

5. տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր ուղիներին ու 

պաշտպանության ձևերին: 
  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 

1. կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ դրսևորելու  

ուղղությամբ, 

2. ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների դեպքերում, 

3. օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից 

իրականացվող միջոցառումների ընթացքում: 

  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

1. կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

2. աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ, 

3. վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի համար: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ2.  վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել 

զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

1. Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք: 

2. Անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ: 

3. Թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում: 

4. Ուսումնամեթոդական վարժանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

Ստուգարք. անց է կացվում բանավոր կարգով և հարցաթերթիկներով  (2 հարց, ուսումնառության 

արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

1. Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ: 

2. Քաղաքացիական պաշտպանություն: 

3. ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

9. Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա., Օհանջանյան Մ.Մ.,Հարությունյան Ա.Ա., Հարությունյան 

Վ.Ս., Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ. «Քաղպաշտպանության և արտակարգ 

իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի համալս. հրատ., 2006, 238 էջ: 

10.  Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ 

իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ: 

11. Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների ուսուցումը» 

(ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44 էջ: 

12. Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր., Երևանի 
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համալս. հրատ., 2011, 36 էջ: 

13. Ս.Ա.Մանուկյան, Գ.Հ.Ճաղարյան «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական 

պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2017 

 

 

 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

Կամընտրական դասընթացներ 

 

1. 1901/Բ01 2.Իրավունքի հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ 5. դաս.-2ժամ 

1. 6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ 7.Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է  

Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական-օրենսդրական կարգավորման 

հիմունքները, մշակել ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտություններ, 

ինչպես նաև ձևավորել իրավական աշխարհայացք ու մշակույթ։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի արդի 

ձևերը, իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքի համակարգի հիմնական ճյուղերը, 

դրանց կարգավորման հիմնական աղբյուրները,  

 տարբերել օրինականություն, իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծ, իրավական 

պատասխանատվություն հասկացությունները,  

 բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, կարգավորման 

առարկան, հիմնադրույթները։ 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի 

աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը,  

 իրականացնել իրավական և սեփական իրավունքների պաշտպանության գործողություններ։ 

 դրսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ: 

գ. գ. ընդհանրական կարողություններ 

 ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,  

 օգտվել իրավական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

օրենսգրքեր, օրենքներ),  

 օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և 

իրավական պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ գիտակցություն, 

պատասխանատվության զգացում։ 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ2. վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել 

զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ: 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

2. անհատական և խմբային աշխատանք, 

3. ինքնուրույն աշխատանք, 

4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա  
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5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում, 

6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես 

տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հասարակություն և պետություն: Իրավունք: Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և 

իրավունքի կենսագործումը։ Իրավունքի ձևերը: Իրավունքի համակարգը: Օրինականություն, 

իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը: 

Սահմանադրական իրավունք: Դատական իշխանություն և դատական համակարգ: Քաղաքացիական 

իրավունք: Աշխատանքային իրավունք: Ընտանեկան իրավունք: Էկոլոգիական իրավունք: Քրեական 

իրավունք: Դատավարական իրավունք: Միջազգային իրավունք։ 

Հիմնական գրականության ցանկը 
1. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ: 

2. ՀՀ քաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքերը: 

3. Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և այլոք, 

Եր., Տիգրան Մեծ, 2014:  

4. Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և 

այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015:  

 

  

1. 1005/Բ01 2. Գործարարության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս. -2ժամ  

6.  4-րդ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամադրել ձեռներեցության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների, ինչպես նաև 

գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ և իմացություն,  

 ուսուցանել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության կազմակերպման 

տեսա-գործնական հիմունքներն անհրաժեշտ հմտությունները, 

 տրամադրել բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք կարող են օգտակար լինել 

շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 սահմանել ձեռներեցության էությունը և հիմնական հասկացությունները, գործարարության 

առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները, գործարարության փուլային զարգացման 

բնորոշիչները և առանձնահատկությունները, 

 ներկայացնել ձեռներեցության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության 

կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեըը, 

 լուսաբանել ձեռներեցության կազմակերպման ձևերը, կառավարման սկզբունքները և   մոտեցումները:  

 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վերլուծել և տարբերակել ձեռներեցության համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզնեսի զարգացման 

համարժեք մոտեցումները, ընտրել գործարարության կազմակերպման ու կառավարման տեսա-

գործնական հիմքերը և դրանց կիրարկման ձևերը,  

 գնահատել ՀՀ-ում գործարար միջավայրը, ներկայացնել գործարարության զարգացման 

հնարավորությունները և խնդիրներն ու ռիսկերը, կանխատեսել գործարարության զարգացման 

հնարավորություններն ու հեռանկարները,  

 օգտվել բիզնես-պլանների մշակման գործիքներից, օգտվել Պորտերի մրցակցային հինգ ուժերի և SWOT 
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վերլուծական գործիքներից և կատարել բիզնես նախագծի արդյունավետության և 

նպատակահարմարության գնահատում, կատարել բիզնես հաշվարկներ, գնահատել հնարավոր 

ֆինանսավորման աղբյուրները 

 
 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ, միջազգային 

կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ, կատարել անհրաժեշտ վերլուծություններ  և այլն, 

 իրականացնել գործարարության  խաղարկային ներկայացումներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 

Գ2.  վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել զեկուցումներ, և 

վարել գիտական սեմինարներ:  

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ  

 ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և դասախոսության նյութերի 

յուրացման ակտիվ մեթոդ. 

-ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝ ինքնուրույն պարապելու 

համար, հանձնարարվում է համապատասխան գրականություն, 

-կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ, 

-այն կրում է խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից  

  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային բնորոշիչները 

1.1. Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման  ձևերը, գործառույթները և խնդիրները 

1.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային 

 առանձնահատկությունները    

1.3. Ձեռներեցության տեսություն. զարգացման փուլերը և դրանց բնորոշիչները: 

Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական հաշվարկներ 

2.1. Կողմնորոշում դեպի շուկա: Ձեռներեցական գաղափարը և դրա գնահատումը: 

2.2. Շուկայական տեղեկատվությունը` ձեռներեցական որոշումների կայացման հիմք: 

Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը 

Թեմա 4. Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը: 

Թեմա 5. Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը:  

5.1. Ձեռներեցի գործողությունների երեք հիմնական ուղղությունները. արտադրության կառավարում, 

կողմնորոշում դեպի շուկա, գործարար կապերի կառավարում 

5.2. Ձեռներեցի գործողությունների սխեման և դրանց ունիվերսալ բնույթը ձեռներեցական գաղափարների 

մշակման փուլում: 

Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները 

Թեմա 7.  Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես. 

7.1. Start-up-երը իբրև ինովացիոն գործարարության արդի ձև. 

   -դրանց հիմնադրման ու զարգացման ձևերը և ֆինանսավորման աղբյուրնևերը, 

   -Start-up տարածքներ և կենտրոններ. միջազգային փորձը, ՀՀ-ի start-up միջավայրը և  

հնարավորությունները:  

7.2. b2b, b2c, c2c, միջնորդային հարթակները, 

7.3.Սոցիալական ձեռներեցությունը: 

Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը 

Թեմա 10. Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և գործառույթները 
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Թեմա 11. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային  

առանձնահատկությունները 

Թեմա 12. Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը.  փոխազդեցությունը և մոտեցումները 

Թեմա 13. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան 

13.1. Ձեռներեցության կազմակերպման մոտեցումները և խնդիրները  

13.2.Բիզնես պլանի էությունը և կառուցվածքը 

       13.3 .Շուկայի ուսումնսիրությունը և վերլուծությունը 

13.4.Բիզնեսի շրջական միջավայրը. արտաքին և ներքին միջավայրերը և դրանց բնորոշիչները 

       13.5.Շուկայավարության, արտադրական և կազմակերպչական պլանների կազմը, կառուցվածքը,   

բնութագրիչները 

       13.6.Ֆինանսավորման ռազմավարություն և ֆինանսական պլան: Ֆինանսական պլանի կառուցվածքը և 

բնութագրիչները 

       13.7.Բիզնես պլանի նորմատիվա-իրավական բնութագիրը 

  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

2. Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 2009, 288с. 

3. Буров В.Ю. “Основы предпринимательства” Уч.пособие Чита, 2011. – 441 с. 

4. Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А.Н.Асаул.–СПб.: АНО ИПЭВ, 2009, 336с. 

5. Питер Ф.Друкер, Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: “И.Д.Вильямс”,2009, 432с.  

6. Попков В. П., Евстафьева Е. В. “Организация предпринимательской деятельности”. Схемы и таблицы, СПб., 

2007, 352 с.  

 

1. 1007/Բ 20 2. Տնտեսագիտության հիմունքներ 3.  2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ.   5.  դաս.-2ժամ 

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ 7.  Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝   ուսանողներին հաղորդել համապատասխան գիտելիքներ տնտեսական 

երևույթների բովանդակության դրանց մեկանաբանության, ժամանակակից տնտեսական համակարգերում 

առկա տնտեսական մեխանիզմների գործողության, դրանց իրավատնտեսական կարգավորման մասին: Այդ 

գիտելիքները կօժանդակեն ուսանողներին՝  իրական կյանքում արդյունավետ տնտեսական որոշումների 

կայացման համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
Բացահայտել տնտեսական համակարգերի կենսագործունեությունը, լուսաբանել հասարակության 

տնտեսական նպատակները և հիմնական տնտեսագիտական  հասկացությունները, 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
              շուկայական տնտեսության պայմաններում և տարբեր տնտեսական իրավիճակներում 

              արդյունավետ հիմնավորված որոշումների ընդունմանը, 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
              յուրաքանչյուր մասնագիտական ոլորտում (ըստ ֆակուլտետների,  

              մասնագիտությունների) որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորմանը: 

 

10.  Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

  

Գ2. վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, 

պատրաստել զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ: 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

      .  դասախոսություններ, առաջադրանքներ, 

      .  դասախոսության ժամանակ առանձնացվող և ուսանողներին առավել կողմնորոշող` իրական կյանքից 

բերված տարբեր օրինակների ներկայացում և պարզաբանում, 

      .  ինտերակտիվ  (փոխներգործուն)  ուսուցման ապահովման համար ուսանողների  հետ տնտեսական 
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քաղաքականության  տարբեր ոլորտներին առնչվող առավել կարևոր հիմնախնդիրների պարզաբանում: 

 

12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

1. Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները: 

2. Հասարակության տնտեսական հիմնահարցերը: Տնտեսական համակարգերը: 

3. Պահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական հավասարակշռությունը: 

4. Սպառողի վարքի մեկանաբանությունը: 

5. Արտադրության ծախքերը ,գնագոյացումը և շուկայական տարբեր կառուցվածքները: 

6. Մակրոտնտեսական ցուցանիշները: 

7. Տնտեսական անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը: 

8. Փողը, բանկային համակարգը, դրամավարկային քաղաքականություն: 

9. Պետական բյուջեն, եկամտային և ծախսային մասերը: 

10. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը: Տնտեսական զարգացման խնդիրները: 

 

14.  Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և հասարակական 

ընտրություն, Երևան, ԵրՊԺՏԻ-ի  ,,Տնտեսագետ,,  հրատարակություն, 1999: 

2.  Հ. Լ. Սարգսյան, Հ. Գ. Մարգարյան, Տնտեսագիտության տեսություն, ուսումնական ձեռնարկ,  

Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017թ.: 

3. Լևոն Խաչատրյան, Լևոն Մարգարյան, Անուշ Խանդամիրյան, Տնտեսագիտության հիմունքներ, 

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (ոչ տնտեսագիտական ֆակուլտետների համար), Երևան, Լիմուշ 

հրատարակչություն, 2014: 

4. Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл Р. Макконнелл, Экономикс. Краткий курс, Москва, Изд-во ,,Инфра-М,,  , 

2015: 

5. www.armstat.am 

6. www.gov.am 

 

 

1. 5302/Բ01 2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. գործ.-2ժամ 

6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է 

 ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց տեխնիկական, 

ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման մասին 

 ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ գործնական 

հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ 

 կատարել հաշվարկներ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ 

 ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային և ավարտական աշխատանքներ, 

հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների պատրաստում և այլն)։ 

http://www.armstat.am/
http://www.gov.am/
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Բ5. կիրառել համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթները ԳԲՀ տիրույթի 

սարքերի արդիական հանգույցների (ալիքատարներ, ռեզոնա-տորներ, ֆիլտրեր և այլն) նախագծման և 

պահանջվող պարամետրերի ապահովման հարցերում: 

Գ1. օգտվելով ինֆորմացիայի ժամանակակից աղբյուրներից (տպագիր և առցանց գրականություն) 

դասակարգել և վերլուծել տեղեկատվություն՝ գործնական խնդիրներ ձևակերպելու և գործնական 

լուծումներ առաջարկելու համար 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

1. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով, հանձնարարվում են խնդիրներ և ինքնուրույն 

առաջադրանքներ: 

2. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում են 

ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով՝ փոխանցվում են էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկում էլ. 

փոստին: 

3. Եզրափակիչ ստուգումներն անցկացվում են համակարգչի միջոցով՝ հանձնարարված 

առաջադրանքների հիման վրա: Կամավորության սկզբունքով հնարավոր է ստուգարքը հանձնել 

առցանց եղանակով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

Ստուգարքն անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ ուսանողի ամփոփիչ աշխատանքի հիման վրա։ 

Առաջադրանքներն հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների վրա։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

Բաժին 1 - Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները։ 
Բաժին 2 - Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ աշխատելու հիմնական 

սկզբունքները: 

Բաժին 3 - Տեքստային փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ: 

Բաժին 4 - Հաշվարկներ էլեկտրոնային աղյուսակներում, դիագրամներ, գրաֆիկներ։ 

Բաժին 5 - Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ՝ ստեղծում և ցուցադրում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

14. Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2010, Microsoft Press, 2010 

15. Ю. Стоцкий, А. Васильев, И.Телина, Microsoft Office 2010, Питер, 2010 

16. Առաջադրանքներ՝ էլեկտրոնային կրիչով: 

+ 

 

1. 1202/Բ23 2. Քաղաքագիտության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2ժամ 

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական ա-

կունքներին, 

   

 ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասի-

րության առարկայական տիրույթին, 
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 ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական հմտութ-

յուններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց 

իմաստն ու նշանակությունը, 

2. պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող 

հիմնահարցերի էությունը, 

3. ընկալել  քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական տեքստերը և 

կատարել թարգմանություններ,      

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ,    

5. կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների մեկնաբանման 

հարցերում,   

6. մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական սոցիոլոգիայի 

հիմնահարցերը    

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
7. օգտվել մասնագիտական գրականությունից, 

8. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 

Գ2.   վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել 

զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

1. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ: 

2. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի 

առաջադրմամբ: 

3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը: 

4. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ պատրաստում: 

5. Բանավոր ներկայացումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հար-

ցաշարից: Ստուգարքն ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 8 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

Թեմա 1՝  Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության օբյեկտը և 

առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Թեմա 2՝ Քաղաքական իշխանության էությունը, 

կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։ Թեմա 3՝  Հասարակության քաղաքական համակարգը։ Պետությունը 

որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Թեմա 4 ՝  Քաղաքական կուսակցություններ և 

կուսակցական համակարգեր։ Թեմա 5՝  Քաղաքական գործընթացներ: Ընտրություններ և ընտրական 

համակարգեր: Թեմա 6՝ Քաղաքական գաղափարախոսություններ: Թեմա 7՝  Քաղաքական էլիտա և 

լիդերություն:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с. 
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2. Гаджиев К.С. Политическая  философия. М., 1999. 

3. Мухаев Р.Т.Теория политики. М.:ЮНИТИ,2005. 

4. Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии : Учебник для студентов 

вузов . – М.: Аспект Пресс, 2006.  

5. Òåîðèÿ ïîëèòèêè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Á.À. Èñàåâà. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2008.- 464 ñ. – (Ñåðèÿ 

§Ó÷åáíîå ïîñîáèå¦). 

 

1. 1107/Բ55 2. Մշակութաբանության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2ժամ 

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը հետազոտող 

գիտակարգերին: 

 ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ առնչվող 

մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ:  

 ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների և ներկա 

մշակութային գործընթացների մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները, մշակույթի 

առաջացման և զարգացման տեսությունները, 

2. ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և զարգացման 

հիմնական օրինաչափությունները, 

3. նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական ոլորտները, 

4. քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների 

օրինաչափությունները,  

5. ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները, պատճառներն ու 

պայմանները, 

2. ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի պատմական և 

լոկալ դրսևորումները,  

3. տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

1. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ, 

2. ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր 

ոլորտներում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ2.  վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել 

զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2. Գործնական պարապմունք 

3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 
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առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:  

2. «Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման 

վերաբերյալ տեսությունները:  

3. Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը: 

4. Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:  

5. Մշակութային գործընթացներ: 

6. Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները: 

7. Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման 

հասկացությունները: 

8. Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը: 

9. Մշակույթը «անհատ»,  «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» կատեգորիաների 

համատեքստում:  

10. Մշակույթը և գենդերը: 

11. Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը: 

12. Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները: 

13. Մշակույթը և լեզուն: 

14. «Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները։ 

15. Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ, 

օրինաչափություններ:  

16. Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ, 

օրինաչափություններ: 

              Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002:  

2. Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004: 

3. Кравченко А. И. Культурология, М., 2003. 

4. Розин  В.М. Культурология. М., 1998. 

5. Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 2001.   

 

 

1. 2101/Բ01 2. Կրոնագիտության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2ժամ,  

6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք  

8. դասընթացի նպատակ(ներ)ը] Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների առաջացման, 

ձևավորման և զարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում դերակատարության մասին, 

ծանոթացնել,  

 տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, դրանց դասակարգման 

սկզբունքների, օրինաչափությունների, առանձնահատկությունների, Հայոց եկեղեցու հիմնական 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ, 

 ծանոթանալ ժամանակակից ավանդական և ոչ ավանդական կրոնների աշխարհայացքային և 

դավանաբանական հիմնարար սկզբունքներին և պաշտամունքային առանձնահատկություններին,  

9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
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 ներկայացնելու կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության մեջ, 

 նկարագրելու ժամանակակից կրոնների և կրոնի պատմական ձևերի ձևավորման ու զարգացման 

պատմությունը, ազգային և համաշխարհային կրոնների բնութագիրը, գլխավոր 

առանձնահատկություններն ու հիմնական գծերը, ոչ ավանդական կրոնների 

առանձնահատկությունները և դասակարգումը,  

 լուսաբանելու Հայոց եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական առանձնահատկությունները և 

ՀՀ արդի կրոնական իրավիճակը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 հասկանալու և վերլուծելու կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը,   

 դասակարգելու կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները, խմբավորելու և համեմատելու 

տարբեր կրոններ,  

 բացահայտելու և վերլուծելու ժամանակակից կրոնների աշխարհայացքային, 

ծիսապաշտամունքային, դավանաբանական առանձնահատկությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում, 

 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ, 

9. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.  

 

Գ2. վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել 

զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում 

հանձնարարված թեմաների շուրջ: 

2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում քննարկումներին: 

3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն 

որոշակի թեմաներով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք. ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր ներկայացման 

հիման վրա:   

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի կառուցվածքը, 

բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաների համակարգը։ «Կրոն» 

հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և պատմական ձևերի դա-

սակարգման սկզբունքները։ Կրոնի վաղ ձևերը: Նախնադարյան (վաղ) հավատալիքներ. 

Դիցաբանություն և կրոն: Բազմաստվածություն և միաստվածություն։ Հայոց դիցաբանություն: Ազգային և 

համաշխարհային կրոնների սահմանումն ու համառոտ բնութագիրը: Ժամանակակից ազգային կրոններ: 

Կրոնը ժամանակակից աշխարհում: Հնդկաստանի ազգային կրոնները (հինդուրիզմ, ջայնիզմ, սիկհիզմ), 

Չինաստանի և ճապոնիայի ազգային կրոնները, (դաոսականություն, կոնֆուցիականություն, սինտո), 

Հուդայականության էությունը և բնութագրիչ առանձնահատկությունները։ Բուդդայականության 

առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային 
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առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները: Քրիստոնեության առաջացումը և 

զարգացումը: Քրիստոնեության դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային 

առանձնահատկությունները: Ուղղափառություն. Կաթոլիկություն. Բողոքականություն, բողոքական 

ավանդական և ոչ ավանդական հարանվանություններ, Հայոց եկեղեցու դավանաբանական և 

ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Իսլամի առաջացումը և զարգացումը, 

դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները: 

Հայաստանի Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։ 

2. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.  

3. Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013. 

4. Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.  

5. Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012. 

 

1302/Բ. 00 2. Բարոյագիտության հիմունքներ 3. 2  ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2ժամ 

6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 վերլուծել ժամանակակից քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական հիմնախնդիրները, 

 կանխատեսել  բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և դրանց 

հետևանքները, 

 ծանոթանալ սիրո, ընտանիքի, կյանքի իմաստի, կրոնի, իրավունքի բարոյական հիմանահրցերին: 

   

9. [դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

6. տիրապետել  բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը, 

7.  ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվերլուծության 

հիմնախնդիրներին: 

8. տիրապետել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման տեխնոլոգիաներին, ինչպես 

նաև սոցիալական կյանքի, բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայի հիմունքներին: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

9.   հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները: 

10.   ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ: 

11.    գնահատել  բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման գործում: 
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

12.  պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը, 

13.  վերլուծել  արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 

   Գ2.  վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել 

զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում 

2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն 

3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների  համեմատական վերլուծություն 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 

       Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 

 Գնահատման չափանիշները՝  անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության   աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի 

իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

1. Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը: 

2.  Բարոյական հարաբերությունների էությունը 

3. Կրոնական էթիկա: 

4. Բիոէթիկա: 

5. Քաղաքական էթիկա: 

6. Սիրո մետաֆիզիկա: 

7. Կյանքի իմաստը: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Апресян Ю. Этика. М., 2004. 

2. Бодрийяр Ж.  Забыть Фуко. СПБ, 2011. 

3. Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014. 

4. Фромм Э. Искусство любить.  М., 2008. 

5. Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010. 
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1. 2203/Բ22 2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս- 2 ժամ 

6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի 

կառուցվածքի և հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով սոցիոլոգիայի 

ուսումնասիրության առարկայի և սոցիոլոգիական աշխարհայացքի առանձնահատկություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները, 

2. ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության կայացման նախադրյալները, գիտությունների 

համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի աշխարհայացքային և էթիկական 

առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության առարկան, 

3. նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչպես նաև 

հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու հրատապ 

սոցիալական հիմնախնդիրներ, 

4. նկարագրելու սոցիալական գործողության և հասարակության սոցիալական կառուցվածքի 

փոխկապվածությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

5. օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու հասարակական 

գործընթացներն ու հիմնախնդիրները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 

   Գ2. վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել 

զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

Դասընթացը ենթադրում է դասախոսություններ, լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ ունկնդրում, 

թե´ մասնակցություն քննարկումներին, ինչպես նաև՝ հանձնարարված գրականության 

արտալսարանային ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բանավոր ստուգման հարցատոմսը 

պարունակում է  2 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները 

2. Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ 

3. Սոցիոլոգիան գիտությունների համակարգում 

4. Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա 

5. Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը 

6. Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը 

7. Մշակույթ, մշակույթի տարրեր 

8. Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա 

9. Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ 

10. Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ 

11. Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում 

12. Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն 
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13. Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն 

14. Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա 

15. Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

(գրականությունը տրամադրվում է դասախոսի կողմից) 

1. Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005. 

2. Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей редакцией и с 

предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE, 2001, 264 с. 

3. Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с. 

4. Macionis J.J. “Sociology”// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012. 

 

1. 1301/Բ02 2. Տրամաբանություն հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2 ժամ 

6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամաբանության դասընթացի հիմնական հասկացությունների և օրենքների ու սկզբունքների 

իմացությունը, որն ունի ինչպես ընդհանուր կրթական, այնպես էլ իմացաբանական ու 

մեթոդաբանական նշանակություն: 

  ուսանողը ոչ միայն բացահայտում և կատարելագործում է իր տրամաբանական 

կարողությունները, այլև ձեռք է բերում գիտելիքներ, որոնք նպաստում են մասնագիտական 

առարկաների տեսությունների հիմնական հասկացությունների ու կառուցվածքի յուրացմանը, 

հետազոտական հմտությունների ձևավորմանը:  

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. հասկանալ  մտքի կառուցվածքը,  

2. իմանալ տրամաբանական կանոնների և օրենքների մասին, որոնք կշռադատության ընթացքում 

ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը, ճշմարիտ 

եզրակացությունների ստացումը և գիտական գիտելիքների հիմնավորվածությունը, 

3. հասկանալ տրամաբանական գիտելիքի էությունը  և գործառնական տեսանկյունները: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. հասկանալ  տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների 

անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ, 

2. ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական 

գործողությունները, 

3. իրականացնել դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների տրամաբանական 

վերլուծություն և գնահատում: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

1. կարողանալ դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ` պահպանելով 

կանոնավոր մտածողության որոշակիության, անհակասականության, հիմնավորվածության և 
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հետևողականության  հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից բխող մասնավոր նորմերի 

պահանջները: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 

Գ2. վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել 

զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1.  դասախոսություն, 

2. քննարկում, 

3. անհատական աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է  առավելագույնը 10 միավոր. 

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճշգրիտ 

մեկնաբանում: 

2.  2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է  առավելագույնը 10միավոր. 

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին բանավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական 

պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

          Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը: Բազմատրամաբանության սկզբունքը: Միտք և 

լեզու: Հասկացություն: Հասկացության ծավալն ու բովանդակությունը: Հասկացության տեսակները: 

Տրամաբանական գործողություններ հասկացությունների հետ: Հասկացության ծավալի բաժանման 

էությունը, տեսակներն ու կանոնները: Սահմանման էությունը, տեսակներն ու կանոնները: 

Դասակարգման էությունը տեսակներն ու կանոնները: Դատողության էությունը և կազմը: Պարզ և բարդ 

դատողություններ, դրանց տեսակները: Տրամաբանական մտածողության հիմնական օրենքները. 

որոշակիության, անհակասականության, հետևողականության և հիմնավորվածության պահանջները: 

Անհրաժեշտ մտահանգումներ, դրանց տեսակները և կոնոնները. պայմանական, բաժանանարար, 

լեմատիկ և անմիջական մտահանգումներ:  

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015: 

2. Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие. М.,2005. 

3. Ивлев Ю.В.,  Логика. Учебник. 3-е издание. М., 2005. 

4. Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М.,2002. 
5. А.Гетманова. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006. 

 

 

1. 1306/Բ17 2. Հոգեբանության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4.  2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2ժամ 

6.  4-րդ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8.    Դասընթացի նպատակն է`  

 մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային մեխանիզմների, 

օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը,  
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 ժամանակակից հոգեբանության ուղղություններին, դրանց կիրառման ոլորտներին 

ծանոթացումը, 

  հոգեբանական կրթվածության և մշակույթի զարգացումը: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

14. ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և դրսևորման 

մեխանիզմները և օրինաչափությունները, 

15. սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը, 

16. սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական ուղղությունները, 

մոտիվացիայի տեսությունները, 

17. ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու հաղորդակցման 

հոգեբանական հիմքերը, 

18.   ներկայացնել փոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ աշխատելու 

հիմնական սկզբունքները:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1.   օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ 

աշխատանքներում, 

2. կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական գործունեությունը հաշվի 

առնելով անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները, 

 

3. կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության 

ժամանակ:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

1. տիրապետել գիտական գրականության  հետ աշխատելու հմտություններին 

2. կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները, 

3. օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի իմացությունը:  

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.   

 

Գ2. վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել 

զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել դասընթացի 

ընթացքում կիրառվող մեթոդները) 

 դասախոսություն, 
 սեմինար պարապմունք, 
 քննարկում,  
 պրակտիկ աշխատանքներ, 
 հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում, 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 

Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի 

իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:  
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

1. Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից հոգեբանության 

ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և մեթոդիկաները: Հոգեբանության 

բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական հիմքերը:  

2.Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ:  

3.Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի տեսությունները:  

4. Միջանձնային ընկալում, միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն: Հաղորդակցում: 

Գործարար հաղորդակցման հոգեբանական մոտեցումները:  

5. Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները:   

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991, 512 էջ 

2. Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ.,  Եր. ԵՊՀ հրատ. 2010, 

204 էջ  

3. Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002. 

4. Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: “Бахрар-М”, 

2002 

5. Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf 

 

 

1. 0404/Բ01 

 

2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2  ժամ/շաբ. 5. դաս.-2ժամ 

6.  4-րդ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

     ծանոթացնել հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական մասնագիտությունների ուսանողներին 

բնագիտական գրագիտության հիմունքներին XXI դարի մակարդակով,  

      ապագա մասնագետին ուսանել բնագիտության, մաթեմատիկայի և հումանիտար գիտությունների 

ուսումնասիրման առարկաների ու մեթոդաբանության ընդհանրություններն ու տարբերությունները` 

զանազան մոլորություններից, նախապաշարմունքներից, սնահավատություններից և, ընդհանրապես, 

փսևդոգիտությունից զերշ պահելու նպատակով: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ներկայացնել բնագիտության հիմնական սկզբունքներն և հայեցակարգերը, 

2. մեկնաբանել գիտության տարբեր բնագավառների ուսումնասիրման մեթոդաբանության ընդ-

հանրություններն  ու տարբերությունները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները հետագա մասնագիտական գործունեության ընթացքում, 

2. կանխարգելել հումանիտար և տեխնածին աղետները 

3. հանգեցնել տարբեր երևույթները պարզ նկարագրական մոդելների և վերլուծել,  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

1. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը, 

2. ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել քննարկումներին  

3. ինքնուրույն զբաղվելու գիտական աշխատանքով և դասավանդել մասնագիտացման որոշ 

դասընթացներ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf
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Ա1. տարբերակել և համակարգել ԳԲՀ տիրույթի հիմնական հաճախային տիրույթներն ու 

ստանդարտները և դրանց նշանակությունը քաղաքացիական և ռազմական նպատակերի 

տեսանկյունից: 

Գ1. օգտվելով ինֆորմացիայի ժամանակակից աղբյուրներից (տպագիր և առցանց գրականություն) 

դասակարգել և վերլուծել տեղեկատվություն՝ գործնական խնդիրներ ձևակերպելու և գործնական 

լուծումներ առաջարկելու համար 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ, 

 Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով, 

 Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների ժամա-

նակ, 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքային. Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 3 հարց` նախապես տրամադրված 

հարցաշարից: 

13. Դասընթացը  բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1` Ընդհանուր դրույթներ: Թեմա 2` Բնագիտության գիտական մեթոդները: Թեմա 3` Բնագի-

տությունը և մաթեմատիկան: Թեմա 4` Ֆիզիկական պատկերացումները և նրանց էվոլյուցիան: Թեմա 5` 
Տիեզերագիտական կոնցեպցիաներ: Թեմա 6` Քիմիական հիմնախնդիրներ: Թեմա 7`Բիոէթիկայի 

ներածություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

Լ. Ս.Ասլանյան, Հ. Ս. Կարայան. Ժամանակակից բնագիտության հայեցակարգերը, Երևան, 2011թ.: 

В. В. Свиридов. Концепции современного естествознания. Питер, 2005. 

В. А. Канке. Концепции современного естествознания.М. Логос. 2002 

Д. А. Симонов. Концепции современного естествознания в вопросах и ответах. М. Проспект,2005. 

А. В. Волошинов. Математика и искусство. М. Просвещение.2000. 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՑ 

Պարտադիր դասընթացներ 

 

1. 0308/Բ01 2.  Մաթեմատիկական անալիզ-1 3.  9 կրեդիտ  

4. 8 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 4ժամ, գործ.- 4ժամ 

6. 1-ին`աշնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով  

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ հենքային մաթեմատիկական 

առարկայի առաջին բաժնեմասից, որը ներառում է գաղափար իրական թվերի մասին, թվային 

հաջորդականությունների տեսությունը, մեկ փոփոխականի ֆունկցիաների սահմանը և 

անընդհատությունը, դիֆերենցիալ հաշիվը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի դերը և նշանակությունը մաթեմատիկական 

առարկաների համակարգում, 
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 ձևակերպել մաթեմատիկական անալիզի նախնական հասկացությունները, 

 բացատրել և նկարագրել խնդիրների լուծման ընթացքը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 գտնել հաջորդականությունների և ֆունկցիաների սահմանները, 

 հաշվել ֆունկցիայի ածանցյալը, 

 վերլուծել ֆունկցիաները ըստ Թեյլորի բանաձևի, 

 հետազոտել և կառուցել ֆունկցիաների գրաֆիկները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա2.    ձևակերպել կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի հետ առնչվող 

տեսությունների հիմնական հայեցակարգերը և սկզբունքները, 

Ա5.    ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն ու 

եղանակները,  

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Նախատեսված են նաև 2 ընթացիկ ստուգումներ՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 1 միավոր արժեքով (75% և ավելի 

մասնակցության դեպքում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Իրական թվեր, թվային հաջորդականություններ: 

 Ֆունկցիայի սահման: 

 Ֆունկցիայի անընդհատությունը: 

 Ֆունկցիայի ածանցյալ: 

 Դիֆերենցելի ֆունկցիաներ, Թեյլորի բանաձևը: 

 Ֆունկցիայի հետազոտում: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. В.А. Ильин, В.А. Садовничий, Бл.Х. Сендов. Математический анализ, т. 1-2.- М.: изд-во МГУ, 

1985. 

2. С.М. Никольский. Курс математического анализа, т.1-2.- М.: Наука, 1983. 

3. Г.М. Фихтенгольц. Курс дифференциального и интегрального исчисления, т.1-3.- М.: Наука, 1966. 

4. Վ.Խ. Մուսոյան. Մաթեմատիկական անալիզ, մաս I.- Երևան, Զանգակ-97, 2009: 

5. Գ.Գ. Գևորգյան, Լ.Հ. Գալստյան, Ա.Կ. Թասլաքյան, Գ.Վ. Միքայելյան, Կ.Ա. Նավասարդյան. 

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք, մաս I.- Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2003: 

 

 

 

 

1. 0307/Բ01 2. Դիսկրետ մաթեմատիկա -1 

 

 

 

3.  4 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս.- 2ժամ, գործ.- 2ժամ 

6. 1-ին`աշնանային կիսամյակ 7. առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ուսանողներին ծանոթացնել բազմությունների տեսության և բինար հարաբերությունների  

հիմնական գաղափարներին և հատկություններին, ինչպես նաև կոմբինատոր 

մաթեմատիկայի հիմնական մեթոդներին։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 արտածել բազմությունների և բինար հարաբերությունների հատկությունները, 

 ներկայացնել կոմբինատոր խնդիրների լուծման հիմնական մեթոդները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 լուծել բազմությունների և բինար հարաբերությունների հետ կապված պարզագույն 

խնդիրներ, 

 կիրառել անդրադարձ առնչությունները, Նյուտոնի երկանդամը, կցման  և 

արտաքսման սկզբունքը կոմբինատոր խնդիրների լուծման համար: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5. ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան 

մեթոդներն ու եղանակները, 

Բ4.  մշակել դիսկրետ խնդիրների լուծման ալգորիթմները, 

Գ1.  գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ,  

 գործնական պարապմունքներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` համապատասխանաբար 

1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Նախատեսված են նաև 2 ընթացիկ ստուգումներ՝ 

յուրաքանչյուրը 2 միավոր առավելագույն արժեքով: Նախատեսված է ինքնուրույն 

աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Բազմություններ, տրման եղանակներ և գործողություններ բազմությունների հետ:  

 Բինար հարաբերությունների և գործողություններ նրանց հետ։ 

 Ֆունկցիոնալ հարաբերություններ, արտապատկերումներ (սուրյեկտիվ, ինյեկտիվ, 

բիեկտիվ), 

 Համասեռ հարաբերություններ, էքվիվալենտության (համարժեքության) և կարգի 

հարաբերություններ,  

 Կոմբինատորիյակի տարրերը: Ընտրույթներ. կարգավոր և ոչ կարգավոր, կրկնվող 

կամ չկրկնվող տարրերով: Ընտրույթների քանակի հաշվման հիմնական բանաձևերը, 

 Կոդավորման եղանակի օգտագործումը որոշ կոմբինատոր խնդիրների լուծման 

համար,  

 Նյուտոնի երկանդամ, 

 Անդրադարձ առնչություններ և Ֆիբոնաչիի հաջորդականության ընդհանուր անդամի 

բարաձևը, 

 Կցման և արտաքսման սկզբունք, պարզագույն օրինակներ: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ռ.Ն. Տոնոյան, Դիսկրետ մաթեմատիկայի դասընթաց, Եր., ԵՊՀ, 1999, 

2. С.В. Яблонский, Введение в дискретную математику, М., Наука, 1979, 

3. Г.П. Гаврилов, А.А. Сапоженко, Сборник задач по дискретной математике, М., Наука, 

1977, 

4. Ф.А. Новиков, Дискретная математика для программистов, СПб., Питер, 2008, 

5. Н.Я. Виленкин, Комбинаторика, М., Наука, 1969, 

6. Г.Дж. Райзер, Комбинаторная математика, М., Мир, 1965, 

7. Дж.А. Андерсон, Дискретная математика и комбинаторика, М., Вильямс, 2003. 

 

 

 
1. 0309/Բ01 2. ԷՀՄ և ծրագրավորում – 1 3. 4 կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2ժամ, գործ.- 2ժամ 

6. 1-ին`աշնանային կիսամյակ 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսուցանել ծրագրավորման հիմունքները ծրագրավորման C++ լեզվի օրինակով:  

  Դասընթացի խնդիրներն են. 

1. ձևավորել հաշվարկման տարբեր համակարգերի թվերի և ԷՀՄ-ում նրանց 

ներկայացման ֆորմատների հետ աշխատելու կարողություններ, 

2. ձևավորել ուսանողների մոտ ալգորիթմական մտածողություն և խնդիրների լուծման 

համար տարբեր ալգորիթմներ մշակելու ունակություններ, 

3. ձևավորել կիրառական խնդիրների լուծման համար C++ լեզվով ծրագրերի 

մշակման, կարգաբերման, իրականացման և վերլուծության գործնական 

հմտություններ: 
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9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը  ունակ կլինի 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 նկարագրել ծրագրավորման C++ լեզվի հիմնական հասկացությունները և 

կառուցվածքները, 

 ներկայացնել տարրական խնդիրների լուծման ալգորիթմները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կառուցել տրված խնդրի լուծման ալգորիթմը և իրականացնել այն 

ծրագրավորման C++ լեզվով, 

 կիրառելով պրոցեդուրային ծրագրավորման սկզբունքները՝ իրականացնել 

ալգորիթմները 

 ենթածրագրերի միջոցով՝ օգտագործելով ֆունկցիաներ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
     ●  կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 

Ա5. ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան 

մեթոդներն   ու եղանակները, 

Բ2. օգտագործել ժամանակակից  ծրագրավորման լեզուներ, մեթոդներ և 

տեխնոլոգիաներ, 

Բ3. մասնակցել  հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի  

       մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովման ստեղծման աշխատանքներին, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ,  

 գործնական պարապմունքներ,  

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

1-ին ընթացիկ քննություն. Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: 

Միավորների քայլը՝ 0,5։ 

2-րդ ընթացիկ քննություն. Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավոր-

ների քայլը 0,5 է: 

Ինքնուրույն աշխատանք. առավելագույնը 3 միավոր՝ տնային առաջադրանքների 
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կատարման և ընթացիկ առաջադիմության համար: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

 Թվերի ներկայացումը (կոդավորումը) ԷՀՄ-ում, ալգորիթմ:  

 Լեզվի լեքսեմներ, տիպ, փոփոխական, գործողություններ, արտահայտություն: 

 Պայմանի և ցիկլի կառուցվածքներ:  

 Ֆունկցիա, ռեկուրսիա: 

 Զանգված: 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Дейтел Х., Дейтел П.Дж., Как программировать на С++. «БИНОМ», Москва, 2000.  

2. Шилдт Г., C++: руководство для начинающих, 2-е издание, Издательский дом 

“Вильямс”, Москва, 2005.     

3. Страуструп Б., Язык программирования С++, «БИНОМ», Москва, 1999. 

 

 
1. 

307/Բ02 

2. Անալիտիկ երկրաչափություն և հանրահաշվի տարրեր- 1 
 

 
 

3.  2 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-1ժամ,  գործ.-1ժամ 

6. 1-ին աշնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ քննությունների 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ուսումնասիրել անալիտիկ երկրաչափության հիմնական գաղափարները, ինչպես նաև 

թվային մատրիցների հիմնական հատկությունները: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 սահմանել վեկտորական հանրահաշվի հիմնական հասկացությունները,  

 մեկնաբանել առաջին և երկրորդ կարգի կորերի և մակերեւույթների տեսությունը 

և դրանց անալիտիկ հետազոտման մեթոդները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կիրառելու մատրիցային հանրահաշվի հիմնական գործողությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գործնականում օգտագործելու ձեռք բերված գիտելիքները գծային հանրահաշվի 

խնդրիների լուծման ժամանակ: 

10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.   ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն 

ու եղանակները, 

Բ5.   կիրառել և մշակել խնդիրների լուծման թվային մեթոդները, 

Գ2.   վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել  դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.  

 դասախոսություն 

 գործնական  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված է ինքնուրույն աշխատանք՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Անալիտիկ երկրաչափություն: 

 Թվային մատրիցներ: Գործողություններ մատրիցների հետ: Դետերմինանտ 

(որոշիչ):   

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. А.Г. Курош, Курс высшей алгебры, М., Наука, 1971, 

2. И.И. Привалов, Аналитическая геометрия, М., Наука, 1966, 

3. Վ․Պ․ Գաբրիելյան, Հանրահաշիվ և երկրաչափություն, ուսումն. ձեռն., Եր., ԵՊՀ հրատ., 

2011, 

4. И.В. Проскуряков, Сборник задач по линейной алгебре, М., Наука, 1984, 
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5. Д.К. Фаддеев, И.С. Соминский, Сборник задач по высшей алгебре, М., Наука, 1977 

 

 

1. 0308/Բ02 2.  Մաթեմատիկական անալիզ-2 3.  7 կրեդիտ  

4. 6 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 4ժամ, գործ.- 2ժամ 

6. 2-րդ`գարնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ հենքային մաթեմատիկական 

առարկայի երկրորդ բաժնեմասից, որը ներառում է անորոշ և որոշյալ ինտեգրալներ, նրանց 

երկրաչափական կիրառությունները, թվային և ֆունկցիոնալ շարքեր, ինչպես նաև 

աստիճանային և Ֆուրիեի շարքեր: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի դերը և նշանակությունը մաթեմատիկական 

առարկաների համակարգում, 

 ձևակերպել ինտեգրման տեսության և շարքերի տեսության հիմնական 

հասկացությունները, 

 բացատրել և նկարագրել մաթեմատիկական անալիզի խնդիրների լուծման ընթացքը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 հաշվել անորոշ և որոշյալ ինտեգրալներ, 

 գտնել թվային շարքերի գումարները, 

 գտնել ֆունկցիոնալ շարքերի գումարները, 

 հաշվել կորի երկարությունը, հարթ պատկերի մակերեսը և տարածական մարմնի 

ծավալը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա2.    ձևակերպել կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի հետ առնչվող 

տեսությունների հիմնական հայեցակարգերը և սկզբունքները, 

Ա5.    ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն 

ու եղանակները,  

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  
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 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` համապատասխանաբար 1, 1, 

1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 

միավոր:  

Նախատեսված են նաև 2 ընթացիկ ստուգումներ՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 1 միավոր արժեքով (75% և ավելի 

մասնակցության դեպքում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Անորոշ ինտեգրալ, ինտեգրման պարզագույն կանոններ: 

 Որոշյալ ինտեգրալ և անիսկական ինտեգրալ: 

 Կորի երկարություն, պատկերի մակերես, մարմնի ծավալ: 

 Թվային շարքեր: 

 Ֆունկցիոնալ շարքեր: 

 Աստիճանային և Ֆուրիեի շարքեր: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. В.А. Ильин, В.А. Садовничий, Бл.Х. Сендов. Математический анализ, т. 1-2.- М.: изд-во МГУ, 

1985. 

2. С.М. Никольский. Курс математического анализа, т.1-2.- М.: Наука, 1983. 

3. Г.М. Фихтенгольц. Курс дифференциального и интегрального исчисления, т.1-3.- М.: Наука, 

1966. 

4. Վ.Խ. Մուսոյան. Մաթեմատիկական անալիզ, մաս II.- Երևան, Զանգակ-97, 2009: 

5. Գ.Գ. Գևորգյան, Լ.Հ. Գալստյան, Ա.Կ. Թասլաքյան, Գ.Վ. Միքայելյան, Կ.Ա. Նավասարդյան. 

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք, մաս II.- Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005: 

 

 

1. 307/Բ03 2. Դիսկրետ մաթեմատիկա -2    

 

 

3. 4 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս.- 2 ժամ, գործ.- 2 ժամ 

6. 2 –րդ գարնանային 

կիսամյակ  

7. եզրափակիչ գնահատումով 

 8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ծանոթացնել ուսանողներին n-չափանի միավոր խորանարդի հիմնական 

հատկություններին, ուսումնասիրել բուլյան ֆունկցիաների հատկությունները և փակ 

դասերը, տալ լրիվության անհրաժեշտ և բավարար պայմանը, ծանոթացնել ֆունկցիոնալ 
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տարրերից սխեմաներին, բուլյան ֆունկցիաների բարդությանը և Շենոնի ֆունկցիային: 

Ծանոթացնել նաև կոդավորման տեսության հիմնական խնդիրներին և մեթոդներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 լուսաբանել բուլյան ֆունկցիաների հատկությունները, 

 ներկայացնել կոդավորման տեսության հիմնական խնդիրները և մեթոդները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 ստուգել բուլյան ֆունկցիաների համակարգի լրիվությունը, 

 բուլյան ֆունկցիայի համար կառուցել լավագույնին մոտ   ֆունկցիոնալ տարրերից 

սխեմա, 

 կառուցել միարժեք զատվող կոդավորման սխեմաներ , օպտիմալ   կամ դրանց 

մոտ կոդեր և 1-սխալ ուղղող կոդեր: 

 տիրապետել դիսկրետ օբյեկտների կառուցման և հետազոտման 

հմտություններին:      

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում:        

10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա2.   ձևակերպել կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի հետ առնչվող 

տեսությունների հիմնական հայեցակարգերը և սկզբունքները, 

Բ4.   մշակել դիսկրետ խնդիրների լուծման ալգորիթմները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն 

 գործնական  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ 

քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 
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տրված սանդղակի): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 n-չափանի միավոր խորանարդ։   

 Բուլյան ֆունկցիա, բանաձև։  Բուլյան ֆունկցիաների որոշ ներկայացումներ:   

 Հիմնական փակ դասեր, լրիվության (Պոստի) թեորեմը։   

 Ֆունկցիոնալ տարրերից սխեմաներ, Շենոնի թեորեմները:  

 Կոդավորման տեսություն, այբբենական կոդավորում, նախածանցային 

կոդավորում: Մակ-Միլլանի անհավասարությունը:  

 Կոդավորման սխեմայի արժեք, օպտիմալ կոդավորում, Հաֆֆմենի կոդ։   

 Սխալներ հայտնաբերող և ուղղող կոդեր, Հեմինգի կոդ։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ռ.Ն. Տոնոյան, Դիսկրետ մաթեմատիկայի դասընթաց, Եր., ԵՊՀ, 1999, 

2. С.В. Яблонский, Введение в дискретную математику, М., Наука, 1979, 

3. Ф.А. Новиков, Дискретная математика для программистов, СПб., Питер, 2008, 

4. Дискретная математика и математические вопросы кибернетики. т. 1, под общей 

ред. С.В. Яблонского, О.Б. Лупанова, М., Наука, 1974, 

5. Г.П. Гаврилов, А.А. Сапоженко, Сборник задач по дискретной математике, М., 

Наука, 1977, 

6. Հ․Ց․ Հակոբյան, Հ․Գ․ Մովսեսյան, Բուլյան Ֆունկցիաներ, խնդիրների ժողովածու, 

ուսումն. ձեռն., Եր., ԵՊՀ հրատ., 2017։ 

 

 
1. 0309/Բ02 2. ԷՀՄ և ծրագրավորում – 2 3. 6 կրեդիտ 

4. 6ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2 ժամ, գործ.- 4 ժամ 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել օբյեկտկողմնորոշված ծրագրավորման 

հիմունքները ծրագրավորման C++ լեզվի օրինակով:  

 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը  ունակ կլինի 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնել օբյեկտկողմնորոշված ծրագրավորման հիմնական 

հասկացություններն ու սկզբունքները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
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 իրականացնել նոր դաս և օգտագործել այն, 

 իրականացնել նոր դաս գոյություն ունեցող դասերի հիման վրա՝ օգտագործելով 

օբյեկտկողմնորոշված ծրագրավորման կոդի կրկնակի օգտագործման 

հնարավորությունները, 

 գրել ծրագրեր C++ լեզվով՝ կիրառելով օբյեկտկողմնորոշված ծրագրավորման 

սկզբունքները, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 ծրագրավորման C++ լեզվի օրինակի հիման վրա բացահայտել օբյեկտ-

կողմնորոշված ծրագրավորման հիմնական ակզբունքները և կիրառել դրանք այլ 

օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորման լեզուներով ծրագրեր գրելու ժամանակ: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 

Ա5. ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան 

մեթոդներն   ու եղանակները, 

Բ2. օգտագործել ժամանակակից  ծրագրավորման լեզուներ, մեթոդներ և 

տեխնոլոգիաներ, 

Բ3. մասնակցել  հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի  

       մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովման ստեղծման աշխատանքներին, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ,  

 գործնական պարապմունքներ,  

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

 

1-ին ընթացիկ քննություն. Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: 

Միավորների քայլը՝ 0,5։ 

2-րդ ընթացիկ քննություն. Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավոր-

ների քայլը 0,5 է: 

Ինքնուրույն աշխատանք. առավելագույնը 3 միավոր՝ տնային առաջադրանքների 

կատարման և ընթացիկ առաջադիմության համար: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
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 Ցուցիչ, հղում, տող: 

 Բազմաչափ զանգված, կառուցվածքային տիպ: 

 Օբյեկտկողմնորոշված ծրագրավորման սկզբունքները, դասեր: 

 Գործողությունների գերբեռնում: 

 Ժառանգում, պոլիմորֆիզմ: 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

4. Дейтел Х., Дейтел П.Дж., Как программировать на С++. «БИНОМ», Москва, 2000.  

5. Шилдт Г., C++: руководство для начинающих, 2-е издание, Издательский дом 

“Вильямс”, Москва, 2005.     

6. Страуструп Б., Язык программирования С++, «БИНОМ», Москва, 1999. 

 

1. 0307/Բ04 
2. Անալիտիկ երկրաչափություն և հանրահաշվի տարրեր- 2 
 

 
 

3.  2 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-1ժամ,  գործ.-1ժամ 

6. 2-րդ՝ գարնանային  կիսամյակ  7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ուսումնասիրել հանրահաշվական հիմնական տարրական կառուցվածքների՝ կոմպլեքս 

և ամբողջ թվերի բազմություններ, տեղադրությունների և բազմանդամների հիմնական 

հատկություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ձևակերպել վեկտորական հանրահաշվի հիմնական հասկացությունները և 

թեորեմները,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 իրականացնել գործողություններ տարբեր ներկայացումներով տրված կոմպլեքս 

թվերի հետ, 

 կիրառելու ամբողջ թվերի մնացքների դասերի հատկությունների և ձևակերպելու   

ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարի կառուցման Էվքլիդեսի ալգորիթմը,  

 ձևակերպելու տեղադրությունների հիմնական հատկությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գործնականում կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գծային հանրահաշվի 

խնդրիների լուծման ժամանակ: 
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10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.   ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն 

ու եղանակներն, 

Բ5.   կիրառել և մշակել խնդիրների լուծման թվային մեթոդները, 

Գ2.   վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել  դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.  

 դասախոսություն 

 գործնական  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Նախատեսված են 

նաև 2 ընթացիկ ստուգումներ՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Նախատեսված է ինքնուրույն աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Կոմպլեքս թվեր:  

 Ամբողջ թվեր:  

 Բազմանդամներ:  

 Տեղադրություններ:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

6. А.Г. Курош, Курс высшей алгебры, М., Наука, 1971, 

7. Վ․Պ․ Գաբրիելյան, Հանրահաշիվ և երկրաչափություն, ուսումն. ձեռն., Եր., ԵՊՀ 

հրատ., 2011, 

8. И.В. Проскуряков, Сборник задач по линейной алгебре, М., Наука, 1984, 

9. Д.К. Фаддеев, И.С. Соминский, Сборник задач по высшей алгебре, М., Наука, 1977 

 

 

1. 0308/Բ03 2.  Մաթեմատիկական անալիզ-3 3.  9 կրեդիտ  

4. 8 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 4ժամ, գործ.- 4ժամ 

6. 3-րդ`աշնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ հենքային մաթեմատիկական 

առարկայի երրորդ բաժնեմասից, որը ներառում է մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների 



 

 

 

 

79 

դիֆերենցիալ հաշիվը, կորագիծ, մակերևույթային, կրկնակի և եռակի ինտեգրալները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի դերը և նշանակությունը մաթեմատիկական 

առարկաների համակարգում, 

 ձևակերպել մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության հիմնական 

հասկացությունները, 

 բացատրել և նկարագրել մաթեմատիկական անալիզի խնդիրների լուծման ընթացքը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 հաշվել մի քանի փոփոխականի ֆունկցիայի սահմանը, 

 կիրառել մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների անընդհատության և 

դիֆերենցելիության վերաբերյալ հիմնական թեորեմները, 

 հաշվել կորագիծ, մակերևույթային, կրկնակի և եռակի ինտեգրալներ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա2.    ձևակերպել կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի հետ առնչվող 

տեսությունների հիմնական հայեցակարգերը և սկզբունքները, 

Ա5.    ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն 

ու եղանակները,  

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` համապատասխանաբար 1, 1, 

1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 

միավոր:  

Նախատեսված են նաև 2 ընթացիկ ստուգումներ՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 1 միավոր արժեքով (75% և ավելի 

մասնակցության դեպքում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Շատ փոփոխականի ֆունկցիաներ: 

 Անբացահայտ ֆունկցիաներ: 

 Կորագիծ և կրկնակի ինտեգրալներ: 
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 Մակերևույթային և եռակի ինտեգրալներ: 

 Պարամետրից կախված ինտեգրալներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

6. В.А. Ильин, В.А. Садовничий, Бл.Х. Сендов. Математический анализ, т. 1-2.- М.: изд-во МГУ, 

1985. 

7. С.М. Никольский. Курс математического анализа, т.1-2.- М.: Наука, 1983. 

8. Г.М. Фихтенгольц. Курс дифференциального и интегрального исчисления, т.1-3.- М.: Наука, 

1966. 

9. Վ.Խ. Մուսոյան. Մաթեմատիկական անալիզ, մաս II.- Երևան, Զանգակ-97, 2009: 

10. Գ.Գ. Գևորգյան, Լ.Հ. Գալստյան, Ա.Կ. Թասլաքյան, Գ.Վ. Միքայելյան, Կ.Ա. Նավասարդյան. 

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք, մաս II.- Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005: 

 

 

1. 0307/Բ05 
2. Հանրահաշիվ-1 

 

 
 

3.  6 կրեդիտ  

4. 6 ժամ/շաբ. 5. դաս.-4ժամ, գործ.-2ժամ 

6. 3-րդ՝ աշնանային  կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Դասական հանրահաշվական կառուցվածքների` խմբերի, օղակների և դաշտերի տեսության 

հիմնական գաղափարների և դրանց ուսումնասիրումը: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 սահմանել խմբերի տեսության հիմնական գաղափարները, ձևակերպել օղակների 

դասակարգումներին, վերջավոր դաշտերի հիմնական հատկությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 օգտագործել դասընթացի ընթացքում ձեռք բերված տեսական գիտելիքները խնդիրների 

լուծման անալիտիկ և ալգորիթմական եղանակները, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները 

10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա1.   լուսաբանել կիրառական մաթեմատիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ժամանակակից խնդիրները և զարգացման ուղղությունները, 

Բ2.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն 
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 գործնական  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ 

քննությունը բանավոր է` 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Խմբերի տեսություն: 

 Օղակներ և դաշտեր: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ա. Ալեքսանյան, Խմբեր, օղակներ, դաշտեր, ԵՊՀ, 2006: 

2. Յու. Մովսիսյան, Բարձրագույն հանրահաշիվ և թվերի տեսություն, ԵՊՀ, 2015:  

3. А.Г. Курош, Теория групп, М․, Гостехнздат, 1953: 

4. Б.Л. ван дер Варден, Алгебра, М., Наука, 1979: 

 

 
1. 0309/Բ03 2. Տվյալների կառուցվածքներ 3. 4 կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2 ժամ, գործ.- 2 ժամ 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել տվյալների աբստրակտ տիպերի և 

տվյալների կառուցվածքների հասկացությունը, դրանց իրականացման և օգտագործման 

եղանակները: 

Ուսումնասիրվում են նաև գրադարանային հիմնական կոնտեյներները, դասերը, 

մեթոդները, ներկայացվում են ալգորիթմների բարդության գնահատման մոտեցումները 

համաձայն տվյալների օգտագործված կառուցվածքների: 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը  ունակ կլինի 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնել տվյալների աբստրակտ տիպերի կառուցման և օգտագործման 

ձևերը, ցուցաբերել գիտելիքներ տարբեր տիպի խնդիրների մշակման մեթոդների 

վերաբերյալ, 

 լուսաբանել որոնման և կարգավորման հիմնական ալգորիթմները:  

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 օգտագործել տարբեր տիպի տվյալների կառուցվածքներ, կիրառել C++-ի 
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հիմնական գրադարանային դասերը, մշակել ծրագրեր, 

 տվյալների կառուցվածքները արդյունավետ օգտագործել կիրառական 

խնդիրներում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 

Ա5. ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան 

մեթոդներն   ու եղանակները, 

Բ2. օգտագործել ժամանակակից  ծրագրավորման լեզուներ, մեթոդներ և 

տեխնոլոգիաներ, 

Բ3. մասնակցել  հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի  

       մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովման ստեղծման աշխատանքներին, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ,  

 գործնական պարապմունքներ,  

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

 

1-ին ընթացիկ քննություն. Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: 

Միավորների քայլը՝ 0,5։ 

2-րդ ընթացիկ քննություն. Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավոր-

ների քայլը 0,5 է: 

Ինքնուրույն աշխատանք. առավելագույնը 3 միավոր՝ տնային առաջադրանքների 

կատարման և ընթացիկ առաջադիմության համար: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

 Տվյալների աբստրակտ տիպեր և կառուցվածքներ: Տվյալների ներկայացման 

հաջորդական և կապակցված եղանակներ: 

 Կապակցված ցուցակներ, պահունակ, հերթ, նախապատվությամբ հերթ: 

Կիրառման ոլորտներ: 
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 Ծառեր, բինար ծառեր, որոնման ծառեր, բուրգեր, գրաֆներ: 

 Հավասարակշռված ծառեր (AVL- ծառեր, B- ծառեր, սև-կարմիր ծառեր): 

  Հեշ-աղյուսակներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

7. Ս.Գ. Սարգսյան,Ա.Ս.Հովակիմյան, Կ.Ս.Դարբինյան, Ս.Ա.Ավետիսյան, 

Ն.Հ.Իսպիրյան Տվյալների կառուցվածքներ , ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, 2010, 187 

էջ: 

8. Топп У., Форд У. Структуры данных в С ++, М., Бином, 2000 г. 

9. Кнут Д. Искусство программирования, том 1, изд-во Вильямс, М., 2000 г. 

10. Ахо А. И др. Структуры данных и алгоритмы, изд-во Вильямс, М., 2000 г. 

11. H.T.Cormen, C.E.Leiserson, R.L.Rivest,C.Stein Introduction to Algorithms.Third Edition. 

The MIT, Press. 2009. 

 

 

1. 307/Բ06 2. Ալգորիթմների տեսություն   

 

 

 

3. 4 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5.դաս.- 2ժամ, գործ.-2ժամ 

6. 3–րդ աշնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով  

 8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ծանոթացնել ուսանողներին ալգորիթմ գաղափարի երկու հիմնական ճշգրտումներին 

(կարգընթաց ֆունկցիաներ, Թյուրինգի մեքենաներ) և նրանց համարժեքությանը, 

ներմուծել համապիտանի ֆունկցիայի գաղափարը և քննարկել նրա գոյության 

հնարավորությունները, ծանոթացնել լուծելի և անլուծելի խնդիրներին, ճանաչելի և 

կիսաճանաչելի բազմություններին և նրանց հատկություններին։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 լուսաբանել ալգորիթմի ճշգրտման տարբեր եղանակներ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կառուցել տարբեր ֆունկցիաներ հաշվող Թյուրինգի մեքենաներ և ապացուցել 

տրված ֆունկցիայի կարգընթացությունը,   
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 ֆունկցիաների տրված բազմության համար կառուցել համապիտանի 

ֆունկցիա, 

 տարբերել լուծելի և անլուծելի խնդիրները, ճանաչելի, կիսաճանաչելի և ոչ 

կիսաճանաչելի բազմությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 վերլուծել առկա խնդիրները և մշակել դրանց լուծման ալգորիթմները: 

10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա1.   մասնագիտական ոլորտում ըմբռնել ժամանակակից ինֆորմացիոն 

տեխնոլոգիաների 

         ստեղծման հիմնադրույթները, 

Բ2.   օգտագործել ժամանակակից ծրագրավորման լեզուներում այս կամ այլ խնդրի 

լուծման 

         հնարավորությունները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն 

 գործնական  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ 

քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Նախատեսված է նաև ինքնուրույն աշխատանք՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Ալգորիթմի ինտուիտիվ գաղափարի ճշգրտման անհրաժեշտություն։ Կարգընթաց 

ֆունկցիաների սահմանումը, նրանց հատկությունները, Չյորչի թեզի 

հիմնավորումը։ 

 Թյուրինգի մեքենաներ, գործողություններ նրանց հետ, կարգընթաց ֆունկցիաների 

հաշվարկելիությունը ըստ Թյուրինգի։ 

 Թյուրինգի մեքենայի աշխատանքային գործընթացի թվաբանականացում։ Ըստ 

Թյուրինգի հաշվարկելի ֆունկցիաների կարգընթացությունը։ Համապիտանի 

ֆունկցիա և նրա կառուցման հնարավորությունը։  
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 Անշարժ կետի վերաբերյալ և n
mS  թեորեմները։   

 Ճանաչելի բազմություններ, նրանց հատկությունները, Ռայսի թեորեմը, անլուծելի 

խնդիրներ։  

 Կիսաճանաչելի բազմություններ, նրանց հատկությունները, Պոստի թեորեմը։ 

 Բազմությունների հանգեցման տարրերը, համապիտանի բազմության 

գաղափարը։  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. А.И. Мальцев, Алгоритмы и рекурсивные функции, Москва, “Наука”, 1986 

2. Х. Роджерс, Теория рекурсивных функций и эффективная вычислимость, Москва, 

“Наука”, 1972 

3. Б.А. Трахтенброт, Сложность вычислений и алгоритмов, Новосибирск, 1972 

4. Ռ.Ն. Տոնոյան, Ա.Ա. Չուբարյան, Ավտոմատներ եւ Թյուրինգի մեքենաներ, Երեւան, 

ԵՊՀ հրատարակչություն, 1984 

5. Հ.Ռ. Բոլիբեկյան, Հ.Գ. Մովսիսյան, Ա.Ա. Չուբարյան, Ալգորիթմների տեսության 

խնդիրների ժողովածու, Երեւան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2008 

6. Մ.Հ. Խաչատրյան, Ալգորիթմների տեսություն, Երևան, Ճարտարագետ, 2013. 

 

 

1. 0309/Բ04 2.  Օպերացիոն համակարգեր 3.  2 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5.   դաս.-2ժամ 

6. 3-րդ`աշնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ  քննությունների 

7. Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ժամանակակից օպերացիոն համակարգերի 

տեսակները, դրանց ներքին կառուցվածքը, հիմնական հասկացությունները, այն 

խնդիրները, որոնք առաջանում են օպերացիոն համակարգերի նախագծման ժամանակ և 

դրանց լուծման ձևերը։ Ձեռք բերել Win32 API միջոցներով աշխատելու պրակտիկ 

հմտություններ։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնել ժամանակակից օպերացիոն համակարգերի տեսակները, 

 լուսաբանել ժամանակակից օպերացիոն համակարգերի հիմնական հասկացություններն 
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ու կառուցվածքները, 

 կկարողանա նկարագրել օպերացիոն համակարգերի հետ աշխատանքը, 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 լուծել այն խնդիրները, որոնք առաջանում են օպերացիոն համակարգերի նախագծման 

ժամանակ, 

 գրել հավելվածներ Win32 API միջոցներով, 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

       Ա5. ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն            

ու    եղանակները, 

       Բ3. մասնակցել նոր ծրագրավորման ապահովման ստեղծմանը, 

       Գ1. գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները ձևակերպել և լուծել 

խնդիրներ: 

11. Կիրառվում է դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևը. 

 դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Առանց  ընթացիկ  գնահատման  դասընթաց, առավելագույնը  20 միավոր  

Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր՝ առավելագույնը 9 միավոր, քննական տոմսը 

պարունակում է 3 հարց. յուրաքանչյուրը 3 միավոր։ 

Ինքնուրույն աշխատանք. Առավելագույնը 8 միավոր, անհատական տնային 

առաջադրանք։ Միավորների քայլը 0,5 է: 

Մասնակցություն դասընթացին. Առավելագույնը 3  միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Օպերացիոն համակարգերի հիմնական հասկացությունները։ Պրոցեսներ, նրանց 

ստեղծումը, իրականացումը։ 

 Հոսքեր։ Հոսքի մոդել։ Հոսքերի իրականացումը։  

 Սեմաֆորներ։ Մյուտեքսներ։ Մոնիտորներ։ Սահմանափակ բուֆերի խնդիրը ։ 

Միջպրոցեսային փոխգործակցություն։ Պետերսոնի ալգորիթմը:  

 Փաթեթային մշակման և իրական ժամանակի համակարգեր։ 

 Վիրտուալ և ֆիզիկական հիշողություն։ Հիշողության կազմակերպման սեգմենտային 

եղանակը։ Էջերի փոխանակման ալգորիթմները։ 
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 Ֆայլային համակարգերի կառուցվածքը: Գործողություններ ֆայլերի հետ։ Կատալոգներ։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Э. Таненбаум Современные операционные системы, Петербург, 2017. 

2. Гордеев А. В. Операционные системы: Учебник для вузов, СПб., Питер, 2009. 

3. Дж. Рихтер Windows для профессионалов, СПб - Питер; изд.”Русская Редакция” 2001. 

4. Дж. М. Харт Системное программирование в среде Windows, Москва; изд.”Вильямс” 2005. 

 

 

1. 0307/Բ07 
2. Գրաֆների տեսություն 

 

 
 

3.  2 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2ժամ 

6. 4-րդ  գարնանային կիսամյակ  7. առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

ուսանողներին ծանոթացնել գրաֆների տեսության հիմնական հասկացություններին, 

խնդիրների դրվածքներին և դրանց լուծման եղանակներին, ինչպես նաև ձևավորել ուսանողների 

մոտ գրաֆների տեսության հիմնական գաղափարների, տեսական հայտնի արդյունքների և 

նրանց ուսումնասիրման և կիրառման ունակություն: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 լուսաբանել գրաֆների տեսության հիմնական գաղափարներն ու թվային 

բնութագրիչները, 

 ներկայացնել գրաֆների տեսության հիմնական թեորեմները,   

 ձևակերպել գրաֆների որոշ դասերի հիմնական հատկությունները և արդյունքները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կառուցել գրաֆի տարբեր ենթագրաֆներ,  

 գտնել գրաֆների տարբեր թվային բնութագրիչներ,  

լուծել գաֆների տեսության պարզագույն խնդիրներ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա1.  լուսաբանել կիրառական մաթեմատիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների  

ժամանակակից խնդիրները և զարգացման ուղղությունները, 

Բ4.  մշակել դիսկրետ խնդիրների լուծման ալգորիթմները, 

Գ1.  գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
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 դասախոսություն 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Նախատեսված են 

նաև 2 ընթացիկ ստուգումներ՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Նախատեսված է ինքնուրույն աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Հիմնական հասկացություններ, գրաֆի սահմանումը, տեսակները և տրման եղանակները: 

Աստիճաններ, ենթագրաֆներ և ճանապարհներ: Էյլերի թեորեմը աստիճանների 

վերաբերյալ, գործողություններ գրաֆների հետ:    

 Կապակցված գրաֆներ: Երկկողմանի գրաֆներ, Քյոնիգի  թեորեմ: Ծառեր, ծառի 

հատկությունները, Կելլիի թեորեմ: 

 Կապակցվածություն, կողային կապակցվածություն, հիմնական բնութագրիչները և նրանց 

հատկություններ: 

 Էյլերյան և համիլտոնյան  գրաֆներ: Գրաֆում էյլերյան ցիկլի և ճանապարհի գոյության 

անհրաժեշտ և բավարար պայմանները: Գրաֆում համիլտոնյան ցիկլի գոյության 

անհրաժեշտ, բավարար պայմաններ: 

 Ֆակտորներ, անկախ բազմություններ, զուգակցումներ և ծածկույթներ, հիմնական 

արդյունքները:    

 Հարթ և հարթվող գրաֆներ, Էյլերի թեորեմը հարթ գրաֆների վերաբերյալ: Գաղափար 

Պոնտրյագին-Կարատովսկու թեորեմի մասին:    

 Գրաֆի ներկումներ, հիմնական արդյունքները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. D.B. West, Introduction to Graph Theory, Prentice-Hall, New Jersey, 2001, 

2. J.A. Bondy, U.S.R. Murty, Graph Theory, Springer, 2008, 

3. Ф. Харари, Теория графов, М., Мир, 1973, 

4. В.А. Емеличев, О.И. Мельников, В.И. Сарванов, Р.И. Тышкевич, Лекции по теории 

графов, М., Наука, 1990, 

5. Պ.Ա. Պետրոսյան, Վ.Վ. Մկրտչյան, Ռ.Ռ. Քամալյան, Գրաֆների տեսություն, ուսումն. 

ձեռն., Եր., ԵՊՀ հրատ., 2015 

 

 
1. 0309/Բ05 2. ԷՀՄ ճարտարապետույթուն և ասեմբլեր լեզու  3. 4 կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2 ժամ, գործ.- 2 ժամ 
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6. 4-րդ՝ գարնանային 

կիսամյակ 

7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է լուսաբանել ԷՀՄ-ի կառուցվածքը, տվյալների ներկայացումը, 

հրամանների համակարգը, ընդհատումների համակարգը Intel x86 պրոցեսորների համար: 

Ներկայացնել ասեմբլեր ցածր մակարդակի լեզուն, ասեմբլեր լեզվի դիրեկտիվները, 

մակրոմիջոցները: 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը  ունակ կլինի 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 լուսաբանել Intel x86 պրոցեսորների առանձնահատկությունները, 

 լուսաբանել տվյալների ներկայացումը, հրամանների համարկարգը, հրամանի 

ֆորմատը, 

 ներկայացնել  հասցեավորման եղանակները 

 իրականացնելու պաշտպանված ռեժիմներում հիշողության և ընդհատումների 

 կազմակերպումը, 

 բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 գրել ծրագրեր ասեմբլեր լեզվով Intel x86 պրոցեսորների համար DOS 

միջավայրում 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 

Ա5. ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան 

մեթոդներն   ու եղանակները, 

Բ2. օգտագործել ժամանակակից  ծրագրավորման լեզուներ, մեթոդներ և 

տեխնոլոգիաներ, 

Բ3. մասնակցել  հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի  

       մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովման ստեղծման աշխատանքներին, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ,  

 գործնական պարապմունքներ,  

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

 

1-ին ընթացիկ քննություն. Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: 
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Միավորների քայլը՝ 0,5։ 

2-րդ ընթացիկ քննություն. Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավոր-

ների քայլը 0,5 է: 

Ինքնուրույն աշխատանք. առավելագույնը 3 միավոր՝ տնային առաջադրանքների 

կատարման և ընթացիկ առաջադիմության համար: 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Ընդհանուր հասկացություններ։ 

 Հրամանների համակարգեր։ 

  Հիշողության կազմակերպում։ 

 Ընդհատումների մեխանիզմ։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. Intel® 64 and IA-32 Architectures - Software Developer’s Manual, 2017.  

2. Зубков С.В. Assembler - язык неограниченных возможностей. 1999.  

3. Ա. Հ. Առաքելյան, Շ. Ա. Բաղդասարյան, Կ. Գ. Գալստյան,.. ԻՆԹԵԼ x86 ԱՍԵՄԲԼԵՐ 

(իրական ռեժիմ): Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: -Եր.,ԵՊՀ հրատ., 2016: 

 

 

1. 0308/Բ04 2.  Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսություն 3.  6 կրեդիտ  

4. 6 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 4ժամ, գործ.- 2ժամ 

6. 4-րդ`գարնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կոմպլեքս փոփոխականի 

ֆունկցիաների տեսության հիմնական դրույթներին, որոնք ունեն կարևոր նշանակություն 

գործնական խնդիրները լուծելիս և կօգնեն յուրացնել այլ մաթեմատիկական դասընթացները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնել կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության դերը և 

նշանակությունը մաթեմատիկական առարկաների համակարգում, 

 ձևակերպել կոմպլեքս անալիզի նախնական հասկացությունները, 

 բացատրել և նկարագրել խնդիրների լուծման ընթացքը: 
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վերլուծել անալիտիկ ֆունկցիաները Թեյլորի և Լորանի շարքերի, 

 գործնականում իրականացնել անալիտիկ ֆունկցիաների շարքերի վերլուծման 

բանաձևերը, 

 հաշվել իրական ինտեգրալները մնացքների մեթոդով: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա2.    ձևակերպել կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի հետ առնչվող 

տեսությունների հիմնական հայեցակարգերը և սկզբունքները, 

Ա5.    ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան 

մեթոդներն ու եղանակները,  

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` համապատասխանաբար 1, 1, 

1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 

միավոր:  

Նախատեսված են նաև 2 ընթացիկ ստուգումներ՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 1 միավոր արժեքով (75% և ավելի 

մասնակցության դեպքում):  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Կոմպլեքս թվեր, կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաներ: 

 Կոմպլեքս ինտեգրում: 

 Անալիտիկ ֆունկցիաների շարքեր: 

 Միարժեք ֆունկցիաների մեկուսացված եզակի կետեր, Լորանի շարք: 

 Ֆունկցիայի մնացք, կիրառություններ: 

 Լոգարիթմական ածանցյալի մնացք: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. И.И. Привалов. Введение в теорию функций комплексного переменного.- М.: Наука, 1977. 

2. А.Г. Свешников, А.Н. Тихонов. Теория функций комплексной переменной.- М.: Наука, 1967. 

3. Ю.В. Сидоров, М.В. Федорюк. Лекции по теории функций комплексного переменного.- 

М.: Наука, 1982. 

4. Ա.Ս. Կիտբալյան, Մ.Ա. Հակոբյան, Լ.Վ. Միքայելյան. Կոմպլեքս փոփոխականի 

ֆունկցիաների տեսության խնդիրներ և վարժություններ.- Երևան, ԵՊՀ հրատ.,1990. 

 

 

 

1. 0307/Բ08 
2. Հանրահաշիվ-2 

 

 
 

3.  7 կրեդիտ  

4. 6 ժամ/շաբ. 5. դաս.-4ժամ, գործ.-2ժամ 

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ 7. եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Դասընթացի նպատակն է վերջավոր չափանի գծային տարածությունների տեսության և 

դրանցում գործող գծային օպերատորների ուսումնասիրումը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Տիրապետել գծային վերջավոր չափանի տարածություններում գործող գծային 

օպերատորների տեսության հիմնական արդյունքներին, 

 տիրապետել գծային օպերատորի մատրիցի եւ քառակուսային ձեւերի կանոնական 

տեսքերի բերման ալգորիթմներին: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 օգտագործել ստացված գիտելիքները ինֆորմատիկայի այլ բնագավառներում 

խնդիրների լուծման նպատակով, օրինակ կոդավորման տեսության, ծածկագրման եւ 

այլն։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա2.   ձևակերպել կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի հետ առընչվող 

տեսությունների հիմնական հայեցակարգերը և սկզբունքները, 

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները: 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն 
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 գործնական  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ 

քննությունը բանավոր է` 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Թեմա 1 Գծային տարածություններ, գծային անկախություն, գծային թաղանթ, 

բազիս, անցման մատրիցը, ենթատարածությունների գումարը, ֆակտոր-

տարածություն, n-չափանի տարածությունների իզոմորֆիզմը: 

 Թեմա 2 Գծային օպերատորներ, գծային օպերատորի միջուկը և պատկերը, գծային 

օպերատորի ներկայացումը մատրիցով, գծային օպերատորի ռանգը, Սիլվեստրի 

անհավասարությունները: 

 Թեմա 3 Գծային հավասարումների համակարգեր, Գաուսի ալգորիթմը: 

 Թեմա 4 Գծային օպերատորի սեփական արժեքները, բազմանդամային 

մատրիցների Սմիթի նորմալ տեսքը, ինվարիանտ ենթատարածություններ,  

վերացնող և մինիմալ բազմանդամներ, ցիկլիկ ենթատարածություններ, 

օպերատորի բնութագրիչ մատրիցի «վերացնող» հատկությունը, տարածության 

տրոհումը ցիկլիկ ենթատարածությունների, տարածության տրոհումը 

ինվարիանտ ենթատարածությունների, տարածությանը տրոհումը ցիկլիկ 

ենթատարածությունների, որոնց մինիմալ բազմանդամներն անվերածելի 

բազմանդամների աստիճաններ են, գծային օպերատորի մատրիցի նորմալ տեսքը, 

մատրիցի Ժորդանյան նորմալ տեսքը, մատրիցի Ժորդանյան նորմալ տեսքն 

իրական թվերի դաշտի դեպքում: 

 Թեմա 5 Ունիտար և Էվքլիդեսյան տարածություններ, օրթոնորմալ բազիսներ, 

գծային հավասարումների համակարգերի լուծման Լանցոշի ալգորիթմը, ունիտար 

(օրթոգոնալ) մատրիցներ, օրթոգոնալ լրացում, համալուծ օպերատոր, նորմալ 

օպերատորներ, նորմալ օպերատորները Էվքլիդեսյան տարածություններում, 

ունիտար (օրթոգոնալ) օպերատորներ, հեռմիտյան (սիմետրիկ) օպերատորներ: 

 Թեմա 6 Քառակուսային ձևեր: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

5. Ա․Ալեքսանյան, Գծային հանրահաշիվ, ԵՊՀ հրատ․, Երեւան, 2006 թ․ 

6. А.И. Мальцев, Основы линейной алгебры, М., Наука, 1970 

7. А.Г. Курош, Курс высшей алгебры, М., Наука, 1971 

8. И.М. Гельфанд, Лекции по линейной алгебре, М., Наука, 1971 

 

 

1. 0307/Բ09 
2.  Մաթեմատիկական տրամաբանություն  

 

3. 4  կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս.- 2ժամ, գործ.-2ժամ 

6. 4 –րդ գարնանային 
կիսամյակ  

7. եզրափակիչ գնահատումով 

 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ծանոթացնել ուսանողներին տեսությունների ֆորմալիզացման անհրաժեշտությանը, 

հնարավորություններին, ֆորմալ տեսությունների հատկություններին և կիրառման 

ոլորտներին։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

   ներկայացնել ֆորմալ տեսությունների սահմանման հնարավորությունները, 

նրանց ներկայացվող պահանջները և հատկությունները, 

   ձևակերպել ֆորմալ տեսությունների հատկություններին վերաբերող հայտնի 

պնդումները  և նրանց կիրառությունները,      

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 աշխատել աքսիոմատիկ տեսությունների սահմաններում,  

 հետազոտել ֆորմալ տեսությունների հատկությունները, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 կատարել ճշգրիտ և տրամաբանված դատողություններ: 

10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա1.   մասնագիտական ոլորտում առաջնորդվել տրամաբանական դատողությունների հստակ 

ձևավորված կանոններով, 

Բ2.   օգտագործել ժամանակակից ծրագրավորման լեզուների կիրառման ընթացքում 

տրամաբանական խիստ ձևակերպված կանոնները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները: 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն 
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 գործնական  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ 

քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Նախատեսված է նաև ինքնուրույն աշխատանք՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Տարբեր տեսություններում առաջացած հակասությունները և 

անհեթեթությունները որպես տեսությունների ֆորմալիզացման անհրաժեշ-

տության խթանիչ։ Ֆորմալ տեսության սահմանման տարբեր եղանակներ։ Ֆորմալ 

տեսություններին ներկայացվող պահանջները: 

 Ասույթային դասական հաշվի ներկայացում, նրա անհակասելիությունը, 

լրիվությունը, լուծելիությունը։   

 Առաջին կարգի ֆորմալ տեսության սահմանումը: Մեկնաբանություններ, նրանց 

հատկությունները։ Առաջին կարգի պրեդիկատային հաշվի համակարգեր, նրանց 

անհակասելիությունը։ Գյոդելի թեորեմը պրեդիկատային հաշվի լրիվության 

մասին (Հենկինի, Սկոլեմի ապացույցները)։ 

 Ֆորմալ թվաբանությունը որպես առաջին կարգի տեսության օրինակ։ Ֆորմալ 

թվաբանության հնարավորությունները։ Գյոդելի թեորեմը ֆորմալ թվաբանության 

ոչ լրիվության մասին։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Мендельсон Э., Введение в математическую логику, Москва, “Наука”, 1971 

2. Клини С.К., Введение в метаматематику, И. Иностр. Литер., Москва, 1957 

3. Лавров И.А., Максимова Л.Л., Задачи по теории множеств, математической 

логике и теории алгоритмов, М., "Физматлит", 2001. 

 

 

1. 0309/Բ06 
2.  Մեքենայական ուսուցում Python լեզվով 

 

 
 

3.  4 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2ժամ, գործ.- 2ժամ 

6. 5-րդ`աշնանային կիսամյակ  7. առանց եզրափակիչ գնահատման 

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին  սովորեցնել մեքենայական ուսուցման 
ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները, ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ, որոնք 

անհրաժեշտ են մեքենայական ուսուցման համակարգերում օգտագործվող ալգորիթմները 

հասկանալու և կիրառելու համար, տարբեր խնդիրներ ձևակերպելու և լուծելու գործընթացում: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 լուսաբանելու մեքենայական ուսուցման ժամանակակից ձևերը և մոդելները,  

 ներկայացնելու մեքենայական ուսուցման ալգորիթմները,  

 մշակելու և օգտագործելու տվյալ խնդրի համար մեքենայական ուսուցման տարբեր 

մոդելներ, իրականացնելու համեմատական վերլուծություն, արդյունավետն ընտրելու 

նպատակով: 

 

 բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կտիրապետի տվյալ խնդրի համար մեքենայական ուսուցման տարբեր մոդելների 

օգտագործման հմտություններին, 

 կկարողանա կատարել համեմատական վերլուծություն, տեխնոլոգիաներից 

արդյունավետն ընտրելու նպատակով, 

 օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ 

և հաշվետվություններ), 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
կիրառել ձեռք բերված տեսական և գործնական գիտելիքները պրակտիկ խնդիրների 

լուծման համար: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 Ա5.   ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն 

ու եղանակները,  

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի  ժամանակակից  գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները, 

     Գ2.  վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն, 

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

1-ին ընթացիկ քննություն. 
Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պա-

րունակում է 4 հարց  2-ական միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,25 

է: 

2-րդ ընթացիկ քննություն.  
Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պա-

րունակում է 4 հարց,  յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր առավելագույն արժեքով: Միա-

վորների քայլը 0,25 է: 

Ինքնուրույն աշխատանք. առավելագույնը 2 միավոր՝ տնային առաջադրանքների 

կատարման համար: 
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Մասնակցություն դասերին.  Առավելագույնը 2 միավոր՝ դասերին մասնակցության և 

ակտիվության համար: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Դասակարգման և կանխատեսման մեթոդներ:  

 Մեքենայական ուսուցման  ձևերը ( ուսուցչով և առանց  ուսուցչի): 

  Տվյալների նախնական մշակման ձևեր: Լոգիստիկ դասակարգիչ:  

 Արհեստական նեյրոնային ցանցեր: 

 Հակադարձ բաշխման սխալանքների ալգորիթմ:  

 Խորը ուսուցում և CNN նեյրոնային ցանցեր: 

  Կլաստեր վերլուծություն, նրա հիմնական ալգորիթմները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Джоши Пратик, Искусственный интеллект с примерами на Python."Диалектика, 2019.448 с. 

2. Н.Ю. Золотых, Машинное обучение и анализ данных (Machine Learning and Data Mining), 2016 , 

http://www.uic.unn.ru/~zny/ml 

3. И.В.Левченко и др.,Основы искусственного интеллекта :учеб.пособие/ -М. :Образование и 

информатика, 2019. 95 с.  

4. Воронцов К.В. , Машинное обучение, 2016, http://www.machinelearning.ru 

5. В.А. Касторнова, Системы искусственного интеллекта как технологическая основа решения 

задач обучения на примере предметной области, 2018 

1. www.williamspublishing.com  Введение в машинное обучение с помощью Python. 

2. http://www.coursera.org/  

3. http://www.intuit.ru/  

 

 

1. 0308/Բ05 2.  Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ 3.  7 կրեդիտ  

4. 6 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 4ժամ, գործ.- 2ժամ 

6. 5-րդ`աշնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով  

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել սովորական դիֆերենցիալ 

հավասարումների և համակարգերի ընդհանուր տեսությունը, Կոշիի խնդիրը, եզրային 

խնդիրները, գծային հավասրումները և համակարգերը, հավասարումների լուծումների 

կայունության տեսությունը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

http://www.uic.unn.ru/~zny/ml
http://www.machinelearning.ru/
http://www.williamspublishing.com/
http://www.coursera.org/
http://www.intuit.ru/
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 ներկայացնել դիֆերենցիալ հավասարումների տեսության հիմնական խնդիրները, 

 ձևակերպել Կոշիի խնդրի լուծման գոյության և միակության վերաբերյալ թեորեմները, 

 վերհիշել դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման հիմնական մեթոդները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 լուծել հատուկ տիպի դիֆերենցիալ հավասարումներ, 

 լուծել հաստատուն գործակիցներով գծային  հավասարումներ և հավասարումների 

համակարգեր, 

 հետազոտել դիֆերենցիալ հավասարումների և համակարգերի լուծումների վարքը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները,  

 վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել նրանց լուծման եղանակները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.   ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն 

ու եղանակները,  

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի  ժամանակակից  գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները, 

Գ2.    վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` համապատասխանաբար 1, 1, 

1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 

միավոր:  

Նախատեսված են նաև 2 ընթացիկ ստուգումներ՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 1 միավոր արժեքով (75% և ավելի 

մասնակցության դեպքում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Առաջին կարգի ինտեգրվող դիֆերենցիալ հավասարումները: 

 Հաստատուն գործակիցներով գծային հավասարումների և համակարգերի լուծման 

մեթոդները: 

 Փոփոխական գործակիցներով գծային հավասարումների և համակարգերի ընդհանուր 

տեսությունը: 

 Դիֆերենցիալ հավասարումների որակական տեսությունը: Գոյության և միակության 

թեորեմները: 

 Ինքնավար համակարգի ինքնահատվող հետագծերի կայունության տեսությունը: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. И.Г. Петровский. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений.- М.: 

Наука, 1984. 

2. Л.С. Понтрягин. Обыкновенные дифференциальные уравнения.- М.: Наука, 1982. 

3. А.Ф. Филлипов. Сборник задач по обыкновенным дифференциальным уравнениям.-М.: 

Наука, 1992. 

4. Հ.Գ. Ղազարյան, Ֆ.Հ. Մամիկոնյան, Ա.Հ. Հովհաննիսյան, Գ.Ա. Կարապետյան. 

Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ.- Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1988. 

5. Հ.Գ. Ղազարյան, Ա.Հ. Հովհաննիսյան, Տ.Ն. Հարությունյան, Գ.Ա. Կարապետյան. 

Դիֆերենցիալ հավասարումներ.- Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2002. 

 

 

 

1. 0308/Բ06 2.  Ֆունկցիոնալ անալիզ 3.  4 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 4ժամ 

6. 5-րդ`աշնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ ֆունկցիոնալ անալիզի 

հիմունքներից, ծանոթացնել այդ առարկայի ժամանակակից մեթոդներին և նրանց 

կիրառություններին, ինչպես զուտ մաթեմատիկական, այնպես էլ բնագիտական 

խնդիրներում:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 լուսաբանել ֆունկցիոնալ անալիզի դերը և նշանակությունը մաթեմատիկական 

առարկաների համակարգում, 

 ձևակերպել ֆունկցիոնալ անալիզի հիմնական սկզբունքները, 

 հիմնավորել մաթեմատիկական խնդիրների լուծման մեթոդները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կիրառել գծային անալիզի հիմնական սկզբունքները մաթեմատիկայի տարբեր 

բնագավառներում, 

 լուծել խնդիրներ ֆունկցիոնալ անալիզի կիրառմամբ, 

 հաշվել կամ գնահատել գծային օպերատորների նորմը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները,  

 վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել նրանց լուծման եղանակները: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա2.    ձևակերպել կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի հետ առնչվող 

տեսությունների հիմնական հայեցակարգերը և սկզբունքները, 

Ա5.   ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն 

ու եղանակները,  

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի  ժամանակակից  գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` համապատասխանաբար 1, 1, 

1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 

միավոր:  

Նախատեսված է ինքնուրույն աշխատանք՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 1 միավոր արժեքով (75% և ավելի 

մասնակցության դեպքում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Մետրիկական տարածություններ: 

 Գծային տարածություններ, գծային օպերատորներ և ֆունկցիոնալներ: 

 Գծային նորմավորված տարածություններ: 

 Գծային օպերատորներ նորմավորված տարածություններում: 

 Գծային անալիզի հիմնական սկզբունքները և նրանց կիրառությունները: 

 Հիլբերտյան տարածություններ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

6. А.Н. Колмогоров, С.В. Фомин. Элементы теории функций и функционального анализа.- М.: 

Наука, 1981. 

7. Л.А. Люстерник, В.И. Соболев. Краткий курс функционального анализа.- М.: Высшая школа, 

1982. 

8. Ф. Рисс, Б. Секефальви-Надь. Лекции по функциональному анализу.- М.: Мир, 1979. 

9. К. Иосида. Функциональный анализ.- М.: Мир, 1967. 

10. А.А. Кириллов, А.Д. Гвишиани. Теоремы и задачи функционального анализа.- М.: Наука, 

1979. 

 

 

1. 0309/Բ07 2.  Կոմպյուտերային ցանցեր 3.  2 կրեդիտ  
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4. 2 ժամ/շաբ. 5.    դաս.- 2 ժամ 

6. 5-րդ`աշնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ  քննությունների 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել ցանցերի նախագծման և իրականացման 

ժամանակ առաջացող հիմնական խնդիրները և դրանց լուծման եղանակները: Ծանոթացնել 

ժամանակակից համակարգչային ցանցերի ճարտարապետությանը և ցանցային 

տեխնոլոգիաներին, բաց համակարգերի համագործակցության (OSI) մոդելի 7 

մակարդակներին, ցանցային արձանագրություններին, ցանցերի տեսակներին և հիմնական 

բնութագրիչներին:  
 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացել ցանցերի կառուցման ժամանակ առաջացող խնդիրների լուծման 

մեթոդները, 

 դասակարգել ցանցերը և ներկայացնել նրանց բնութագրիչները, 

 նկարագրել տվյալների փոխանցման եղանակները տարբեր մակարդակներում: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 նախագծել և կառուցել կորպորատիվ ցանց: 

 կատարել փոփոխություններ կոմպյուտերային ցանցում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.   ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն 

ու եղանակները,  

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

Գ2.    վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն, 

 բանավոր քննարկումներ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Առանց  ընթացիկ  գնահատման  դասընթաց, առավելագույնը  20 միավոր։ 

Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր՝ առավելագույնը 9 միավոր, քննական տոմսը 

պարունակում է 3 հարց. յուրաքանչյուրը 3 միավոր։ 

Ինքնուրույն աշխատանք. Առավելագույնը 8 միավոր, անհատական տնային առաջադրանք։ 

Միավորների քայլը 0,5 է: 

Մասնակցություն դասընթացին. Առավելագույնը 3  միավոր։ 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Կոմպյուտերային ցանցերի զարգացումը, հիմնական հասկացությունները, ծրագրային և 

 ապարատային միջոցները: 

 Կոմպյուտերային ցանցերի տեսակները, լոկալ և գլոբալ ցանցերի հիմնական 

 առանձնահատկությունները: 

 Բազմամակարդակ մոտեցում, արձանագրություն, ինտերֆեյս, «Բաց համակարգեր», 

ցանցային տեխնոլոգիաներ: 

 Բաց համակարգերի համագորձակցության OSI մոդելի 7 մակարդակները։ 

 Տվյալների փոխանցման եղանակները ֆիզիկական և կանալային մակարդակներում: 

 Կոմպյուտերային ցանցերի հիմնական բնութագրիչները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер Компьютерные сети, Питер, 2010. 

2. 2. Э. Таненбаум Компьютерные сети, Питер, 2012. 

 

 

 

1. 0308/Բ07 2.  “ՀԲ” Թվային մեթոդներ-1 3.  6 կրեդիտ  

4. 6 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 4ժամ, գործ.- 2ժամ 

6. 5-րդ`աշնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով  

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հաշվողական մաթեմատիկայի 

հիմունքներին, ներկայացնել այդ բնագավառում ծագող խնդիրները, շարադրել ոչ գծային 

հավասարումների և գծային հանրահաշվական հավասարումների համակարգերի լուծման, 

մատրիցի սեփական արժեքների հաշվման հիմնական թվային մեթոդները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 թվարկել հաշվողական մաթեմատիկայի հիմնական խնդիրները, 

 հիմնավորել ոչ գծային հավասարման լուծման այս կամ այն եղանակի ընտրությունը, 

 ներկայացնել գծային հանրահաշվի խնդիրների թվային լուծման հիմնական մեթոդները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 լուծել ոչ գծային հավասարումները, 

 լուծել գծային հանրահաշվական հավասարումների համակարգերը, հաշվել մատրիցի 

սեփական արժեքները, 
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 գնահատել սխալանքները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները,  

 վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել նրանց լուծման եղանակները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա1.    լուսաբանել կիրառական մաթեմատիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ժամանակակից խնդիրները և զարգացման ուղղությունները, 

Ա5.    ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն ու 

եղանակները,  

Բ5.    կիրառել և մշակել խնդիրների լուծման թվային մեթոդները,  

Գ2.    վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Նախատեսված է ինքնուրույն աշխատանք՝ 2 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 1 միավոր արժեքով (75% և ավելի 

մասնակցության դեպքում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Մոտավոր թվեր և սխալանքներ, հաշվողական ալգորիթմների կայունությունը: 

 Ոչ գծային հավասարումների թվային լուծման մեթոդները: 

 Գծային հանրահաշվական հավասարումների համակարգերի լուծման ուղիղ մեթոդները: 

 Գծային հանրահաշվական հավասարումների համակարգերի լուծման իտերացիոն   

մեթոդները: 

 Մատրիցների սեփական արժեքների հաշվման թվային մեթոդները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Յու.Ռ. Հակոբյան. Թվային մեթոդներ.- Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017. 

2. Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков. Численные методы.- М.: Лаборатория базовых   

       знаний, 2000. 

3. В.М. Вержбицкий. Основы численных методов.- М.: Высшая школа, 2002. 

4. Дж.Г. Мэтьюз, К.Д. Финк. Численные методы: использование MATLAB.- М.: Издательский дом  

               “Вильямс”, 2001. 
5. D. Kincaid, W. Cheney. Numerical Analysis.- Brooks/Cole, Pacific Grove, CA, 1991. 
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1. 0309/Բ08 2.  Web ծրագրավորում 3.  2 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5.   գործ.- 2ժամ 

6. 5-րդ`աշնանային կիսամյակ  7. առանց եզրափակիչ գնահատման  

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Web ծրագրավորման հիմունքներին։ 

Ուսումնասիրել Web տեխնոլոգիաները և նրանց բաղադրիչները, CSS Web էջի արտաքին տեսքի 

նկարագրման լեզուն, JavaScript ծրագրավորման լեզուն և JavaScript-ի React գրադարանը, Node.js 

ծրագրային հարթակը,  NoSQL և MongoDB տվյալների բազանները։  

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 լուսաբանելու Web ծրագրավորման հիմունքներին, 

 սահմանելու JavaScript լեզվի հիմնական հասկացություններն ու կառուցվածքները, 

  օգտվելու React գրադարանի, Node.js ծրագրային հարթակի հնարավորությունները, 

 կկարողանա նկարագրել MongoDB տվյալների բազաների հետ աշխատանքը, 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 լուծել կիրառական խնդիրներ JavaScript ծրագրավորման լեզվով, 

 գրել Front-end Web հավելվածներ՝ կիրառելով HTML, CSS, JavaScript լեզուները և React 

գրադարանը,  

 գրել Back-end Web հավելվածներ՝ կիրառելով Node.js ծրագրային հարթակը և MongoDB 

տվյալների բազան,  

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.   ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն ու 

եղանակները,  

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

Գ2.    վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

1-ին ընթացիկ քննություն. 
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Ընթացիկ քննությունը բանավոր է, 8 միավոր առավելագույն արժեքով:  

2-րդ ընթացիկ քննություն.  
Ընթացիկ քննությունը բանավոր է, 8 միավոր առավելագույն արժեքով:  

Ինքնուրույն աշխատանք. առավելագույնը 2 միավոր՝ տնային առաջադրանքների 

կատարման համար: 

Մասնակցություն դասերին.  Առավելագույնը 2 միավոր՝ դասերին մասնակցության և 

ակտիվության համար: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Web տեխնոլոգիաների ընդհանուր նկարագրություն,սերվերային միջավայրի բաղադրիչներ:  

 Արտաքին միջավայր Front-End: Սերվերային միջավայր Back-End: 

  Տվյալների բազա : Անվտանգություն (Security): 

 JavaScript ծրագրավորման լեզու, React գրադարան: 

 Node.js ծրագրային հարթակ. Մոդուլներ: 

 Աշխատանք MongoDB տվյալների հենքի հետ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Дэвид Флэнаган “JavaScript. Полное руководство”, ООО “Диалектика”, 2021 

2. Эрик Фримен, Элизабет Робсон “Изучаем программирование на JavaScript”, Изд. ПИТЕР, 2018 

3. Дуглас Крокфорд “JavaScript: сильные стороны”, Издательство ПИТЕР, 2012 

4. Стефанов Стоян “React. Быстрый старт”, Издательство ПИТЕР, 2017 

5. Тиленс Томас М. “React в действии”,  Издательство ПИТЕР, 2019 

6. Кирил Сухов “Node.js. Путеводитель по технологии”, Издательство ДМК, 2015 

7. Хэррон Дэвид “Node.js. Разработка серверных веб-приложенийна JavaScript”, Изд. ДМК, 2016 

8. Шенон Бредшоу, Ён Брэзил, Кристино Х. “Mongo DB. Полное руководство”, Изд. ДМК, 2020 

 

 

 

 

1. 0309/Բ09 2.  Թարգմանության տեսություն 3.  5 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2ժամ, գործ.- 2ժամ 

6. 6-րդ`գարնանային կիսամյակ  
7.  առանց եզրափակիչ գնահատման 

 
8.  Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել ֆորմալ քերականության, վերջավոր ավտոմատի, 

պահունակով ավտոմատի գաղափարները: Ներմուծել և ուսումնասիրել պարզ շարահյուսորեն 

ղեկավարվող թարգմանության սխեմայի, վերջավոր ձևափոխիչի, պահունակով ձևափոխիչի 

գաղափարները: Ուսումնասիրել բառային վերլուծությունը և շարահյուսական վերլուծությունը: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնել պարզ շարահյուսորեն ղեկավարվող թարգմանության սխեմայի դերը և 

նշանակությունը, 

 ձևակերպել ֆորմալ քերականության, վերջավոր ավտոմատի, պահունակով ավտոմատի 

գաղափարները, 

  նկարագրել բառային վերլուծությունը և շարահյուսական վերլուծությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վերլուծել և տարբերակել ֆորմալ լեզուները, քերականությունները, աջագծային 

քերականությունները, 

 գործնականում իրականացնել կոնտեքստից ազատ քերականությունների 

ձևափոխությունները։ Խոմսկու նորմալ ձևը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա2. Ձևակերպել կիրառական մաթեմատիկայի ինֆորմատիկայի հետ առնչվող տեսությունների 

հիմնական հայեցակարգերը և սկզբունքները:  

Բ2. Օգտագործել ժամանակակից ծրագրավորման լեզուներ, մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ: 

Բ3. Մասնակցել հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի 

մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովման ստեղծման աշխատանքներին:  

Գ1. Գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

1-ին ընթացիկ քննություն. 
Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարու-

նակում է 4 հարց  2-ական միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,25 է: 

2-րդ ընթացիկ քննություն.  
Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարու-

նակում է 4 հարց,  յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների 

քայլը 0,25 է: 

Ինքնուրույն աշխատանք. առավելագույնը 2 միավոր՝ տնային առաջադրանքների 

կատարման համար: 

Մասնակցություն դասերին.  Առավելագույնը 2 միավոր՝ դասերին մասնակցության և 

ակտիվության համար: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Կոմպիլյատորի կառուցվածքը:  
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 Ֆորմալ լեզուներ։ Քերականություններ։ Աջագծային քերականություններ։ 

 Անցումային գրաֆներ։ Վերջավոր ավտոմատներ։ 

 Աջագծային լեզուների փակության հատկությունները։ Որոշելիության պրոբլեմները 

աջագծային լեզուների համար։ 

 Կոնտեքստից ազատ քերականությունների ձևափոխությունները։ Խոմսկու նորմալ ձև: 

 Վերջավոր ձևափոխիչների և աջագծային SD սխեմաների համարժեքությունը։ 

 Ձախ և աջ շարահյուսական վերլուծություն։ Համապատասխան պարզ SD սխեմաների 

կառուցումը։ Ձախ և աջ շարահյուսական անալիզատորի կառուցումը։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Aho A., Ullman J. The Theory of Parsing, Translation and Compiling, Vol.1 // Prentice-Hall, Inc., 1972. 

2. Aho A., Sethi R., Ullman J. Compilers. Principles, Techniques, and Tools. // Addison-Wesley Pub. Co., Inc., 

1985. 

3. Նիգիյան Ս., Խաչոյան Լ., Հակոբյան Վ., Սարգսյան Լ. Թարգմանության տեսության դասընթացի 

խնդիրների լուծման մեթոդական ցուցումներ // ԵՊՀ հրատարակչություն, 2007: 

 

 

 

1. 0308/Բ08 2.  Թվային մեթոդներ-2 3.  6 կրեդիտ  

4. 6 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 4ժամ, գործ.- 2ժամ 

6. 6-րդ`գարնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով  

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել մոտարկման տեսության հիմնական 

խնդիրները և նրանց լուծման եղանակները, ծանոթացնել թվային ինտեգրման բանաձևերին, 

շարադրել սովորական և մասնական ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների թվային 

լուծման տարբերական մեթոդները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնել ֆունկցիաների մոտարկման հիմնական եղանակները, 

 վերհիշել թվային ինտեգրման բանաձևերը, 

 քննարկել դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման տարբերական մեթոդները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 լուծել ինտերպոլացիայի, հավասարաչափ մոտարկման և փոքրագույն քառակուսիների 

խնդիրները, 

 մոտավոր հաշվել ինտեգրալները, 

 ստանալ դիֆերենցիալ հավասարումների թվային լուծումները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները,  
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 վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել նրանց լուծման եղանակները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա1.    լուսաբանել կիրառական մաթեմատիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների  

          ժամանակակից խնդիրները և զարգացման ուղղությունները, 

Ա5.    ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն   

          ու եղանակները,  

Բ5.    կիրառել և մշակել խնդիրների լուծման թվային մեթոդները,  

Գ2.    վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Նախատեսված են նաև 2 ընթացիկ ստուգումներ՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 1 միավոր արժեքով (75% և ավելի 

մասնակցության դեպքում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Ինտերպոլացիայի խնդիրը, հիմնական ինտերպոլացիոն բանաձևերը: 

 Մոտարկումներ նորմավորված տարածություններում: 

 Փոքրագույն քառակուսիների խնդիրը: 

 Թվային ինտեգրման սեղանների, Սիմպսոնի և Գաուսի քառակուսացման բանաձևերը: 

 Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման տարբերական մեթոդները: 

 Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումների թվային լուծման տարբերական 

սխեմաների կառուցումը և հետազոտումը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Յու.Ռ. Հակոբյան. Թվային մեթոդներ.- Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017. 

2. Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков. Численные методы.- М.: Лаборатория 

базовых  

     знаний, 2000.  

3. В.М. Вержбицкий. Основы численных методов.- М.: Высшая школа, 2002. 

4. Дж.Г. Мэтьюз, К.Д. Финк. Численные методы: использование MATLAB.- М.: Издательский 

дом      “Вильямс”, 2001. 

5.  D. Kincaid, W. Cheney. Numerical Analysis.- Brooks/Cole, Pacific Grove, CA, 1991. 
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1. 0308/Բ09 2.  Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ 3.  8 կրեդիտ  

4. 8 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 4ժամ, գործ.- 4ժամ 

6. 6-րդ`գարնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով   

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել մասնական ածանցյալներով դիֆերենցիալ 

հավասարումների ընդհանուր տեսությանը, հիպերբոլական և պարաբոլական տիպի 

հավասարումների համար հիմնական խնդիրներին (Կոշիի խնդիր, եզրային խնդիրներ), 

էլիպսական տիպի հավասարումների համար եզրային խնդիրներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ձևակերպել տվյալ հավասարման համար հիմնական խնդիրների դրվածքը, 

 վերհիշել խնդիրների լուծման հիմնական մեթոդները, 

 քննարկել այս կամ այն խդրի կոռեկտ դրված լինելը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 դասակարգել հավասարումները ըստ տիպերի, 

 լուծել ալիքային և ջերմահաղորդականության հավասարումների համար Կոշիի խնդիրները, 

 ստանալ եզրային խնդիրների լուծման տեսքը փոփոխակնների անջատման եղանակով, 

 գտնել Լապլասի հավասարման համար Դիրիխլեի խնդրի լուծման տեսքը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները,  

 վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել նրանց լուծման եղանակները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա2.   ձևակերպել կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի հետ առնչվող տեսությունների 

հիմնական հայեցակարգերը և սկզբունքները, 

Ա3.   նկարագրել բնագիտական խնդիրների լուծման մաթեմատիկական մոդելները, 

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի  ժամանակակից  գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: 
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Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Նախատեսված են նաև 2 ընթացիկ ստուգումներ՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 1 միավոր արժեքով (75% և ավելի 

մասնակցության դեպքում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Երկրորդ կարգի գծային դիֆերենցիալ հավասարումների դասակարգումը: 

 Կոշիի խնդիրը, եզրային խնդիրներ: 

 Հիպերբոլական տիպի հավասարումներ: 

 Պարաբոլական տիպի հավասարումներ: 

 Էլիպսական տիպի հավասարումներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. И.Г. Петровский. Лекции об уравнениях с частными производными.- М.: Наука, 1970. 

2. В.П. Михайлов. Дифференциальные уравнения в частных производных.- М.: Наука, 1983. 

3. А.Н. Тихонов, А.А. Самарский. Уравнения математической физики.- М.: Наука, 1978. 

4. Վ.Ժ. Դումանյան. Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ.- Երևան, ԵՊՀ հրատ., 

2017. 

5. Բ.Գ. Արարքցյան, Ռ.Լ. Շահբաղյան, Ա.Հ. Հովհաննիսյան. Մաթեմատիկական ֆիզիկայի 

հավասարումներ.- Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1988. 

 

 

 

 

1. 0307/Բ10 2. Կոմբինատոր ալգորիթմներ և վերլուծություն 

 
3.  6 կրեդիտ  

4. 6 ժամ/շաբ. 5. դաս.- 4 ժամ, գործ.- 2 ժամ 

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

   ուսումնասիրել դիսկրետ մաթեմատիկայի խնդիրները լուծող ալգորիթմների և 

բարդությունների տեսության տարրերի կապը: Դրան զուգահեռ, ուսանողների մոտ՝ 

կոմբինատոր խնդիրների լավագույն կամ մոտավոր լուծումները գտնող ալգորիթմների 

մշակման, վերլուծման և գնահատման ունակությունների ձևավորումը: 

9. Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ձևակերպել որոնման, մրցաշարային, տեսակավորման, ցանցային և թվաբանական 

խնդիրները, 

 նկարագրել վերը նշված կոմբինատոր խնդիրները լուծող հայտնի ալգորիթմները և 
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հիմնավորել նրանց կոռեկտությունը, 

 սահմանել ճանաչման կոմբինատոր խնդիրների 𝑷 և 𝑵𝑷 դասերը, և ներկայացնել 

բարդությունների տեսության հիմնական գաղափարներն ու դրույթները: 

Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարել կոմբինատոր խնդիրների ուսումնասիրություն, 

 գնահատել կոմբինատոր խնդիրները լուծող ալգորիթմների բարդությունները,  

 մասնակցել կոմբինատոր խնդիրները լուծող ալգորիթմների մշակման 

աշխատանքներին: 

 

Գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գործնականում կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները: 

10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա1.   մասնագիտական ոլորտում լուսաբանել ժամանակակից խնդիրները և զարգացման 

ուղղությունները, 

Բ4.   մշակել դիսկրետ մաթեմատիկայի խնդիրների լուծման ալգորիթմներ, 

Գ2.   վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` համապատասխանաբար 

1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 

3, 3, 3 միավոր:  

Նախատեսված է նաև ինքնուրույն աշխատանք՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Որոնման ալգորիթմներ, նրանց ներկայացումը ծառի միջոցով, ալգորիթմի 

բարդություն: Որոշակի խնդիրների համար լավագույն ալգորիթմի կառուցում: 

 Մրցաշարային խնդիրներ: 

 Տեսակավորման խնդիրներ, հիմնական ալգորիթմների նկարագիրը և 

վերլուծությունը: 

 Օպտիմիզացիայի որոշակի խնդիրներ գրաֆների համար և այդ խնդիրների լուծման 

ալգորիթմների նկարագիրը ու վերլուծությունը: 

  Դինամիկ ծրագրավորման մեթոդը: 

 Ալգորիթմներ թվաբանական խնդիրների համար և նրանց վերլուծությունը: 
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 Ալգորիթմական խնդիրների 𝑷 և 𝑵𝑷 դասեր: 𝑵𝑷-լրիվ խնդիրներ: Խնդիրների 

բազմանդամային բերելիություն: Խնդիրների բերելիության օրինակներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. è.Ü.îáÝáÛ³Ý. ÎáÝµÇÝ³ïáñ³ÛÇÝ ³É·áñÇÃÙÝ»ñ.ºñ.,ºäÐ, 2000: 

2. Ì.Àñàíîâ, Â.Áàðàíñêèé, Â.Ðàñèí. Äèñêðåòíàÿ ìàòåìàòèêà: Ãðàôû, Ìàòðîèäû, Àëãîðèòìû. 

ÐÕÄ, Ìîñêâà-Èæåâñê, 2001. 

3. À.Àõî, Ä.Õîïêðîôò, Äì.Óëüìàí.Ïîñòðîåíèå è àíàëèç âû÷èñëèòåëüíûõ àëãîðèòìîâ. 

Ì.Ìèð.1979. 

4. Ì.Ãýðè, Ä.Äæîíñîí. Âû÷èñëèòåëüíûå ìàøèíû è òðóäíîðåøàåìûå çàäà÷è.Ì.,Ìèð, 1982. 

5. Ã.Êîðìåí,×.Ëåéçåðñîí, Ð.Ðèâåñò. Àëãîðèòìû. Ïîñòðîåíèå è Àíàëèç. ÌÖÍÌÎ.2001. 

6. Ä.Êíóò. Èñêóññòâî ïðîãðàììèðîâàíèÿ äëÿ ÝÂÌ, ò.3, Ñîðòèðîâêà è ïîèñê. Ì.,Ìèð, 1978. 

7. Õ.Ïàïàäèìèòðèó, Ê.Ñòàéãëèö. Êîìáèíàòîðíàÿ îïòèìèçàöèÿ. Àëãîðèòìû è ñëîæíîñòü. 

Ì.Ìèð,1985. 

8. Ý.Ðåéíãîëüä, Þ.Íèâåðãåëüò. Êîìáèíàòîðíûå àëãîðèòìû. Òåîðèÿ è ïðàêòèêà. Ì.,Ìèð, 1980. 

9. Ì.Ñâàìè, Ê.Òõóëàñàðèìàí. Ãðàôû, ñåòè è àëãîðèòìû. Ì.,Ìèð, 1984. 

 

 
1. 0309/Բ10 2. Տվյալների հենքեր 3. 5 կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2 ժամ, գործ.- 2 ժամ 

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց  ընթացիկ  քննությունների  
9. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տվյալների հենքերի նախագծման հիմունքների յուրացում: Տվյալների ներկայացման Է/Կ, 

ռելացիոն, տրամաբանական և օբյեկտային մոտեցումների ուսումնասիրում:  Հարցումների 

SQL լեզվի ուսումնասիրում:  

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը  ունակ կլինի 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ուսունասիրել առարկայական տիրույթը և նախագծել համապատասխան 

տվյալների հենք, 

 տվյալները ներկայացնել տարբեր մոդելներում և կատարել անցում մեկից մյուսը, 

 ռելացիոն մոդելում կարողանալ կատարել հարաբերությունների սխեմաների 

օպտիմիզացիա։ 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կազմել և տվյալների հենքերից կատարել հարցումներ sql լեզվով, 

 կազմել ու կատարել տվյալների փոփոխման և սահմանման հարցումներ, 
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 կազմել հարցումներ ռելացիոն հանրահաշվով: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 

Ա5. ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն   

ու եղանակները, 

Բ2. օգտագործել ժամանակակից  ծրագրավորման լեզուներ, մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ, 

Բ3. մասնակցել  հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի  

       մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովման ստեղծման աշխատանքներին, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ,  

 գործնական պարապմունքներ,  

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

 

Առանց  ընթացիկ  գնահատման  դասընթաց, առավելագույնը  20 միավոր։ 

Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր՝ առավելագույնը 9 միավոր, քննական տոմսը 

պարունակում է 3 հարց. յուրաքանչյուրը 3 միավոր։ 

Ինքնուրույն աշխատանք. Առավելագույնը 8 միավոր, անհատական տնային առաջադրանք։ 

Միավորների քայլը 0,5 է: 

Մասնակցություն դասընթացին. Առավելագույնը 3  միավոր։ 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Տվյալների ներկայացման Է/Կ մոդել 

 Տվյալների ներկայացման ռելացիոն մոդել և ռելացիոն հանրահաշիվ 

 Տվյալների ներկայացման տրամաբանական մոդել և Դատալոգ 

 Տվյալների ներկայացման օբյեկտային մոդել 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

 
4. Гарсиа-Молина Г., Ульман Д., Уидом Д. Системы баз данных. Полный курс. 2004, Вильямс. 

5. Дейт К. Введение в системы баз данных. 8-е издание 2006, Вильямс. 

6. Виейра Р. Программирование баз данных Microsoft SQL Server 2005 Базовый курс. М. 

«Диалектика».2007 
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1. 0307/Բ11 
2. “ ՀԲ“ Գործողությունների հետազոտում 

 

 

 
 

3.  8 կրեդիտ  

4. 8 ժամ/շաբ. 5. դաս. -4ժամ, գործ.-4ժամ 

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ուսանողների մոտ պատկերացում ձևավորել գործունեության տարբեր ոլորտներում առաջացող 

խնդիրների մաթեմատիկական մոդելավորման մասին: Մոդելների կառուցմանը, գնահատմանն ու 

առաջացող խնդիրների լուծման որոնման աշխատանքներին ուղղված կարողությունների ձեռք 

բերումը և նրանց դրսևորումը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 լուսաբանել մաթեմատիկական մոդելների  կառուցման հանրահաշվական և 

երկրաչափական մեթոդները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարել գծային ծրագրավորման խնդիրների ալգորիթմական հետազոտումը,  

 ներկայացնել տրանսպորտային խնդրի լուծման եղանակները, 

 կիրառել ալգորիթմները օպտիմալ հոսքերի խնդիրներում արտադրական պրոցեսների 

հետազոտման ժամանակ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 ծրարգեր գրել նշված խնդիրների համար և կարողանալ աշխատել ծրագրային փաթեթների 

հետ: 

10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա1.   լուսաբանել կիրառական մաթեմատիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ժամանակակից խնդրիները  և զարգացման ուղղությունները, 

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն 

 գործնական  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` համապատասխանաբար 

1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 

3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի): 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 գործույթների հետազոտման առարկան, պատմությունը և նրա տեղը ժամանակակից 

մաթեմատիկայում, 

 ուռուցիկ բազմությունների անալիզը: Ուռուցիկ հիպերհարթություններ և 

կիսահարթություններ, կետի պրոյեկցիա և եզրային կետեր: 

 մաթեմամատիկական ծրագրավորման հիմունքները, հիմնական խնդիրերը: Գծային 

ծրագրավորման խնդիրը: Հենքային լուծումներ և երկրաչափական մեկնաբանությունը: 

Սիմպլեքս-մեթոդ: Երկակիության տեսությունը, ուղիղ և երկակի խնդիրների 

միաժամանակյա լուծումը: Կայունության խնդիրների մասին, և նրանց հետազոտումը: 

Տրանսպորտային խնդիրներ և նրանց լուծման մեթոդնեը: 

 հոսքային խնդիրներ, նրանց կապը կոմբինատոր խնդիրների հետ, Ֆորդ-Ֆալկերսոնի 

թեորեմը և ալգորիթմը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Տոնոյան Ռ., Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական խնդիրներ, ԵՊՀ հրատ․, Երևան, 

1999թ. 

2. Гейл Д., Теория линейных экономических моделей, Изд. ИЛ 1963г. 

3. Ашманов С.А., Линейное программирование, Наука, М., 1981г. 

4. Форд Л., Фалкерсон Д., Потоки в сетях, Мир, М., 1966г. 

5. Сухарев А.Г., Тимохов А.В., Федоров В.В, Курс методов оптимизации, М., Наука, 1986г. 

6. Tаха Х., Введение в исследование операций, Мир 1985г. 

7. Свами М., Тхуласариман К., Графы, сети и алгоритмы, Мир, M., 1984г. 

 

Կամընտրական առարկաներ 
 

1. 0309/Բ11 2.  GUI ծրագրավորում 3.  4 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5.   գործ.- 4ժամ 

6. 5-րդ`աշնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ քննությունների 

8. Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողին Windows օպերացիոն համակարգի 

պատուհանների և հաղորդագրությունների համակարգին, օգտագործել գրաֆիկական 

ինտերֆեյսի էլեմենտներին և գրաֆիկական ծրագրավորման հիմունքներին C#-ի և .Net 

պլատֆորմի Windows Forms գրադարանի միջոցով։ 
 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնել .Net պլատֆորմի հիմնական կոնցեպցիաները,  
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 լուսաբանել C# ծրագրավորման լեզվի առանձնահատկությունները։ 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 օգտագործել Windows Forms գրադարանը, 

  կիրառել  C# լեզվի ու Windows Forms գրադարանի միջոցները գրաֆիկական 

ինտերֆեյսով ծրագրեր մշակելու համար։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.   ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն 

ու եղանակները,  

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

Գ2.    վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Առանց  ընթացիկ  գնահատման  դասընթաց, առավելագույնը 20 միավոր (9+8+3)։ 

Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր՝ առավելագույնը 9 միավոր քննական տոմսի համար, 

տոմսը պարունակում է 3 հարց. յուրաքանչյուրը 3 միավոր։ 

Ինքնուրույն աշխատանք. Առավելագույնը 8 միավոր, անհատական տնային առաջադրանք։ 

Միավորների քայլը 0,5 է: 

Մասնակցություն դասընթացին. Առավելագույնը 3 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 .Net պլատֆորմ և C# ծրագրավորման լեզու, դրա առանձնահատկությունները և 

 տարբերությունները այլ ծրագրավորման լեզուներից։ 

  Windows Forms գրադարան։ 

 Պատուհաններ, դիալոգներ, օգտագործողի ինտերֆեյսի ղեկավարող էլեմենտներ (check 

box, combo box և այլն)։ 

 Գրաֆիկական ծրագրավորում Windows Forms միջոցներով 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Э. Троелсен С# и платформа .NET.4 //СПб: Питер, 2011. 

2. Дж. Рихтер Программирование на платформе .NET Framework, // СПб.: БХВ-Петербург 2008. 

3. К. Нейгел и др. С# для профессионалов, //изд. Вильямс, 2010. 
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1. 0309/Բ12 2.  Ծրագրավորում  Python լեզվով 3.  4 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5.   գործ.- 4ժամ 

6. 5-րդ`աշնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ քննությունների 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել օբյեկտային կողմնորոշված 

ծրագրավորման լեզվի սկզբմունքներին, կոմպիլացիա, ինտերպրետացիա, Python-

ծրագրավորման միջավայրեր, տվյալների տիպեր, գործողություններ, օպերատորներ, 

գրադարաններ, ֆունկցիաներ, ֆայլեր, ցանցեր, աշխատանք բազաների հետ, ռեգուլյար 

արտահայտություններ: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

  ներկայացնելու  Python-ծրագրավորման լեզվի շարահոսությունը,  

  լուսաբանելու Python ծրագրավորման լեզվի հիմունքները և 

առանձնահատկությունները։ 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կիրառել Python-ծրագրավորման լեզվի հիմնական գրադարանային 

ֆունկցիաները, 

  օգտագործել Python լեզվի և  գրադարանի միջոցները ծրագրեր մշակելու համար։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.   ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն 

ու եղանակները,  

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

Գ2.    վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Առանց  ընթացիկ  քննությունների  դասընթաց, առավելագույնը 20 միավոր (9+8+3)։ 

Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր՝ առավելագույնը 9 միավոր քննական տոմսի համար, 

տոմսը պարունակում է 3 հարց. յուրաքանչյուրը 3 միավոր։ 

Ինքնուրույն աշխատանք. Առավելագույնը 8 միավոր, անհատական տնային առաջադրանք։ 

Միավորների քայլը 0,5է: 

Մասնակցություն դասընթացին. Առավելագույնը 3 միավոր։ 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Ծրագրավորման լեզուների պատմություն, առանձնահատկությունները և 

տարբերությունները: 

 Օբյեկտային կողմնորոշված ծրագրավորման լեզու,  կոմպիլացիա, ինտերպրետացիա: 

 Python ծրագրավորման միջավայրեր, կոդի օրինակներ: 

 Տվյալների տիպեր, լոկալ և գլոբալ փոփոխականներ, կոլեկցիաներ , կորտեժներ  

դրանց օգտագործումը: 

 Ղեկավարող կառուցվածքներ և ֆունկցիաներ: 

 Python ստանդարտ գրադարաններ և դրանց օգտագործումը: 

 Աշխատանք ֆայլերի հետ: 

 Պրոցեսներ և հոսքեր: 

 Աշխատանք բազաների հետ: 

 Ռեգուլյար արտահայտություններ և դրանց օգտագործումը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Саммерфилд М., Программирование на Python 3. Подробное руководство. – Пер. с англ. – СПб.: 

             Символ_Плюс, 2009. – 608 с.  

2. Эрик Фримен - Учимся программировать с примерами на Python, 2020С. Шапошникова, 
Основы программирования на Python, 2018 

3. Introduction to Machine Learning with Python by Andreas C. Muller and Sarah Guido,  2017 

 

 

 

1. 0308/Բ10 2.  Բնագիտության մաթեմատիկական մոդելներ 3.  4 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2ժամ, գործ.- 2ժամ 

6. 7-րդ`աշնանային կիսամյակ  7.  առանց եզրափակիչ գնահատման  

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել բնագիտության մաթեմատիկական 

մոդելավորման  հիմունքներին, ներկայացնել այդ բնագավառում ծագող խնդիրները, տիրապետել 

մոդելավորման արդյունքում ստացված  խնդիրների  լուծման  ճշգրիտ և  մոտավոր  մեթոդներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնել մաթեմատիկական մոդելավորման   հիմնական փուլերը, 

 ներկայացնել պոպուլյացիայի թվաքանակի դինամիկան նկարագրող անընդհատ և դիսկրետ 
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մոդելները, 

 լուսաբանել ընդհանուր սննդի համար պայքարող երկու և ավելի տեսակների խնդիրը, 

 «Գիշատիչ-զոհ» մոդելի օրինակով՝ պարզաբանել հետազդեցության երևույթը 

կենսաբանության մեջ, 

 ձևակերպել օդակախույթային մասնիկների տեղափոխության և դիֆուզիայի երևույթները 

նկարագրող մաթեմատիկական ֆիզիկայի խնդիր, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 լուծել մոդելավորման արդյունքում ստացված ոչ գծային  խնդիրներ, 

 նկարագրել հետազդեցության խնդրի մոդելավորման արդյունքում ստացված ինտեգրո-

դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգի լուծումների վարքը, 

 վերլուծել ստացված արդյունքները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները,  

 վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել նրանց լուծման եղանակները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.    ձևակերպել մաթեմատիկական մոդելավորման հիմնական սկզբունքները, ընտրել 

համապատասխան մեթոդներն ու եղանակները,  

Բ5.   մշակել մաթեմատիկական մոդելավորման արդյունքում առաջացած խնդիրների լուծման  

         թվային մեթոդներ և գործնականում կիրառել,                

Գ2.    վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր:  

Նախատեսված են նաև՝ 

-  2 ընթացիկ ստուգումներ՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր առավելագույն արժեքով, 

- ինքնուրույն աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 1 միավոր արժեքով (75% և ավելի 

մասնակցության դեպքում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Համասեռ պոպուլյացիայի պարզագույն մոդելներ։ 

 Ընդհանուր սննդի համար պայքարող տեսակների խնդիրը։ 

 «Գիշատիչ -զոհ» մոդելը: 

 Օդակախույթային մասնիկների տեղափոխության և դիֆուզիայի հավասարումը: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. В. Вольтерра. Математическая теория борьбы за существование, М:Наука,1976 

2. Ю.М.Свирежев, Д.О.Логофет.Устойчивость биологическихсообществ - М.: Наука, 1978. 

3. Петросян Л.А., Захаров В.В. Введение в математическую экологию. Изд. Лен. 

унивеситета,1986. 

4. Марчук Г.И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды.- М.: Наука, 

1982. 

 

 

 

1. 0308/Բ11 2.  Օպտիմիզացիայի մեթոդներ 3.  4 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2ժամ, գործ.- 2ժամ 

6. 7-րդ`աշնանային կիսամյակ  7.  առանց եզրափակիչ գնահատման  

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել օպտիմիզացիայի մեթոդների 

հիմունքներին, ներկայացնել այդ բնագավառում ծագող խնդիրները, շարադրել միաչափ և 

բազմաչափ օպտիմիզացիայի խնդիրների  լուծման  հիմնական տեսական և  թվային մեթոդները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 թվարկել օպտիմիզացիայի մեթոդների  հիմնական խնդիրները, 

 հիմնավորել էքստրեմումի խնդիրների  լուծման այս կամ այն եղանակի ընտրությունը, 

 ներկայացնել էքստրեմումի  խնդիրների թվային լուծման հիմնական մեթոդները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 լուծել ոչ գծային ծրագրավորման խնդիրներ, 

 լուծել վարիացիոն հաշվի և օպտիմալ կառավարման խնդիրներ, 

 վերլուծել ստացված արդյունքները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները,  

 վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել նրանց լուծման եղանակները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.    ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն ու 

եղանակները,  

Բ5.    կիրառել և մշակել խնդիրների լուծման թվային մեթոդները,  

Բ6.   լուծել դիսկրետ և անընդհատ օպտիմիզացիայի խնդիրները, 

Գ2.    վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
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 դասախոսություն,  

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

 Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր:  

Նախատեսված են նաև՝ 

-  2 ընթացիկ ստուգումներ՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր առավելագույն արժեքով, 

- ինքնուրույն աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 1 միավոր արժեքով (75% և ավելի 

մասնակցության դեպքում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Մեկ փոխականի ֆունկցիաների մինիմիզացիայի մեթոդները: 

 Մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների մինիմիզացիայի մեթոդները: 

 Ուռուցիկ անալիզի մեթոդները: 

 Վարիացիոն հաշիվ և օպտիմալ կառավարում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ռ.Ա. Խաչատրյան. Օպտիմիզացիայի մեթոդներ.- Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014. 

2. А.Г. Сухарев, А.В. Тимохов, В.В. Федоров. Курс методов оптимизации.- М.: Наука, 1986. 

3. Ф.П. Васильев. Численные методы решения экстремальных задач.- М.: Наука, 1980. 

4. Н.Н. Моисеев, Ю.П. Иванилов, Е.М. Столяров. Методы оптимизации.- М.: Наука, 1978. 

 
 

1. 0307/Բ12 2. Գրաֆային ալգորիթմներ 

 

 
 

3.  4 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս.- 2 ժամ, գործ.- 2 ժամ 

6. 7–րդ աշնանային կիսամյակ 7. առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ուսանողներին ծանոթացնել գրաֆների անալիզի և օպտիմիզացիայի հիմնական խնդիրների 

լուծման ալգորիթմներին, ինչպես նաև ձևավորել ուսանողների մոտ գրաֆային խնդիրների 

լավագույն կամ մոտավոր լուծումները գտնող ալգորիթմների մշակման, վերլուծման և 

գնահատման ունակությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ձևակերպել գրաֆների անալիզի և օպտիմիզացիայի հիմնական խնդիրները, 

 նկարագրել վերը նշված գրաֆային խնդիրները լուծող հայտնի ալգորիթմները և 
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հիմնավորել նրանց կոռեկտությունը։   

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարել գրաֆային խնդիրների ուսումնասիրություն, 

 գնահատել գրաֆային խնդիրները լուծող ալգորիթմների բարդությունները,  

 մասնակցել գրաֆային խնդիրները լուծող ալգորիթմների մշակման աշխատանքներին: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա1.  լուսաբանել կիրառական մաթեմատիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների  

ժամանակակից խնդիրները և զարգացման ուղղությունները, 

Բ4.  մշակել դիսկրետ խնդիրների լուծման ալգորիթմները, 

Գ1.  գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ,  

2. գործնական պարապմունքներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված է ինքնուրույն աշխատանք՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Հիմնական հասկացություններ, գրաֆի տեսակները և տրման եղանակները: 

2. Գրաֆում որոնման ալգորիթմներ և կիրառություններ։ Գրաֆի լայնությամբ (BFS) և 

խորությամբ (DFS) շրջանցումներ։ Գրաֆի կապակցվածության բաղադրիչների, 

կողմնորոշված գրաֆի ուժեղ կապակցվածության բաղադրիչների որոնման 

ալգորիթմներ, կողմնորոշված գրաֆի տրանզիտիվ փակում գտնելու ալգորիթմ և այլն․։  

3. Օպտիմիզացիայի խնդիրներ գրաֆների վրա։ Կարճագույն ուղու (ճանապարհի)  

գտնելու ալգորիթմներ, նվազագույն կմախքային ծառ գտնելու ալգորիթմներ, 

առավելագույն զուգակցման գտնելու ալգորիթմներ և այլն․։ 

4. Էյլերյան և համիլտոնյան ցիկլեր, այդ ցիկլերի կառուցման ալգորիթմներ։ 

5. Հոսքային ալգորիթմներ։  

6. Հարթ գրաֆներ, գրաֆի հարթ լինելու ստուգման ալգորիթմ։  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. М. Свами, К. Тхуласариман, Графы, сети и алгоритмы, М., Мир, 1984, 

2. М. Асанов, В. Баранский, В. Расин, Дискретная математика: Графы, Матроиды, 
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Алгоритмы, РХД, Москва-Ижевск, 2001, 

3. Н. Кристофидес, Теория графов: алгоритмический подxод, Москва, Мир, 1978, 

4. А. Ахо, Д. Хопкрофт, Дм. Ульман, Построение и анализ вычислительных алгоритмов, 

М., Мир, 1979, 

5. Г. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест, Алгоритмы. Построение и Анализ, МЦНМО, 2001, 

6. В.А. Емеличев, О.И. Мельников, В.И. Сарванов, Р.И. Тышкевич, Лекции по теории 

графов, М., Наука, 1990, 

7. Х. Пападимитриу, К. Стайглиц, Комбинаторная оптимизация. Алгоритмы и сложность, 

М., Мир, 1985. 

 

 

1. 0307/Բ13 2. Մաթեմատիկական կիբեռնետիկայի տարրեր   3. 4  կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2ժամ, գործ.-2ժամ 

6. 7 –րդ աշնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ գնահատման 

 8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ուսանողների մոտ ձևավորել ղեկավարող սարքերում օգտագործվող բուլյան ֆունկցիաների 

դիզյունկտիվ նորմալ ձևերի և ֆունկցիոնալ սխեմաների հատկությունների հետազոտման 

ունակություն: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 կառուցել բուլյան ֆունկցիաների տարբեր դիզյունկտիվ նորմալ ձևերիը,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 ներկայացնել բուլյան ֆունկցիաները ֆունկցիոնալ սխեմաներով և   գնահատել 

նրանց բարդությունները, 

 գտնել քիչ փոփոխական պարունակող բուլյան ֆունկցիաների համար  

լավագույն ներկայացումներ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 վերլուծել առկա խնդիրները և մշակել դրանց լուծման լավագույն      

      եղանակները: 
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10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա1.   մասնագիտական ոլորտում ըմբռնել ժամանակակից ինֆորմացիոն 

տեխնոլոգիաների ստեղծման  հիմնադրույթները, 

Բ2.   օգտագործել ժամանակակից ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ստեղծման  

գործընթացում 

         որոշակի  օպտիմիզատիոն մեթոդներ, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները:     

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն 

 գործնական  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված է ինքնուրույն աշխատանք՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի):  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Բուլյան ֆունկցիաների ներկայացումը դիզյունկտիվ նորմալ ձևերի միջոցով, նրանց 

բարդությունը և մինիմիզացացման խնդիրը: 

 Դիզյունկտիվ նորմալ ձևերի երկրաչափական մեկնաբանումը: Կրճատված, փակու-

ղային, Քվայնի դիզյունկտիվ նորմալ ձևեր, նրանց կառուցումը:  

 Ժուրավլյովի թեորեմ: Գաղափար լոկալ ալգորիթմի մասին:   

 Ֆունկցիոնալ սխեմայի կառուցման խնդիրը, Շենոնի ֆունկցիա: Շենոնի ֆունկցիայի 

ներքևի և վերևի գնահատականներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ռ.Ն. Տոնոյան, Դիսկրետ մաթեմատիկայի դասրնթաց, Եր.,ԵՊՀ, 1999: 

2. Г.П. Гаврилов, А.А. Сапоженко, Задачи и упражнения по курсу дискретной математики, 

М., Наука, 1992. 

3. Ф.Ф. Новиков, Дискретная математика для программистов, СПб., 2001. 

4. Дискретная математика и математические вопросы кибернетики. т. 1, под общей ред. 
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С.В. Яблонского, О.Б. Лупанова, М., Наука, 1974 

5. Ф. Харари, Теория графов, М., Мир, 1973. 

6. К.А. Рыбников, Введение в комбинаторный анализ, М., Наука, 1977. 

7. С.В. Яблонский, Введение в дискретную математику, М., Наука, 1979. 

 

 
1.    061101.00.6 2. Մասնագիտական պրակտիկա 

  
3. 6 կրեդիտ 

4.2 30 ժամ/շաբ. 
 

5. 180 ժամ  
  

6. 8-րդ կիսամյակ 
 

7. գնահատման ձևը-ստուգարք 

8. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է՝ 

● Գործնական աշխատանքների միջոցով զարգացնել ուսանողի մասնագիտական 
հմտությունները և փորձառությունը, մասնագիտական ոլորտում ինքնուրույն աշխատելու 
կարողությունները,       ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել 
համապատասխան մեթոդներն ու         եղանակները         

  

 

 

9. Մասնագիտական պրակտիկայի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

  .   

Ա1  .    լուսաբանել տեղեկատվական անվտանգության ժամանակակից խնդիրները և 

զարգացման ուղղությունները 

Ա5 ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն ու 
եղանակները 

Ա6. վերարտադրել մասնագիտական գիտելիքները՝ ժամանակակից կրթական և 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ 

  

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Բ2.  օգտագործել ժամանակակից  ծրագրավորման լեզուներ, մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ 

Բ4.  մշակել դիսկրետ խնդիրների լուծման ալգորիթմներ 

Բ5.   կիրառել խնդիրների լուծման թվային մեթոդները  

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

Գ1.  գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները 

10. Պրակտիկան ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  
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1. կտիրապետի կոմբինատոր խնդիրների ուսումնասիրման և լուծումները գտնող 

ալգորիթմների մշակման եղանակներին, կոմբինատոր բարդ խնդիրների բազմանդամային 

հանգեցման հարցերին,  

2. կունենա ծրագրավորման համար հիմնարար ալգորիթմների ու տվյալների 

կառուցվածքների իմացություն, ալգորիթմների բարդություններ գնահատելու 

մաթեմատիկական ապարատի իմացություն,  

 

11. Կիրառվում են պրակտիկայի իրականացման հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
 

1. ծանոթացում պրակտիկայի վայրում կիրառվող ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և ծրագրային   

     փաթեթների հետ  

2.  առաջադրված խնդիրների լուծման ալգորիթմների մշակում 

3. խնդիրների լուծում մշակված ալգորիթմների հիման վրա՝ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ 

  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
 

1. Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկան դրական (ստուգված) է 
գնահատվում այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային, կատարել 
ծրագրով նախատեսված առաջադրանքները, սահմանված ժամկետում ներկայացրել 
պրակտիկայի օրագիրը: 

13. Պրակտիկան իրականացվում է հետևյալ սկզբունքներով. 
•     կանոնավոր կերպով ներկայանալ պրակտիկայի վայր 
•     ծանոթանալ առաջադրվող խնդիրների և առաջադրանքների համար անհրաժեշտ տեսական  
      գիտելիքնրին 
•     ինֆորմացիոն ժամանակակից տեխնոլոգիաների օգնությամբ կատարել հանձնարարված                
        առաջադրանքները և լուծել խնդիրները 

       

 

 

14. Կազմակերպությունների ցանկ. 
 

1.   ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ 

2.   ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի Ինստիտուտ 

3.   Ինֆորմատիկայի քոլեջ 

4.   ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ   
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ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ»  

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 

 

1. Ծրագրի անվանումը և   

 մասնագիտության թվանիշը 

Տեղեկատվական անվտանգություն,    

061901.00.6 

2. Բուհը  Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ) 

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է  – 

4. Շնորհվող որակավորումը  տեղեկատվական անվտանգության 

բակալավր 

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական    

    տարին 

2016/17  

6. Ուսումնառության լեզուն Հայերեն 

7. Ուսուցման ձևը Առկա 

 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները / պահանջները 

Համաձայն «ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններ ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգ», 

ՀՀ կառավարության որոշման ( 26 ապրիլի 2012 թվականի N 597 –Ն) դիմորդները 

հանձնում են ընդունելության քննություններ հետևյալ առարկաներից. 

մրցույթային՝ 

մաթեմատիկա (գրավոր) , ֆիզիկա (գրավոր) կամ անգլերեն (գրավոր), 

ոչ մրցույթային՝ հայոց լեզու (գրավոր): 

 

9. Ծրագրի նպատակները 
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Ծրագրի նպատակն է.  

 Ուսանողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ տեղեկատվական 

անվտանգության, ինֆորմատիկայի և համակարգչային գիտությունների 

վերաբերյալ, 

 օժտել մեքենայական ուսուցման մեթոդների կիրառման, տվյալների հենքերի 

նախագծման, մաթեմատիկական մոդելավորման գործնական 

մասնագիտական կարողություններով, 

 պատրաստել մասնագետներ՝ ունակ նախագծելու տեղեկատվական 

անվտանգություն ապահովող համակարգեր, մշակելու արդյունավետ 

հաշվողական ալգորիթմներ, իրականացնելու տվյալների վերլուծության 

բոլոր փուլերը,նախագծելու և իրագործելու լոկալ կոմպյուտերային ցանցեր:   

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

Ա1.    լուսաբանել տեղեկատվական անվտանգության ժամանակակից խնդիրները և 

զարգացման ուղղությունները,  

Ա2.    ձևակերպել կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի հետ առնչվող 

տեսությունների հիմնական հայեցակարգերը և սկզբունքները, 

Ա3.    նկարագրել բնագիտական խնդիրների լուծման մաթեմատիկական մոդելները, 

Ա4.   լուսաբանել մեթոդների, ալգորիթմներ, տեղեկատվական անվտանգության և 

ծրագրային ապահովման  մշակման նշանակությունը արդիական խնդիրների 

լուծման համար, 

Ա5.    ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան 

մեթոդներն ու եղանակները,  

Ա6.    վերարտադրել մասնագիտական գիտելիքները՝ ժամանակակից կրթական և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ: 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Բ1. կիրառել մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկայի ժամանակակից  գիտելիքները, 

նախագծել և մշակել տեղեկատվական անվտանգություն ապահովող համակարգեր, 

Բ2. օգտագործել ժամանակակից  ծրագրավորման լեզուներ, մեթոդներ և 

տեխնոլոգիաներ, 

Բ3.   մասնակցել  հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի 

մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովման ստեղծման աշխատանքներին,  

Բ4.   մշակել դիսկրետ խնդիրների լուծման ալգորիթմները,  

Բ5.   կիրառել և մշակել խնդիրների լուծման թվային մեթոդները,  

Բ6.  կիրառել տեղեկատվության տեսության, կոդավորման և կրիպտոգրաֆիայի 

մաթեմատիկական մեթոդները: 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 
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Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները, 

Գ2.   վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները, 

Գ3.   օգտվել մայրենի և օտար լեզուներով գիտական գրականությունից, 

Գ4.   պատրաստել զեկուցումներ մայրենի և օտար լեզուներով, ներկայացնել 

աշխատանքի արդյունքները:  

 

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը 

Կցված է 

 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը  

Կցված է 

 

13. Գնահատման ձևերը 

Դասավանդվող առարկաներից անցկացվում են. 

  ընթացիկ քննություններ,  

 ընթացիկ ստուգումներ, 

  եզրափակիչ  քննություններ,  

 ինքնուրույն աշխատանքներ, 

  ստուգարքներ: 

Ծրագիրն ավարտվում է ավարտական աշխատանքի պաշտպանությամբ: 
 

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները  

Ստացված որակյալ և համակողմանի գիտելիքների շնորհիվ բակալավրիատի 

ծրագրով ուսանած շրջանավարտները կարող են աշխատանքի ընդունվել ՀՀ 

բուհերում, գիտական կազմակերպություններում և ձեռնարկություններում, 

բանկային և տեղեկատվական ոլորտներում (մասնավորապես`ՀՀ ԳԱԱ 

ինստիտուտներում, «Սինոփսիս», «Հայկական ծրագրեր», «Ինստիգեյթ Ռոբոտիքս», 

«Դիջիթեյն» ՍՊԸ, «ԷՊԱՄսիստեմզ», «ՊիկաԱրտ» ՍՊԸ   ընկերություններում):  
 

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են ժամանակակից սարքավո-

րումներով  և ծրագրային միջոցներով ապահովված համակարգչային լսարաններ:  

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք   

       օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս 
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 ՀՀ կառավարության որոշում( 31 մարտի 2011թ. N 332-ն): 

 Որակի ապահովման եվրոպական չափորոշիչները և ուղենիշները 

(ՈԱԵՁՈՒ), որոնք հիմք են հանդիսացել կրթական վերջնարդյունքները 

սահմանելիս: 

17. Դասախոսական կազմին ներկայացող պահանջներ 

1. Ընդհանրական կարողություններ 

• դասընթացի աշխատանքային ծրագիր (աշխատանքային պլան) կազմելու հմտություն, 

• դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ ուսուցման 

տեխնիկաների         կիրառման կարողություն, 

• բազմաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային 

տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու կարողություն, 

• ինֆորմատիկայի ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանք իրականացնելու 

հմտություն, 

• Ուսանողական գիտահետազոտական աշխատանքները ղեկավարելու կարողություն, 

• լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն, 

• հետազոտության արդյունքները գրավոր ճշգրիտ ձևակերպելու կարողություն, 

• Անգլերեն լեզվի իմացություն (առնվազն B1 մակարդակին համապատասխան), 

• համակարգչային հմտություններ (MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում ), 

• ժամանակակից սոցիալական հարթակներից օգտվելու կարողություն, 

• լուսացուցադրություններ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություն, 

• դասընթացներ կազմելու, կրթական վերջնարդյունքներ սահմանելու, դասավանդման և 

գնահատման արդյունավետ եղանակներ ընտրելու փորձառություն և գիտելիքներ, 

• մասնագիտական բարձր մակարդակով դասընթացի նյութերը կազմելու կարողություն 

(տեղեկագրեր, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, մենագրություններ և այլն), 

ուսանողների հետաքրքրվածությունն ու գործուն  ներգրավվածությունը ապահովելու 

կարողություն, 

• դասաժամանակի պլանավորման, ռացիոնալ բաշխման  և կառավարման 

կարողություն, 

2. Մասնագիտական կարողությունները  գիտելիքները ըստ ոլորտների 
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• ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի հիմնական դրույթների և 

զարգացման արդի միտումների վերաբերյալ գիտելիքներ, 

• մաթեմատիկական մոդելավորման հիմունքների իմացություն, գիտելիքներ դիսկրետ և 

անընդհատ մոդելների վերաբերյալ, 

• դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի հիմնադրույթները 

պարունակող բուլյան ֆունկցիաների, ալգորիթմների տեսության, մաթեմատիկական 

տրամաբանության,  գրաֆների տեսության, կոմբինատոր ալգորիթմների, 

գործողությունների հետազոտման առարկաների հիմունքների իմացություն և 

պատկերացում դրանց արդի զարգացումների վերաբերյալ, 

• տեղեկացվածություն ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտում զարգացման 

միտումների վերաբերյալ, ալգորիթմական որոշ լեզուների ,էհմ ճարտարապետության, 

տվյալների կառուցվածքների, տվյալների հենքերի, տեղեկատվական անվտանգության 

հիմունքներ  տիրապետում, 

3. Ընդհանուր պահանջներ 

• գիտական աստիճան կամ կոչում ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 

ոլորտում, կամ որոշ դեպքերում տվյալ կամ հարակից մասնագիտությամբ ստացած 

մագիստրոսի կոչում, 

• վերջին 5 տարում առնվազն 3 գիտական կամ մեթոդական հրատարակությունների 

առկայություն, 

• վերջին 5 տարում առնվազն 2 մասնակցություն գիտաժողովների կամ 

աշխատաժողովների, 

• վերջին 5 տարում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային վերապատրաստման, 

որակավորման բարձրացման դասընթացների, 

• ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը պետք 

է լինի առնվազն 4.0 միավոր: 

 



«ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ուսումնական մոդուլի անվանումը 
Մոդուլի 

թվանիշը 
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7  Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Բ8  Գ1 Գ2 Գ3 Գ4  

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1 1401/Բ01                    + +  

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2 1401/Բ02                    + +  

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 1106/Բ03                     +  

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2 1106/Բ04                     +  

Անգլերեն-1 1602/Բ01                    + +  

Անգլերեն-2 1602/Բ02                    + +  

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ա1 լուսաբանել տեղեկատվական անվտանգության ժամանակակից 

խնդիրները և զարգացման ուղղությունները 

Բ1 կիրառել մաթեմատիկայի , ինֆորմատիկայի  ժամանակակից  

գիտելիքները, նախագծել և մշակել տեղեկատվական անվտանգություն 

ապահովող համակարգեր 

Ա2 ձևակերպել կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի հետ 

առնչվող տեսությունների հիմնական հայեցակարգերը և սկզբունքները 

Բ2 օգտագործել ժամանակակից  ծրագրավորման լեզուներ, մեթոդներ և 

տեխնոլոգիաներ 

Ա3 նկարագրել բնագիտական խնդիրների լուծման մաթեմատիկական 

մոդելները 

Բ3 մասնակցել  հաշվողական մեքենաների, համալիրների, 

համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային 

ապահովման ստեղծման աշխատանքներին 

Ա4 լուսաբանել մեթոդների, ալգորիթմներ, տեղեկատվական 

անվտանգության և ծրագրային ապահովման  մշակման 

նշանակությունը արդիական խնդիրների լուծման համար 

Բ4 մշակել դիսկրետ խնդիրների լուծման ալգորիթմները 

Ա5 ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել 

համապատասխան մեթոդներն ու եղանակները 

Բ5 կիրառել և մշակել խնդիրների լուծման թվային մեթոդները 

Ա6 վերարտադրել մասնագիտական գիտելիքները՝ ժամանակակից 

կրթական և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ 

Բ6 կիրառել տեղեկատվության տեսության, կոդավորման և 

կրիպտոգրաֆիայի մաթեմատիկական մեթոդները: 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ   

Գ1 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները Գ3 օգտվել մայրենի և օտար լեզուներով գիտական գրականությունից 

Գ2 վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները Գ4 պատրաստել զեկուցումներ մայրենի և օտար լեզուներով, ներկայացնել 

աշխատանքի արդյունքները 
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Ռուսերեն-1 1704/Բ01                    + +  

Ռուսերեն-2 1704/Բ02                    + +  

Քաղաքացիական պաշտպան.  և արտակարգ իրավիճ. բնակչ. 0002/Բ01                  +     

Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ 0708Բ01                  +     

Փիլիսոփայության հիմունքներ 1302/Բ18                  +     

Իրավունքի հիմունքներ 1901/Բ01                  +     

Ֆիզդաստիարակություն 0001/Բ01                  +     

Տնտեսագիտության հիմունքներ 1007Բ20                  +     

Գործարարության հիմունքներ 1005/Բ24                  +     

Քաղաքագիտության  հիմունքներ 1202/Բ23                  +     

Մշակութաբանության հիմունքներ 1107/Բ55                  +     

Կրոնագիտության հիմունքներ 2101/Բ01                  +     

Բարոյագիտության հիմունքներ  1302/Բ01                  +     

Սոցիոլոգիայի հիմունքներ 2203/Բ22                  +     

Տրամաբանության հիմունքներ 1301/Բ02                  + +    

Հոգեբանության հիմունքներ  1306/Բ17                  +     

Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր 0604/Բ40                  +     

Դիսկրետ մաթեմատիկա-1 0307/Բ01     +       +      +     

Ծրագրավորում-1 0309/Բ13     +     + +        +    

Անալիտիկ երկրաչափություն և հանրահաշվի տարրեր 0307/Բ14     +        +      +    

Մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ-1 0308/Բ12  +   +    +         +     

Դիսկրետ մաթեմատիկա-2 0307/Բ03  +          +      +     

Ծրագրավորում-2 0309/Բ14     +     + +        +    

Մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ-2 0308/Բ13  +   +    +         +     

Ընդհանուր հանրահաշիվ 0307/Բ15  +       +         +     

Կոմպլեքս անալիզ 0308/Բ14  +   +    +         +     

Հաշվողական համակարգերի ճարտարապետություն 0309/Բ15      +     +       + +    

Տվյալների կառուցվածքներ և ալգորիթմներ 0309/Բ16    + +     +         +    

Տեղեկատվական անվտանգություն հիմունքներ 0309/Բ17 +   +     +         +     

Ալգորիթմների տեսություն 0307/Բ06 +         +        +     

 Ֆունկցիոնալ անալիզի տարրեր        0308/Բ15  +   +    +         +     

Գծային հանրահաշիվ 0307/Բ16  +       +         +     

Օպերացիոն համակարգերի ներածություն 0309/Բ18     +      +       +     

Տեղեկատվ. պաշտպ. ծրագ. և ապար. միջոցներ 0309/Բ19 +   +     +         +     

Կոմբինատոր ալգորիթմներ և վերլուծություն 0307/Բ10 +           +       +    
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Web ծրագրավորում 0309/Բ08  +        + +       +     

Դիֆերենցիալ հավասարումներ 0308/Բ16     +    +         + +    

Մեքենայական ուսուցում Pyton լեզվով 0309/Բ06     +    +         + +    

Ֆորմալ համակարգեր և մոդելներ 0307/Բ16     +    +         +     

Հաշվողական մաթեմատիկա-1 0308/Բ17  +   +        +      +    

Տեղեկատվական համակարգ. և ցանց. անվտ. 0309/Բ20 +   +     +         +     

Կրիպտոգրաֆիայի մաթ. մեթոդներ-1 0307/Բ17     +    +          +    

Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական 

վիճակագրություն 

0105/Բ19                  + +    

Կոդավորման տեսություն 0307/Բ18     +    +         +     

“ՀԲ“Հաշվողական մաթեմատիկա-2 0308/Բ18  +   +        +      +    

Ծրագրերի թեստավորման հիմունքներ 0309/Բ21  +         +       +     

 “ՀԲ“Զուգահեռ ծրագրավորում 0309/Բ22     +     +        +     

Ինֆորմացիայի տեսություն 0307/Բ19     +    +         +     

“ՀԲ“ Գործողությունների հետազոտման մաթ. մեթոդներ 0307/Բ20 +        +         +     

Տվյալագիտություն 0309/Բ23     +    +         + +    

Ֆիզիկա 0410/Բ16                  + +    

Կամընտրական դասընթացներ                        

ա)Կոմպյուտերային ցանցեր և անվտանգություն 0309/Բ24 +          +   +         

 բ)Օլիմպիական ծրագրավորում 0309/Բ25     +    +         + +    

ա) Գրաֆային ալգորիթմներ 0307/Բ12 +           +           

բ) Կրիպտոգրաֆիայի մաթ. մեթոդներ-2 0307/Բ21     +    +          +    

ա) Օպտիմիզացիա և օպտիմալ կառավարում 0308/Բ19  +   +        +      +    

բ) Մաթեմատիկական մոդելավորում 0308/Բ20     +        +      +    

Մասնագիտական պրակտիկա 061101.02
.7   

+ +    +    +  + +     + +    



 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

Պարտադիր դասընթացներ 

 

1.1401/Բ01 2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 1 3. 2 ECTS կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5. գործնական -2 ժամ 

8. 1-ի` աշնանային կիսամյակ 9. Ստուգարք 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել լեզվի  առանձին բաժինների առանձնահատկությունները, 

 ծանոթացնել լեզվական նորմի չափանիշներին, 

 նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն ու փոփոխությունները։ 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1.ճանաչել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները, 

2. սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները, 

3. ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

6. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ, 

7. հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը: 

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ 

4. Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝ 

Գ1. օգտվելով ինֆորմացիայի ժամանակակից աղբյուրներից (տպագիր և առցանց գրականություն) 

դասակարգել և վերլուծել տեղեկատվություն՝ գործնական խնդիրներ ձևակերպելու և գործնական լուծումներ 

առաջարկելու համար  

Գ2. վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել զեկուցումներ, 

և վարել գիտական սեմինարներ: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք, 

 սլայդի ցուցադրում, 

 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները  

2. Ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքը անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով. 

յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:  

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները, 

2. Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները, 

3. Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները: 

14.Հիմնական գրականության ցանկը 

3. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016: 

4. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007: 
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1.1401/Բ02 2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2 3.2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. գործնական- 2 ժամ 

8. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ 9. Ստուգարք 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները, 

 ծանոթացնել խոսքի հիմնական արժանիքներին, 

 նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկությունները։ 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1.ճանաչել խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները, 

2. սահմանել լեզվի ու խոսքի հատկանիշները, 

3. ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան լեզվական միավորներ: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

8. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ, 

9. հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը, 

10. կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի): 

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ 

5. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք, 

6. սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝ 

Գ1. օգտվելով ինֆորմացիայի ժամանակակից աղբյուրներից (տպագիր և առցանց գրականություն) 

դասակարգել և վերլուծել տեղեկատվություն՝ գործնական խնդիրներ ձևակերպելու և գործնական լուծումներ 

առաջարկելու համար  

Գ2. վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել զեկուցումներ, և 

վարել գիտական սեմինարներ: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք, 

 սլայդի ցուցադրում, 

 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ստուգարքը բանավոր է, որն անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով: Քննատոմսը 

բաղկացած է երեք հարցից. Առաջին և երկրորդ հարցերը տեսական հարցեր են և գնահատվում են 7-ական 

միավոր, իսկ երրորդ հարցը գործնական առաջադրանք է, որը գնահատվում է 6 միավոր: 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները, 

2. Խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն), 

3. խոսքային վարվեցողություն, 

4. գործառական ոճեր: 

14.Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016: 

2. Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003: 

3. Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984: 

4. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, Երևան, 1990, 1991: 
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1. 1106/Բ03 2.Հայոց  պատմության հիմնահարցեր-1 3.2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ.  5.դաս.-2ժամ  

6.1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակը հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերի վերաբերյալ 

ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն զարգացած, կենսունակ ազգային 

գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն` 

7. Ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի  հիմնահարցերը,  

8. Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի 

պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները, 

9. Բացատրելու հայոց պետականության ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու 

առանձնահատկությունները հին և միջին դարերում՝ արժևորելով և իր քաղաքացիական գիտակցության 

մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների 

նշանակությունը:   

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ` 

10. Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները, 

11. Կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն հիմնահարցերի 

վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝ 

12. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) գիտակցության մեջ հայոց 

պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների արժևորմանն ու արմատավորմանը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ1. օգտվելով ինֆորմացիայի ժամանակակից աղբյուրներից (տպագիր և առցանց գրականություն) 

դասակարգել և վերլուծել տեղեկատվություն՝ գործնական խնդիրներ ձևակերպելու և գործնական լուծումներ 

առաջարկելու համար. 

Գ2. վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել զեկուցումներ, 

և վարել գիտական սեմինարներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություն, 

2. Սեմինար, 

3. Քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

2. Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Հայ ժողովրդի 

ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական լեռնաշխարհում: Վանի 

թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII դդ.): Հայաստանը Երվանդունիների հարստության օրոք (Ք.ա. VI-III դդ.): Մեծ 

Հայքի թագավորությունը Արտաշեսյան (Ք.ա. 189-1 թթ.) և Արշակունյաց (66-428 թթ.) հարստությունների օրոք: 

Հայոց մշակույթի Ոսկեդարը: Հայաստանը նախարարական համակարգի ներքո (428-885 թթ.): Հայոց 

թագավորությունը Բագրատունյաց հարստության (885-1045 թթ.) օրոք: Կիլիկիայի հայկական պետությունը 

(1080-1375 թթ.): Քոչվորական ցեղերի արշավանքները Հայաստան: Հայ-վրացական զինակցությունը և 



 

 

 

 

138 

Զաքարյանների իշխանությունը: Հայաստանը ուշ միջնադարում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

17. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի, Երևան, ԵՊՀ 

հրատ., 2012:  

18. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի պատմություն (սկզբից 

մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975:   

19. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ., 

«Զանգակ-97» հրատ., 2014:  

 

 

1. 1106/Բ04 2.Հայոց  պատմության հիմնահարցեր-2 3.2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ.  5.դաս.-2 ժամ 

6.2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7.Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակը հայոց նոր ու նորագույն դարերի պատմության առանցքային հարցերի վերաբերյալ 

ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն զարգացած, կենսունակ ազգային 

գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

8. Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը, 

9. Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի 

հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները, 

10. Բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական պայքարի 

ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները,  

11. Վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց պետականության վերականգնումն ու զարգացումը՝ 

վերարժևորելով և իր գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն 

ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

12. Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները, 

13. Կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հիմնահարցերի վերաբերյալ 

ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

14. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-ազատագրական պայքարի և 

հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների արժևորման արմատավորմանը:  

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ1. օգտվելով ինֆորմացիայի ժամանակակից աղբյուրներից (տպագիր և առցանց գրականություն) 

դասակարգել և վերլուծել տեղեկատվություն՝ գործնական խնդիրներ ձևակերպելու և գործնական լուծումներ 

առաջարկելու համար  

Գ2. վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել զեկուցումներ, 

և վարել գիտական սեմինարներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություն, 

2. Սեմինար, 

3. Քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
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Հայ ազատագրական շարժումը XVI դ. կեսերից մինչև XVIII դ.: Ազատագրական պայքարը Սյունիքում և 

Սյունիքում 1722-1730 թթ.: Ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական պատերազմները և Հայաստանը XIX դ. 

առաջին երեսնամյակում: Հայկական հարցի միջազգայնացումը: Հայ քաղաքական կուսակցությունների 

առաջացումը և հայ ազատագրական շարժումը XIX դ. վերջին – XX դ. սկզբին: Հայոց ցեղասպանությունը: 

Մայիսյան հերոսամարտերը: Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը (1918-1920 թթ.): Խորհրդային 

Հայաստանը (1920-1991 թթ.): Հայերի մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհամարտին: Արցախյան շարժումը 

(1988-1991 թթ.) և պատերազմը (1991-1994 թթ.): Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը (1991 թվականից): 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

4. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի, Երևան, ԵՊՀ 

հրատ., 2012:  

5. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի պատմություն (սկզբից 

մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975:   

6. Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ., «Զանգակ-97» 

հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016:  

 

1. 1704/ B 01 2. Ռուսաց լեզու - 1 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. գործնական- 4ժամ 

6. 1-ին աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը 

 զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները 

 ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին 

 ծանոթացնել գիտական ոճի առանձնահատկություններին 

 ապահովել  մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների ընկալումը 

 ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը 

 զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները 

 ծանոթացնել ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին 

   

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

●   ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն 

       ●    կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը 

●    մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները 

●    տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին 

 ●    գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

●   կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով 

●   կրճատել/ընդլայնել տեքստը 

●   պատասխանել հարցերին 

●   կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական     

կառուցվածքները   

    գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

●  տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում 

●  տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ  

●   թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում 

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 

Գ1. օգտվելով ինֆորմացիայի ժամանակակից աղբյուրներից (տպագիր և առցանց գրականություն) 

դասակարգել և վերլուծել տեղեկատվություն՝ գործնական խնդիրներ ձևակերպելու և գործնական լուծումներ 
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առաջարկելու համար  

Գ2. վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել 

զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

8. գործնական պարապմունքներ 

9. ինքնուրույն աշխատանք 

10. թիմային աշխատանք 

11. բանավոր ներկայացում 

12. հարց և պատասխան 

13. ստուգողական աշխատանք 

14. ուսուցողական ֆիլմի դիտում 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

7. թեստային առաչադրանք 

8. բանավոր հարցում 

9. ստուգարք 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

   Քերականության հիմնական հարցերը: Խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները: 

   Գիտական ոճի ոճաբանական առանձնահատկությունները: Շարահյուսական կառուցվածքները: 

Գիտական ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները: 

    Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

 

4. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: ХНУ, 

2005. 

5. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. 

Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.  

6. Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических специальностей 

(Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: РУДН, 2010. 

  

1. 1704/ B 01 2. Ռուսաց լեզու - 2 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. գործնական-4ժամ 

6. 2-րդ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

   

  ●   զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի      կարողությունները 

  ●   ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն 

  ●   ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

●   ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն 

        ●   ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին համապատասխանող 

ռուսաց լեզվի իմացություն  
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

●   կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ 

●  տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը 

● կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող թեստային 

աշխատանք   

    գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

● օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները 

●  օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում 

 

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 

Գ1. օգտվելով ինֆորմացիայի ժամանակակից աղբյուրներից (տպագիր և առցանց գրականություն) 

դասակարգել և վերլուծել տեղեկատվություն՝ գործնական խնդիրներ ձևակերպելու և գործնական 

լուծումներ առաջարկելու համար  

Գ2. վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել 

զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

9. գործնական պարապմունքներ 

10. ինքնուրույն աշխատանք 

11. թիմային աշխատանք 

12. բանավոր ներկայացում/զեկույց/ 

13. բանավեճ 

14. ստուգողական աշխատանք 

15. թեստային աշխատանք 

16. վիկտորինա 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

10. թեստային առաչադրանք 

11. բանավոր հարցում 

12. ստուգարք 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Շարահյուսական կառուցվածքներ: Սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ 

Պարզ և բարդ նախադասություններ: Կապեր և կապական բառեր: Գիտական ոճի ժանրերը և դրանց 

շարադրման սկզբունքները: Մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական սկզբունքները: 

Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները: 

 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

 

20. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: ХНУ, 

2005. 

21. Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как 

иностранному. М., 2008-2010. 

22. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. 

Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.  
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23. Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку. Обучение 

дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010. 

24. Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому языку для 

иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998. 

 

 

 

1. 0708/Բ01 2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4.   2 ժամ/շաբ. 5. դաս. – 2ժամ 

6.  1-ին` աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8.  Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհայացք և գիտելիք էկոլոգիայի` որպես 

գիտության, բնապահպանության, բնական համակարգերի գործունեության հիմունքների, 

համաշխարհային և Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների մասին, ձևավորել հիմնարար 

գիտելիքներ բնություն–հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրների, բնության հետ 

հասարակության համահունչ զարգացման մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

6. նկարագրել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմություն, բացատրել 

տնտեսակագիտական էկոլոգիայի հիմունքները և առանձնահատկությունները,  

7. ձևակերպել էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքներիը, 

8. նկարագրել  մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները, 

9. լուսաբանել աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների հիմնական 

էկոլոգիական խնդիրները, 

10. բացատրել բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր սկզբունքները և 

օրինաչափությունները: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. կիրառել և գործնականում իրականացնել ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին, 

կենսաբազմազանության մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցները, 

5. իրականացնել էկոլոգիական տնտեսական հաշվարկներ, ռեսուրսների տնտեսական 

հասանելիության գնահատում, 

6. վերլուծություններ կատարել տնտեսակագիտական էկոլոգիայի ոլորտում ռիկսերի հաշվարկման 

ժամանակ    

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

3. վերլուծել  փաստերը և կատարել հետևություններ,  

4. կազմակերպել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 

Գ2.  վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել 

զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

Դասավանդման ձևեր 

3. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/ և դասախոսություններ:  

 

Ուսումնառության ձևեր  

4. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում,  Moodle համակարգում զետեղված 

դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և խմբային քննարկումներ: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

Ստուգարք. Ստուգարքն անցկացվում է թեստային համակարգով,   on-line, տրվում է առավելագույնը 60 

հարց, նախապես կազմված հարցաշարից: 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

 

 Ներածություն: Էկոլոգիայի համառոտ պատմություն, կառուցվածքը, առարկան և օբյեկտը:   

Օրգանիզմների գոյության միջավայրը և պայմաններին հարմարվելը: Կյանքի գոյատեվման հիմնական 

միջավայրերը: Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Կենսացենոզներ:  Էկոհամակարգեր: 

 Նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում: էկոհամակարգերի ինքնազարգացում: Կենսոլորտ: 

 Մարդու փոխազդեցությունը բնության հետ: Մթնոլորտի պահպանությունը: Երկրի կլիմայի 

փոփոխության և անապատացման հիմնախնդիրները:  Ջրային պաշարների պահպանությունը:  

Հողային պաշարների պահպանությունը:  Երկրի կենսաբանական բազմազանությունը: 

Կենսաբազմազանության պահպանությունը: Շրջակա միջավայրը և մարդու առողջությունը:  

 Տնտեսական գործունեության և էկոլոգիական խնդիրների առաջացման մեջ գոյություն ունեցող 

փոխկապակցվածությունը: Էկոլոգիական վերահսկման միջազգային մեխանիզմների հիմնական 

դրութները և միջոցառումները:   

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

8. Մ.Հ. Սարգսյան, Գ.Ֆ. Գալստյան,  Բնապահպահպանություն, դասագիրք, Երևան, 

Ճարտարագետ, 2016թ., 301էջ. 

9. Հովհաննիսյան Ն., Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն», Երևան: 

«ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 2014, 136 էջ. 

10. Գրիդել Տ.Ե., Ալլենբի Բ.Ր. Տնտեսական էկոլոգիա, 2012թ.  

11. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս., Փիրումյան 

Գ.Պ., «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ»: Ուսումնական ձեռնարկ, 

Զանգակ-97, Երևան, 2010, 224 Էջ: 

12. Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան, 2010թ., 311 էջ: 

13. Հայրապետյան Է.Մ. և ուրիշներ, «Շրջակա միջավայրի պահպանություն», Երևան, 2005թ.: 

14. Էկոլոգիական կառավարման համակարգ: ISO 14000 միջազգային ստանդարտ, 2004թ. 

 

 

 

1302/Բ18 2. Փիլիսոփայության  հիմունքներ 3. 4  ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ 5. դաս.-2ժամ, գործ. -2ժամ 

6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսումնասիրել փիլիսոփայական մշակույթի առանձնահատկությունները և փիլիսոփայության 

դերը մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում, 

 վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը, 

 ներկայացնել փիլիսոփայական հիմանական հայեցակարգերի գիտական ու աշխարհայացքային 

հիմնախնդիրները: 

   

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7856
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7865
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7868
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7868
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7874
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7877
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7880
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7888
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7892
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7895
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 տիրապետել փիլիսոփայության  գիտական - մեթոդաբանական, աշխարհայացքային  և 

արժեքաբանական գործառույթները, 

 հասկանալ  ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և իռացիոնալի 

սահմանազատման սկզբունքները, 

 ճանաչել  քաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափություննեն ու միտումները: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

19. պարզաբանել  բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները, 

20. տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը, 

21. գնահատել  փակ և բաց համակարգերի զարգացման առանձնահատկությունները, 

22. վերլուծել  հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները : 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

  կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան 

մեթոդներ 

23. իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 

  Գ2.  վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել 

զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում 

2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն 

3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների  համեմատական վերլուծություն 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով 

 

      Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 

Գնահատման չափանիշները՝  անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի 

իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 
 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016 

2. Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012 

3. Канке, В. А. Основы философии, М., 2014. 

4. Губин, В. Д. Философия,  М., 2013.  

5. Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013.  
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1. 1602/Բ 01 2. Անգլերեն-1 3. 4կրեդիտ 

4. 4 / շաբ. 5. գործ. – 4ժամ 

6.  1-ին՝  աշնանային  7.  Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

1. ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների զարգացում, 

2. մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում, 

3. հիմնական մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների 

    ներմուծում և ուսուցում,  

4. մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի տարբերակում և 

թարգմանություն 

     

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա .  մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 1. բացատրել  անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել  քերականական  կառույցները                                                                                                                                                         

  2. ներկայացնլ  մասնագիտական բառային ֆոնդի  հիմնական հասկացությունները,                                                                                                                                                                                                       

բ .   գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 
 3. կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները, 

 4. հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր խոսքի հիմնական 

հմտությունները, 

 

 գ .  ընդհանրական /փոխանցելի/  կարողությունները (եթե այդպիսիք կան). 
 

5. օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական  աղբյուրներից ,    

 

10.  Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 

Գ1. օգտվելով ինֆորմացիայի ժամանակակից աղբյուրներից (տպագիր և առցանց գրականություն) 

դասակարգել և վերլուծել տեղեկատվություն՝ գործնական խնդիրներ ձևակերպելու և գործնական 

լուծումներ առաջարկելու համար  

Գ3. հաջողությամբ ինտեգրվել և աշխատել գիտահետա-զոտական խմբերում, ինչպես նաև 

ղեկավարել գիտաարտադրական միավորումերը: 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

5. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ 

6. անհատական և խմբային աշխատանք 

7. անհատական և խմբային  հաղորդակցական առաջադրանք 

8. ինքնուրույն աշխատանք 

 

12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և բանավոր 

ստուգմամբ: 

1. գրավոր  ստուգում  (թեստ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ): 

2. բանավոր ստուգում  (կարդալ, թարգմանել  և վերատադրել  մասնագիտական տեքստը): 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
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5. անգլերենի քերականական կառույցները   

6. ընդհանուր բառապաշարի զարգացում 

7. մասնագիտական անգլերենի  հիմնական բառապաշարը 

8. մասնագիտական անգլերեն լեզվով գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների ներմուծում 

14.  Հիմնական գրականության ցանկ.  /ստորև տրված է օրինակը՝/ 

 

    1.  Toumanyan  S.  “Insight into the science of physics” 2006 

     2.   Хомутова Е.В. “Intensive Course of the English Language for Physicists and Radiophysicists” Моска, 1992. 

     3.   Kirsten A. H. ,  Katz D. M.  “The Physics Toolbox ” 2002 

          

 

 

1. 1602/Բ01 2. Անգլերեն-2 3. 4  կրեդիտ 

4. 4 / շաբ. 5. գործ. – 4ժամ 

6. 2-րդ՝ գարնանային  7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

5. լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապաշարի, 

շարահյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվի  որպես համակարգի այլ առանձնահատկությունների 

մասին, 

6. հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների ներգրավման 

մակարդակի բարձրացում, 

7. մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման կարողությունների և հմտությունների զարգացում, 

8. մասնագիտական տեքստերի ընկալման  կարողությունների զարգացում: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

8. ընկալել, հասկանալ, մեկնաբանել մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու 

կառուցվածքը, 
9. տիրապետել մասնագիտական և ընդհանուր  բառապաշարի հենքային շերտերին՝ դրանց ճշգրիտ 

գործածության նպատակադրմամբ, 
10. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում  անգլերեն լեզվով ինքնուրույն աշխատանք կատարելու 

սկզբունքների իմացություն 
  բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

11. իրականացնել գրավոր և բանավոր մասնագիտական տեքստերի ընթերցում, վերարտադրում  և 

թարգմանություն, 

12.  ձևավորել և ներկայացնել բանավոր կապակցված խոսք՝ ուսումնասիրվող մասնագիտական 

թեմաների վերաբերյալ, 

13.  արտահայտել և հիմնավորել կարծիք՝ երկխոսության մեջ մտնելով համակուրսեցիների հետ,  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

14. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային) 

տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով 

 

10.  Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 

Գ1. օգտվելով ինֆորմացիայի ժամանակակից աղբյուրներից (տպագիր և առցանց գրականություն) 

դասակարգել և վերլուծել տեղեկատվություն՝ գործնական խնդիրներ ձևակերպելու և գործնական 

լուծումներ առաջարկելու համար  

Գ3. հաջողությամբ ինտեգրվել և աշխատել գիտահետա-զոտական խմբերում, ինչպես նաև ղեկավարել 

գիտաարտադրական միավորումերը: 
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11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

5. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

6. անհատական և խմբային աշխատանք, 

7. անհատական և խմբային հաղորդակցական  առաջադրանք, 

8. ինքնուրույն աշխատանք 

 

12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և բանավոր 

ստուգմամբ: 

1. գրավոր  ստուգում  (թեստ՝ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ), 

2. բանավոր ստուգում  (կարդալ, թարգմանել  և վերատադրել  մասնագիտական տեքստը): 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

3.  մասնագիտական  լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ 

4. անգլերենով մասնագիտական  գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն 

6. դասախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում 

7. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի համադրում և 

շարադրում 

8. գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի օգտագործմամբ: 

 

14.  Հիմնական գրականության ցանկ.  /ստորև տրված է օրինակը՝/ 

 

    1.     Avetikian M., Grigoryan A.  “English for  Students of Physics and Radiophysics”  Yerevan 2006 

    2.     Mkhitaryan Ye. “Basic English for University Student”  Yerevan 2008 

    3.     Margaryan  Ye. “A Guide to Science” Yerevan 2014 

 

 

 

1. 1604/Բ 31 2. Գերմաներեն-1 3. 4-ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. գործ.-4ժամ 

6. 1-ին կիսամյակ/ աշնանային  7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տալ նախնական գիտելիքներ գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության և 

բառագիտության բնագավառներում, 

 ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար: 

 

 

9.  Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 

7. իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները, 

8. պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի մասին, 

9. ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական կառույցների 

մասին: 
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

10.   ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական 

տարբերակները, 

11. հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,  

12. ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ և 

կիրառել դրանք խոսքում: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

9. ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները, 

10. կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ, 

 

 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 

Գ1. օգտվելով ինֆորմացիայի ժամանակակից աղբյուրներից (տպագիր և առցանց գրականություն) 

դասակարգել և վերլուծել տեղեկատվություն՝ գործնական խնդիրներ ձևակերպելու և գործնական 

լուծումներ առաջարկելու համար  

Գ3. հաջողությամբ ինտեգրվել և աշխատել գիտահետա-զոտական խմբերում, ինչպես նաև ղեկավարել 

գիտաարտադրական միավորումերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

4. գործնական պարապմունք,  

5. ինքնուրույն աշխատանք, 

6. խմբային աշխատանք: 

  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:  

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

5. Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն: Հնչյունաբանական 

տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և բաղաձայնական համակարգերը:  

6. Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի, 

ածականի և բայի ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները: Գոյականի հոլովման 

տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը: Ածականի համեմատության 

աստիճանները: Համեմատության աստիճանների կարգ: Բայի ձևաբանական տիպերը: Լիիմաստ 

և սպասարկու բայեր: Նախդիրների գործառույթը նախադասության մեջ: 

7. Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն, դրանց 

առանձնահատկությունները:  

8. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ 

մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն», 

«Գերմանիա»:  

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

5.   Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1,  Berlin, 1982. 
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6.   Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004. 

7.   Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.  

8.   G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001.   

 

 

1. 1604/Բ 32 2. Գերմաներեն-2  3. 4-ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. գործ.-4ժամ 

6. 2-րդ կիսամյակ/ գարնանային 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները 

գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում, 

 ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական 

գիտելիքները` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման 

նպատակով, 

 ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների գիտելիքները 

գերմաներեն լեզվից: 

 

9.  Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

10. պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ 

կաղապարների մասին, 

11. ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը, 

12. պատկերացում կազմել երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի վերարտադրության ու 

փոխադրման սկզբունքների մասին:  

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

13. ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական կաղապարները, 

14. համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը, 

15. կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

16. վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը,  

17. գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը, 

18. մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 

Գ1. օգտվելով ինֆորմացիայի ժամանակակից աղբյուրներից (տպագիր և առցանց գրականություն) 

դասակարգել և վերլուծել տեղեկատվություն՝ գործնական խնդիրներ ձևակերպելու և գործնական 

լուծումներ առաջարկելու համար  

Գ3. հաջողությամբ ինտեգրվել և աշխատել գիտահետա-զոտական խմբերում, ինչպես նաև 

ղեկավարել գիտաարտադրական միավորումերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

4. գործնական պարապմունք,  

5. ինքնուրույն աշխատանք, 
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6. խմբային աշխատանք: 

  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:  

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

5. Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի կազմության 

հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների հոլովման 

համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները:  

6. Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և 

անանցողական երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը:  

7. Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների կազմությունն ու 

գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական գործառույթը: Ստորոգյալի 

համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Հրամայական եղանակի ձևերը և նրանց քերականական 

հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ կրավորական կառույցները: 

8. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական 

շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը», 

«Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

5. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2,  Berlin, 1992. 

6. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004. 

7. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.  

8. Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002. 

 

 

1. 0002/B01 2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն 

3. ECTS կրեդիտ 4 

4.      4 ժամ/շաբ. 5.  դաս. - 2, գործ. - 2 

6.     2-րդ գարնանային կիսամյակ 7.  Ստուգարք 

  8.  Դասընթացի նպատակն է՝ 

 

սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում, ԱԻ-ներում գործելու հմտություններ, 

փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ և տարաբնույթ 

պատահարների ժամանակ հնարավոր վնասվածքների և այլ ախտահարումների դեպքում առաջին   

բուժօգնության ցուցաբերման անհրաժեշտ կարողություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 

6. պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան դիմակայելու 

ուղիները, 

7.    ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից 

իրականացվող միջոցառումների մասին՝ ուղղված բնակչության պաշտպանությանը, 

8. քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները, 

9. գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսակն ու 

ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին, 

10. տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր ուղիներին ու 
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պաշտպանության ձևերին: 
  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 

4. կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ դրսևորելու  

ուղղությամբ, 

5. ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների դեպքերում, 

6. օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից 

իրականացվող միջոցառումների ընթացքում: 

  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

4. կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

5. աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ, 

6. վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի համար: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ2.  վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել 

զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

5. Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք: 

6. Անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ: 

7. Թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում: 

8. Ուսումնամեթոդական վարժանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

Ստուգարք. անց է կացվում բանավոր կարգով և հարցաթերթիկներով  (2 հարց, ուսումնառության 

արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

4. Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ: 

5. Քաղաքացիական պաշտպանություն: 

6. ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

25. Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա., Օհանջանյան Մ.Մ.,Հարությունյան Ա.Ա., Հարությունյան 

Վ.Ս., Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ. «Քաղպաշտպանության և արտակարգ 

իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի համալս. հրատ., 2006, 238 էջ: 

26.  Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ 

իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ: 

27. Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների ուսուցումը» 

(ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44 էջ: 

28. Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր., Երևանի 

համալս. հրատ., 2011, 36 էջ: 

29. Ս.Ա.Մանուկյան, Գ.Հ.Ճաղարյան «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական 

պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2017 
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

Կամընտրական դասընթացներ 

 

1. 1901/Բ01 2.Իրավունքի հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ 5. դաս.-2ժամ 

7. 6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ 7.Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է  

Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական-օրենսդրական կարգավորման 

հիմունքները, մշակել ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտություններ, 

ինչպես նաև ձևավորել իրավական աշխարհայացք ու մշակույթ։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի արդի 

ձևերը, իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքի համակարգի հիմնական ճյուղերը, 

դրանց կարգավորման հիմնական աղբյուրները,  

 տարբերել օրինականություն, իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծ, իրավական 

պատասխանատվություն հասկացությունները,  

 բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, կարգավորման 

առարկան, հիմնադրույթները։ 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի 

աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը,  

 իրականացնել իրավական և սեփական իրավունքների պաշտպանության գործողություններ։ 

 դրսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ: 

գ. գ. ընդհանրական կարողություններ 

 ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,  

 օգտվել իրավական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

օրենսգրքեր, օրենքներ),  

 օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և 

իրավական պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ գիտակցություն, 

պատասխանատվության զգացում։ 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ2. վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել 

զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ: 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

7. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

8. անհատական և խմբային աշխատանք, 

9. ինքնուրույն աշխատանք, 

10. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա  

11. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում, 

12. իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
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Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես 

տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հասարակություն և պետություն: Իրավունք: Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և 

իրավունքի կենսագործումը։ Իրավունքի ձևերը: Իրավունքի համակարգը: Օրինականություն, 

իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը: 

Սահմանադրական իրավունք: Դատական իշխանություն և դատական համակարգ: Քաղաքացիական 

իրավունք: Աշխատանքային իրավունք: Ընտանեկան իրավունք: Էկոլոգիական իրավունք: Քրեական 

իրավունք: Դատավարական իրավունք: Միջազգային իրավունք։ 

Հիմնական գրականության ցանկը 
5. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ: 

6. ՀՀ քաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքերը: 

7. Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և այլոք, 

Եր., Տիգրան Մեծ, 2014:  

8. Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և 

այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015:  

 

 

  

1. 1005/Բ01 2. Գործարարության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս. -2ժամ  

6.  4-րդ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամադրել ձեռներեցության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների, ինչպես նաև 

գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ և իմացություն,  

 ուսուցանել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության կազմակերպման 

տեսա-գործնական հիմունքներն անհրաժեշտ հմտությունները, 

 տրամադրել բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք կարող են օգտակար լինել 

շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 սահմանել ձեռներեցության էությունը և հիմնական հասկացությունները, գործարարության 

առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները, գործարարության փուլային զարգացման 

բնորոշիչները և առանձնահատկությունները, 

 ներկայացնել ձեռներեցության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության 

կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեըը, 

 լուսաբանել ձեռներեցության կազմակերպման ձևերը, կառավարման սկզբունքները և   մոտեցումները:  

 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վերլուծել և տարբերակել ձեռներեցության համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզնեսի զարգացման 

համարժեք մոտեցումները, ընտրել գործարարության կազմակերպման ու կառավարման տեսա-

գործնական հիմքերը և դրանց կիրարկման ձևերը,  

 գնահատել ՀՀ-ում գործարար միջավայրը, ներկայացնել գործարարության զարգացման 

հնարավորությունները և խնդիրներն ու ռիսկերը, կանխատեսել գործարարության զարգացման 

հնարավորություններն ու հեռանկարները,  

 օգտվել բիզնես-պլանների մշակման գործիքներից, օգտվել Պորտերի մրցակցային հինգ ուժերի և SWOT 

վերլուծական գործիքներից և կատարել բիզնես նախագծի արդյունավետության և 
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նպատակահարմարության գնահատում, կատարել բիզնես հաշվարկներ, գնահատել հնարավոր 

ֆինանսավորման աղբյուրները 

 
 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ, միջազգային 

կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ, կատարել անհրաժեշտ վերլուծություններ  և այլն, 

 իրականացնել գործարարության  խաղարկային ներկայացումներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 

Գ2.  վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել զեկուցումներ, և 

վարել գիտական սեմինարներ:  

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ  

 ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և դասախոսության նյութերի 

յուրացման ակտիվ մեթոդ. 

-ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝ ինքնուրույն պարապելու 

համար, հանձնարարվում է համապատասխան գրականություն, 

-կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ, 

-այն կրում է խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից  

  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային բնորոշիչները 

1.2. Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման  ձևերը, գործառույթները և խնդիրները 

1.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային 

 առանձնահատկությունները    

1.3. Ձեռներեցության տեսություն. զարգացման փուլերը և դրանց բնորոշիչները: 

Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական հաշվարկներ 

2.1. Կողմնորոշում դեպի շուկա: Ձեռներեցական գաղափարը և դրա գնահատումը: 

2.2. Շուկայական տեղեկատվությունը` ձեռներեցական որոշումների կայացման հիմք: 

Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը 

Թեմա 4. Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը: 

Թեմա 5. Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը:  

5.1. Ձեռներեցի գործողությունների երեք հիմնական ուղղությունները. արտադրության կառավարում, 

կողմնորոշում դեպի շուկա, գործարար կապերի կառավարում 

5.2. Ձեռներեցի գործողությունների սխեման և դրանց ունիվերսալ բնույթը ձեռներեցական գաղափարների 

մշակման փուլում: 

Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները 

Թեմա 7.  Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես. 

7.1. Start-up-երը իբրև ինովացիոն գործարարության արդի ձև. 

   -դրանց հիմնադրման ու զարգացման ձևերը և ֆինանսավորման աղբյուրնևերը, 

   -Start-up տարածքներ և կենտրոններ. միջազգային փորձը, ՀՀ-ի start-up միջավայրը և  

հնարավորությունները:  

7.2. b2b, b2c, c2c, միջնորդային հարթակները, 

7.3.Սոցիալական ձեռներեցությունը: 

Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը 

Թեմա 10. Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և գործառույթները 

Թեմա 11. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային  
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առանձնահատկությունները 

Թեմա 12. Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը.  փոխազդեցությունը և մոտեցումները 

Թեմա 13. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան 

13.1. Ձեռներեցության կազմակերպման մոտեցումները և խնդիրները  

13.2.Բիզնես պլանի էությունը և կառուցվածքը 

       13.3 .Շուկայի ուսումնսիրությունը և վերլուծությունը 

13.4.Բիզնեսի շրջական միջավայրը. արտաքին և ներքին միջավայրերը և դրանց բնորոշիչները 

       13.5.Շուկայավարության, արտադրական և կազմակերպչական պլանների կազմը, կառուցվածքը,   

բնութագրիչները 

       13.6.Ֆինանսավորման ռազմավարություն և ֆինանսական պլան: Ֆինանսական պլանի կառուցվածքը և 

բնութագրիչները 

       13.7.Բիզնես պլանի նորմատիվա-իրավական բնութագիրը 

  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

8. Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 2009, 288с. 

9. Буров В.Ю. “Основы предпринимательства” Уч.пособие Чита, 2011. – 441 с. 

10. Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А.Н.Асаул.–СПб.: АНО ИПЭВ, 2009, 336с. 

11. Питер Ф.Друкер, Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: “И.Д.Вильямс”,2009, 432с.  

12. Попков В. П., Евстафьева Е. В. “Организация предпринимательской деятельности”. Схемы и таблицы, СПб., 

2007, 352 с.  

 

1. 1007/Բ 20 2. Տնտեսագիտության հիմունքներ 3.  2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ.   5.  դաս.-2ժամ 

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ 7.  Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝   ուսանողներին հաղորդել համապատասխան գիտելիքներ տնտեսական 

երևույթների բովանդակության դրանց մեկանաբանության, ժամանակակից տնտեսական համակարգերում 

առկա տնտեսական մեխանիզմների գործողության, դրանց իրավատնտեսական կարգավորման մասին: Այդ 

գիտելիքները կօժանդակեն ուսանողներին՝  իրական կյանքում արդյունավետ տնտեսական որոշումների 

կայացման համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
Բացահայտել տնտեսական համակարգերի կենսագործունեությունը, լուսաբանել հասարակության 

տնտեսական նպատակները և հիմնական տնտեսագիտական  հասկացությունները, 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
              շուկայական տնտեսության պայմաններում և տարբեր տնտեսական իրավիճակներում 

              արդյունավետ հիմնավորված որոշումների ընդունմանը, 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
              յուրաքանչյուր մասնագիտական ոլորտում (ըստ ֆակուլտետների,  

              մասնագիտությունների) որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորմանը: 

 

10.  Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

  

Գ2. վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, 

պատրաստել զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ: 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

      .  դասախոսություններ, առաջադրանքներ, 

      .  դասախոսության ժամանակ առանձնացվող և ուսանողներին առավել կողմնորոշող` իրական կյանքից 

բերված տարբեր օրինակների ներկայացում և պարզաբանում, 

      .  ինտերակտիվ  (փոխներգործուն)  ուսուցման ապահովման համար ուսանողների  հետ տնտեսական 

քաղաքականության  տարբեր ոլորտներին առնչվող առավել կարևոր հիմնախնդիրների պարզաբանում: 

http://www.aup.ru/books/m6/
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12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

11. Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները: 

12. Հասարակության տնտեսական հիմնահարցերը: Տնտեսական համակարգերը: 

13. Պահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական հավասարակշռությունը: 

14. Սպառողի վարքի մեկանաբանությունը: 

15. Արտադրության ծախքերը ,գնագոյացումը և շուկայական տարբեր կառուցվածքները: 

16. Մակրոտնտեսական ցուցանիշները: 

17. Տնտեսական անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը: 

18. Փողը, բանկային համակարգը, դրամավարկային քաղաքականություն: 

19. Պետական բյուջեն, եկամտային և ծախսային մասերը: 

20. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը: Տնտեսական զարգացման խնդիրները: 

 

14.  Հիմնական գրականության ցանկ. 

7. Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և հասարակական 

ընտրություն, Երևան, ԵրՊԺՏԻ-ի  ,,Տնտեսագետ,,  հրատարակություն, 1999: 

8.  Հ. Լ. Սարգսյան, Հ. Գ. Մարգարյան, Տնտեսագիտության տեսություն, ուսումնական ձեռնարկ,  

Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017թ.: 

9. Լևոն Խաչատրյան, Լևոն Մարգարյան, Անուշ Խանդամիրյան, Տնտեսագիտության հիմունքներ, 

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (ոչ տնտեսագիտական ֆակուլտետների համար), Երևան, Լիմուշ 

հրատարակչություն, 2014: 

10. Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл Р. Макконнелл, Экономикс. Краткий курс, Москва, Изд-во ,,Инфра-М,,  , 

2015: 

11. www.armstat.am 

12. www.gov.am 

 

 

 

1. 5302/Բ01 2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. գործ.-2ժամ 

6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է 

 ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց տեխնիկական, 

ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման մասին 

 ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ գործնական 

հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ 

 կատարել հաշվարկներ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ 

 ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային և ավարտական աշխատանքներ, 

http://www.armstat.am/
http://www.gov.am/
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հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների պատրաստում և այլն)։ 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Բ5. կիրառել համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային փաթեթները ԳԲՀ տիրույթի 

սարքերի արդիական հանգույցների (ալիքատարներ, ռեզոնա-տորներ, ֆիլտրեր և այլն) նախագծման և 

պահանջվող պարամետրերի ապահովման հարցերում: 

Գ1. օգտվելով ինֆորմացիայի ժամանակակից աղբյուրներից (տպագիր և առցանց գրականություն) 

դասակարգել և վերլուծել տեղեկատվություն՝ գործնական խնդիրներ ձևակերպելու և գործնական 

լուծումներ առաջարկելու համար 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

4. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով, հանձնարարվում են խնդիրներ և ինքնուրույն 

առաջադրանքներ: 

5. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում են 

ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով՝ փոխանցվում են էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկում էլ. 

փոստին: 

6. Եզրափակիչ ստուգումներն անցկացվում են համակարգչի միջոցով՝ հանձնարարված 

առաջադրանքների հիման վրա: Կամավորության սկզբունքով հնարավոր է ստուգարքը հանձնել 

առցանց եղանակով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

Ստուգարքն անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ ուսանողի ամփոփիչ աշխատանքի հիման վրա։ 

Առաջադրանքներն հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների վրա։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

Բաժին 1 - Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները։ 
Բաժին 2 - Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ աշխատելու հիմնական 

սկզբունքները: 

Բաժին 3 - Տեքստային փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ: 

Բաժին 4 - Հաշվարկներ էլեկտրոնային աղյուսակներում, դիագրամներ, գրաֆիկներ։ 

Բաժին 5 - Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ՝ ստեղծում և ցուցադրում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

30. Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2010, Microsoft Press, 2010 

31. Ю. Стоцкий, А. Васильев, И.Телина, Microsoft Office 2010, Питер, 2010 

32. Առաջադրանքներ՝ էլեկտրոնային կրիչով: 

+ 

 

1. 1202/Բ23 2. Քաղաքագիտության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2ժամ 

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական ա-

կունքներին, 

   

 ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասի-

րության առարկայական տիրույթին, 
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 ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական հմտութ-

յուններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
11. ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց 

իմաստն ու նշանակությունը, 

12. պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող 

հիմնահարցերի էությունը, 

13. ընկալել  քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական տեքստերը և 

կատարել թարգմանություններ,      

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
14. կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ,    

15. կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների մեկնաբանման 

հարցերում,   

16. մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական սոցիոլոգիայի 

հիմնահարցերը    

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
17. օգտվել մասնագիտական գրականությունից, 

18. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

 

11. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 

Գ2.   վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել 

զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

6. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ: 

7. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի 

առաջադրմամբ: 

8. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը: 

9. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ պատրաստում: 

10. Բանավոր ներկայացումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հար-

ցաշարից: Ստուգարքն ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 8 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

Թեմա 1՝  Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության օբյեկտը և 

առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Թեմա 2՝ Քաղաքական իշխանության էությունը, 

կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։ Թեմա 3՝  Հասարակության քաղաքական համակարգը։ Պետությունը 

որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Թեմա 4 ՝  Քաղաքական կուսակցություններ և 

կուսակցական համակարգեր։ Թեմա 5՝  Քաղաքական գործընթացներ: Ընտրություններ և ընտրական 

համակարգեր: Թեմա 6՝ Քաղաքական գաղափարախոսություններ: Թեմա 7՝  Քաղաքական էլիտա և 

լիդերություն:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
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6. Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с. 

7. Гаджиев К.С. Политическая  философия. М., 1999. 

8. Мухаев Р.Т.Теория политики. М.:ЮНИТИ,2005. 

9. Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии : Учебник для студентов 

вузов . – М.: Аспект Пресс, 2006.  

10. Òåîðèÿ ïîëèòèêè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Á.À. Èñàåâà. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2008.- 464 ñ. – (Ñåðèÿ 

§Ó÷åáíîå ïîñîáèå¦). 

 

1. 1107/Բ55 2. Մշակութաբանության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2ժամ 

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը հետազոտող 

գիտակարգերին: 

 ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ առնչվող 

մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ:  

 ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների և ներկա 

մշակութային գործընթացների մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

6. վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները, մշակույթի 

առաջացման և զարգացման տեսությունները, 

7. ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և զարգացման 

հիմնական օրինաչափությունները, 

8. նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական ոլորտները, 

9. քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների 

օրինաչափությունները,  

10. ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները, պատճառներն ու 

պայմանները, 

5. ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի պատմական և 

լոկալ դրսևորումները,  

6. տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

3. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ, 

4. ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր 

ոլորտներում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ2.  վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել 

զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2. Գործնական պարապմունք 

3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
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Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 

առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

17. Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:  

18. «Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման 

վերաբերյալ տեսությունները:  

19. Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը: 

20. Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:  

21. Մշակութային գործընթացներ: 

22. Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները: 

23. Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման 

հասկացությունները: 

24. Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը: 

25. Մշակույթը «անհատ»,  «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» կատեգորիաների 

համատեքստում:  

26. Մշակույթը և գենդերը: 

27. Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը: 

28. Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները: 

29. Մշակույթը և լեզուն: 

30. «Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները։ 

31. Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ, 

օրինաչափություններ:  

32. Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ, 

օրինաչափություններ: 

              Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

6. Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002:  

7. Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004: 

8. Кравченко А. И. Культурология, М., 2003. 

9. Розин  В.М. Культурология. М., 1998. 

10. Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 2001.   

 

 

1. 2101/Բ01 2. Կրոնագիտության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2ժամ,  

6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք  

8. դասընթացի նպատակ(ներ)ը] Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների առաջացման, 

ձևավորման և զարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում դերակատարության մասին, 

ծանոթացնել,  

 տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, դրանց դասակարգման 

սկզբունքների, օրինաչափությունների, առանձնահատկությունների, Հայոց եկեղեցու հիմնական 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ, 

 ծանոթանալ ժամանակակից ավանդական և ոչ ավանդական կրոնների աշխարհայացքային և 

դավանաբանական հիմնարար սկզբունքներին և պաշտամունքային առանձնահատկություններին,  

9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության մեջ, 

 նկարագրելու ժամանակակից կրոնների և կրոնի պատմական ձևերի ձևավորման ու զարգացման 

պատմությունը, ազգային և համաշխարհային կրոնների բնութագիրը, գլխավոր 

առանձնահատկություններն ու հիմնական գծերը, ոչ ավանդական կրոնների 

առանձնահատկությունները և դասակարգումը,  

 լուսաբանելու Հայոց եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական առանձնահատկությունները և 

ՀՀ արդի կրոնական իրավիճակը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 հասկանալու և վերլուծելու կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը,   

 դասակարգելու կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները, խմբավորելու և համեմատելու 

տարբեր կրոններ,  

 բացահայտելու և վերլուծելու ժամանակակից կրոնների աշխարհայացքային, 

ծիսապաշտամունքային, դավանաբանական առանձնահատկությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում, 

 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ, 

19. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.  

 

Գ2. վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել 

զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

4. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում 

հանձնարարված թեմաների շուրջ: 

5. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում քննարկումներին: 

6. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն 

որոշակի թեմաներով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք. ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր ներկայացման 

հիման վրա:   

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի կառուցվածքը, 

բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաների համակարգը։ «Կրոն» 

հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և պատմական ձևերի դա-

սակարգման սկզբունքները։ Կրոնի վաղ ձևերը: Նախնադարյան (վաղ) հավատալիքներ. 

Դիցաբանություն և կրոն: Բազմաստվածություն և միաստվածություն։ Հայոց դիցաբանություն: Ազգային և 

համաշխարհային կրոնների սահմանումն ու համառոտ բնութագիրը: Ժամանակակից ազգային կրոններ: 

Կրոնը ժամանակակից աշխարհում: Հնդկաստանի ազգային կրոնները (հինդուրիզմ, ջայնիզմ, սիկհիզմ), 

Չինաստանի և ճապոնիայի ազգային կրոնները, (դաոսականություն, կոնֆուցիականություն, սինտո), 

Հուդայականության էությունը և բնութագրիչ առանձնահատկությունները։ Բուդդայականության 

առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային 
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առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները: Քրիստոնեության առաջացումը և 

զարգացումը: Քրիստոնեության դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային 

առանձնահատկությունները: Ուղղափառություն. Կաթոլիկություն. Բողոքականություն, բողոքական 

ավանդական և ոչ ավանդական հարանվանություններ, Հայոց եկեղեցու դավանաբանական և 

ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Իսլամի առաջացումը և զարգացումը, 

դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները: 

Հայաստանի Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

6. Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։ 

7. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.  

8. Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013. 

9. Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.  

10. Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012. 

 

1302/Բ. 00 2. Բարոյագիտության հիմունքներ 3. 2  ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2ժամ 

6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 վերլուծել ժամանակակից քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական հիմնախնդիրները, 

 կանխատեսել  բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և դրանց 

հետևանքները, 

 ծանոթանալ սիրո, ընտանիքի, կյանքի իմաստի, կրոնի, իրավունքի բարոյական հիմանահրցերին: 

   

9. [դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

24. տիրապետել  բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը, 

25.  ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվերլուծության 

հիմնախնդիրներին: 

26. տիրապետել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման տեխնոլոգիաներին, ինչպես 

նաև սոցիալական կյանքի, բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայի հիմունքներին: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

27.   հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները: 

28.   ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ: 

29.    գնահատել  բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման գործում: 
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

30.  պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը, 

31.  վերլուծել  արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 

   Գ2.  վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել 

զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում 

2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն 

3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների  համեմատական վերլուծություն 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 

       Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 

 Գնահատման չափանիշները՝  անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության   աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի 

իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

8. Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը: 

9.  Բարոյական հարաբերությունների էությունը 

10. Կրոնական էթիկա: 

11. Բիոէթիկա: 

12. Քաղաքական էթիկա: 

13. Սիրո մետաֆիզիկա: 

14. Կյանքի իմաստը: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

6. Апресян Ю. Этика. М., 2004. 

7. Бодрийяр Ж.  Забыть Фуко. СПБ, 2011. 

8. Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014. 

9. Фромм Э. Искусство любить.  М., 2008. 

10. Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010. 
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1. 2203/Բ22 2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս- 2 ժամ 

6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի 

կառուցվածքի և հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով սոցիոլոգիայի 

ուսումնասիրության առարկայի և սոցիոլոգիական աշխարհայացքի առանձնահատկություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

6. տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները, 

7. ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության կայացման նախադրյալները, գիտությունների 

համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի աշխարհայացքային և էթիկական 

առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության առարկան, 

8. նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչպես նաև 

հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու հրատապ 

սոցիալական հիմնախնդիրներ, 

9. նկարագրելու սոցիալական գործողության և հասարակության սոցիալական կառուցվածքի 

փոխկապվածությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

10. օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու հասարակական 

գործընթացներն ու հիմնախնդիրները: 

20. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 

   Գ2. վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել 

զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

Դասընթացը ենթադրում է դասախոսություններ, լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ ունկնդրում, 

թե´ մասնակցություն քննարկումներին, ինչպես նաև՝ հանձնարարված գրականության 

արտալսարանային ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բանավոր ստուգման հարցատոմսը 

պարունակում է  2 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

16. Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները 

17. Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ 

18. Սոցիոլոգիան գիտությունների համակարգում 

19. Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա 

20. Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը 

21. Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը 

22. Մշակույթ, մշակույթի տարրեր 

23. Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա 

24. Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ 

25. Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ 

26. Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում 

27. Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն 
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28. Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն 

29. Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա 

30. Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

(գրականությունը տրամադրվում է դասախոսի կողմից) 

5. Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005. 

6. Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей редакцией и с 

предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE, 2001, 264 с. 

7. Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с. 

8. Macionis J.J. “Sociology”// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012. 

 

1. 1301/Բ02 2. Տրամաբանություն հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2 ժամ 

6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամաբանության դասընթացի հիմնական հասկացությունների և օրենքների ու սկզբունքների 

իմացությունը, որն ունի ինչպես ընդհանուր կրթական, այնպես էլ իմացաբանական ու 

մեթոդաբանական նշանակություն: 

  ուսանողը ոչ միայն բացահայտում և կատարելագործում է իր տրամաբանական 

կարողությունները, այլև ձեռք է բերում գիտելիքներ, որոնք նպաստում են մասնագիտական 

առարկաների տեսությունների հիմնական հասկացությունների ու կառուցվածքի յուրացմանը, 

հետազոտական հմտությունների ձևավորմանը:  

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

4. հասկանալ  մտքի կառուցվածքը,  

5. իմանալ տրամաբանական կանոնների և օրենքների մասին, որոնք կշռադատության ընթացքում 

ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը, ճշմարիտ 

եզրակացությունների ստացումը և գիտական գիտելիքների հիմնավորվածությունը, 

6. հասկանալ տրամաբանական գիտելիքի էությունը  և գործառնական տեսանկյունները: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. հասկանալ  տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների 

անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ, 

5. ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական 

գործողությունները, 

6. իրականացնել դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների տրամաբանական 

վերլուծություն և գնահատում: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

2. կարողանալ դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ` պահպանելով 

կանոնավոր մտածողության որոշակիության, անհակասականության, հիմնավորվածության և 
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հետևողականության  հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից բխող մասնավոր նորմերի 

պահանջները: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 

Գ2. վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել 

զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1.  դասախոսություն, 

2. քննարկում, 

3. անհատական աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

2. 1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է  առավելագույնը 10 միավոր. 

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճշգրիտ 

մեկնաբանում: 

2.  2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է  առավելագույնը 10միավոր. 

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին բանավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական 

պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

          Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը: Բազմատրամաբանության սկզբունքը: Միտք և 

լեզու: Հասկացություն: Հասկացության ծավալն ու բովանդակությունը: Հասկացության տեսակները: 

Տրամաբանական գործողություններ հասկացությունների հետ: Հասկացության ծավալի բաժանման 

էությունը, տեսակներն ու կանոնները: Սահմանման էությունը, տեսակներն ու կանոնները: 

Դասակարգման էությունը տեսակներն ու կանոնները: Դատողության էությունը և կազմը: Պարզ և բարդ 

դատողություններ, դրանց տեսակները: Տրամաբանական մտածողության հիմնական օրենքները. 

որոշակիության, անհակասականության, հետևողականության և հիմնավորվածության պահանջները: 

Անհրաժեշտ մտահանգումներ, դրանց տեսակները և կոնոնները. պայմանական, բաժանանարար, 

լեմատիկ և անմիջական մտահանգումներ:  

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

6. Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015: 

7. Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие. М.,2005. 

8. Ивлев Ю.В.,  Логика. Учебник. 3-е издание. М., 2005. 

9. Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М.,2002. 
10. А.Гетманова. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006. 

 

 

1. 1306/Բ17 2. Հոգեբանության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4.  2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2ժամ 

6.  4-րդ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8.    Դասընթացի նպատակն է`  

 մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային մեխանիզմների, 

օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը,  
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 ժամանակակից հոգեբանության ուղղություններին, դրանց կիրառման ոլորտներին 

ծանոթացումը, 

  հոգեբանական կրթվածության և մշակույթի զարգացումը: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

32. ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և դրսևորման 

մեխանիզմները և օրինաչափությունները, 

33. սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը, 

34. սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական ուղղությունները, 

մոտիվացիայի տեսությունները, 

35. ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու հաղորդակցման 

հոգեբանական հիմքերը, 

36.   ներկայացնել փոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ աշխատելու 

հիմնական սկզբունքները:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4.   օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ 

աշխատանքներում, 

5. կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական գործունեությունը հաշվի 

առնելով անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները, 

 

6. կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության 

ժամանակ:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

4. տիրապետել գիտական գրականության  հետ աշխատելու հմտություններին 

5. կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները, 

6. օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի իմացությունը:  

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.   

 

Գ2. վերլուծել և ներկայացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել 

զեկուցումներ, և վարել գիտական սեմինարներ: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել դասընթացի 

ընթացքում կիրառվող մեթոդները) 

 դասախոսություն, 
 սեմինար պարապմունք, 
 քննարկում,  
 պրակտիկ աշխատանքներ, 
 հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում, 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 

Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի 

իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:  
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

1. Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից հոգեբանության 

ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և մեթոդիկաները: Հոգեբանության 

բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական հիմքերը:  

2.Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ:  

3.Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի տեսությունները:  

4. Միջանձնային ընկալում, միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն: Հաղորդակցում: 

Գործարար հաղորդակցման հոգեբանական մոտեցումները:  

5. Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները:   

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

6. Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991, 512 էջ 

7. Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ.,  Եր. ԵՊՀ հրատ. 2010, 

204 էջ  

8. Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002. 

9. Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: “Бахрар-М”, 

2002 

10. Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf 

 

 

1. 0404/Բ01 

 

2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2  ժամ/շաբ. 5. դաս.-2ժամ 

6.  4-րդ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

     ծանոթացնել հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական մասնագիտությունների ուսանողներին 

բնագիտական գրագիտության հիմունքներին XXI դարի մակարդակով,  

      ապագա մասնագետին ուսանել բնագիտության, մաթեմատիկայի և հումանիտար գիտությունների 

ուսումնասիրման առարկաների ու մեթոդաբանության ընդհանրություններն ու տարբերությունները` 

զանազան մոլորություններից, նախապաշարմունքներից, սնահավատություններից և, ընդհանրապես, 

փսևդոգիտությունից զերշ պահելու նպատակով: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

3. ներկայացնել բնագիտության հիմնական սկզբունքներն և հայեցակարգերը, 

4. մեկնաբանել գիտության տարբեր բնագավառների ուսումնասիրման մեթոդաբանության ընդ-

հանրություններն  ու տարբերությունները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները հետագա մասնագիտական գործունեության ընթացքում, 

5. կանխարգելել հումանիտար և տեխնածին աղետները 

6. հանգեցնել տարբեր երևույթները պարզ նկարագրական մոդելների և վերլուծել,  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

4. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը, 

5. ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել քննարկումներին  

6. ինքնուրույն զբաղվելու գիտական աշխատանքով և դասավանդել մասնագիտացման որոշ 

դասընթացներ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf
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Ա1. տարբերակել և համակարգել ԳԲՀ տիրույթի հիմնական հաճախային տիրույթներն ու 

ստանդարտները և դրանց նշանակությունը քաղաքացիական և ռազմական նպատակերի 

տեսանկյունից: 

Գ1. օգտվելով ինֆորմացիայի ժամանակակից աղբյուրներից (տպագիր և առցանց գրականություն) 

դասակարգել և վերլուծել տեղեկատվություն՝ գործնական խնդիրներ ձևակերպելու և գործնական 

լուծումներ առաջարկելու համար 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ, 

 Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով, 

 Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների ժամա-

նակ, 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքային. Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 3 հարց` նախապես տրամադրված 

հարցաշարից: 

13. Դասընթացը  բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1` Ընդհանուր դրույթներ: Թեմա 2` Բնագիտության գիտական մեթոդները: Թեմա 3` Բնագի-

տությունը և մաթեմատիկան: Թեմա 4` Ֆիզիկական պատկերացումները և նրանց էվոլյուցիան: Թեմա 5` 
Տիեզերագիտական կոնցեպցիաներ: Թեմա 6` Քիմիական հիմնախնդիրներ: Թեմա 7`Բիոէթիկայի 

ներածություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

Լ. Ս.Ասլանյան, Հ. Ս. Կարայան. Ժամանակակից բնագիտության հայեցակարգերը, Երևան, 2011թ.: 

В. В. Свиридов. Концепции современного естествознания. Питер, 2005. 

В. А. Канке. Концепции современного естествознания.М. Логос. 2002 

Д. А. Симонов. Концепции современного естествознания в вопросах и ответах. М. Проспект,2005. 

А. В. Волошинов. Математика и искусство. М. Просвещение.2000. 
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՑ 

Պարտադիր դասընթացներ 

 

1. 0307/Բ01 2. Դիսկրետ մաթեմատիկա -1 

 

 

 

3.  4 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս.- 2 ժամ, գործ.- 2 ժամ 

6. 1-ին աշնանային կիսամյակ  7. առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ուսանողներին ծանոթացնել բազմությունների տեսության և բինար հարաբերությունների  

հիմնական գաղափարներին և հատկություններին, ինչպես նաև կոմբինատոր 

մաթեմատիկայի հիմնական մեթոդներին։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 արտածել բազմությունների և բինար հարաբերությունների հատկությունները, 

 տիրապետել կոմբինատոր խնդիրների լուծման հիմնական մեթոդներին: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 լուծել բազմությունների և բինար հարաբերությունների հետ կապված պարզագույն 

խնդիրներ, 

 կիրառել անդրադարձ առնչությունները, Նյուտոնի երկանդամը, կցման  և 

արտաքսման սկզբունքը կոմբինատոր խնդիրների լուծման համար: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5. ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան 

մեթոդներն ու եղանակները, 

Բ4.  մշակել դիսկրետ խնդիրների լուծման ալգորիթմները, 

Գ1.  գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ,  

 գործնական պարապմունքներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` համապատասխանաբար 

1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Նախատեսված են նաև 2 ընթացիկ ստուգումներ՝ 



 

 

 

 

171 

յուրաքանչյուրը 2 միավոր առավելագույն արժեքով: Նախատեսված է ինքնուրույն 

աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Բազմություններ, տրման եղանակներ և գործողություններ բազմությունների հետ:  

 Բինար հարաբերությունների և գործողություններ նրանց հետ։ 

 Ֆունկցիոնալ հարաբերություններ, արտապատկերումներ (սուրյեկտիվ, ինյեկտիվ, 

բիեկտիվ), 

 Համասեռ հարաբերություններ, էքվիվալենտության (համարժեքության) և կարգի 

հարաբերություններ,  

 Կոմբինատորիյակի տարրերը: Ընտրույթներ. կարգավոր և ոչ կարգավոր, կրկնվող 

կամ չկրկնվող տարրերով: Ընտրույթների քանակի հաշվման հիմնական բանաձևերը, 

 Կոդավորման եղանակի օգտագործումը որոշ կոմբինատոր խնդիրների լուծման 

համար,  

 Նյուտոնի երկանդամ, 

 Անդրադարձ առնչություններ և Ֆիբոնաչիի հաջորդականության ընդհանուր անդամի 

բարաձևը, 

 Կցման և արտաքսման սկզբունք, պարզագույն օրինակներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ռ.Ն. Տոնոյան, Դիսկրետ մաթեմատիկայի դասընթաց, Եր., ԵՊՀ, 1999, 

2. С.В. Яблонский, Введение в дискретную математику, М., Наука, 1979, 

3. Г.П. Гаврилов, А.А. Сапоженко, Сборник задач по дискретной математике, М., Наука, 

1977, 

4. Ф.А. Новиков, Дискретная математика для программистов, СПб., Питер, 2008, 

5. Н.Я. Виленкин, Комбинаторика, М., Наука, 1969, 

6. Г.Дж. Райзер, Комбинаторная математика, М., Мир, 1965, 

7. Дж.А. Андерсон, Дискретная математика и комбинаторика, М., Вильямс, 2003. 

 

 

 
1. 0309/Բ13 2. Ծրագրավորում – 1 3. 6 կրեդիտ 

4. 6 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 4 ժամ, գործ.- 2 ժամ 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ծրագրավորման հիմունքները ծրագրավորման 

C++ լեզվի օրինակով:  

  Դասընթացի խնդիրներն են. 
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4. ձևավորել հաշվարկման տարբեր համակարգերի թվերի և ԷՀՄ-ում նրանց ներկայացման 

ֆորմատների հետ աշխատելու կարողություններ, 

5. ձևավորել ուսանողների մոտ ալգորիթմական մտածողություն և խնդիրների լուծման 

համար տարբեր ալգորիթմներ մշակելու ունակություններ, 

6. ձևավորել կիրառական խնդիրների լուծման համար C++ լեզվով ծրագրերի մշակման, 

կարգաբերման, իրականացման և վերլուծության գործնական հմտություններ: 

 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը  ունակ կլինի 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 նկարագրել ծրագրավորման C++ լեզվի հիմնական հասկացությունները և 

կառուցվածքները, 

 ներկայացնել տարրական խնդիրների լուծման ալգորիթմները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կառուցել տրված խնդրի լուծման ալգորիթմը և իրականացնել այն ծրագրավորման 

C++ լեզվով, 

 կիրառելով պրոցեդուրային ծրագրավորման սկզբունքները՝ իրականացնել 

ալգորիթմները 

 ենթածրագրերի միջոցով՝ օգտագործելով ֆունկցիաներ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 

Ա5. ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն   

ու եղանակները, 

Բ2. օգտագործել ժամանակակից  ծրագրավորման լեզուներ, մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ, 

Բ3. մասնակցել  հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի  

       մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովման ստեղծման աշխատանքներին, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.  

 դասախոսություններ,  

 գործնական պարապմունքներ,  

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

 

1-ին ընթացիկ քննություն. Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն արժե-
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քով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների 

քայլը՝ 0,5։ 

2-րդ ընթացիկ քննություն. Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

Ինքնուրույն աշխատանք. առավելագույնը 3 միավոր՝ տնային առաջադրանքների 

կատարման և ընթացիկ առաջադիմության համար: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

 Թվերի ներկայացումը (կոդավորումը) ԷՀՄ-ում, ալգորիթմ:  

 Լեզվի լեքսեմներ, տիպ, փոփոխական, գործողություններ, արտահայտություն: 

 Պայմանի և ցիկլի կառուցվածքներ:  

 Ֆունկցիա, ռեկուրսիա: 

 Զանգված: 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

13. Дейтел Х., Дейтел П.Дж., Как программировать на С++. «БИНОМ», Москва, 2000.  

14. Шилдт Г., C++: руководство для начинающих, 2-е издание, Издательский дом “Вильямс”, 

Москва, 2005.     

15. Страуструп Б., Язык программирования С++, «БИНОМ», Москва, 1999. 

 

 

1. 0307/Բ14 
2. Անալիտիկ երկրաչափություն և հանրահաշվի տարրեր 
 

 
 

3.  4 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2ժամ,  գործ.-2ժամ 

6. 1-ին՝ աշնանային  կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ուսումնասիրել անալիտիկ երկրաչափության հիմնական գաղափարներ, ինչպես նաև 

հանրահաշվական հիմնական տարրական կառուցվածքների՝ կոմպլեքս և ամբողջ թվերի 

բազմություններ, տեղադրությունների, բազմանդամների, թվային մատրիցների հիմնական 

հատկություններ: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Սահմանել վեկտորական հանրահաշվի հիմնական հասկացությունները  

 մեկնաբանել առաջին և երկրորդ կարգի կորերի և մակերեւույթների տեսությունը և 

դրանց հատկությունների անալիտիկ հետազոտման մեթոդները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 իրականացնել գործողություններ տարբեր ներկայացումներով տրված կոմպլեքս 

թվերի հետ գործողություններին, 

 օգտվել ամբողջ թվերի մնացքների դասերի հատկություններից,   կիրառել ամենամեծ 

ընդհանուր բաժանարարի կառուցման Էվքլիդեսի ալգորիթմը, 

 ձևակերպել տեղադրությունների հիմնական հատկությունները,  թվային 

մատրիցների գործողությունները և մատրիցի դետերմինանտի (որոշիչի) 

հատկությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գծային հանրահաշվի խնդիրների 

լուծման ժամանակ: 

10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.   Ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն ու 

եղանակներն, 

Բ5.   Կիրառել և մշակել խնդիրների լուծման թվային մեթոդները, 

Գ2.   Վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել  դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն 

 գործնական  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված է ինքնուրույն աշխատանք՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում տրված 

սանդղակի): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Անալիտիկ երկրաչափություն: 

 Կոմպլեքս թվեր:  

  Ամբողջ թվեր:  

  Բազմանդամներ:  
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  Տեղադրություններ:  

  Թվային մատրիցներ: Գործողություններ մատրիցների հետ: Դետերմինանտ 

(որոշիչ):   

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. А.Г. Курош, Курс высшей алгебры, М., Наука, 1971, 

2. И.И. Привалов, Аналитическая геометрия, М., Наука, 1966, 

3. Վ․Պ․ Գաբրիելյան, Հանրահաշիվ և երկրաչափություն, ուսումն. ձեռն., Եր., ԵՊՀ հրատ., 2011, 

4. И.В. Проскуряков, Сборник задач по линейной алгебре, М., Наука, 1984, 

5. Д.К. Фаддеев, И.С. Соминский, Сборник задач по высшей алгебре, М., Наука, 1977 

 

 

1. 0308/Բ12 2.  Մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ-1 3.  7 կրեդիտ  

4. 6 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 4ժամ, գործ.- 2ժամ 

6. 1-ին`աշնանային կիսամյակ  7. Եզրափակիչ գնահատումով  

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ հենքային մաթեմատիկական 

առարկայի առաջին բաժնեմասից, որը ներառում է գաղափար իրական թվերի մասին, թվային 

հաջորդականությունների տեսությունը, մեկ փոփոխականի ֆունկցիաների սահմանը և 

անընդհատությունը, դիֆերենցիալ հաշիվը, անորոշ և որոշյալ ինտեգրալներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի դերը և նշանակությունը մաթեմատիկական 

առարկաների համակարգում, 

 ձևակերպել մաթեմատիկական անալիզի նախնական հասկացությունները, 

 բացատրել և նկարագրել խնդիրների լուծման ընթացքը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 գտնել հաջորդականությունների և ֆունկցիաների սահմանները, 

 հաշվել ֆունկցիայի ածանցյալը, 

 վերլուծել ֆունկցիաները ըստ Թեյլորի բանաձևի, 

 հետազոտել և կառուցել ֆունկցիաների գրաֆիկները, 

 հաշվել անորոշ և որոշյալ ինտեգրալներ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա2.    ձևակերպել կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի հետ առնչվող 

տեսությունների հիմնական հայեցակարգերը և սկզբունքները, 

Ա5.    ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն ու 

եղանակները,  

Բ1.    կիրառել մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկայի ժամանակակից  գիտելիքները, նախագծել և 

մշակել տեղեկատվական անվտանգություն ապահովող համակարգեր, 

Գ1.    գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Նախատեսված են նաև 2 ընթացիկ ստուգումներ՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 1 միավոր արժեքով (75% և ավելի 

մասնակցության դեպքում):  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Իրական թվեր, թվային հաջորդականություններ: 

 Ֆունկցիայի սահման: 

 Ֆունկցիայի անընդհատությունը: 

 Ֆունկցիայի ածանցյալ: 

 Դիֆերենցելի ֆունկցիաներ, Թեյլորի բանաձևը: 

 Ֆունկցիայի հետազոտում: 

 Անորոշ ինտեգրալներ և որոշյալ ինտեգրալներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

11. В.А. Ильин, В.А. Садовничий, Бл.Х. Сендов. Математический анализ, т. 1-2.- М.: изд-во МГУ, 

1985. 

12. С.М. Никольский. Курс математического анализа, т.1-2.- М.: Наука, 1983. 

13. Г.М. Фихтенгольц. Курс дифференциального и интегрального исчисления, т.1-3.- М.: Наука, 1966. 

14. Վ.Խ. Մուսոյան. Մաթեմատիկական անալիզ, մաս I.- Երևան, Զանգակ-97, 2009: 

15. Գ.Գ. Գևորգյան, Լ.Հ. Գալստյան, Ա.Կ. Թասլաքյան, Գ.Վ. Միքայելյան, Կ.Ա. Նավասարդյան. 

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք, մաս I.- Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2003: 

՝ 

 



 

 

 

 

177 

1. 0307/Բ03 2. Դիսկրետ մաթեմատիկա -2    

 

 

3. 4 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս.- 2 ժամ, գործ.- 2 ժամ 

6. 2 –րդ գարնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով 

 8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ծանոթացնել ուսանողներին n-չափանի միավոր խորանարդի հիմնական 

հատկություններին, ուսումնասիրել բուլյան ֆունկցիաների հատկությունները և փակ 

դասերը, տալ լրիվության անհրաժեշտ և բավարար պայմանը, ծանոթացնել ֆունկցիոնալ 

տարրերից սխեմաներին, բուլյան ֆունկցիաների բարդությանը և Շենոնի ֆունկցիային: 

Ծանոթացնել նաև կոդավորման տեսության հիմնական խնդիրներին և մեթոդներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 լուսաբանել բուլյան ֆունկցիաների հատկությունները, 

 ներկայացնել կոդավորման տեսության հիմնական խնդիրները և մեթոդները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 ստուգել բուլյան ֆունկցիաների համակարգի լրիվությունը, 

 բուլյան ֆունկցիայի համար կառուցել լավագույնին մոտ   ֆունկցիոնալ տարրերից 

սխեմա, 

 կառուցել միարժեք զատվող կոդավորման սխեմաներ , օպտիմալ   կամ դրանց մոտ 

կոդեր և 1-սխալ ուղղող կոդեր: 

 տիրապետել դիսկրետ օբյեկտների կառուցման և հետազոտման հմտություններին:      

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում:        

10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա2.   Ձևակերպել կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի հետ առնչվող 

տեսությունների հիմնական հայեցակարգերը և սկզբունքները, 

Բ4.   մշակել դիսկրետ խնդիրների լուծման ալգորիթմները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն 

 գործնական  
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` համապատասխանաբար 1, 

1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 

3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 n-չափանի միավոր խորանարդ։   

 Բուլյան ֆունկցիա, բանաձև։  Բուլյան ֆունկցիաների որոշ ներկայացումներ:   

 Հիմնական փակ դասեր, լրիվության (Պոստի) թեորեմը։   

 Ֆունկցիոնալ տարրերից սխեմաներ, Շենոնի թեորեմները:  

 Կոդավորման տեսություն, այբբենական կոդավորում, նախածանցային կոդավորում: 

Մակ-Միլլանի անհավասարությունը:  

 Կոդավորման սխեմայի արժեք, օպտիմալ կոդավորում, Հաֆֆմենի կոդ։   

 Սխալներ հայտնաբերող և ուղղող կոդեր, Հեմինգի կոդ։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

7. Ռ.Ն. Տոնոյան, Դիսկրետ մաթեմատիկայի դասընթաց, Եր., ԵՊՀ, 1999, 

8. С.В. Яблонский, Введение в дискретную математику, М., Наука, 1979, 

9. Ф.А. Новиков, Дискретная математика для программистов, СПб., Питер, 2008, 

10. Дискретная математика и математические вопросы кибернетики. т. 1, под общей ред. 

С.В. Яблонского, О.Б. Лупанова, М., Наука, 1974, 

11. Г.П. Гаврилов, А.А. Сапоженко, Сборник задач по дискретной математике, М., Наука, 

1977, 

12. Հ․Ց․ Հակոբյան, Հ․Գ․ Մովսեսյան, Բուլյան Ֆունկցիաներ, խնդիրների ժողովածու, 

ուսումն. ձեռն., Եր., ԵՊՀ հրատ., 2017։ 

 

 
1. 0309/Բ14 2. Ծրագրավորում – 2 3. 6 կրեդիտ 

4. 6ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2 ժամ, գործ.- 4 ժամ 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել օբյեկտկողմնորոշված ծրագրավորման 

հիմունքները ծրագրավորման C++ լեզվի օրինակով:  
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9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը  ունակ կլինի 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնել օբյեկտկողմնորոշված ծրագրավորման հիմնական հասկացություններն 

ու սկզբունքները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 իրականացնել նոր դաս և օգտագործել այն, 

 իրականացնել նոր դաս գոյություն ունեցող դասերի հիման վրա՝ օգտագործելով 

օբյեկտկողմնորոշված ծրագրավորման կոդի կրկնակի օգտագործման 

հնարավորությունները, 

 գրել ծրագրեր C++ լեզվով՝ կիրառելով օբյեկտկողմնորոշված ծրագրավորման 

սկզբունքները, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 ծրագրավորման C++ լեզվի օրինակի հիման վրա բացահայտել օբյեկտ-կողմնորոշված 

ծրագրավորման հիմնական ակզբունքները և կիրառել դրանք այլ օբյեկտ-

կողմնորոշված ծրագրավորման լեզուներով ծրագրեր գրելու ժամանակ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 

Ա5. ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն   

ու եղանակները, 

Բ2. օգտագործել ժամանակակից  ծրագրավորման լեզուներ, մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ, 

Բ3. մասնակցել  հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի  

       մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովման ստեղծման աշխատանքներին, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ,  

 գործնական պարապմունքներ,  

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

 

1-ին ընթացիկ քննություն. Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների 

քայլը՝ 0,5։ 

2-րդ ընթացիկ քննություն. Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն 
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արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

Ինքնուրույն աշխատանք. առավելագույնը 3 միավոր՝ տնային առաջադրանքների 

կատարման և ընթացիկ առաջադիմության համար: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

 Ցուցիչ, հղում, տող: 

 Բազմաչափ զանգված, կառուցվածքային տիպ: 

 Օբյեկտկողմնորոշված ծրագրավորման սկզբունքները, դասեր: 

 Գործողությունների գերբեռնում: 

 Ժառանգում, պոլիմորֆիզմ: 

 Շաբլոններ: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Дейтел Х., Дейтел П.Дж., Как программировать на С++. «БИНОМ», Москва, 2000.  

2. Шилдт Г., C++: руководство для начинающих, 2-е издание, Издательский дом 

“Вильямс”, Москва, 2005.     

3. Страуструп Б., Язык программирования С++, «БИНОМ», Москва, 1999. 

 

 

 

 

 

1. 0308/Բ13 2.  Մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ-2 3.  9 կրեդիտ  

4. 8 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 4, գործ.- 4 

6. 2-րդ`գարնանային կիսամյակ  7. Եզրափակիչ գնահատումով  

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ հենքային մաթեմատիկական 

առարկայի երկրորդ բաժնեմասից, որը ներառում է թվային և ֆունկցիոնալ շարքեր, մի քանի 

փոփոխականի ֆունկցիաների դիֆերենցիալ հաշիվը, կորագիծ, մակերևույթային և կրկնակի 

նտեգրալներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի դերը և նշանակությունը մաթեմատիկական 

առարկաների համակարգում, 

 ձևակերպել մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության հիմնական 

հասկացությունները, 

 բացատրել և նկարագրել մաթեմատիկական անալիզի խնդիրների լուծման ընթացքը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 հաշվել թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի գումարները, 

 հաշվել մի քանի փոփոխականի ֆունկցիայի սահմանը, 

 կիրառել մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների անընդհատության և դիֆերենցելիության 

վերաբերյալ հիմնական թեորեմները, 

 հաշվել կորագիծ, մակերևույթային և կրկնակի ինտեգրալներ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա2.    ձևակերպել կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի հետ առնչվող 

տեսությունների հիմնական հայեցակարգերը և սկզբունքները, 

Ա5.    ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն ու 

եղանակները,  

Բ1.    կիրառել մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկայի ժամանակակից  գիտելիքները, նախագծել և 

մշակել տեղեկատվական անվտանգություն ապահովող համակարգեր, 

Գ1.    գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Նախատեսված են նաև 2 ընթացիկ ստուգումներ՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 1 միավոր արժեքով (75% և ավելի 

մասնակցության դեպքում):   

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Թվային և ֆունկցիոնալ շարքեր: 

 Շատ փոփոխականի ֆունկցիաներ: 

 Կորագիծ և կրկնակի ինտեգրալներ: 

 Մակերևույթային ինտեգրալներ: 
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 Պարամետրից կախված ինտեգրալներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

16. В.А. Ильин, В.А. Садовничий, Бл.Х. Сендов. Математический анализ, т. 1-2.- М.: изд-во МГУ, 

1985. 

17. С.М. Никольский. Курс математического анализа, т.1-2.- М.: Наука, 1983. 

18. Г.М. Фихтенгольц. Курс дифференциального и интегрального исчисления, т.1-3.- М.: Наука, 1966. 

19. Վ.Խ. Մուսոյան. Մաթեմատիկական անալիզ, մաս II.- Երևան, Զանգակ-97, 2009: 

20. Գ.Գ. Գևորգյան, Լ.Հ. Գալստյան, Ա.Կ. Թասլաքյան, Գ.Վ. Միքայելյան, Կ.Ա. Նավասարդյան. 

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք, մաս II.- Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005: 

 

 

1. 0307/Բ15 2. Ընդհանուր հանրահաշիվ 3.  7 կրեդիտ  

4. 6 ժամ/շաբ. 5. դաս.- 4 ժամ, գործ.- 2 ժամ 

6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ 7. եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Դասընթացի նպատակն է դասական հանրահաշվական կառուցվածքների՝ խմբերի, օղակների և 

դաշտերի տեսության հիմնական գաղափարների և դրանց կիրառության ուսումնասիրումը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`  

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ձևակերպել խմբերի տեսության հիմնական գաղափարները. ենթախմբեր և նորմալ ենթախմբեր, 

հարակից դասեր, խմբերի ծնիչ բազմություններ, հոմոմորֆիզմներ, ֆակտոր-խմբեր, վերջավոր 

ծնված աբելյան խմբեր, խմբի գործողությունը բազմության վրա, դասերի բանաձևը, Սիլովյան 

ենթախմբեր, Սիմսի ալգորիթմը, ազատ խմբեր; 

 ձևակերպել օղակների տեսության հիմնական հասկացությունները. ենթաօղակներ և իդեալներ, 

օղակային հոմոմորֆիզմներ, ֆակտոր-օղակներ, գլխավոր իդեալների օղակներ, էվկլիդյան 

օղակներ, ֆակտորյալ օղակներ, մնացքների մասին «չինական» թեորեմ; 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 տիրապետել դաշտերի հիմնական հասկացություններին. դաշտի բնութագրիչ, վերջավոր 

դաշտեր, օղակների ներդրումները քանորդների դաշտերի մեջ, վերջավոր դաշտերի գոյությունը:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա2. ձևակերպել կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի հետ առնչվող  
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        տեսությունների հիմնական հայեցակարգերը և սկզբունքները, 

Բ1. կիրառել մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները,նախագծել 

և մշակել տեղեկատվական անվտանգություն ապահովող համակարգեր, 

Գ1. գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

  դասախոսություններ, 

 գործնական պարապմունքներ: 

12. Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` համապատասխանաբար 

1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 

3, 3, 3 միավոր:  

Նախատեսված է նաև ինքնուրույն աշխատանք՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 խմբեր, ենթախմբեր և նորմալ ենթախմբեր, հարակից դասեր, խմբերի ծնիչ բազմություններ, 

հոմոմորֆիզմներ, ֆակտոր-խմբեր, վերջավոր ծնված աբելյան խմբեր; 

 խմբի գործողությունը բազմության վրա, դասերի բանաձևը, Կոշու թեորեմը, Սիլովյան 

ենթախմբեր, Սիմսի ալգորիթմը; 

 բառեր այբուբենի վրա, անկրճատելի բառեր, ազատ խմբեր, որոշիչ առնչություններ; 

 օղակներ, ենթաօղակներ և իդեալներ, օղակային հոմոմորֆիզմներ, ֆակտոր-օղակներ, գլխավոր 

իդեալների օղակներ, էվկլիդյան օղակներ, ֆակտորյալ օղակներ, մնացքների մասին «չինական» 

թեորեմ; 

 դաշտերի հիմնական հասկացություններին. դաշտի բնութագրիչ, վերջավոր դաշտեր, օղակների 

ներդրումները քանորդների դաշտերի մեջ, վերջավոր դաշտերի գոյությունը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Lang S., Algebra, revised third edition, Graduate Texts in Mathematics, 211. New York, Springer-
Verlag, 2002.   

2. Cohn P.M., Basic algebra. Groups, rings and fields, London, Springer-Verlag, 2003. 

3. Кострикин А., Введение в алгебру, Москва, Наука, 1977.  

4. Ван дер Варден Б., Алгебра, Москва, Наука, 1979. 

5. Ալեքսանյան Ա., Հանրահաշիվ (Խմբեր, օղակներ, դաշտեր), Երևան, Երևանի 

համալսարանի հրատարակչություն, 2006. 
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1. 0308/Բ14 2.  Կոմպլեքս անալիզ 3.  4 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2ժամ, գործ.- 2ժամ 

6. 3-րդ`աշնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ քննությունների  

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների 

տեսության հիմնական դրույթներին, որոնք ունեն կարևոր նշանակություն գործնական 

խնդիրները լուծելիս և կօգնեն յուրացնել այլ մաթեմատիկական առարկաները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնել կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության դերը և նշանակությունը 

մաթեմատիկական առարկաների համակարգում, 

 ձևակերպել կոմպլեքս անալիզի նախնական հասկացությունները, 

 բացատրել և նկարագրել խնդիրների լուծման ընթացքը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վերլուծել անալիտիկ ֆունկցիաները Թեյլորի և Լորանի շարքերի, 

 գործնականում իրականացնել անալիտիկ ֆունկցիաների շարքերի վերլուծման բանաձևերը, 

 հաշվել իրական ինտեգրալները մնացքների մեթոդով: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա2.    ձևակերպել կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի հետ առնչվող 

տեսությունների հիմնական հայեցակարգերը և սկզբունքները, 

Ա5.    ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն ու 

եղանակները,  

Բ1.    կիրառել մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկայի ժամանակակից  գիտելիքները, նախագծել և 

մշակել տեղեկատվական անվտանգություն ապահովող համակարգեր, 

Գ1.    գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Նախատեսված են նաև՝ 

-  2 ընթացիկ ստուգումներ՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր առավելագույն արժեքով, 

- ինքնուրույն աշխատանք՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 1 միավոր արժեքով (75% և ավելի 



 

 

 

 

185 

մասնակցության դեպքում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Կոմպլեքս թվեր, կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաներ: 

 Կոմպլեքս ինտեգրում: 

 Անալիտիկ ֆունկցիաների շարքեր: 

 Միարժեք ֆունկցիաների մեկուսացված եզակի կետեր, Լորանի շարք: 

 Ֆունկցիայի մնացք, կիրառություններ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

5. И.И. Привалов. Введение в теорию функций комплексного переменного.- М.: Наука, 1977. 

6. А.Г. Свешников, А.Н. Тихонов. Теория функций комплексной переменной.- М.: Наука, 1967. 

7. Ю.В. Сидоров, М.В. Федорюк. Лекции по теории функций комплексного переменного.- М.: 

Наука, 1982. 

8. Ա.Ս. Կիտբալյան, Մ.Ա. Հակոբյան, Լ.Վ. Միքայելյան. Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների 

տեսության խնդիրներ և վարժություններ.- Երևան, ԵՊՀ հրատ.,1990. 

 
1. 0309/Բ15 2 Հաշվողական համակարգերի  

ճարտարապետույթուն  

3. 4 կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2 ժամ, գործ.- 2 ժամ 

6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Ուսումնասիրել ԷՀՄ-ի կառուցվածքը, տվյալների ներկայացումը, հրամանների 

համակարգը, ընդհատումների համակարգը Intel x86 պրոցեսորների համար, ինչպես նաև՝ Assembler 

ցածր մակարդակի լեզուն:  

 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը  ունակ կլինի 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 նկարագրել տվյալների ներկայացումը և հասցեավորման եղանակները Intel x86 

պրոցեսորներում, 

 նկարագրել Intel x86 պրոցեսորների հրամանների համակարգը, 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 գրել ծրագրեր Assembler լեզվով Intel x86 պրոցեսորների համար, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 

Ա5. ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն   
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ու եղանակները, 

Բ2. օգտագործել ժամանակակից  ծրագրավորման լեզուներ, մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ, 

Բ3. մասնակցել  հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի  

       մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովման ստեղծման աշխատանքներին, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ,  

 գործնական պարապմունքներ,  

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

 

1-ին ընթացիկ քննություն. Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների 

քայլը՝ 0,5։ 

2-րդ ընթացիկ քննություն. Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

Ինքնուրույն աշխատանք. առավելագույնը 3 միավոր՝ տնային առաջադրանքների 

կատարման և ընթացիկ առաջադիմության համար: 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

 Ճարտարապետություն հասկացությունը, պատմական ակնարկ: 

 Տվյալների ներկայացումը Intel x86 պրոցեսորներում: 

 Հրամանների ֆորմատը և հասցեավորման եղանակները: 

 Assembler լեզվի շարահյուսությունը: 

 Intel x86 պրոցեսորների հրամանների համակարգը ըստ ֆունկցիոնալ խմբերի 

(թվաբանական, տրամաբանական, տվյալներ տեղափոխող, ղեկավարությունը 

փոխանցող և այլն)։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 
7. Intel® 64 and IA-32 Architectures - Software Developer’s Manual, 2017.  

8. Зубков С.В. Assembler - язык неограниченных возможностей. 1999.  

9. Ա. Հ. Առաքելյան, Շ. Ա. Բաղդասարյան, Կ. Գ. Գալստյան,.. ԻՆԹԵԼ x86 ԱՍԵՄԲԼԵՐ (իրական 
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ռեժիմ): Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: -Եր.,ԵՊՀ հրատ., 2016 

10. Kip R. Irvine, Assembly Language for x86 Processors, 7th edition. // Prentice-Hall, 2014. 

 

 
1. 0309/Բ16 2. Տվյալների կառուցվածքներ և 

ալգորիթմներ 

3. 4 կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2 ժամ, գործ.- 2 ժամ 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել տվյալների աբստրակտ տիպերի և 

տվյալների կառուցվածքների հասկացությունը, դրանց իրականացման և օգտագործման 

եղանակները: 

Ուսումնասիրվում են նաև գրադարանային հիմնական կոնտեյներները, դասերը, 

մեթոդները, ներկայացվում են ալգորիթմների բարդության գնահատման մոտեցումները 

համաձայն տվյալների օգտագործված կառուցվածքների: 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը  ունակ կլինի 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնել տվյալների աբստրակտ տիպերի կառուցման և օգտագործման ձևերը,  

 ցուցաբերել գիտելիքներ տարբեր տիպի խնդիրների մշակման մեթոդների 

վերաբերյալ, 

 լուսաբանել որոնման և կարգավորման հիմնական ալգորիթմները:  

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 օգտագործել տարբեր տիպի տվյալների կառուցվածքներ, կիրառել C++-ի հիմնական 

գրադարանային դասերը, մշակել ծրագրեր, 

 տվյալների կառուցվածքները արդյունավետ օգտագործել կիրառական խնդիրներում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում: 

 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 

Ա5. ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն   

ու եղանակները, 

Բ2. օգտագործել ժամանակակից  ծրագրավորման լեզուներ, մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ, 

Բ3. մասնակցել  հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի  
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       մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովման ստեղծման աշխատանքներին, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ,  

 գործնական պարապմունքներ,  

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

 

1-ին ընթացիկ քննություն. Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների 

քայլը՝ 0,5։ 

2-րդ ընթացիկ քննություն. Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

Ինքնուրույն աշխատանք. առավելագույնը 3 միավոր՝ տնային առաջադրանքների 

կատարման և ընթացիկ առաջադիմության համար: 

13, Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

 Տվյալների աբստրակտ տիպեր և կառուցվածքներ: Տվյալների ներկայացման 

հաջորդական և կապակցված եղանակներ: 

 Կապակցված ցուցակներ, պահունակ, հերթ, նախապատվությամբ հերթ: Կիրառման 

ոլորտներ: 

 Ծառեր, բինար ծառեր, որոնման ծառեր, բուրգեր, գրաֆներ: 

 Հավասարակշռված ծառեր (AVL- ծառեր, B- ծառեր, սև-կարմիր ծառեր): 

  Հեշ-աղյուսակներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Ս.Գ. Սարգսյան,Ա.Ս.Հովակիմյան, Կ.Ս.Դարբինյան, Ս.Ա.Ավետիսյան, Ն.Հ.Իսպիրյան 

Տվյալների կառուցվածքներ , ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, 2010, 187 էջ: 

2. Топп У., Форд У. Структуры данных в С ++, М., Бином, 2000 г. 

3. Кнут Д. Искусство программирования, том 1, изд-во Вильямс, М., 2000 г. 

4. Ахо А. И др. Структуры данных и алгоритмы, изд-во Вильямс, М., 2000 г. 

5. H.T.Cormen, C.E.Leiserson, R.L.Rivest,C.Stein Introduction to Algorithms.Third Edition. 
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The MIT, Press. 2009. 

 

 

1. 0309/Բ17 2.  Տեղեկատվական անվտանգության հիմունքներ 3.  2 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2ժամ 

6. 3-րդ`աշնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ  գնահատման  
8.  Դասընթացի նպատակն է ներմուծել և ուսումնասիրել տեղեկատվական անվտանգության 

հիմունքները:  

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 վերարտադրել տեղեկատվական անվտանգության հիմունքները, 

 սահմանել տեղեկատվական անվտանգության հիմնական գաղափարները 

 բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կիրառել ստացված գիտելիքները տեղեկատվական անվտանգության խնդիրների լուծման 

դեպքում, 

 իրականացնել տեղեկատվական անվտանգության սպառնալիքների վերլուծություն:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

  կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում:  

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 

Ա5.  ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն ու 

եղանակները,  

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն 

 Բանավոր քննարկումներ  

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր՝ առավելագույնը 9 միավոր, քննական տոմսը 

պարունակում է 3 հարց. յուրաքանչյուրը 3 միավոր։ 
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Ինքնուրույն աշխատանք. Առավելագույնը 8 միավոր, անհատական տնային առաջադրանք։  

Մասնակցություն դասընթացին. Առավելագույնը 3  միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Տեղեկատվական անվտանգության ապահովման մեթոդներ և միջոցներ: 

 Տեղեկատվական անվտանգության ապահովման իրավական, կազմակերպչական, 

տեխնիկական և տնտեսական մեթոդները: 

 Տեղեկատվական անվտանգության ապահովման մոդելներ և համակարգեր:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

6. Нестеров С.А. Основы информационной безопасности. // «Лань», Библиотека высшей 

школы, 2016.  

7.  Бирюков А. Информационная безопасность: защита и нападение. // «ДМК», 2017.  

 

 

1. 0307/Բ06 2. Ալգորիթմների տեսություն   

 

 

 

3. 4 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5.դաս.- 2ժամ, գործ.-2ժամ 

6. 4–րդ գարնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով  

 8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ծանոթացնել ուսանողներին ալգորիթմ գաղափարի երկու հիմնական ճշգրտումներին 

(կարգընթաց ֆունկցիաներ, Թյուրինգի մեքենաներ) և նրանց համարժեքությանը, 

ներմուծել համապիտանի ֆունկցիայի գաղափարը և քննարկել նրա գոյության 

հնարավորությունները, ծանոթացնել լուծելի և անլուծելի խնդիրներին, ճանաչելի և 

կիսաճանաչելի բազմություններին և նրանց հատկություններին։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 լուսաբանել ալգորիթմի ճշգրտման տարբեր եղանակներ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կառուցել տարբեր ֆունկցիաներ հաշվող Թյուրինգի մեքենաներ և ապացուցել 

տրված ֆունկցիայի կարգընթացությունը,   

 ֆունկցիաների տրված բազմության համար կառուցել համապիտանի 

ֆունկցիա, 

 տարբերել լուծելի և անլուծելի խնդիրները, ճանաչելի,կիսաճանաչելի և ոչ 
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կիսաճանաչելի բազմությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 վերլուծել առկա խնդիրները և մշակել դրանց լուծման ալգորիթմները: 

10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա1.   մասնագիտական ոլորտում ըմբռնել ժամանակակից ինֆորմացիոն 

տեխնոլոգիաների 

         ստեղծման հիմնադրույթները, 

Բ2.   օգտագործել ժամանակակից ծրագրավորման լեզուներում այս կամ այլ խնդրի 

լուծման 

         հնարավորությունները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն 

 գործնական  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ 

քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում 

է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Նախատեսված է նաև ինքնուրույն աշխատանք՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Ալգորիթմի ինտուիտիվ գաղափարի ճշգրտման անհրաժեշտություն։ Կարգընթաց 

ֆունկցիաների սահմանումը, նրանց հատկությունները, Չյորչի թեզի 

հիմնավորումը։ 

 Թյուրինգի մեքենաներ, գործողություններ նրանց հետ, կարգընթաց ֆունկցիաների 

հաշվարկելիությունը ըստ Թյուրինգի։ 

 Թյուրինգի մեքենայի աշխատանքային գործընթացի թվաբանականացում։ Ըստ 

Թյուրինգի հաշվարկելի ֆունկցիաների կարգընթացությունը։ Համապիտանի 

ֆունկցիա և նրա կառուցման հնարավորությունը։  

 Անշարժ կետի վերաբերյալ և n
mS  թեորեմները։   

 Ճանաչելի բազմություններ, նրանց հատկությունները, Ռայսի թեորեմը, անլուծելի 

խնդիրներ։  
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 Կիսաճանաչելի բազմություններ, նրանց հատկությունները, Պոստի թեորեմը։ 

 Բազմությունների հանգեցման տարրերը, համապիտանի բազմության գաղափարը։  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. А.И. Мальцев, Алгоритмы и рекурсивные функции, Москва, “Наука”, 1986 

2. Х. Роджерс, Теория рекурсивных функций и эффективная вычислимость, Москва, 

“Наука”, 1972 

3. Б.А. Трахтенброт, Сложность вычислений и алгоритмов, Новосибирск, 1972 

4. Ռ.Ն. Տոնոյան, Ա.Ա. Չուբարյան, Ավտոմատներ եւ Թյուրինգի մեքենաներ, Երեւան, 

ԵՊՀ հրատարակչություն, 1984 

5. Հ.Ռ. Բոլիբեկյան, Հ.Գ. Մովսիսյան, Ա.Ա. Չուբարյան, Ալգորիթմների տեսության 

խնդիրների ժողովածու, Երեւան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2008 

6. Մ.Հ. Խաչատրյան, Ալգորիթմների տեսություն, Երևան, Ճարտարագետ, 2013. 

 

 

1. 0308/Բ15 2.  Ֆունկցիոնալ անալիզի տարրեր 3.  4 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2ժամ, գործ.- 2ժամ 

6. 4-րդ`գարնանային կիսամյակ  7. առանց եզրափակիչ գնահատման  

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ ֆունկցիոնալ անալիզի հիմունքներից, 

ծանոթացնել այդ առարկայի ժամանակակից մեթոդներին և նրանց կիրառություններին, ինչպես 

զուտ մաթեմատիկական, այնպես էլ բնագիտական խնդիրներում:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 լուսաբանել ֆունկցիոնալ անալիզի դերը և նշանակությունը մաթեմատիկական 

առարկաների համակարգում, 

 ձևակերպել ֆունկցիոնալ անալիզի հիմնական սկզբունքները, 

 հիմնավորել մաթեմատիկական խնդիրների լուծման մեթոդները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կիրառել գծային անալիզի հիմնական սկզբունքները մաթեմատիկայի տարբեր 

բնագավառներում, 

 լուծել խնդիրներ ֆունկցիոնալ անալիզի կիրառմամբ, 
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 հաշվել կամ գնահատել գծային օպերատորների նորմը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները,  

 վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել նրանց լուծման եղանակները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա2.    ձևակերպել կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի հետ առնչվող 

տեսությունների հիմնական հայեցակարգերը և սկզբունքները, 

Ա5.    ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն ու 

եղանակները,  

Բ1.    կիրառել մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկայի ժամանակակից  գիտելիքները, նախագծել և 

մշակել տեղեկատվական անվտանգություն ապահովող համակարգեր, 

Գ1.    գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն, 

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր:  

Նախատեսված են նաև՝ 

-  2 ընթացիկ ստուգումներ՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր առավելագույն արժեքով, 

- ինքնուրույն աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 1 միավոր արժեքով (75% և ավելի 

մասնակցության դեպքում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Մետրիկական տարածություններ: 

 Գծային տարածություններ, գծային օպերատորներ և ֆունկցիոնալներ: 

 Գծային նորմավորված տարածություններ: 

 Գծային օպերատորներ նորմավորված տարածություններում: 

 Հիլբերտյան տարածություններ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

21. А.Н. Колмогоров, С.В. Фомин. Элементы теории функций и функционального анализа.- М.: Наука, 

1981. 

22. Л.А. Люстерник, В.И. Соболев. Краткий курс функционального анализа.- М.: Высшая школа, 1982. 

23. Ф. Рисс, Б. Секефальви-Надь. Лекции по функциональному анализу.- М.: Мир, 1979. 

24. К. Иосида. Функциональный анализ.- М.: Мир, 1967. 

25. А.А. Кириллов, А.Д. Гвишиани. Теоремы и задачи функционального анализа.- М.: Наука, 1979. 



 

 

 

 

194 

 

 

1. 0307/Բ16 2. Գծային հանրահաշիվ 3.  6 կրեդիտ  

4. 6 ժամ/շաբ. 5. դաս.- 4 ժամ, գործ.- 2 ժամ 

6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Դասընթացի նպատակն է վերջավոր չափանի գծային տարածությունների տեսության և 

դրանցում գործող գծային օպերատորների ուսումնասիրումը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի հասկանալ. 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 լուսաբանել գծային տարածության մեջ գծային անկախության և կախվածության, 

բազիսի, ենթատարածության հասկացությունները; 

 ներկայացնել դաշտերի վրա մի քանի փոփոխականի գծային հավասարումների 

համակարգերի ընդհանուր լուծման հաշվման մեթոդները; 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կիրառել գծային օպերատորների տեսության հիմնական դրույթները, դրանց 

մատրիցների, սեփական արժեքների և սեփական վեկտորների, կանոնական և 

Ժորդանյան նորմալ տեսքերի կառուցման եղանակները; 

 հասկանալ սկալյար արտադրյալով օժտված գծային տարածությունների՝ էվկլիդեսյան և 

ունիտար տարածությունների գաղափարները, դրանցում օրթոնորմալության 

հասկացությունը; 

 տիրապետել քառակուսային ձևերի կանոնական (նորմալ) տեսքի կառուցման 

մեթոդները:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա2. ձևակերպել կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի հետ առընչվող    

       տեսությունների հիմնական հայեցակարգերը և սկզբունքները, 

Բ1. կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, 

Գ1. գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

  դասախոսություններ, 
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 գործնական պարապմունքներ: 

12. Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` համապատասխանաբար 

1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 

3, 3, 3 միավոր:  

Նախատեսված է նաև ինքնուրույն աշխատանք՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 գծային տարածություններ, դրանցում գծային անկախության և կախվածություն, բազիս, 

ենթատարածություն; 

 դաշտերի վրա մի քանի փոփոխականի գծային հավասարումների համակարգեր, դրանց 

լուծման ներկայացումը գծային տարածությունների հասկացությունների միջոցով; 

 գծային օպերատորներ, օպերատորների մատրիցներ, սեփական արժեքներ և սեփական 

վեկտորներ, կանոնական և Ժորդանյան նորմալ տեսքեր; 

 սկալյար արտադրյալ, էվկլիդեսյան և ունիտար տարածություններ, դրանցում 

օրթոնորմալության հասկացությունը; 

 քառակուսային ձևերի կանոնական (նորմալ) տեսք: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Robinson, Derek J. S., A Course in Linear Algebra with Applications, 2nd ed, World 
Scientific (2006)., 

2. Hoffman, Kenneth M., Kunze, Ray, Linear Algebra, 2nd ed, Prentice-Hall, Inc., Englewood 
Cliffs, New Jersey (1971).  

3. Мальцев, А., Основы линейной алгебры, Москва, Наука, 1970. 

4. Кострикин, А., Манин, Ю., Линейная алгебра и геометрия, Москва, Наука, 1980.  

5. Ալեքսանյան, Ա., Գծային հանրահաշիվ, Երևան, Երևանի համալսարանի        

հրատարակչություն, 2006. 
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4. 2 ժամ/շաբ. 5.   դաս.-2ժամ 

6. 4-րդ`գարնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ  գնահատման 

8.   
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Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ժամանակակից օպերացիոն համակարգերի տեսակները, 

դրանց ներքին կառուցվածքը, հիմնական հասկացությունները, այն խնդիրները, որոնք առաջանում 

են օպերացիոն համակարգերի նախագծման ժամանակ և դրանց լուծման ձևերը։ Ձեռք բերել Win32 

API միջոցներով աշխատելու պրակտիկ հմտություններ։ 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 կիմանա ժամանակակից օպերացիոն համակարգերի տեսակները, 

 կիմանա ժամանակակից օպերացիոն համակարգերի հիմնական հասկացություններն ու 

կառուցվածքները, 

 կկարողանա նկարագրել օպերացիոն համակարգերի հետ աշխատանքը, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 լուծել այն խնդիրները, որոնք առաջանում են օպերացիոն համակարգերի նախագծման 

ժամանակ, 

 գրել հավելվածներ Win32 API միջոցներով, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

       Ա5. ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն ու 

       եղանակները, 

       Բ3. Մասնակցել նոր ծրագրավորման ապահովման ստեղծմանը, 

       Գ1. Գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

11. Կիրառվում է դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևը. 

 դասախոսություն,  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Առանց  ընթացիկ  գնահատման  դասընթաց, առավելագույնը  20 միավոր  

Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր՝ առավելագույնը 9 միավոր, քննական տոմսը պարունակում է 3 

հարց. յուրաքանչյուրը 3 միավոր։ 

Ինքնուրույն աշխատանք. Առավելագույնը 8 միավոր, անհատական տնային առաջադրանք։ 

Միավորների քայլը 0,5 է: 

Մասնակցություն դասընթացին. Առավելագույնը 3  միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Օպերացիոն համակարգերի հիմնական հասկացությունները։ Պրոցեսներ, նրանց ստեղծումը, 

իրականացումը։ 

 Հոսքեր։ Հոսքի մոդել։ Հոսքերի իրականացումը։  

 Սեմաֆորներ։ Մյուտեքսներ։ Մոնիտորներ։ Սահմանափակ բուֆերի խնդիրը ։ Միջպրոցեսային 
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փոխգործակցություն։ Պետերսոնի ալգորիթմը:  

 Փաթեթային մշակման և իրական ժամանակի համակարգեր։ 

 Վիրտուալ և ֆիզիկական հիշողություն։ Հիշողության կազմակերպման սեգմենտային 

եղանակը։ Էջերի փոխանակման ալգորիթմները։ 

 Ֆայլային համակարգերի կառուցվածքը: Գործողություններ ֆայլերի հետ։ Կատալոգներ։ 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Э. Таненбаум Современные операционные системы, Петербург, 2017. 

2. Гордеев А. В. Операционные системы: Учебник для вузов, СПб., Питер, 2009. 

3. Дж. Рихтер Windows для профессионалов, СПб - Питер; изд.”Русская Редакция” 2001. 

4. Дж. М. Харт Системное программирование в среде Windows, Москва; изд.”Вильямс” 2005. 

 

 

1. 0309/Բ19 
2.  Տեղեկատվության պաշտպանության ծրագրային և 

ապարատային միջոցներ 
3.  2 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2ժամ 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. առանց ընթացիկ  գնահատման  
8.  Սահմանել և ուսումնասիրել տեղեկատվության պաշտպանության ծրագրային և 

ապարատային միջոցները:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 վերարտադրել տեղեկատվական պաշտպանության ծրագրային և ապարատային 

միջոցների հիմունքները,  

 ձևակերպել տեղեկատվական անվտանգության ապահովման ծրագրային և 

ապարատային միջոցների հետ կապված պահանջները:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կիրառել ստացված գիտելիքները տեղեկատվական անվտանգության համար, 

 գործնականում կիրառել տեղեկատվական պաշտպանության ծրագրային և ապարատային 

միջոցները: 

 գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

  կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում:  

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.  ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն ու 
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եղանակները,  

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն 

 Բանավոր քննարկումներ  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր՝ առավելագույնը 9 միավոր, քննական տոմսը 

պարունակում է 3 հարց. յուրաքանչյուրը 3 միավոր։ 

Ինքնուրույն աշխատանք. Առավելագույնը 8 միավոր, անհատական տնային առաջադրանք։  

Մասնակցություն դասընթացին. Առավելագույնը 3  միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Տեղեկատվական անվտանգության ապահովման մեթոդներ և սարքավորումների ստեղծման և 

կիրառման հիմնական սկզբունքները: 

 Ծրագրեր և սարքավորումներ, որոնք իրականացնում են տեղեկատվության պահպանման 

հատուկ ֆունկցիոնալ պահանջներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

7. Казарин О.В. Программно-аппаратные средства защиты информации. Защита 

программного обеспечения: учебник и практикум для вузов. // Москва, Изд-во Юрайт, 

2018. 

8. .Грибунин В.Г.,Чудовский В.В. Комплексная система защиты информации на 

предприятии:учебн. пособие для вузов. // Москва, «Академия», 2009.  

 

 

 

1. 0307/Բ10 2. Կոմբինատոր ալգորիթմներ և վերլուծություն 

 
3.  4 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս.- 4 ժամ 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ  7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակը 

 Դիսկրետ մաթեմատիկայի խնդիրները լուծող ալգորիթմների և բարդությունների 

տեսության տարրերի ուսումնառությունն է: Դրան զուգահեռ, ուսանողների մոտ՝ 

կոմբինատոր խնդիրների լավագույն կամ մոտավոր լուծումները գտնող ալգորիթմների 

մշակման, վերլուծման և գնահատման ունակությունների ձևավորումը: 

9. Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
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 ձևակերպել որոնման, մրցաշարային, տեսակավորման, ցանցային և թվաբանական 

խնդիրները, 

 նկարագրել վերը նշված կոմբինատոր խնդիրները լուծող հայտնի ալգորիթմները և 

հիմնավորել նրանց կոռեկտությունը, 

 սահմանել ճանաչման կոմբինատոր խնդիրների 𝑷 և 𝑵� �  դասերը, և ներկայացնել 

բարդությունների տեսության հիմնական գաղափարներն ու դրույթները: 

Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարել կոմբինատոր խնդիրների ուսումնասիրություն, 

 գնահատել կոմբինատոր խնդիրները լուծող ալգորիթմների բարդությունները,  

 մասնակցել կոմբինատոր խնդիրները լուծող ալգորիթմների մշակման 

աշխատանքներին: 

Գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գործնականում կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները: 

10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա1.   մասնագիտական ոլորտում լուսաբանել ժամանակակից խնդիրները և զարգացման 

ուղղությունները, 

Բ4.   մշակել դիսկրետ մաթեմատիկայի խնդիրների լուծման ալգորիթմներ, 

Գ2.   վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` համապատասխանաբար 

1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 

3, 3, 3 միավոր:  

Նախատեսված է նաև ինքնուրույն աշխատանք՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Որոնման ալգորիթմներ, նրանց ներկայացումը ծառի միջոցով, ալգորիթմի 

բարդություն: Որոշակի խնդիրների համար լավագույն ալգորիթմի կառուցում: 

 Մրցաշարային խնդիրներ: 

 Տեսակավորման խնդիրներ, հիմնական ալգորիթմների նկարագիրը և 

վերլուծությունը: 

 Օպտիմիզացիայի որոշակի խնդիրներ գրաֆների համար և այդ խնդիրների լուծման 

ալգորիթմների նկարագիրը ու վերլուծությունը: 

  Դինամիկ ծրագրավորման մեթոդը: 
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 Ալգորիթմներ թվաբանական խնդիրների համար և նրանց վերլուծությունը: 

 Ալգորիթմական խնդիրների 𝑷 և 𝑵𝑷 դասեր: 𝑵𝑷-լրիվ խնդիրներ: Խնդիրների 

բազմանդամային բերելիություն: Խնդիրների բերելիության օրինակներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

10. è.Ü. îáÝáÛ³Ý, ÎáÝµÇÝ³ïáñ³ÛÇÝ ³É·áñÇÃÙÝ»ñ, ºñ., ºäÐ, 1999 

11. М. Асанов, В. Баранский, В. Расин, Дискретная математика: Графы, Матроиды, 

Алгоритмы, РХД, Москва-Ижевск, 2001. 

12. А. Ахо, Д. Хопкрофт, Дм. Ульман, Построение и анализ вычислительных алгоритмов, М., 

Мир, 1979. 

13. М.Гэри, Д. Джонсон, Вычислительные машины и труднорешаемые задачи, М., Мир, 1982. 

14. Г. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест, Алгоритмы. Построение и Анализ, МЦНМО, 2001. 

15. Д. Кнут. Искусство программирования для ЭВМ, т.3, Сортировка и поиск, М., Мир, 1978. 

16. Х. Пападимитриу, К. Стайглиц, Комбинаторная оптимизация. Алгоритмы и сложность, М., 

Мир, 1985. 

17. Э. Рейнгольд, Ю. Нивергельт, Н. Део, Комбинаторные алгоритмы. Теория и практика. М., 

Мир, 1980. 

18. М. Свами, К. Тхуласариман, Графы, сети и алгоритмы, М., Мир, 1984. 

 

 

1. 0309/Բ08 2.  Web ծրագրավորում 3.  2 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5.   գործ.- 2ժամ 

6. 4-րդ`գարնանային կիսամյակ  7.առանց եզրափակիչ գնահատումով  

8.   

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Web ծրագրավորման հիմունքներին։ 

Ուսումնասիրել Web տեխնոլոգիաները և նրանց բաղադրիչները, CSS Web էջի արտաքին տեսքի 

նկարագրման լեզուն, JavaScript ծրագրավորման լեզուն և JavaScript-ի React գրադարանը, Node.js 

ծրագրային հարթակը,  NoSQL և MongoDB տվյալների բազանները։  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու Web ծրագրավորման հիմունքները, 

 սահմանելու JavaScript լեզվի հիմնական հասկացություններն ու կառուցվածքները, 

 օգտվելու React գրադարանի, Node.js ծրագրային հարթակի հնարավորություններից, 

 լուսաբանելու  MongoDB տվյալների բազաների հետ աշխատանքը, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
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 լուծել կիրառական խնդիրներ JavaScript ծրագրավորման լեզվով, 

 գրել Front-end Web հավելվածներ՝ կիրառելով HTML, CSS, JavaScript լեզուները և React 

գրադարանը,  

 գրել Back-end Web հավելվածներ՝ կիրառելով Node.js ծրագրային հարթակը և MongoDB 

տվյալների բազան,  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.   ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն 

ու եղանակները,  

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

Գ2.    վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

1-ին ընթացիկ քննություն. 
Ընթացիկ քննությունը բանավոր է, 8 միավոր առավելագույն արժեքով:  

2-րդ ընթացիկ քննություն.  
Ընթացիկ քննությունը բանավոր է, 8 միավոր առավելագույն արժեքով:  

Ինքնուրույն աշխատանք. առավելագույնը 2 միավոր՝ տնային առաջադրանքների 

կատարման համար: 

Մասնակցություն դասերին.  Առավելագույնը 2 միավոր՝ դասերին մասնակցության և 

ակտիվության համար: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Web տեխնոլոգիաների ընդհանուր նկարագրություն,սերվերային միջավայրի բաղադրիչներ:  

 Արտաքին միջավայր Front-End: Սերվերային միջավայր Back-End: 

  Տվյալների բազա : Անվտանգություն (Security): 

 JavaScript ծրագրավորման լեզու, React գրադարան: 

 Node.js ծրագրային հարթակ. Մոդուլներ: 

 Աշխատանք MongoDB տվյալների հենքի հետ: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Дэвид Флэнаган “JavaScript. Полное руководство”, ООО “Диалектика”, 2021 

2. Эрик Фримен, Элизабет Робсон “Изучаем программирование на JavaScript”, Изд. ПИТЕР, 

2018 

3. Дуглас Крокфорд “JavaScript: сильные стороны”, Издательство ПИТЕР, 2012 

4. Стефанов Стоян “React. Быстрый старт”, Издательство ПИТЕР, 2017 

5. Тиленс Томас М. “React в действии”,  Издательство ПИТЕР, 2019 

6. Кирил Сухов “Node.js. Путеводитель по технологии”, Издательство ДМК, 2015 

7. Хэррон Дэвид “Node.js. Разработка серверных веб-приложенийна JavaScript”, Изд. ДМК, 2016 

8. Шенон Бредшоу, Ён Брэзил, Кристино Х. “Mongo DB. Полное руководство”, Изд. ДМК, 2020 

 

 

1. 0308/Բ16 2.  Դիֆերենցիալ հավասարումներ 3.  7 կրեդիտ  

4. 6 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 4ժամ, գործ.- 2ժամ 

6. 5-րդ`աշնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով  

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել սովորական դիֆերենցիալ 

հավասարումների և մասնական ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների 

տեսությունները, ուսումնասիրել Կոշիի և եզրային խնդիրները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնել դիֆերենցիալ հավասարումների տեսության հիմնական խնդիրները, 

 ձևակերպել Կոշիի և եզրային խնդրների գոյության և միակության վերաբերյալ թեորեմները, 

 լուսաբանել դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման հիմնական մեթոդները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 լուծել հատուկ տիպի սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ, 

 լուծել հաստատուն գործակիցներով գծային  հավասարումներ և հավասարումների 

համակարգեր, 

 հետազոտել դիֆերենցիալ հավասարումների և համակարգերի լուծումների վարքը: 

 լուծել ալիքային և ջերմահաղորդականության հավասարումների համար Կոշիի խնդիրները, 

 գտնել Լապլասի հավասարման համար Դիրիխլեի խնդրի լուծման տեսքը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները,  
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 վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել նրանց լուծման եղանակները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.   ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն ու 

եղանակները,  

Բ1.    կիրառել մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկայի ժամանակակից  գիտելիքները, նախագծել և 

մշակել տեղեկատվական անվտանգություն ապահովող համակարգեր, 

Գ1.    գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները, 

Գ2.    վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Նախատեսված են նաև 2 ընթացիկ ստուգումներ՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 1 միավոր արժեքով (75% և ավելի 

մասնակցության դեպքում):   

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Առաջին կարգի ինտեգրվող դիֆերենցիալ հավասարումները: 

 Հաստատուն գործակիցներով գծային հավասարումների և համակարգերի լուծման 

մեթոդները: 

 Դիֆերենցիալ հավասարումների որակական տեսությունը: Գոյության և միակության 

թեորեմները: 

 Երկրորդ կարգի գծային դիֆերենցիալ հավասարումների դասակարգումը: 

 Կոշիի խնդիրը, եզրային խնդիրներ: 

 Հիպերբոլական, պարաբոլական և էլիպսական տիպի հավասարումներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Л.С. Понтрягин. Обыкновенные дифференциальные уравнения.- М.: Наука, 1982. 

2. В.П. Михайлов. Дифференциальные уравнения в частных производных.- М.: Наука, 1983. 

3. А.Н. Тихонов, А.А. Самарский. Уравнения математической физики.- М.: Наука, 1978. 

4. Հ.Գ. Ղազարյան, Ֆ.Հ. Մամիկոնյան, Ա.Հ. Հովհաննիսյան, Գ.Ա. Կարապետյան. Սովորական 

դիֆերենցիալ հավասարումներ.- Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1988. 

5. Վ.Ժ. Դումանյան. Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ.- Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017. 
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1. 0309/Բ06 
2.  Մեքենայական ուսուցում Pyton լեզվով 

 

 
 

3.  4 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2ժամ, գործ.- 2ժամ 

6. 5-րդ`աշնանային կիսամյակ  7. առանց եզրափակիչ գնահատման 

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին  սովորեցնել մեքենայական ուսուցման ժամանակակից 

մեթոդներն ու մոդելները, ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են 

մեքենայական ուսուցման համակարգերում օգտագործվող ալգորիթմները հասկանալու և կիրառելու 

համար, տարբեր խնդիրներ ձևակերպելու և լուծելու գործընթացում: 
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 լուսաբանելու մեքենայական ուսուցման ժամանակակից ձևերն և մոդելները , 

 ներկայացնելու  մեքենայական ուսուցման ալգորիթմները,  

 մշակելու տվյալ խնդրի համար մեքենայական ուսուցման տարբեր մոդելներ, իրականացնելու  

համեմատական վերլուծություն, արդյունավետն ընտրելու նպատակով: 

 բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կիրառելու տվյալ խնդրի համար մեքենայական ուսուցման տարբեր մոդելների 

օգտագործման հմտություններ, 

 իրականացնել համեմատական վերլուծություն, տեխնոլոգիաներից արդյունավետն ընտրելու 

նպատակով, 

 օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և 

հաշվետվություններ), 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
կիրառել ձեռք բերված տեսական և գործնական գիտելիքները պրակտիկ խնդիրների լուծման 

համար: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 Ա5.   ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն ու 

եղանակները,  

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի  ժամանակակից  գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները, 

     Գ2.  վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն, 

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

1-ին ընթացիկ քննություն. 
Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարու-

նակում է 4 հարց  2-ական միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,25 է: 

2-րդ ընթացիկ քննություն.  
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Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարու-

նակում է 4 հարց,  յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների 

քայլը 0,25 է: 

Ինքնուրույն աշխատանք. առավելագույնը 2 միավոր՝ տնային առաջադրանքների 

կատարման համար: 

Մասնակցություն դասերին.  Առավելագույնը 2 միավոր՝ դասերին մասնակցության և 

ակտիվության համար: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Դասակարգման և կանխատեսման մեթոդներ:  

 Մեքենայական ուսուցման  ձևերը ( ուսուցչով և առանց  ուսուցչի): 

  Տվյալների նախնական մշակման ձևեր: Լոգիստիկ դասակարգիչ:  

 Արհեստական նեյրոնային ցանցեր: 

 Հակադարձ բաշխման սխալանքների ալգորիթմ:  

 Խորը ուսուցում և CNN նեյրոնային ցանցեր: 

  Կլաստեր վերլուծություն, նրա հիմնական ալգորիթմները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

9. Джоши Пратик, Искусственный интеллект с примерами на Python."Диалектика, 2019.448 с. 

10. Н.Ю. Золотых, Машинное обучение и анализ данных (Machine Learning and Data Mining), 2016 , 

http://www.uic.unn.ru/~zny/ml 

11. И.В.Левченко и др.,Основы искусственного интеллекта :учеб.пособие/ -М. :Образование и 

информатика, 2019. 95 с.  

12. Воронцов К.В. , Машинное обучение, 2016, http://www.machinelearning.ru 

13. В.А. Касторнова, Системы искусственного интеллекта как технологическая основа решения задач 

обучения на примере предметной области, 2018 

6. www.williamspublishing.com  Введение в машинное обучение с помощью Python. 

7. http://www.coursera.org/  

8. http://www.intuit.ru/  

 

 

1. 0307/Բ16 2.Ֆորմալ համակարգեր և մոդելներ 

 

 
 

3.  4 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2ժամ, գործ.-2ժամ 

6. 5-րդ աշնանային կիսամյակ   7. եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

http://www.uic.unn.ru/~zny/ml
http://www.machinelearning.ru/
http://www.williamspublishing.com/
http://www.coursera.org/
http://www.intuit.ru/
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Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին տեսությունների ֆորմալիզացման 

անհրաժեշտությանը, հնարավորություններին, ֆորմալ տեսությունների հատկություններին 

և կիրառման ոլորտներին։ 
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի  

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 լուսաբանել ֆորմալ տեսությունների սահմանման հնարավորությունները, նրանց 

ներկայացվող պահանջները և  հատկությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 ներկայացնել ֆորմալ տեսությունների հատկություններին վերաբերող հայտնի 

պնդումներ և նրանց կիրառությունները, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 աշխատել աքսիոմատիկ տեսությունների սահմաններում: 

10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5. ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն ու 

եղանակներն, 

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի,  ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, նախագծել և 

մշակել տեղեկատվական անվտանգություն ապահովող համակարգեր, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն 

 գործնական  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` համապատասխանաբար 

1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 9 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 

3, 3, 3 միավոր:  

Նախատեսված է նաև ինքնուրույն աշխատանք՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: 
 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

  Տարբեր տեսություններում առաջացած հակասությունները և  անհեթեթությունները 

որպես տեսությունների ֆորմալիզացման անհրաժեշտության խթանիչ։ 

 Ֆորմալ տեսության սահմանման տարբեր եղանակներ։ Ֆորմալ տեսություններին 

ներկայացվող պահանջները: 

 Ասույթային դասական հաշվի ներկայացում, նրա անհակասելիությունը, 

լրիվությունը, լուծելիությունը։  

 Առաջին կարգի ֆորմալ տեսության սահմանումը: Մեկնաբանություններ, նրանց 

հատկությունները։  
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 Առաջին կարգի պրեդիկատային հաշվի համակարգեր, նրանց անհակասելիությունը։ 

Գյոդելի թեորեմը պրեդիկատային հաշվի լրիվության մասին (Հենկինի, Սկոլեմի 

ապացույցները) ։ 

 Ֆորմալ թվաբանությունը որպես առաջին կարգի տեսության օրինակ։ Ֆորմալ 

թվաբանության հնարավորությունները։ Գյոդելի թեորեմը ֆորմալ թվաբանության ոչ 

լրիվության մասին։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. С.К. Клини, "Введение в метаматематику", М., "Либроком", 2009. 

2. Э. Мендельсон, "Введение в математическую логику", М., "Наука", 1984. 

3. И. А. Лавров, Л. Л. Максимова, "Задачи по теории множеств, математической логике и теории 

алгоритмов", М., "Физматлит", 2001. 

 

 

1. 0308/Բ17 2.  Հաշվողական մաթեմատիկա-1 3.  4 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2ժամ, գործ.- 2ժամ 

6. 5-րդ`աշնանային կիսամյակ 7. առանց եզրափակիչ գնահատման   

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հաշվողական մաթեմատիկայի 

հիմունքներին, ներկայացնել այդ բնագավառում ծագող խնդիրները, շարադրել ոչ գծային 

հավասարումների և գծային հանրահաշվական հավասարումների համակարգերի լուծման, 

մատրիցի սեփական արժեքների հաշվման հիմնական թվային մեթոդները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 թվարկել հաշվողական մաթեմատիկայի հիմնական խնդիրները, 

 հիմնավորել ոչ գծային հավասարման լուծման այս կամ այն եղանակի ընտրությունը, 

 ներկայացնել գծային հանրահաշվի խնդիրների թվային լուծման հիմնական մեթոդները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 լուծել ոչ գծային հավասարումները, 

 լուծել գծային հանրահաշվական հավասարումների համակարգերը, հաշվել մատրիցի 

սեփական արժեքները, 

 գնահատել սխալանքները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները,  

 վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել նրանց լուծման եղանակները: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա2.    ձևակերպել կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի հետ առնչվող 

տեսությունների հիմնական հայեցակարգերը և սկզբունքները, 

Ա5.    ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն ու 

եղանակները,  

Բ5.    կիրառել և մշակել խնդիրների լուծման թվային մեթոդները,  

Գ2.    վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր:  

Նախատեսված են նաև՝ 

-  2 ընթացիկ ստուգումներ՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր առավելագույն արժեքով, 

- ինքնուրույն աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 1 միավոր արժեքով (75% և ավելի 

մասնակցության դեպքում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Մոտավոր թվեր և սխալանքներ, հաշվողական ալգորիթմների կայունությունը: 

 Ոչ գծային հավասարումների թվային լուծման մեթոդները: 

 Գծային հանրահաշվական հավասարումների համակարգերի լուծման ուղիղ և իտերացիոն 

մեթոդներ: 

 Մատրիցների սեփական արժեքների հաշվման թվային մեթոդները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Յու.Ռ. Հակոբյան. Թվային մեթոդներ.- Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017. 

2. Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков. Численные методы.- М.: Лаборатория базовых   

       знаний, 2000. 

3. В.М. Вержбицкий. Основы численных методов.- М.: Высшая школа, 2002. 

4. Дж.Г. Мэтьюз, К.Д. Финк. Численные методы: использование MATLAB.- М.: Издательский 

дом  

               “Вильямс”, 2001. 
5. D. Kincaid, W. Cheney. Numerical Analysis.- Brooks/Cole, Pacific Grove, CA, 1991. 

 

 
1. 0309/Բ20 

 

2. Տեղեկատվական համակարգերի և ցանցերի անվտանգություն 3. 2 կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.- 2 ժամ 
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6. 5 - րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ներմուծել և ուսումնասիրել տեղեկատվական  համակարգերի և ցանցերի գաղափարները:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 վերարտադրել տեղեկատվական համակարգերի և ցանցերի անվտանգության հիմունքները,  

 ձևակերպել տեղեկատվական համակարգերի և ցանցերի անվտանգության հետ կապված 

պահանջները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կիրառել ստացված գիտելիքները տեղեկատվական համակարգերի անվտանգության համար, 

 կիրառել ստացված գիտելիքները տեղեկատվական ցանցերի անվտանգության համար: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)  

 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա1.    լուսաբանել տեղեկատվական անվտանգության ժամանակակից խնդիրները և զարգացման 

ուղղությունները, 

Ա4.    լուսաբանել մեթոդների, ալգորիթմների, տեղեկատվական անվտանգության և ծրագրային 

ապահովման մշակման նշանակությունը արդիական խնդիրների լուծման համար, 

Բ1.     կիրառել մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկայի   ժամանակակից  գիտելիքները, նախագծել և 

մշակել տեղեկատվական անվտանգություն ապահովող համակարգեր, 

Գ1.    գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

1.Եզրափակիչ քննություն. քննությունն անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 

3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 6, 6, 8 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Տեղեկատվական համակարգերի  և ցանցերի անվտանգության գաղափարները: 

 Տեղեկատվական համակարգերի անվտանգություն: 

 Տեղեկատվական ցանցերի անվտանգություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 
1.Баранова Е.К., Бабаш А.В. Информационная безопасность и защита информации. // ozon.ru, 

2016. 

2.Бондарев В. Введение в информационную безопасность автоматизированных систем. // Изд. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. 
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1.0307/Բ17 

 

1. 0307/Բ16 

2.  Կրիպտոգրաֆիայի մաթեմատիկական մեթոդներ-1 3.  4 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս.-4 ժամ 

6. 5–րդ աշնանային կիսամյակ 7.  առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակը՝ 

Դասնթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին ծածկագրման խնդիրներին, դրանց 

առանձնահատկություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 կունենա իմացություն ծածկագրման  հիմնական սխեմաներից և  մեթոդներից, 

 կտիրապետի այդ մեթոդներին ծածկագրման խնդիրներ լուծելու համար: 

 բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարել վերլուծություններ օպտիմալ ալգորիթմներ և մեթոդներ ընտրելու համար,  

 կիրառել այդ ալգորիթմները և մեթոդները տարբեր կիրառական խնդիրների լուծման 

համար: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5. ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն ու 

եղանակները, 

Բ1. կիրառել մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, նախագծել և  

մշակել տեղեկատվական անվտանգություն ապահովող համակարգեր, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված է ինքնուրույն աշխատանք՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Ծածկագրման խնդիրներ, դրանց առանձնահատկությունները։ 
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 Ծածկագրման դասական եղանակների Շենոնի դասակարգումը,              
ծածակագրում    այբուբենի տառերի տեղափոխման միջոցով, ծածակագրում              
այբուբենի տառերի փոխարինման միջոցով, այլ եղանակներ։ 

 Ծածկագրման սխեմայի կայունությունը։ Բացարձակ կայուն սխեմայի գոյությունը։  
 Գաղափար ծածկագրման DES եւ AES սխեմաների մասին։ 
 Ծածկագրման սիմետրիկ սխեմաներ: Հոսքային եւ բլոկային ծածկագրման սխեմաներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. А.Л. Чмора, Современная прикладная криптография, 2-е изд., стер., М., Гелиос АРВ, 2002 

2. В.В. Ященко, Введение в криптографию. Под общей ред. В. В. Ященко, СПб., Питер, 2001 

3. N. Koblitz, A course in number theory and cryptography, 2nd ed. New York, Springer-Verlag, 1994.  

4. Handbook of Applied Cryptography, A.J. Menezes, P.C. Oorschot, S.A. Vanstone, Pub. CRC Press, 

1996. 

 

 
1. 0105/Բ 19 

 

2. Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական 

վիճակագրություն 

 

3.   5  կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ.  5. դաս. – 2ժամ, գործ. – 2ժամ  

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ  7.  առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 

 ծանոթացնել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության 

հիմնական մեթոդների հետ, 

 սովորեցնել ուսանողներին ինչպես կիրառել հավանականությունների տեսության և 

մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները գործնական խնդիրներ լուծելու համար, 

 ձևավորել հավանականային մտածելակերպը, որը կօգնի ուսանողներին կառուցել 

հավանականային մոդելներ, որոնք նկարագրում են տվյալ պատահական երևույթը: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

13. ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ, կկարողանա կիրառել տարբեր տիպի 

հավանականային և վիճակագրական մոդելներ,  

14. կհասկանա տարբեր տիպի բաշխումների կիրառումը հավանականային մոդելների կառուցման 

ժամանակ,  

15. դիտարկել տարբեր վիճակագրական մոդելներ և գնահատել դրանց անհայտ պարամետրերը,  

16. ստուգել պարզ և բարդ վիճակագրական վարկածներ, 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

17. օգտագործելու համապատասխան հավանականային մոդելները առաջարկված խնդիրները 

լուծելու համար,  

18. վերլուծելով առկա տվյալները կատարել վիճակագրական հետևություններ, 
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19. կարողանալու մեծ քանակությամբ տվյալների օգնությամբ կիրառելով մաթեմատիկական 

վիճակագրության մեթոդները ստանալ տարբեր բնութագրիչների գնահատականներ, 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

20.  վերլուծելով առաջարկված խնդիրը ստեղծագործաբար կիրառել հավանականային և 

վիճակագրական եղանակներ: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

  Ա3.    նկարագրել բնագիտական խնդիրների լուծման մաթեմատիկական մոդելները, 

  Բ1. կիրառել մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկայի ժամանակակից  գիտելիքները,նախագծել և 

մշակել տեղեկատվական անվտանգություն ապահովող համակարգեր, 

   Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

1. դասախոսություններ,  

2. գործնական պարապմունքների անցկացում, 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

Եզրափակիչ քննությունն. անց է կացվում բանավոր`9 միավոր առավելագույն արժեքով 

հարցատոմսը պարունակոմ է  3 հարց, յուրաքանչյուրը` 3 միավոր,:  

Նախատեսված են նաև 2 ընթացիկ ստուգումներ՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Նախատեսված է ինքնուրույն աշխատանք՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից: 

Թեմա 1` Հավանականությունների տեսության աքսիոմատիկա: Հավանականության 

հատկությունները: Պայմանական հավանականություն: Պատահույթների անկախություն:  

Թեմա 2` Բինոմական և պոլինոմիալ մոդելներ:  

Թեմա 3` Պատահական մեծություն և բաշխման ֆունկցիա: Թվային բնութագրիչները:  

Թեմա 4` Պատահական մեծությունների հաջորդականության զուգամիտության տեսակները: 

Չեբիշևի անհավասարություններ; մեծ թվերի օրենքը:  

Թեմա 5` Բնութագրիչ ֆունկցիա և հատկություններ: Կենտրոնական սահմանային թեորեմ:  

Թեմա 6`  Նկարագրական վիճակագրություն ` նմուշային բաշխում: Կետային գնահատում` 

գնահատականների հատկություններ, գնահատման մեթոդներ, էֆեկտիվություն: 

Թեմա 7` Որոշ վիճակագրական բաշխումներ: Միջակայքային գնահատում` գնահատման մեթոդներ, 

Ֆիշերի թեորեմ:  

Թեմա 8` Վարկածների ստուգում` ընդհանուր գաղափարներ , պարզ և բարդ վարկածների ստուգում, 

համաձայնության և անկախության հայտանիշներ:  

Թեմա 9` Գծային ռեգրեսիա նվազագույն քառակուսիների մեթոդ, Գաուս-Մարկովի թեորեմ: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 
1. Ширяев А.Н., Вероятность, М. , ''Наука'', 2004. 

2. Боровков А.А., Математическая статистика., СПб., “Лань”, 2010. 
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3. Ահարոնյան Ն. Գ., Իսրաելյան Ե. Ռ., Հավանականությունների տեսության խնդրագիրք, , ԵՊՀ-

ի հրատ., 2016. 

4. Ивченко Г. И., Медведев Ю. И., “Математическая статистика’’, кн. дом “ Либроком’’, М., 2014. 

5. Գասպարյան Կ. Վ., “Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու’’, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017: 

6. Гнеденко Б.В., Курс теории вероятностей, 8-е изд., испр. и доп.—М.: Едиториал УРСС, 
2005.— 448 с. 

7. Sheldon Ross, Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists,  

Academic Press, Elsevier, 3rd edition, 2004. 

 

 

1. 0307/Բ18 
2. Կոդավորման  տեսություն  

 

 
 

3.  4 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս.-4 ժամ 

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ծանոթանալ կոդավորման տեսության հիմնական խնդիրների և տեսական արդյունքներին: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Տիրապետել տառային կոդավորման, երկուական սիմետրիկ կապի գծերում օգտագործվող 

հայտնի կոդերին վերաբերվող տեսական գիտելիքներին,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կառուցել օպտիմալ տառային կոդավորում, 

 կիրառել հայտնի կոդերի կոդավորման և ապակոդավորման ալգորիթմները: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.  ձևակերպել խնդրիների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն ու 

եղանակները, 

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի,  ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, նախագծել և 

մշակել տեղեկատվական անվտանգություն ապահովող համակարգեր, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները: 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները․ 

Նախատեսված է ինքնուրույն աշխատանք՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 
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պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Տառային կոդավորում: 

 Սխալներ ուղղող կոդերի տեսության հիմունքներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. С.В. Яблонский, Введение в дискретную математику, Москва, “Наука”, 1979г. 

2. Ф.Дж. Мак-Вильямс, Х. Дж. А. Слоэн, Теория кодов, исправляющих ошибки, Москва, “Связь”, 

1976г. 

3. В.К. Леонтьев, Комбинаторика и информация, часть 1, Комбинаторный анализ, Москва, 

МФТИ, 2015г. 

 

 

 

1. 0308/Բ18 2. “ՀԲ“ Հաշվողական մաթեմատիկա-2 3.  4 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2ժամ, գործ.- 2ժամ 

6. 6-րդ`գարնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով  

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել մոտարկման տեսության հիմնական 

խնդիրները և նրանց լուծման եղանակները, ծանոթացնել թվային ինտեգրման բանաձևերին, 

շարադրել սովորական և մասնական ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների թվային 

լուծման տարբերական մեթոդները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնել ֆունկցիաների մոտարկման հիմնական եղանակները, 

 վերհիշել թվային ինտեգրման բանաձևերը, 

 քննարկել դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման տարբերական մեթոդները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 լուծել ինտերպոլացիայի, հավասարաչափ մոտարկման և փոքրագույն քառակուսիների 

խնդիրները, 

 մոտավոր հաշվել ինտեգրալները, 

 ստանալ դիֆերենցիալ հավասարումների թվային լուծումները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները,  
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 վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել նրանց լուծման եղանակները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա2.    ձևակերպել կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի հետ առնչվող  

տեսությունների հիմնական հայեցակարգերը և սկզբունքները, 

Ա5.    ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն   

          ու եղանակները,  

Բ5.    կիրառել և մշակել խնդիրների լուծման թվային մեթոդները,  

Գ2.    վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Նախատեսված են նաև 2 ընթացիկ ստուգումներ՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 1 միավոր արժեքով (75% և ավելի 

մասնակցության դեպքում):  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Ինտերպոլացիայի խնդիրը, հիմնական ինտերպոլացիոն բանաձևերը: 

 Մոտարկումներ նորմավորված տարածություններում: 

 Փոքրագույն քառակուսիների խնդիրը: 

 Թվային ինտեգրման սեղանների, Սիմպսոնի և Գաուսի քառակուսացման բանաձևերը: 

 Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման տարբերական մեթոդները: 

 Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումների թվային լուծման տարբերական 

սխեմաների կառուցումը և հետազոտումը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Յու.Ռ. Հակոբյան. Թվային մեթոդներ.- Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017. 

2. Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков. Численные методы.- М.: Лаборатория базовых      

знаний, 2000. 

3. В.М. Вержбицкий. Основы численных методов.- М.: Высшая школа, 2002. 

4. Дж.Г. Мэтьюз, К.Д. Финк. Численные методы: использование MATLAB.- М.: Издательский дом      

“Вильямс”, 2001. 

5.   D. Kincaid, W. Cheney. Numerical Analysis.- Brooks/Cole, Pacific Grove, CA, 1991. 
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1. 0309/Բ21 2. Ծրագրերի թեստավորման 

հիմունքներ 

3. 4 կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2 ժամ, գործ.- 2 ժամ 

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. առանց եզրափակիչ գնահատումով 

8. Ուսումնասիրել ծրագրային համակարգերի որակի շափորոշիչները և որակի 

ապահովման գործընթացները: Ներկայացնել ծրագրային համակարգերի թեստավորման 

և վերիֆիկացիայի  մեթոդները: Ուսումնասիրել ծրագրերի թեստավորման ֆունկցիոնալ և 

կառուցվածքային եղանակները, թեստային օրինակների կառուցման մեթոդները:  

 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը  ունակ կլինի 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 թվարկել ծրագրային համակարգերի հիմնական որակական ցուցանիշները, 

 մատնանշել ծրագրային համակարգերի թեստավորման առանձնահակությունները 

մշակման տարբեր փուլերում, 

 նկարագրել ծրագրերի թեստավորման ֆունկցիոնալ և կառուցվածքային 

եղանակները: 

 ներկայացնել ծրագրերի վերիֆիկացիայի ֆորմալ մեթոդները: 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարել ծրագրի վերլուծություն որակական բնութագրերի տեսանկյունից, 

 մշակել ծրագրի թեստավորման մարտավարություն և պլան, 

 կառուցել թեստային օրինակներ համաձայն թեստավորման չափանիշերի, 

 կիրառել ծրագրերի թեստավորման տարբեր տեխնիկաներ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 

Ա2. Ձևակերպել կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի հետ առնչվող 

տեսությունների 

հիմնական հայեցակարգերը և սկզբունքները, 

Բ3. մասնակցել հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի 

մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովման ստեղծման աշխատանքներին, 

Գ1. գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները:: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ,  

 գործնական պարապմունքներ,  
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

1-ին ընթացիկ քննություն. 
Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պա-

րունակում է 4 հարց  2-ական միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,25 է: 

2-րդ ընթացիկ քննություն.  
Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պա-

րունակում է 4 հարց,  յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր առավելագույն արժեքով: Միա-

վորների քայլը 0,25 է: 

Ինքնուրույն աշխատանք. առավելագույնը 2 միավոր՝ տնային առաջադրանքների 

կատարման համար: 

Մասնակցություն դասերին.  Առավելագույնը 2 միավոր՝ դասերին մասնակցության և 

ակտիվության համար: 

13, Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

 Ծրագրային համակարգերի որակի ապահովմանն ուղղված գործընթացներ և 

ստանդարտներ: 

  Ծրագրերի կյանքի ցիկլի ընթացքում կատարվող թեստավորման տիպերը, 

մեթոդները և ձևերը: 

 Ֆունկցիոնալ և կառուցվածքային թեստավորման սկզբունքները և լրիվության 

չափորոշիչները:  Ծրագրերի ճշտության ստուգման ֆորմալ մեթոդներ:  

 Ծրագրերի վերիֆիկացիա առարկայական տիրույթներում: Օրինակների լրիվ 

համակարգերի կառուցում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

6. С.Канер, Дж.Фолк,К.Нгуен Тестирование программного обеспечения. 

Фундаментальные концепции менеджмента бизнес-приложений. «DiaSoft», К., 2001г. 

7.  Дж.Макгрегор, Д.Сайкс Тестирование объектно-ориентированного программного 

обеспечения. «DiaSoft», М., 2002г. 

8. 3. W.Lewis Software Testing and Continuous Quality Improvement. «Auerbach», 2000. 

9. 4. В.А.Непомнящий, О.М.Рякин Прикладные методы верификации программ. «Радио 

и связь», М., 1988г.  
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համակարգերի կառուցվածքի, ինֆորմացիայի զուգահեռ մշակման առանձնահատկությունների, 
բաշխված կամ ընդհանուր օպերատիվ հիշողությամբ բազմապրոցեսորային հաշվողական 
համակարգերում զուգահեռ հաշվարկների կազմակերպման տեխնոլոգիաների մասին: 

 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը  ունակ կլինի 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ստեղծել լոկալ ցանցում փոխազդող ծրագրերի կոմպլեքս` օգտագործելով սոկետներ 

ու RPC (Remote process call), 

  օգտագործել զուգահեռ ծրագրավորման Message Passing Interface (MPI) և Parallel 

Virtual Machine (PVM) , OpenMP տեխնոլոգիաները, 

 օգտագործել MPI կլաստերի վրա: 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 ստեղծել զուգահեռ աշխատող ծրագրեր բաշխված և ընդհանուր օպերատիվ 

հիշողություն ունեցող հաշվողական համակարգերի համար: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 

Ա5. ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն   

ու եղանակները, 

Բ2. օգտագործել ժամանակակից  ծրագրավորման լեզուներ, մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ, 

Բ3. մասնակցել  հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի  

       մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովման ստեղծման աշխատանքներին, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ,  

 գործնական պարապմունքներ,  

 հետազոտական աշխատանք: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

 

1-ին ընթացիկ քննություն.  գրավոր՝ առավելագույնը 4 միավոր, հարցատոմսը 

պարունակումէ 4 խնդիր, յուրաքանչյուրը` 1-ականմիավոր: Միավորներիքայլը 0,5 է: 

2-րդ ընթացիկ քննություն.  Հետազոտական բաղադրիչ՝ առավելագույնը 5 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն.բանավոր, առավելագույնը8միավորքննական տոմսիհամար, 

տոմսըպարունակումէ  2 տեսական հարց  ( յուրաքանչյուրը` առավելագույնը  3 միավոր), 1 

խնդիր` 2 միավոր):Միավորներիքայլը 0,5 է: 
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Ինքնուրույն աշխատանք՝առավելագույնը 3 միավոր՝ գործնական դասընթացից` ըստ 

ընթացիկ քննաշրջանում ուսանողի կատարած ստուգողական աշխատանքների, 

անհատական տնային առաջադրանքների և գործնական դասընթացից առաջադիմության: 

13, Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

 Բազմապրոցեսորային հաշվողական համակարգերի դասակարգումը: 

 Բազմապրոցեսորային հաշվողական համակարգերի ճարտարապետությունը: 

  Սոկետների API ինտերֆեյս: Կլիենտ-սերվեր ծրագրային համակարգերի մշակման 

ալգորիթմները: RPC (Remote process call): RPC Sun փաթեթ: 

 Զուգահեռ ծրագրավորման տեխնոլոգիաներ: Message Passing Interface (MPI), Parallel 

Virtual  Machine (PVM), Open MP. 

 Բարձր արտադրողականության հաշվիչ մեքենաների զարգացման հիմնական 

ուղղությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. B.B. Воеводин, Вл.В.Воеводин Параллельные вычисления, // БХВ-Петербург, 2004. 

2.  Дуглас Э. Камер Дэвид Л. Стивенс Сети TCP/IP. Разработка приложений типа 

клиент/сервер для LINUX/POSIX, пер.с анг. //Москва; изд.”Вильямс” 2002. 

3. Камерон Хьюз, Трейси Хьюз Параллельное и распределенное программирование с 

использованием С++ // Москва изд.”Вильямс” 2004. 

4. Немнюгин С., Стесик О. Параллельное программирование для многопроцессорных  

вычислительных систем. // СПб.: БХВ-Петербург, 2002. 

5. Антонов А.С. Параллельное программирование с использованием технологии OpenMP: 

Учебное  пособие.// М.: Изд-во МГУ, 2009. 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
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 Տիրապետել տարատեսակ կապի գծերում հաղորդագրություններ ուղարկելու վերաբերվող 

տեսական և կիրառական խնդիրներին,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 իրականացնել էնտրոպիայի, ինֆորմացիայի քանակի հաշվում, 

տիրապետել կապի գծերի թողունակությունը գտնելու խնդրի լուծման եղանակներին: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.  ձևակերպել խնդրիների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն ու 

եղանակները, 

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի,  ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, նախագծել և 

մշակել տեղեկատվական անվտանգություն ապահովող համակարգեր, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված է ինքնուրույն աշխատանք՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Կապի գծերի թողունակություն: 

 Շենոնի թեորեմաները որոշակի տիպի կապի գծերի համար: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. В.К. Леонтьев, Комбинаторика и информация, часть 1, Комбинаторный анализ, Москва, 

МФТИ, 2015г. 

2. А. Файнстейн, Основы теории информации, ИЛ, 1960г. 

3. А.М. Яглом, У.М. Яглом, Вероятность и информация, «Наука», Москва, 1973г 

 

 

1. 0307/Բ20 
2. “ՀԲ“ Գործողությունների  հետազոտման 

մաթեմատիկական մեթոդներ 

 

 

 
 

3.  5 կրեդիտ  

4. 5 ժամ/շաբ. 5. դաս. -2ժամ, գործ.-3ժամ 

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով 
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8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ուսանողների մոտ պատկերացում ձևավորել գործունեության տարբեր ոլորտներում առաջացող 

խնդիրների մաթեմատիկական մոդելավորման մասին: Մոդելների կառուցմանը, գնահատմանն ու 

առաջացող խնդիրների լուծման որոնման աշխատանքներին ուղղված կարողությունների ձեռք 

բերումը և նրանց դրսևորումը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 լուսաբանել մաթեմատիկական մոդելների  կառուցման հանրահաշվական և 

երկրաչափական մեթոդները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարել գծային ծրագրավորման խնդիրների ալգորիթմական հետազոտումը, տիրապետել 

տրանսպորտային խնդրի լուծման եղանակներին, 

 կիրառել ալգորիթմները օպտիմալ հոսքերի խնդիրներում արտադրական պրոցեսների 

հետազոտման ժամանակ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 ծրարգեր գրել նշված խնդիրների համար և կարողանալ աշխատել ծրագրային փաթեթների 

հետ: 

10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա1.   լուսաբանել  տեղեկատվական անվտանգության ժամանակակից խնդրիները  և զարգացման 

ուղղությունները, 

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի,  ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, նախագծել և 

մշակել տեղեկատվական անվտանգություն ապահովող համակարգեր, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն 

 գործնական  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` համապատասխանաբար 

1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 9 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 

3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 գործույթների հետազոտման առարկան, պատմությունը և նրա տեղը ժամանակակից 

մաթեմատիկայում, 

 ուռուցիկ բազմությունների անալիզը: Ուռուցիկ հիպերհարթություններ և 
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կիսահարթություններ, կետի պրոյեկցիա և եզրային կետեր: 

 մաթեմամատիկական ծրագրավորման հիմունքները, հիմնական խնդիրերը: Գծային 

ծրագրավորման խնդիրը: Հենքային լուծումներ և երկրաչափական մեկնաբանությունը: 

Սիմպլեքս-մեթոդ: Երկակիության տեսությունը, ուղիղ և երկակի խնդիրների 

միաժամանակյա լուծումը: Կայունության խնդիրների մասին, և նրանց հետազոտումը: 

Տրանսպորտային խնդիրներ և նրանց լուծման մեթոդնեը: 

 հոսքային խնդիրներ, նրանց կապը կոմբինատոր խնդիրների հետ, Ֆորդ-Ֆալկերսոնի 

թեորեմը և ալգորիթմը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Տոնոյան Ռ., Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական խնդիրներ, ԵՊՀ հրատ․, 

Երևան, 1999թ. 

2. Гейл Д., Теория линейных экономических моделей, Изд. ИЛ 1963г. 

3. Ашманов С.А., Линейное программирование, Наука, М., 1981г. 

4. Форд Л., Фалкерсон Д., Потоки в сетях, Мир, М., 1966г. 

5. Сухарев А.Г., Тимохов А.В., Федоров В.В, Курс методов оптимизации, М., Наука, 

1986г. 

6. Tаха Х., Введение в исследование операций, Мир 1985г. 

7. Свами М., Тхуласариман К., Графы, сети и алгоритмы, Мир, M., 1984г. 

 

 

 

1. 0309/Բ23 2.  Տվյալագիտություն  3.  5 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2ժամ, գործ.- 2ժամ 

6. 7-րդ`աշնանային կիսամյակ  7. առանց եզրափակիչ գնահատումով 

 

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել կիրառական տարբեր ոլորտներում 

հավաքագրված տվյալների օգտագործման հնարավորությունները, ծանոթացնել տվյալների 

ինտելեկտուալ վերլուծության ժամանակակից մեթոդներին և մոդելներին, ուսումնասիրել 

տվյալների վերլուծության տեխնոլոգիաները, ծրագրային միջոցները և կիրառական 

հնարավորությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 իմանալլ տվյալների վերլուծական և վիճակագրական մեթոդները և մոդելները, 

 տարբերել  տվյալների վերլուծության տեխնոլոգիաները և ծրագրային միջոցները, 

 օգտագործել վերլուծության ալգորիթմները պրակտիկ խնդիրներում, 
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կտիրապետի տվյալ խնդրի համար վերլուծության տարբեր մոդելների օգտագործման 

հմտություններին, 

 կկարողանա կատարել համեմատական վերլուծություն, տեխնոլոգիաներից արդյունավետն 

ընտրելու նպատակով: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական և գործնական գիտելիքները պրակտիկ խնդիրների լուծման 

համար: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.   ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն ու 

եղանակները,  

Բ1.    կիրառել մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկայի ժամանակակից  գիտելիքները, նախագծել և 

մշակել տեղեկատվական անվտանգություն ապահովող համակարգեր, 

Գ1.    գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները, 

Գ2.    վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

1-ին ընթացիկ քննություն. 

Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 

4 հարց  2-ական միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,25 է: 

2-րդ ընթացիկ քննություն.  

Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 

4 հարց,  յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,25 է: 

Ինքնուրույն աշխատանք. առավելագույնը 2 միավոր՝ տնային առաջադրանքների կատարման 

համար: 

Մասնակցություն դասերին.  Առավելագույնը 2 միավոր՝ դասերին մասնակցության և ակտիվության 

համար: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Տվյալագիտության նպատակները, խնդիրներն ու կիրառման ոլորտները: 

 Տվյալների ներկայացման մոդելները: Որոշումների կայացմանը  աջակցող համակարգեր: 

 Տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծության գործընթացի փուլերը և խնդիրները: 

 Տվյալների բազա: Գիտելիքի բազա:  

 Data Mining-ում, գործնական խնդիրների և կիրառումների օրինակներ: 

 Տեղեկատվության տեսության տարրեր: 

 Դասակարգման և կանխատեսման մեթոդներ:  
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 Դասակարգում ուսուցումով: Լուծումների ծառ: Բայեսյան դասակարգում: 

 Կլաստեր վերլուծություն (դասակարգում առանց ուսուցման: 

 k-միջինի ալգորիթմը: k-medoid (կլաստերի կենտրոնացված օբյեկտների) ալգորիթմը: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

14. Степанов Р.Г.,Технология Data Mining: Интеллектуальный анализ данных, Казан, 2008. 

15. Дорогов В.Г. Введение в методы и алгоритмы принятия решений, ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. 

16. Романов А.Н., Одинцов Б.Е., Интеллектуализация сетевых систем поиска экономической 

информации, ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. 

17. Han J.,Kamber M., Data Mining: Concepts and Technigues, Morgan Kaufmann Publishers, 2015 

18. http://www.coursera.org/ 

19. http://www.intuit.ru/  

 

 
1. 0410/B16 2. Ֆիզիկա 3.   5  կրեդիտ 

 

4. 4 ժամ/շաբ. 

 
5. դաս.- 2ժամ , գործ.-2ժամ 

6. 7-րդ`աշնանային կիսամյակ 7.  առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 

1. Ուսանողներին 

հաղորդել գիտելիքներ կինեմատիկայի և դինամիկայի, մեխանիկայի պահպանման 

օրենքների, Լագրանժի ֆուկցիային, ինչպես նաև՝ ոչ իներցիալ համակարգերի և 

հարաբերականության  տեսության մասին, գիտելիքներ հաղորդել ջերմադինամիկայի 

ակզբունքների, վիճակագրական ֆիզիկայի հիմունքների, ջերմոդինամիկական 

պրոցեսների,էնտրոպիայի Կլաուզիուսի և Բոլցմանի ձևակերպմանը,Շենոնի 

էնտրոպիային.էլեկտրական  և մագնիսական դաշտերի  հատկություններին ինչպես 

նաև՝ քվանտային մեխանկայի հիմունքներին , միաքյուբիթ և երքյուբիթ գեյթերն: : 

    2.   Ծանոթացնել ուսանողներին մագնիսականության, օպտիկայի, ատոմի և միջուկի 

ֆիզիկայի  օրենքներին, դրանց առնչվող հիմնական փորձերին, ներկայացնել  

  այդ օրենքները ինտեգրալային և դիֆերենցիալ տեսքերով, 

3. գաղափար տալ նրանց հիմնական կիրառությունների մասին համակարգչային 

տեխնիկայում: 
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. դասընթացի հիմնական օրենքների, դրանց առնչվող կարևորագույն փորձերի, 

երևույթների մասին, 

http://www.coursera.org/
http://www.intuit.ru/
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            2. այդ երևույթների, փորձերի, օրենքների կապի, օրենքների համակարգի ներքին 

տրամաբանության, այդ համակարգից բխող հիմնական հետևությունների և 

արդյունքների մասին: 
: 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

       3. օգտագործելու ստացած գիտելիքները կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի վերլուծության, 

խնդիրների լուծման համար 
       4.  
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

6. 1.Օգտագործելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետ 

ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և 

հաշվետվություններ),  

7. 2. . վերլուծելու մասնագիտական նոր գաղափարներ և աջակցելու դրանց լուծմանը: 

    3. մոդելավորելու մասնագիտական խնդիրները: 
 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա1. դասընթացում հիմնական օրենքների, դրանց առնչվող կարևորագույն փորձերի և 

երևույթների ներկայացում, այդ երևույթների, փորձերի  կապի, օրենքների համակարգի 

ներքին տրամաբանության, և  համակարգից բխող հիմնական հետևությունների և 

արդյունքների գիտակցում։ 

Բ1 Կիմանա ընդհանուր կենսաֆիզիկայի ժամանակակից տեսական հիմնախնդիրները, 

կհասկանա կենսաֆիզիկայի հիմնահարցերի լուծման տրամաբանությունը և 

իրականացման եղանակները, կկարողանա գնահատել կենսաբանական համակարգերում 

ինֆորմացիայի ծավալը, կկարողանա տարանջատել կենսաբանական համակարգերում 

մակրո- և միկրո ինֆորմացիաները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություն, 

2. քննարկում, 

3.գործնական պարապմունք: 
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. Նախատեսված են 2 ընթացիկ քննություններ՝ առավելագույնը 9 միավոր, ընթացիկ 

ստուգումներ՝ առավելագույնը 5 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք՝ առավելագույնը 4 

միավոր, մասնակցություն՝ առավելագույնը 2 միավոր ։ 

2. ընթացիկ քննությունները գրավոր են, 1-ին ընթացիկը՝ 5 միավոր առավելագույն ար-

ժեքով, 2-րդը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 

համապատասխանաբար 5 և 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

3.Ընթացիկ ստուգումների ձևաչափը որոշում է դասախոսը՝ դասընթացի պլանում 

զետեղում և տեղեկացնում է ուսանողներին կիսամյակի սկզբում ։ 

5.Մասնակցությունը գնահատվում է ըստ սանդղակի՝ 60 % դեպքում 0, 61-80 % 

դեպքում1, 

81-100 % դեպքում  2: 
 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
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 Դասական մեխանիկա:  Թերմոդինամիկա և մոլեկուլային ֆիզիկա:  Էլեկտրականություն և 

մագնիսականություն: Էլեկտրական դաշտը միջավայրում:Մագնիսական դաշտը 

միջավայրում:Մագնետիկներ:Մաքսվելի հավասարումները:Էլեկտրամագնիսական 

ալիքներ:Ռադիոկապի և ինֆորմացիայի փոխանցման սկզբունքները:Օպտիկա:Լույսի 

ինտերֆերենցիա և դիֆրակցիա:Լույսի բևեռացումը:Հոլոգրաֆիա:Քվանտային մեխանիկա:Կապը 

դասական մեխանիկայի հետ:Շրեդինգերի հավասարումը:Մասնիկը պոտենցիալային 

հորում:Քվանտային թունելացում:Քվանտային վիճակագրություն:Քվանտային 

ինֆորմացիա:Քվանտային գեյթեր:CNOT երկքուբիթ գեյթեր:Քվանտային խճճվածություն:Քուբիթի 

ֆիզիկական իրականացումը:Գրովերի ալգորիթմ:Երեք քուբիթեր ռեգիստորի 

օրինակ:Տրամաբանական գեյթերի կառուցումը: Քվանտային կրիպտոգրաֆիա:Տելեպորտացիա: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 1.Ա.Մուրադյան,Գ Մուրադյան  Ֆիզիկա  Երևան  2022 

 2.Սավելև Ի. Վ. ≪Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթաց≫ 2, 3 “Լույս” Երևան 1982. 

 3.Савельев И. В. Курс физики ͎том 2,3 Москва 2016 

 4.H. C. Ohanian, J.T. Markert. Physics for Engineers and Scientists. Vol. 1,2 2007 by W.W. 
Norton & Company, Inc., New York-London. 

   

5.Մ.Աբրահամյան, Է.Բադալյան, Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթացի խնդիրների ժողովածու, 

Երևան,  

6.Դ.Բաղդասարյան, Ա.Սաբիրզյանով, Էլեկտրականության և մագնիսականության 

դասընթացի խնդիրների և հարցերի ժողովածու, Երևան, Դար, 2007: 

 
 

1. 0309/Բ24 2.  Կոմպյուտերային ցանցեր և անվտանգություն 3.  4 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5.    դաս.- 2 ժամ, գործ.- 2 ժամ 

6. 5-րդ`աշնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ  գնահատման  

8. Ուսումնասիրել ցանցերի նախագծման և իրականացման ժամանակ առաջացող հիմնական 

խնդիրները և դրանց լուծման եղանակները: Ծանոթացնել բաց համակարգերի 

համագործակցության (OSI) մոդելի 7 մակարդակներին, ցանցային արձանագրություններին, 

ցանցերի տեսակներին և հիմնական բնութագրիչներին: Ուսումնասիրել ինֆորմացիոն 

անվտանգության սպառնալիքների տեսակները, անվտանգության ապահովման միջոցները, 

կիբերսպառնալիքները, ցանցային հարձակումների տեսակները և գաղտնագրման որոշ 

մեթոդներ:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 դասակարգել ցանցերը և ներկայացնել նրանց բնութագրիչները, 

 նկարագրել տվյալների փոխանցման եղանակները ցանցերում, 

 ներկայացնել համակարգչի, համակարգչային ցանցերի և անհատական տվյալների 

 անվտանգությանը սպառնացող վտանգներն ու պաշտպանության մեթոդները:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 նախագծել և կառուցել կորպորատիվ ցանց: 
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 կատարել փոփոխություններ կոմպյուտերային ցանցում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.   ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն 

ու եղանակները,  

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

Գ2.    վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 Դասախոսություն 

 Բանավոր քննարկումներ 

 Գործնական պարապմունքներ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր՝ առավելագույնը 9 միավոր, քննական տոմսը պարունակում է 3 

հարց. յուրաքանչյուրը 3 միավոր։ 

Ինքնուրույն աշխատանք. Առավելագույնը 8 միավոր, անհատական տնային առաջադրանք։  

Մասնակցություն դասընթացին. Առավելագույնը 3  միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Կոմպյուտերային ցանցերի զարգացումը, հիմնական հասկացությունները, ինտերֆեյս, 

 արձանագրություն, ցանցային տեխնոլոգիաներ, OSI մոդելը։ 

  Տվյալների փոխանցման եղանակները ֆիզիկական և կանալային մակարդակներում: 

 Կոմպյուտերային ցանցերի հիմնական բնութագրիչները: 

 Ինֆորմացիայի քանակ և որակ, սպառնալիքներ, խոցելիություն և անվտանգություն: 

 Ցանցային հարձակումներ, ժամանակակից ֆայրվոլներ, ներխուժումների 

հայտնաբերման 

 համակարգ, կանխարգելումների համակարգ, Host IPS համակարգ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.В.Г. Олифер, Н.А. Олифер Компьютерные сети, Питер, 2010. 

2. Э. Таненбаум Компьютерные сети, Питер, 2012. 

3.В.И. Таирян, Основы информационной безопасности в компьютерных сетях, Ереван 

2006. 
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4. 4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2 ժամ, գործ.- 2 ժամ 

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. առանց  ընթացիկ  գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ծրագրավորման ուսանողական 

օլիմպիադաների խնդիրների առանձնահատկությունները, օլիմպիադաներում անհրաժեշտ 

մասնագիտական որակները, խնդիրների թեմատիկան, անհրաժեշտ գիտելիքների 

շրջանակը:  

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը  ունակ կլինի 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 տիրապետել մի շարք ալգորիթմների և տվյալների կառուցվածքների, որոնք 

օգտագործվում են ծրագրավորման օլիմպիադաներում, 

 ձեռք բերել ուսանողական օլիմպիադաներին մասնակցելու համար անհրաժեշտ 

գիտելիքներ և հմտություններ 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 գրել խնդիրների լուծումներ և ուղարկել դրանք «առցանց դատավոր» կայքերին, 

 ձեռք բերել ժամանակային և հիշողության տեսակետից արդյունավետ ծրագրեր 

գրելու հմտություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում՝ մասնակցել ծրագրավորման 

ուսանողական օլիմպիադաներին: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 

Ա5. ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն   

ու եղանակները, 

Բ2. օգտագործել ժամանակակից  ծրագրավորման լեզուներ, մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ, 

Բ3. մասնակցել  հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի 

մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովման ստեղծման աշխատանքներին, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ,  

 գործնական պարապմունքներ,  

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Առանց  ընթացիկ  գնահատման  դասընթաց, առավելագույնը  20 միավոր։ 

Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր՝ առավելագույնը 9 միավոր, քննական տոմսը 

պարունակումէ 3 հարց. յուրաքանչյուրը 3 միավոր։ 

Ինքնուրույն աշխատանք. Առավելագույնը 8 միավոր, անհատական տնային առաջադրանք։ 

Միավորների քայլը 0,5 է: 
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Մասնակցություն դասընթացին.  Առավելագույնը  3 միավոր։ 

 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

 C++-ի STL գրադարանի կիրառումը օլիմպիական խնդիրներում, 

 Հատարկման մեթոդը և նրա տարատեսակները, ուղղորդված հատարկում, 

 Թվերի տեսությանը առնընչվող խնդիրներ, 

 Գրաֆների ներկայացումը, գրաֆների շրջանցումներ, կարճագույն ճանապարհների 

խնդիրներ, կմախքային ծառեր 

 Տվյալների կառուցվածքներ, սեգմենտային ծառեր 

14. Հիմնականգրականության ցանկ. 

 

1. Անդրեասյան Ա.Ս. Օլիմպիական ծրագրավորում C++ լեզվով, Երևան 2021. 

2. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы. Построение и анализ. М.: МЦНМО, 2000. 

3. Скиена С., Ревилла М. Олимпиадные задачи по программированию. Руководство по 

подготовке к соревнованиям. М.:Кудиц-Образ, 2005. 

4. Laaksonen A. Guide to CompetitiveProgramming, Springer, 2017. 

5. Halim D, Halim F, Effendy S. Competitive Programming, 2020. 

 

 

 

1. 0307/Բ22 
2. Գրաֆային ալգորիթմներ 

 

 
 

3.  4 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս.- 4 ժամ 

6. 6-րդ  գարնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ուսանողներին ծանոթացնել գրաֆների անալիզի և օպտիմիզացիայի հիմնական խնդիրների 

լուծման ալգորիթմներին, ինչպես նաև ձևավորել ուսանողների մոտ գրաֆային խնդիրների 

լավագույն կամ մոտավոր լուծումները գտնող ալգորիթմների մշակման, վերլուծման և 

գնահատման ունակությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ձևակերպել գրաֆների անալիզի և օպտիմիզացիայի հիմնական խնդիրները, 

 նկարագրել վերը նշված գրաֆային խնդիրները լուծող հայտնի ալգորիթմները և 

հիմնավորել նրանց կոռեկտությունը։   
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարել գրաֆային խնդիրների ուսումնասիրություն, 

 գնահատել գրաֆային խնդիրները լուծող ալգորիթմների բարդությունները,  

 մասնակցել գրաֆային խնդիրները լուծող ալգորիթմների մշակման աշխատանքներին: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա1.  լուսաբանել կիրառական մաթեմատիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների  

ժամանակակից խնդիրները և զարգացման ուղղությունները, 

Բ4.  մշակել դիսկրետ խնդիրների լուծման ալգորիթմները, 

Գ1.  գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

3. դասախոսություններ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված է ինքնուրույն աշխատանք՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

7. Հիմնական հասկացություններ, գրաֆի տեսակները և տրման եղանակները: 

8. Գրաֆում որոնման ալգորիթմներ և կիրառություններ։ Գրաֆի լայնությամբ (BFS) և 

խորությամբ (DFS) շրջանցումներ։ Գրաֆի կապակցվածության բաղադրիչների, 

կողմնորոշված գրաֆի ուժեղ կապակցվածության բաղադրիչների որոնման 

ալգորիթմներ, կողմնորոշված գրաֆի տրանզիտիվ փակում գտնելու ալգորիթմ և այլն․։  

9. Օպտիմիզացիայի խնդիրներ գրաֆների վրա։ Կարճագույն ուղու (ճանապարհի)  

գտնելու ալգորիթմներ, նվազագույն կմախքային ծառ գտնելու ալգորիթմներ, 

առավելագույն զուգակցման գտնելու ալգորիթմներ և այլն․։ 

10. Էյլերյան և համիլտոնյան ցիկլեր, այդ ցիկլերի կառուցման ալգորիթմներ։ 

11. Հոսքային ալգորիթմներ։  

12. Հարթ գրաֆներ, գրաֆի հարթ լինելու ստուգման ալգորիթմ։  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. М. Свами, К. Тхуласариман, Графы, сети и алгоритмы, М., Мир, 1984, 

2. М. Асанов, В. Баранский, В. Расин, Дискретная математика: Графы, Матроиды, 

Алгоритмы, РХД, Москва-Ижевск, 2001, 

3. Н. Кристофидес, Теория графов: алгоритмический подxод, Москва, Мир, 1978, 
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4. А. Ахо, Д. Хопкрофт, Дм. Ульман, Построение и анализ вычислительных алгоритмов, М., 

Мир, 1979, 

5. Г. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест, Алгоритмы. Построение и Анализ, МЦНМО, 2001, 

6. В.А. Емеличев, О.И. Мельников, В.И. Сарванов, Р.И. Тышкевич, Лекции по теории 

графов, М., Наука, 1990, 

7. Х. Пападимитриу, К. Стайглиц, Комбинаторная оптимизация. Алгоритмы и сложность, 

М., Мир, 1985. 

 

 

 

1.0307/Բ21 

 

1. 0307/Բ16 

2.  Կրիպտոգրաֆիայի մաթեմատիկական մեթոդներ-2 3.  4 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս.-4 ժամ 

6. 6 –րդ գարնանային կիսամյակ 7.  առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակը՝ 

Դասնթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին ծածկագրման խնդիրներին, դրանց 

առանձնահատկություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 կունենա իմացություն ծածկագրման  հիմնական սխեմաներից և մեթոդներից, 

 կտիրապետի այդ մեթոդներին ծածկագրման խնդիրներ լուծելու համար: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարել վերլուծություններ օպտիմալ ալգորիթմներ և մեթոդներ ընտրելու համար,  

 կիրառել այդ ալգորիթմները և մեթոդները տարբեր կիրառական խնդիրների լուծման 

համար: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5. ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն ու 

եղանակները, 

Բ1. կիրառել մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, նախագծել և  

մշակել տեղեկատվական անվտանգություն ապահովող համակարգեր, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 



 

 

 

 

232 

Նախատեսված է ինքնուրույն աշխատանք՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Հետադարձ կապով գծային տեղաշարժի ռեգիստր (ՀԿԳՏՌ):  ՀԿԳՏՌ-ով 

գեներացված հաջորդականությունների բարդությունը եւ պարբերությունը: 

 Ծածկագրման ասիմետրիկ սխեմաներ: RSA, Էլ-Գամալի եւ ուսապարկի 
սխեմաները:  

 Առանց բանալիների փոխանակման ծածկագրման սխեմաներ: 
 Ծածկագրման մեթոդների օգտագործումը քոմփյութերային ցանցերում: 

 Էլեկտրոնային ստորագրություն, վիճակահանություն, քվեարկություն,  
zero-knowledge protocols։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. А.Л. Чмора, Современная прикладная криптография, 2-е изд., стер., М., Гелиос АРВ, 2002 

2. В.В. Ященко, Введение в криптографию. Под общей ред. В. В. Ященко, СПб., Питер, 2001 

3. N. Koblitz, A course in number theory and cryptography, 2nd ed. New York, Springer-Verlag, 1994.  

4. Handbook of Applied Cryptography, A.J. Menezes, P.C. Oorschot, S.A. Vanstone, Pub. CRC Press, 

1996. 

 

 

 

1. 0308/Բ19 2.  Օպտիմիզացիա և օպտիմալ կառավարում 3.  4 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2ժամ, գործ.- 2ժամ 

6. 7-րդ`աշնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ քննությունների   

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել օպտիմիզացիայի մեթոդների 

հիմունքներին, ներկայացնել այդ բնագավառում ծագող խնդիրները, շարադրել միաչափ և 

բազմաչափ օպտիմիզացիայի խնդիրների  լուծման  հիմնական տեսական և  թվային մեթոդները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 թվարկել օպտիմիզացիայի մեթոդների  հիմնական խնդիրները, 

 հիմնավորել էքստրեմումի խնդիրների  լուծման այս կամ այն եղանակի ընտրությունը, 

 ներկայացնել էքստրեմումի  խնդիրների թվային լուծման հիմնական մեթոդները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 լուծել ոչ գծային ծրագրավորման խնդիրներ, 

 լուծել վարիացիոն հաշվի և օպտիմալ կառավարման խնդիրներ, 
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 վերլուծել ստացված արդյունքները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները,  

 վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել նրանց լուծման եղանակները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա2.    ձևակերպել կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի հետ առնչվող  

տեսությունների հիմնական հայեցակարգերը և սկզբունքները, 

Ա5.    ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն 

ու եղանակները,  

Բ5.    կիրառել և մշակել խնդիրների լուծման թվային մեթոդները,  

Գ2.    վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Նախատեսված են նաև՝ 

-  2 ընթացիկ ստուգումներ՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր առավելագույն արժեքով, 

- ինքնուրույն աշխատանք՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 1 միավոր արժեքով (75% և ավելի 

մասնակցության դեպքում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Մեկ փոխականի ֆունկցիաների մինիմիզացիայի մեթոդները: 

 Մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների մինիմիզացիայի մեթոդները: 

 Ուռուցիկ անալիզի մեթոդները: 

 Վարիացիոն հաշիվ և օպտիմալ կառավարում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ռ.Ա. Խաչատրյան. Օպտիմիզացիայի մեթոդներ.- Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014. 

2. А.Г. Сухарев, А.В. Тимохов, В.В. Федоров. Курс методов оптимизации.- М.: Наука, 1986. 

3. Ф.П. Васильев. Численные методы решения экстремальных задач.- М.: Наука, 1980. 

4. Н.Н. Моисеев, Ю.П. Иванилов, Е.М. Столяров. Методы оптимизации.- М.: Наука, 1978. 
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1. 0308/Բ20 2.  Մաթեմատիկական մոդելավորում 3.  4 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2ժամ գործ.- 2ժամ 

6. 7-րդ`աշնանային կիսամյակ  7.  առանց ընթացիկ քննությունների   

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել բնագիտության մաթեմատիկական 

մոդելավորման  հիմունքներին, ներկայացնել այդ բնագավառում ծագող խնդիրները, տիրապետել 

մոդելավորման արդյունքում ստացված  խնդիրների  լուծման  ճշգրիտ և  մոտավոր  մեթոդներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 թվարկել մաթեմատիկական մոդելավորման   հիմնական փուլերը, 

 ներկայացնել պոպուլյացիայի թվաքանակի դինամիկան նկարագրող անընդհատ և դիսկրետ 

մոդելները, 

 մոդելավորել ընդհանուր սննդի համար պայքարող երկու և ավելի տեսակների խնդիրը, 

 կառուցել մաթեմատիկական մոդել միմյանց հետ սնուցային կապ ունեցող 

պոպուլյացիաների համար, 

 «Գիշատիչ-զոհ» մոդելի օրինակով պարզաբանել հետազդեցության երևույթը 

կենսաբանության մեջ, 

 ստանալ մթնոլորտում օդակախույթային մասնիկների տեղափոխության և դիֆուզիայի 

հավասարումները և ձևակերպել մաթեմատիկական ֆիզիկայի խնդիր՝ համապատասխան 

սկզբնական և եզրային պայմաններով։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 լուծել մոդելավորման արդյունքում ստացված ոչ գծային  խնդիրներ, 

 նկարագրել հետազդեցության խնդրի մոդելավորման արդյունքում ստացված ինտեգրո-

դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգի լուծումների վարքը, 

 վերլուծել ստացված արդյունքները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները,  

 վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել նրանց լուծման եղանակները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.    ձևակերպել մաթեմատիկական մոդելավորման հիմնական սկզբունքները, ընտրել 

համապատասխան մեթոդներն ու եղանակները,  

Բ5.    մշակել մաթեմատիկական մոդելավորման արդյունքում առաջացած խնդիրների լուծման  

         թվային մեթոդներ և գործնականում կիրառել,                

Գ2.    վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Նախատեսված են նաև՝ 

-  2 ընթացիկ ստուգումներ՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր առավելագույն արժեքով, 

- ինքնուրույն աշխատանք՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 1 միավոր արժեքով (75% և ավելի 

մասնակցության դեպքում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Համասեռ պոպուլյացիայի պարզագույն մոդելներ։ 

 Ընդհանուր սննդի համար պայքարող տեսակների խնդիրը։ 

 «Գիշատիչ -զոհ» մոդելը: 

 Օդակախույթային մասնիկների տեղափոխության և դիֆուզիայի հավասարումը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. В. Вольтерра. Математическая теория борьбы за существование, М:Наука,1976 

2. Ю.М.Свирежев, Д.О.Логофет.Устойчивость биологическихсообществ - М.: Наука, 1978. 

3. Петросян Л.А., Захаров В.В. Введение в математическую экологию. Изд. Лен. 

унивеситета,1986. 

4. Марчук Г.И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды.- М.: Наука, 

1982. 

 
1.  061101.02.7   2. Մասնագիտական պրակտիկա 

  
3. 6 ECTS 

կրեդիտ 

4.2 30 ժամ/շաբ. 
 

5. 180 ժամ  
  

6. 8-րդ կիսամյակ 
 

7. գնահատման ձևը-ստուգարք 

8. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է՝ 

● Գործնական աշխատանքների միջոցով զարգացնել ուսանողի մասնագիտական 
հմտությունները և փորձառությունը, մասնագիտական ոլորտում ինքնուրույն աշխատելու 
կարողությունները,       ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել 
համապատասխան մեթոդներն ու         եղանակները         

  

 

 

9. Մասնագիտական պրակտիկայի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

  .   

Ա1.    լուսաբանել տեղեկատվական անվտանգության ժամանակակից խնդիրները և 
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զարգացման ուղղությունները 

Ա2. ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն ու 
եղանակները 

Ա6. վերարտադրել մասնագիտական գիտելիքները՝ ժամանակակից կրթական և 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ 

  

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Բ2.  օգտագործել ժամանակակից  ծրագրավորման լեզուներ, մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ 

Բ4.  մշակել դիսկրետ խնդիրների լուծման ալգորիթմներ 

Բ5.   կիրառել խնդիրների լուծման թվային մեթոդները  

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

Գ1. գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները 

Գ2.վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները 

10. Պրակտիկան ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  
 

1. կտիրապետի տեղեկատվական անվտանգության և կրիպտոգրաֆիայի 

հիմունքներին,կոմբինատոր խնդիրների ուսումնասիրման և լուծումները գտնող 

ալգորիթմների մշակման եղանակներին, կոմբինատոր բարդ խնդիրների բազմանդամային 

հանգեցման հարցերին,  

2. կունենա ծրագրավորման համար հիմնարար ալգորիթմների ու տվյալների 

կառուցվածքների իմացություն, ալգորիթմների բարդություններ գնահատելու 

մաթեմատիկական ապարատի իմացություն,  

 

11. Կիրառվում են պրակտիկայի իրականացման հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
 

1. ծանոթացում պրակտիկայի վայրում կիրառվող ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և ծրագրային   

     փաթեթների հետ  

2.  առաջադրված խնդիրների լուծման ալգորիթմների մշակում 

3. խնդիրների լուծում մշակված ալգորիթմների հիման վրա՝ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ 

  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
 

2. Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկան դրական (ստուգված) է 
գնահատվում այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային, կատարել 
ծրագրով նախատեսված առաջադրանքները, սահմանված ժամկետում ներկայացրել 
պրակտիկայի օրագիրը: 

13. Պրակտիկան իրականացվում է հետևյալ սկզբունքներով. 
•     կանոնավոր կերպով ներկայանալ պրակտիկայի վայր 
•     ծանոթանալ առաջադրվող խնդիրների և առաջադրանքների համար անհրաժեշտ տեսական  
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      գիտելիքնրին 
•     ինֆորմացիոն ժամանակակից տեխնոլոգիաների օգնությամբ կատարել հանձնարարված                
        առաջադրանքները և լուծել խնդիրները 

       

 

 

14. Կազմակերպությունների ցանկ. 
 

5.   ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ 

6.   ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի Ինստիտուտ 

7.   Ինֆորմատիկայի քոլեջ 

8.   ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ   
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ԲԱԺԻՆ III 
 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 
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Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետը մագիստրոսի կրթական 

մակարդակում կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ ծրագրերով. 

 1. «Դիսկրետ մաթեմատիկա և տեսական ինֆորմատիկա», 

2. «Թվային անալիզ և մաթեմատիկական մոդելավորում», 

3. «Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական 

և ծրագրային ապահովում»:  

 

 

 

 

1. «ԴԻՍԿՐԵՏ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՏԵՍԱԿԱՆ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ»  

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 

 

1. Ծրագրի անվանումը և   

 մասնագիտության թվանիշը 

Դիսկրետ մաթեմատիկա և տեսական 

ինֆորմատիկա,    061101.04.7 

2. Բուհը  Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ) 

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է  – 

4. Շնորհվող որակավորումը Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի 

մագիստրոս 

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական    

    տարին 

2017/2018  

6. Ուսումնառության լեզուն Հայերեն 

7. Ուսուցման ձևը Առկա 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները / պահանջները 

Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում. 

 տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող 

դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է մրցույթային հիմունքներով՝ նախորդ 

ուսումնառության ընթացքում ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքների հիման 

վրա, 

 այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ  համարժեք որակավորում ունեցող 

դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է մրցույթային հիմունքներով՝ տվյալ 

մասնագիտության բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման քննական ծրագրերին 

համապատասխան անցկացված քննությունների արդյունքների հիման վրա: 

Ընդունելությունը կատարվում է  Երևանի պետական համալսարանի 

մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգի համաձայն: 

9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագիրը նպատակն է  նախապատրաստել ՏՏ, ռազմաարդյունաբերական ոլորտներում, 

ակադեմիական հետազոտական հաստատություններում նաև տնտեսության այլ բնագավառներում 

դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի մեթոդների կիրառմանը և ներդրմանը 

կողմնորոշված հմուտ մասնագետներ, որոնք ունակ կլինեն.  

 ղեկավարող սարքերի համար կառուցելու  ստուգող և դիագնոստիկ թեստեր, 
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 հիմնական մեթոդների և ալգորիթմների կիրառմամբ լուծել  ծրագրավորման խնդիրներ: 

 մշակել կիրառական խնդիրների լուծման մեթոդներ, 
 ստեղծել արդյունավետ դիսկրետ օպտիմացիայի խնդիրների լուծման   ալգորիթմներ:   

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

Ա1.   մասնագիտական ոլորտում լուսաբանել ժամանակակից տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաները, 

Ա2.   պլանավորել և կատարել գիտական հետազոտություններ, 

Ա3.   ձևակերպել և ընտրել կիրառական խնդիրների լուծման սկզբունքները և 

եղանակները, 

Ա4.   նկարագրել և հիմնավորել ալգորիթմներ ծրագրավորման խնդիրների 

լուծման համար, 

Ա5.   ընտրել և վերլուծել ղեկավարող համակարգերի նախագծման  եւ 

տեստավորման հիմնական մեթոդները և ալգորիթմները, տալ դրանց 

բարդության գնահատականները, 

Ա6.   տիրապետել դիսկրետ մաթեմատիկայի եւ տեսական ինֆորմատիկայի 

հիմնական մոդելներին  եւ մեթոդներին, 

Ա7.   վերլուծել ինֆորմացիայի փոխանակման եւ մշակման համակարգերի 

մոդելները: 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Բ1.   իրացնել դիսկրետ օպտիմիզացիայի ալգորիթմները եւ մեթոդները 

կիրառական միջավայրերում, 

Բ2.   օգտագործել ժամանակակից ծրագրավորման տեխնոլոգիաներ, 

ծրագրավորման լեզուներ և համակարգեր, 

Բ3.   նախագծել տարաբնույթ ղեկավարող համակարգեր,  

Բ4.   կառուցել ինֆորմացիայի ծածկագրման համակարգեր, 

Բ5.   կառուցել դասակարգման եւ կերպարների վերծանման համակարգեր, 

Բ6.   կառուցել ֆորմալ արտածումների ավտոմատ համակարգեր, 

Բ7.   ստեղծել  ինֆորմացիայի փոխանցման տարաբնույթ համակարգերի համար  

        կոդավորման ալգորիթմներ : 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները, 

Գ2.   վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները, 

Գ3.   օգտվել մայրենի և օտար լեզուներով գիտական գրականությունից, 

Գ4.   պատրաստել զեկուցումներ մայրենի և օտար լեզուներով, ներկայացնել 

աշխատանքի արդյունքները: 
 

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը 
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Կցված է 

 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը  

Կցված է 

 

13. Գնահատման ձևերը 

Դասավանդվող առարկաներից անցկացվում են. 

  ընթացիկ քննություններ,  

 ընթացիկ ստուգումներ, 

  եզրափակիչ  քննություններ,  

 ինքնուրույն աշխատանքներ, 

  ստուգարքներ: 

Ծրագիրն ավարտվում է ավարտական աշխատանքի պաշտպանությամբ: 
 

 

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները  

Ստացված որակյալ և համակողմանի գիտելիքների շնորհիվ մագիստրոսական ծրագրով ուսանած 

շրջանավարտները կարող են աշխատանքի ընդունվել  

 ՀՀ բուհերում,  

 գիտական կազմակերպություններում և ձեռնարկություններում, 

  բանկային և տեղեկատվական ոլորտներում (մասնավորապես`ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտներում, 

«Սինոփսիս», «Հայկական ծրագրեր», «Ինստիգեյթ Ռոբոտիքս» ընկերություններում):  

 

 

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են ժամանակակից սարքավո-

րումներով  և ծրագրային միջոցներով ապահովված համակարգչային լսարաններ:  

 

 

 

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք   

       օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս 

 «Ինֆորմատիկա (Համակարգչային գիտություն)» մասնագիտության պետական կրթական 

չափորոշիչ: 

 ՀՀ կրթական որակավորումների ազգային շրջանակը: 

 Եվրոպական կրթական տարածքի որակավորումների շրջանակի մակարդակների 

նկարագրիչները, որոնք հիմք են հանդիսացել կրթական վերջնարդյունքները սահմանելիս:  

17. Դասախոսական կազմին ներկայացող պահանջներ 
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1. Ընդհանրական կարողություններ 

• դասընթացի աշխատանքային ծրագիր (աշխատանքային պլան) կազմելու հմտություն, 

• դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ ուսուցման 

տեխնիկաների         կիրառման կարողություն, 

• բազմաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային 

տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու կարողություն, 

• ինֆորմատիկայի ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանք իրականացնելու 

հմտություն, 

• Ուսանողական գիտահետազոտական աշխատանքները ղեկավարելու կարողություն, 

• լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն, 

• հետազոտության արդյունքները գրավոր ճշգրիտ ձևակերպելու կարողություն, 

• Անգլերեն լեզվի իմացություն (առնվազն B1 մակարդակին համապատասխան), 

• համակարգչային հմտություններ (MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում ), 

• ժամանակակից սոցիալական հարթակներից օգտվելու կարողություն, 

• լուսացուցադրություններ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություն, 

• դասընթացներ կազմելու, կրթական վերջնարդյունքներ սահմանելու, դասավանդման և 

գնահատման արդյունավետ եղանակներ ընտրելու փորձառություն և գիտելիքներ, 

• մասնագիտական բարձր մակարդակով դասընթացի նյութերը կազմելու կարողություն 

(տեղեկագրեր, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, մենագրություններ և այլն), 

ուսանողների հետաքրքրվածությունն ու գործուն  ներգրավվածությունը ապահովելու 

կարողություն, 

• դասաժամանակի պլանավորման, ռացիոնալ բաշխման  և կառավարման 

կարողություն, 

2. Մասնագիտական կարողությունները  գիտելիքները ըստ ոլորտների 

• ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի հիմնական դրույթների և 

զարգացման արդի միտումների վերաբերյալ գիտելիքներ, 

• մաթեմատիկական մոդելավորման հիմունքների իմացություն, գիտելիքներ դիսկրետ և 

անընդհատ մոդելների վերաբերյալ, 

• դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի հիմնադրույթները 
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պարունակող բուլյան ֆունկցիաների, ալգորիթմների տեսության, մաթեմատիկական 

տրամաբանության,  գրաֆների տեսության, կոմբինատոր ալգորիթմների, 

գործողությունների հետազոտման առարկաների հիմունքների իմացություն և 

պատկերացում դրանց արդի զարգացումների վերաբերյալ, 

• տեղեկացվածություն ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտում զարգացման 

միտումների վերաբերյալ, ալգորիթմական որոշ լեզուների ,էհմ ճարտարապետության, 

տվյալների կառուցվածքների, տվյալների հենքերի, տեղեկատվական անվտանգության 

հիմունքներ  տիրապետում, 

3. Ընդհանուր պահանջներ 

• գիտական աստիճան կամ կոչում ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 

ոլորտում, կամ որոշ դեպքերում տվյալ կամ հարակից մասնագիտությամբ ստացած 

մագիստրոսի կոչում, 

• վերջին 5 տարում առնվազն 3 գիտական կամ մեթոդական հրատարակությունների 

առկայություն, 

• վերջին 5 տարում առնվազն 2 մասնակցություն գիտաժողովների կամ 

աշխատաժողովների, 

• վերջին 5 տարում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային վերապատրաստման, 

որակավորման բարձրացման դասընթացների, 

• ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը պետք 

է լինի առնվազն 4.0 միավոր: 
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«ԴԻՍԿՐԵՏ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՏԵՍԱԿԱՆ  ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ» 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ 
 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ա1 
մասնագիտական ոլորտում լուսաբանել ժամանակակից 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 
Բ1 

իրացնել դիսկրետ օպտիմիզացիայի ալգորիթմները եւ մեթոդները 

կիրառական միջավայրերում 

Ա2 պլանավորել և կատարել գիտական հետազոտություններ Բ2 
օգտագործել ժամանակակից ծրագրավորման տեխնոլոգիաներ, 

ծրագրավորման լեզուներ և համակարգեր 

Ա3 
ձևակերպել և ընտրել կիրառական խնդիրների լուծման սկզբունքները 

և եղանակները 
Բ3 նախագծել տարաբնույթ ղեկավարող համակարգեր  

Ա4 
նկարագրել և հիմնավորել ալգորիթմներ ծրագրավորման խնդիրների 

լուծման համար 
Բ4 կառուցել ինֆորմացիայի ծածկագրման համակարգեր 

Ա5 

ընտրել և վերլուծել ղեկավարող համակարգերի նախագծման  եւ 

տեստավորման հիմնական մեթոդները և ալգորիթմները, տալ դրանց 

բարդության գնահատականները 

Բ5 կառուցել դասակարգման եւ կերպարների վերծանման համակարգեր 

Ա6 
տիրապետել դիսկրետ մաթեմատիկայի եւ տեսական 

ինֆորմատիկայի հիմնական մոդելներին  եւ մեթոդներին 
Բ6 կառուցել ֆորմալ արտածումների ավտոմատ համակարգեր 

Ա7 
վերլուծել ինֆորմացիայի փոխանակման եւ մշակման համակարգերի 

մոդելները 
Բ7 

ստեղծել  ինֆորմացիայի փոխանցման տարաբնույթ համակարգերի 

համար կոդավորման ալգորիթմներ 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ   

Գ1 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները, Գ3 օգտվել մայրենի և օտար լեզուներով գիտական գրականությունից, 

Գ2 
վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման 

եղանակները, 
Գ4 

պատրաստել զեկուցումներ մայրենի և օտար լեզուներով, ներկայացնել 

աշխատանքի արդյունքները: 
 

 

 

 

 

 

Ուսումնական մոդուլի անվանումը Մոդուլի 

թվանիշը 

Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4 
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ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ  ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ                    

Ընդհանուր դասընթացներ                    

Օտար լեզու-1 1602/Մ01                 + + 
Օտար լեզու-2 1602/Մ02                 + + 
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում 0309/Մ01 +        +      +    

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 0307/Մ01  +             +    

Մասնագիտական դասընթացներ                    

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները 0307/Մ02      +   +      + +   
Ծրագրավորման լեզուների սեմանտիկա 0309/Մ02 +        +      + +   
Մատրիցային անալիզ 0308/Մ01   + +           + +   
Մասնագիտացման դասընթացներ                    
Պարտադիր                    
Թեստեր 0307/Մ03     +          + +   
Արտածումների ընդհանուր բարդության տեսություն 0307/Մ04   +          +  + +   
Կրիպտոգրաֆիայի մաթեմատիկական խնդիրները 0307/Մ05       +    +   + +    
Ղեկավարող համակարգերի սինթեզ եւ տրամաբանական 

մոդելավորում 

0307/Մ06     +     +     +    

Հանրահաշվային կոդավորման տեսություն 0307/Մ07      +     +   + +    
Գրաֆների տեսության հատուկ գլուխներ – 1,2 0307/Մ08      +  +       + +   
Կամընտրական                    
Հաշվողական երկրաչափություն 0307/Մ09      +    +     + +   
Ալգորիթմական հանրահաշիվ 0307/Մ10      +         + +   
Կերպարների վերծանման մոդելներ եւ ալգորիթմներ 0307/Մ11      +      +   + +   
Մոտավոր ալգորիթմներ  0307/Մ12     +      +    +    
Հանրահաշվի կոմբինատոր խնդիրներ 0307/Մ13      + +      +  +    
Ֆորմալ մեթոդները ծրագրային ապահովման մեջ 0307/Մ14       +      +  +    
Ինֆորմացիայի տեսություն 0307/Մ15       +    +   + +    
Կոմբինատոր անալիզ 0307/Մ16      +  +       + +   
Կոմբինատոր (դիսկրետ օպտիմիզացիայի) ալգորիթմների 

բարդություն, բազմանդամային հանգեցում, P եւ NP դասեր 
0307/Մ17      +  +       + +   

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ                    
Գիտական սեմինար  + +    + + +   + +   + + + + 
Մասնագիտական պրակտիկա   + +  +   + + +     + +   
Մագիստրոսական թեզ   +  +  + + + +      + + + + 

 



«ԴԻՍԿՐԵՏ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՏԵՍԱԿԱՆ  ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ»  

ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ 

 
1. 1602/M01 

 

2. Օտար լեզու-1 

 

3. 6 կրեդիտ 

4. 4 ժամ/ շաբ. 5. 60 ժամ (գործնական) 

  

6. 1-ին կիսամյակ 

 

7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական 

կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ 

ոլորտներում, 

 խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական 

յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,  

 ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, 

 զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները 

(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց 

բովանդակությունն ու կառուցվածքը, 

2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ 

գործածության նպատակդրմամբ, 

3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն 

աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական 

վերլուծություն և թարգմանություն, 

5. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, 

ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել 

մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ, 

6. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ, 

գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը, 

7. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների, 
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հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

8. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ 

ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և 

ներկայացնելու նպատակով: 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է 

համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի 

(CEFR-ի) B2 մակարդակին: 

10.  Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 

1. օտար (անգլերեն) լեզվի իմացություն այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական 

բնույթի տեղեկատվություն քաղելու օտարալեզու աղբյուրներից, 

2. օտար (անգլերեն) լեզվով ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարի իմացություն այն 

ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի հաղորդակցում իրականացնելու, 

ինչպես նաև տեքստերի ընթերցման և թարգմանության համար, 

3. օտար լեզվով կազմել հստակ, լավ կառուցված տեքստ մասնագիտական թեմայի 

վերաբերյալ, նկարագրել իր փորձն ու իրադարձություններ, ներկայացնել սեփական 

կարծիքների և նպատակների հիմնավորումները: 

 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

13. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

14. անհատական և խմբային աշխատանք, 

15. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք, 

16. ինքնուրույն աշխատանք, 

17. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի 

իրականացում), 

18. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում, 

19. իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

 

12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է բանավոր քննությամբ՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր. 

1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում, 

2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում, 
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3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ, 

4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ: 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական 

յուրահատկությունները: 

2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար 

(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում: 

3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների, 

գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների, 

էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները: 

4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների 

ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության 

առանձնահատկությունները: 

 

14.  Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

      1.     John M.Swales,Christine B. Feak 

          “ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide. 

          The University of Michigan Press, USA,2003 

 

       2.   John M Swales and Christine B.Feak 

         “Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA 
 

       3.Developmental Mathematics for College Students,   Alan S. Tussy,  R. David Gustafson, 2002 

 

       4.Calculus  (fourth edition)   Jammes  Stewart,   Mc Master University   1999 

           

        

 
1. 1602 /M02 

 

2. Օտար լեզու-2 

 

3. 3 կրեդիտ 

4. 2 ժամ/ շաբ. 5. 30 ժամ (գործնական) 

  

6. 2-րդ կիսամյակ 

 

7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,  

 ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին, 

 ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել 
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թեստավորման հիմանական սկզբունքներին, 

 ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը, 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան 

(B2-C1), 

2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

3. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական 

չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան 

4. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր 

խոսքով   

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

5. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները  

10.  Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 

1. օտար լեզվի իմացություն այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի 

տեղեկատվություն քաղելու օտարալեզու աղբյուրներից, 

2. օտար լեզվով ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարի իմացություն այն ծավալով, 

որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի հաղորդակցում իրականացնելու, ինչպես 

նաև տեքստերի ընթերցման և թարգմանության համար, 

 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

2. անհատական և խմբային աշխատանք, 

3. ինքնուրույն աշխատանք, 

4. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման 

միջոցով: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները, 

2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման 

հիմանական սկզբունքները, 

3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը, 

4. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:  

14.  Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. 1 Debora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT” Longman 2007 

2. 2 Bruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”, Thomson 2007 

3. Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent 

Publishing Platform 2014 

4. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012  

5. Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English 2014 

6. Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan Publishing 2016 

 

 

 

1. 0309/Մ01 
2.  .Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական 

ոլորտում  
3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5.   գործն.- 2 

6. 1-ին`աշնանային կիսամյակ  7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել Web-կիրառություններ և ծառայություններ 

ստեղծելու հիմնական մեթոդներն ու տեխնոլոգիաները: Դիտարկվում են կիրառությունների 

նախագծման ստանդատ միջոցները, բազմահոսքային, ցանցային ծրագրավորման 

միջոցները, ինչպես նաև բազաների հետ աշխատանքը: 
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ընտրել տարբեր տիպի կլիենտ-սերվեր կիրառությունների մշակման ձևեր և 

մեթոդներ, 

  նկարագրել Web-ռեսուրսների ստեղծման և իրականացման հիմնական 

միջոցներն ու  ստանդարտները  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կառուցել և իրականացնել WEB կիրառություններ, WEB- ծառայություններ, 

  օգտագործել տվյալների փոխանցման ստանդարտ միջոցները, 

 կիրառել ինտերնետ ռեսուրսների մշակման հիմնական սկզբունքները:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
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 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.   ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն 

ու եղանակները,  

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

Գ2.    վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական 

 բանավոր քննարկումներ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Web կիրառությունների նախագծման ձևերն ու մեթոդները, դրանց մշակման ծրագրային 

միջոցները, ASP.NET միջավայր: 

 կիրառությունների բաղադրիչները, սերվերային ղեկավարող էլեմենտներ, 

պատահարների ղեկավարում: 

 Մաստեր-էջեր, օգտվողի ղեկավարման տարրերի ստեղծում, պրոֆիլներ, նրանց 

խմբերը,  դիսպեչեր, Editor, Catalog. Connections զոնաների օգտագործում: 

 Web-ծառայությունների ճարտարապետությունը, SOAP արձանագրություններ, 

ծառայության ստեղծում, մեթոդի մշակում, թեստավորում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

3. Уотсон Карли, Нейгел и др., Visual C# 2008: Базовый курс, перевод с англ. , М.: ООО ”Вильямс”,  

2009. 

4. А.Элиенс, Принципы объектно-ориентированной разработки программ. М, 2002 

5.  Карли У., Кристиан Н. и др., Microsoft Visual С# 2008: Базовый курс, "Диалектика" М., 2009. 

6. 1Tony N, Mike Snell, Web Applications Development with Microsoft .NET Framework, Microsoft  

Press, 2010. 

7.  Jacob H., Jon D., Developing Web Applications with MS VB .Net and MS VC# .Net, 2007 

 

 

 

1. 0307/Մ01 2.  Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.- 1, գործ.- 1 

6. 1-ին`աշնանային կիսամյակ  7. Ստուգարք 
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8. Դասընթացի նպատակն է` 

Ուսանողներին ծանոթացնել գիտական հետազոտությունների հիմնական սկզբունքներին և 

մեթոդներին: Դասընթացը ներառում է այդպիսի հարցեր, ինչպիսիք են գիտական 

հետազոտության նպատակն ու պլանավորումը, խնդրի լուծման մեթոդի ընտրությունը, ստացված 

արդյունքների վերլուծումը, ձևակերպումը և ներկայացումը:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 հիմնավորել գիտական հետազոտության նպատակը և կանոնակարգված մոտեցումը, 

 պլանավորել գիտական հետազոտությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 մշակել և կիրառել գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման մեթոդներ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

       Ա2.  գիտական հետազոտությունների պլանավորում և կատարում: 

Գ1.  ձեռք բերված տեսական գիտելիքների գործնական կիրառում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Գիտական հետազոտությունների պլանավորում: 

 Խնդրի լուծման սկզբունքներն ու մեթոդները: 

 Հետազոտությունների ներկայացման տեքստային, մաթեմատիկական և գրաֆիկական 

միջավայրերը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. В.В. Кукушкина. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров)//учебное 

пособие..-М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

2. Т.В. Меледина, М.М. Данина. Методы исследования и обработки результатов научных 

исследований.-СПб.: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2015. 

3. С.А. Петрова, И.А. Ясинская. Основы исследовательской деятельности.-М.: ФОРУМ, 2010. 

4. E. Bright Wilson, Jr. An Introduction to Scientific Research.- Kendle Publ., 2013. 

5. Darchi J. Harland. STEM: Student Research Handbook.- NTA Press, Arlington, Virginia, 2011. 

 

1. 0307/Մ02 2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները 3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2 

6. 1-ին`աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8.  Դասընթացի նպատակն է` 

 Թյուրինգյան հաշվարկելիության հիման վրա ծանոթացնել հաշվարկելիության բարդության 

հիմնական բնութագրիչների, նրանց փոխկապակցվածության, հիմնական հատկությունների հետ:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 տարբերակել հաշվարկելիության բարդության հիմնական բնութագրիչները, 

 համեմատել տարբեր սարքերով հաշվարկելիության բարդության բնութագրիչները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
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 առաջարկել խնդիրների լուծման օպտիմալ ալգորիթմներ,  

 գնահատել հաշվարկելիության բարդության բնութագրիչները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,  

 վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա6.  տիրապետել դիսկրետ մաթեմատիկայի եւ տեսական ինֆորմատիկայի հիմնական 

մոդելներին եւ մեթոդներին: 

Բ2.   օգտագործել ժամանակակից ծրագրավորման տեխնոլոգիաներ, ծրագրավորման 

լեզուներ և համակարգեր:    

Գ1.  գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

Գ2.  վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Ընդհանուր բարդության տեսության հիմնախնդիրները: 
 Թյուրինգյան հաշվարկելիության բարդության հիմնական բնութագրիչները և նրանց 

փոխկապակվածությունը: 
 Հետքի գաղափարը, Բարզդինի թեորեմը: 

 Թեորեմ բարդության բնութագրիչների մեռյալ գոտիների վերաբերյալ: 

 Ցեյտինի, Ռաբինի թեորեմները:Բլյումի թեորեմը արագացման վերաբերյալ: 

 Բարդության բնութագրիչների վերին և ստորին գնահատականներ ստանալու մեթոդները: 
Բարդության հիմնական դասերը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.  Барздинь Я.М., Сложность распознавания симметрии на машинах Тьюринга, Проблемы 

кибернетики, 15, 1965, 245-248. 

2. Трахтенброт Б.А., Сложность алгоритмов и вычислений, Новосибирск, НГУ, 1967. 

3. Цейтин Г.С., Оценка числа шагов при применении нормального алгоритма, Математика в СССР  

за 40 лет, т. 1, М., 1959, 44-45. 

4. Blum M., Recursive functions theory and speed of computations, Canad. Math. Bull., 9, 1966, 6, 745-

750. 

5. Blum M., A machine independent theory of the complexity of recursive functions, J. Assoc. Comp. 

Math., 14, 1967, 322-337. 

6. Rabin M.O., Speed of computation of functions and classification of recursive sets, Bull. Rec. Counc. 

of Israel, 8F, 1959, 69-70. 

 
1. 0309/Մ02 2. Ծրագրավորման լեզուների սեմանտիկա 3. 6 կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս. 2  ,  գործ.-2 

6.1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է ներմուծել հիմնական սեմանտիկայի գաղափարը 

պրոցեդուրային, ֆունկցիոնալ և տրամաբանական ծրագրավորման լեզուների համար: 

Ուսումնասիրել -հաշվի հիմունքները: Սահմանել հիմնական սեմանտիկան ֆունկցիոնալ 
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ծրագրերի համար: Ծրագրավորել Lisp լեզվով: 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը  ունակ կլինի 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 վերարտադրել -հաշվի հիմունքները, 

  կիրառել -հաշվի մեթոդները ֆունկցիոնալ ծրագրերի հիմնական սեմանտիկա որոշելու 

համար: 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 ներկայացնել Lisp ծրագիրը -հաշվում, հավասարումների համակարգի միջոցով, 

 ստանալ ֆունկցիոնալ ծրագրերի հիմնական սեմանտիկայի ներկայացումը -թերմով, 

 ծրագրավորել Lisp լեզվով: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում:  

 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 

Ա3. ձևակերպել և ընտրել կիրառական խնդիրների լուծման սկզբունքները և եղանակները, 

Բ4. օգտագործել նախագծման մեթոդները` ալգորիթմների և ծրագրային համակարգերի  

համար, 

 Գ1. ձեռք բերված տեսական գիտելիքների գործնական կիրառում, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ,  

 գործնական պարապմունքներ,  

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

 

1-ին ընթացիկ քննություն. Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների 

քայլը՝ 0,5։ 

2-րդ ընթացիկ քննություն. Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

Ինքնուրույն աշխատանք. առավելագույնը 3 միավոր՝ տնային առաջադրանքների 

կատարման և ընթացիկ առաջադիմության համար: 
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13, Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

 -հաշվի հիմունքները: 

  Ֆունկցիոնալ ծրագրերի հիմնական սեմանտիկա: 

 Ծրագրավորում Lisp լեզվով 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

 
16. Barendregt H. P. The Lambda Calculus. Its Syntax and Semantics. // North Holland Pub. Comp., 1981, 

1985, College Publications, 2012. 

17. Henderson P. Functional Programming. Application and Implementation. // Prentice-Hall Int.,  

1980. 
18. Хювенен Э. Сеппянен Й. Мир Лиспа. Введение в язык Лисп и функциональное  

программирование (в 2-х томах). // Москва, «Мир», 1990. 

19. 4. Nigiyan S.A., Avetisyan S.A. Semantics of Untyped Functional Programs. // Programming and 

Computer Software, Vol.28, N3, 2002. 

 

1. 0308/Մ01 2.  Մատրիցային անալիզ 3.  6 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 4 

6. 1-ին`աշնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով  

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մատրիցների տեսության առավել 

կիրառական նշանակություն ունեցող բաժիններին: Ուսումնասիրվում են մատրիցների 

հիմնական դասերը, մատրիցային վերլուծությունները, մատրիցների ընդհանրացված 

հակադարձումը, սեփական արժեքների տեղայնացման հարցերը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 վերարտադրել մատրիցների տեսության կարևոր կիրառական բաժինները, 

 կիրառել մատրիցային մեթոդները հաշվողական խնդիրներում: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարել մատրիցային վերլուծություններ գծային հանրահաշվի թվային մեթոդներում,  

 կիրառել մատրիցների ընդհանրացված հակադարձները փոքրագույն քառակուսիների 

խնդիրներում, 

 գտնել մատրիցների սեփական արժեքների տեղայնացումը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա3.  կիրառական խնդիրների լուծման սկզբունքների և եղանակների ձևակերպում և ընտրում: 

Ա4.  ծրագրավորման խնդիրների լուծման ալգորիթմների նկարագրում և հիմնավորում: 
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    Գ1.  ձեռք բերված տեսական գիտելիքների գործնական կիրառում: 

    Գ2.  առկա խնդիրների վերլուծում և դրանց լուծման եղանակների առաջարկում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը  3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում տրված 

սանդղակի): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Հատուկ տեսքի մատրիցներ` հերմիտյան, դրական որոշյալ և դրական կիսաորոշյալ,     

ունիտար, եռանկյուն, եռանկյունագծային և այլն: 

 Հիմնական մատրիցային վերլուծությունները և դրանց կիրառությունները հաշվողական 

ալգորիթմներում: 

 Փոքրագույն քառակուսիների խնդիրը և մատրիցների ընդհանրացված հակադարձումը: 

 Մատրիցի սեփական արժեքների տեղայնացում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

5. Р. Хорн, Ч. Джонсон. Матричный анализ.- М.: Мир, 1989. 

6. Д. Уоткинс. Основы матричных вычислений.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

7. G.H. Golub, C. Van Loan. Matrix Computations.- The Johns Hopkins University Press, 1996. 

8. A. Ben-Israel, T.N.E. Greville. Generalized Inverses: Theory and Applications.- Canadian Mathematical 

Society, 2002. 

9. C. Meyer. Matrix Analysis and Applied Linear Algebra.- SIAM, 2000. 

 

 

1. 0307/Մ03 2.  Թեստեր 3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2 

6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ գնահատման  

8.  Դասընթացի նպատակն է` 

     Ուսանողներին ծանոթացնել թեստերի տեսության որոշ կիրառական և տեսական 

նշանակություն ունեցող բաժիններին: Ուսումնասիրվում են ախտորոշող և ստուգող թեստերի 

կառուցումը   ֆունքցիոնալ սխեմաների մուտքերի սխալների հայտնաբերման  համար , որոշ 

կոնտակտ սխեմաների անսաքությունները հայտնաբերելու համար, բինար աղյուսակների  

համար: Տրվում են մինիմալ թեստերի երկարության գնահատականներ: Նկարագրվում են 

փակուղղային թեստերը գտնելու ալգորիթմեր: Սահմանվում և հատազոտվում են 

աղյուսակների բնութագրիչ մոնոտոն ֆունկցիաները: Տրվում են մինիմալ թեստերի 
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երկարության գնահատականներ ՛տիպիկ՛ դեպքի համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 վերարտադրել ախտորոշող և ստուգող թեստերի կարևոր կիրառական բաժինները, 

 կիրառել անցած մեթոդները դասակարգման և ճանաչելիության , ինչպես նաև 

պրակտիկայում հանդիպող ուրիշ խնդիրներում: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 տրված կամայական  ֆունկցիոնալ սխեմայի համար  կառուցել մուտքերի սխալների 

հայտնաբերման ախտորոշող և ստուգող թեստեր. 

 տրված բնութագրիչ ֆունկցիայով վերծանել աղյուսակի թեստերը և հակառակը՛  

 կիրառել ՛ագահ՛ տիպի, ինչպես նաև համընդանուր ալգորիթմեր բինար, k-արժեքային, 

ինչպես նաև ոչ ամենուրեք որոշված բինար աղուսակների փակուղային թեստերը 

որոշելու համար: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում:  

10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.  ընտրել և վերլուծել ղեկավարող համակարգերի նախագծման  եւ տեստավորման 

հիմնական 

    մեթոդները և ալգորիթմները, տալ դրանց բարդության գնահատականները:  

Գ1.  գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները:  

Գ2.  վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված է ինքնուրույն աշխատանք՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի): 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Ղեկավարող սարքերի աշխատանքի ստուգման ընդհանուր եղանակները՝խնդրի 

բերումը աղյուսակային թեստի կառուցմանը:  

 Աղյուսակային տեստերի հետազոտում, տարբեր ալգորիթմերի նկարագրում 

 Աղյուսակային տեստերի խնդրի կապը ուրիշ դիսկրետ մաթեմատիկայի 

խնդիրների հետ՝ ծածկույթները խնդրի, գրաֆի արտաքին կայուն բազմության 

խնդրի և այլն:  

 աղյուսակների ախտորոշող և ստուգող մինիմալ թեստերի երկարության      

գնահատականներ ՛տիպիկ՛ դեպքի համար: 

 տրված  ֆունկցիոնալ սխեմայի համար  կառուցել մուտքերի սխալների 

հայտնաբերման ախտորոշող և ստուգող թեստերի կառուցման եղանակների 

նկարագրում: 

 Սիմետրիկ ֆունկցիաները իրացնող կոնտակտ սխեմաների միավոր սխալների 

հայտնաբերման մինիմալ թեստերի կառուցում: 

 Աղյուսակային տեստերի խնդրի կապը ուրիշ դիսկրետ մաթեմատիկայի 

խնդիրների հետ՝ ծածկույթները խնդրի, գրաֆի արտաքին կայուն բազմության 

խնդրի և այլն:  
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
13. Соловьев Н.А. Тесты: теория, построение, применение, Наука, 1978 

14. Журавлев Ю.И. Избранные научные труды: Дискретная математика, Москва, “Магистр”, 1998. 

    3.  Коршунов А.Д. О длине минимального теста для прямоугольных таблиц. “Кибернетика”, 

Киев,1970. 

 

1. 0307/Մ04 2.  Արտածումների բարդության ընդհանուր տեսություն 3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2  

6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ 7. առանց ընթացիկ գնահատման  

1. Դասընթացի նպատակն է` 

Ուսանողներին ծանոթացնել բարդությունների ընդհանուր տեսության մի մասնաճյուղի` 

արտածումների բարդության հիմնադրույթների և արդյունքների, ինչպես նաև բաց խնդիրների հետ, 

մասնավորապես, ծանոթացնել ֆորմալ արտածումների բարդության հնարավոր բնութագրիչներին, 

նրանց գնահատականների ստացման եղանակներին այս կամ այլ համակարգերում:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 նկարագրել ֆորմալ համակարգերի տրման եղանակները, 

 դասակարգել տարբեր համակարգեր ըստ արտածումների բարդության: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
   կառուցել արտածման նոր համակարգերը,  

   գնահատել արտածումների բարդության բնութագրիչները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
   կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,  

   վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա3.  ձևակերպել և ընտրել կիրառական խնդիրների լուծման սկզբունքները և եղանակները: 

Բ6.  կառուցել ֆորմալ արտածումների ավտոմատ համակարգեր: 

    Գ1.  գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

    Գ2.  վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված է ինքնուրույն աշխատանք՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի): 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Ֆորմալ համակարգերի, արտածումների, բարդության բնութագրիչների սահմանումները: 

 Ֆորմալ համակարգերի բազմանդամորեն հանգեցման, համարժեքության և ցուցչային 

արագացման գաղափարները:  
 Ասույթային հաշվի տարաբնույթ համակարգերի սահմանումը և համեմատումը: 

 Կուկի և Ռեխովի աբստրակտ համակարգի, գերհամակարգի սահմանումը և թեորեմը 

գերհամակարգի գոյության և coNP=NP պրոբլեմի կապի վերաբերյալ:  

 Բաց խնդիրների թվարկումը և լուծման հնարավոր ուղիների նշումը:  

https://www.google.am/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%22
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. A. Urguhart. The complexity of propositional proofs.- Bull. of Symbolic Logic, vol.1, No.4, 1995,              

pp. 425-467. 

2. S. Buss. Propositional Proof Complexity, an Introduction. Handbook of Proof Theory.- North Holland Publ. 

Comp., 1997. 

3. P. Pudlak. The lengths of proofs. Handbook of Proof Theory.- North Holland Publ. Comp., 1998. 

4. L. Gordeev, E.H. Haeusler. NP vs PSPACE, arXiv: 1609.09562v1 [cs.CC] 30 Sep 2016. 

5. J. Nordstrom. Narrow proofs may be spacious: Separating space and width in resolution.- SIAM J. Comp., 

v.39, No.1, 2009, pp.59-121. 

 

 

1. 0307/Մ05 2.  Կրիպտոգրաֆիայի մաթեմատիկական խնդիրները 3.   3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2 

6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ գնահատման  

8.  Դասընթացի նպատակն է՝ 

     Ծանոթացնել ուսանողներին կրիպտոգրաֆիկ (ծածկագրման) համակարգերում ծագող եւ 

դրանց հիմքն հանդիսացող մաթեմատիկական խնդիրներին եւ դրանց լուծման եղանակներին։ 

Դիտարկվում են գծային անդրադարձ տեղաշարժի ռեգիստրով ծնվող 

հաջորդականությունների կառուցման եւ վերլուծության ալգորիթմները, սիմետրիկ բանալիով 

(private key) ինչպես նաեւ բաց բանալիով (public key) ծածկագրման համակարգերը եւ դրանց 

իրացման մեթոդները, էլեկտրոնային ստորագրման խնդիրները եւ զրոյական ինֆորմացիայի 

ընթացակարգերը (zero-knowledge protocol): 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 կտիրապետի ժամանակակից կրիպտոգրաֆիայի մաթեմատիկական մոդելներին եւ 

ալգորիթմներին, 

  պատրաստ կլինին կատարել հետազոտական աշխատանքներ կրիպտոգրաֆիկ 

համակարգերի ուսումնասիրման եւ մշակման համար: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կիրառական խնդրին համապատասխան ընտրել ծածկագրման սխեմա եւ 

մաթեմատիկորեն հիմնավորել դրա հուսալիությունը, 

 կիրառել ուսումնասիրված ալգորիթմները և մեթոդներն ինֆորմացիայի փախանակման 

եւ մշակման զանազան համակարգերում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա7.  վերլուծել ինֆորմացիայի փոխանակման եւ մշակման համակարգերի մոդելները , 

     Բ4.  կառուցել ինֆորմացիայի ծածկագրման համակարգեր     

     Բ7.  ստեղծել  ինֆորմացիայի փոխանցման տարաբնույթ համակարգերի համար կոդավորման 

           ալգորիթմներ 

      Գ1.  գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները․ 

Նախատեսված է ինքնուրույն աշխատանք՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 
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պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի): 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Գծային հետադարձ կապով տեղաշարժի ռեգիստրի միջոցով գեներացվող 

հաջարդականությունների բարդության, պարբերության եւ վիճակագրական 

հատկությւունների ուսումնասիրումը, կարճագույն ռեգիստրի կառուցման Բեռլեկեմպ-

Մեսսիի ալգորիթմը, 

 սիմետրիկ ծածկագրման մեթոդների մաթեմատիկական խնդիրները, 

 բաց բանալիով ծածկագրման մեթոդների մաթեմատիկական խնդիրները, 

 էլեկտրոնային ստորագրություն, զրոյական ինֆորմացիայի եւ նման ընթացակարգերը:     

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. A. J. Menezes, P. C. van Oorschot and S. A. Vanstone. Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 

1996. 

2. J.Hoffstein, J.Pipher, J.Silverman. An introduction to Mathematical Cryptography, Springer, 2008. 

3. В.В.Ященко. Введение в криптографию, Москва, МЦНМО, 2012. 

4. N.Koblitz. A course of number theory and cryptography, Graduate texts in Mathematics, Springer, 1994. 

 

1. 0307/Մ06 
2.  Ղեկավարող համակարգերի սինթեզ եւ տրամաբանական 

մոդելավորում 
3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2 

6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ 7. առանց ընթացիկ գնահատման  

8.  Դասընթացի նպատակն է՝ 

     Ծանոթացնել ուսանողներին ղեկավարող համակարգերի սինթեզի հիմնական մեթոդներին և 

ալգորիթմներին, նրանց բարդության գնահատականներին ինչպես նաև տրամաբանական 

մակարդակով մոդելավորման ալգորիթմներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 վերարտադրել ղեկավարող համակարգերի սինթեզի  կարևոր կիրառական բաժինները, 

 կիրառել տարբեր գործնական խնդիրներում այդ ալգորիթմները և մեթոդները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարել վերլուծություններ օպտիմալ ալգորիթմներ և մեթոդներ ընտրելու համար,  

 կիրառել այդ ալգորիթմները և մեթոդները տարբեր կիրառական խնդիրների լուծման 

համար 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

          Ա5.  Ընտրել և վերլուծել ղեկավարող համակարգերի նախագծման  եւ տեստավորման հիմնական 

                   մեթոդները և ալգորիթմները, տալ դրանց բարդության գնահատականները , 

   Բ3.  նախագծել տարաբնույթ ղեկավարող համակարգեր, 

   Գ1.  գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները:    

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված է ինքնուրույն աշխատանք՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  
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Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի): 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 ֆունկցիոնալ տարրերից սխեմաներ xy, xy,x բազիսում,նրանց ասիմպտոտիկ 

լավագույն գնահատականը,       

 ֆունկցիոնալ տարրերից սխեմաներ կամայական բազիսում, նրանց ասիմպտոտիկ 

լավագույն գնահատականը,       

 որոշ  հատուկ վեկտոր ֆունկցիաների ասիմպտոտիկ լավագույն իրացումներ, 

 տրամաբանական մոդելավորման ալգորիթմներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. О.Б. Лупанов, О синтезе некоторых классов управляющих систем. проблемы кибернетики, вып. 

10, Москва, 1963. 

2. О.Б. Лупанов, Об одном подходе к синтезу управляющих систем-о принципе локального 

кодирования, Проблемы кибернетики, вып. 14, Москва, 1965. 

3. О.Б. Лупанов, Асимптотические оценки сложности управляющих систем, Учебное пособие, изд.  

Московского университета, 1984  
4. Теория и методы автоматизации проектирования вычислительных систем, Под  ред. М. Брейра, 

Мир, Москва, 1977. 

 

 

1. 0307/Մ07 2.  Հանրահաշվային կոդավորման տեսություն 3.  6 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2, գործ.-2 

6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է`  

Ուսանողներին ծանոթացնել հանրահաշվային կոդավորման տեսություն կիրառական եւ տեսական 

նշանակություն ունեցող բաժիններին: Ուսումնասիրվում են հայտնի սխալներ ուղղող կոդերի 

կառուցման ալգորիթմները: Ներկայացվում են որոշ կոդերի պարամետրեր:    

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 պատկերացում կազմել տեսության հիմնական խնդիրների մասին, 

 բացահայտել տեսության խնդիրների կապը հանրահաշվական  խնդիրների հետ: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 տարբերակել սխալներ ուղղող կոդի հնարավորությունները երկուական կապի գծերում,  

 ծանոթանալ կոդերի տրման եղանակներին, 

 տիրապետել կոդավորման եւ վերծանման ալգորիթմներին: 

 գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնական խնդիրները լուծելիս: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.  

Ա6.  տիրապետել դիսկրետ մաթեմատիկայի եւ տեսական ինֆորմատիկայի հիմնական 

մոդելներին և մեթոդներին, 

    Բ4.  կառուցել ինֆորմացիայի ծածկագրման համակարգեր,    

    Բ7.  ստեղծել  ինֆորմացիայի փոխանցման տարաբնույթ համակարգերի համար կոդավորման 

       ալգորիթմներ, 

    Գ1.  գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց` համապատասխանաբար 

2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 

3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի): 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Հանրահաշվական կոդավորման տեսության հիմնական խնդիրների ձեւակերպում, լուծում 

եւ արդյունքների վերլուծություն, 

 Դիսկրետ մաթեմատիկայի եւ գծային հանրահաշվի հիմնարար հասկացությունների 

կիրառում:     

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. Ф. Дж. Мак-Вильяьс, Н. Дж. Слоэн. Теория кодов, исправляющих ошибки.- М.: Связь, 1979. 

2. Р. Блуйхут. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки. – М., Мир, 1986. 

3. У. Питерсон, Э. Уолдон. Коды, исправляющие ошибки.- М.: Мир, 1976. 

4. В. К. Леонтьев. Комбинаторика и информация. Часть 1. Комбинаторный анализ: учебное пособие. – 

М., МФТИ, 2015.   

 

 

1. 0307/Մ08 2.  Գրաֆների տեսության հատուկ գլուխներ – 1,2 3.  6 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2, գործ.-2 

6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է` 

Ուսանողներին ծանոթացնել գրաֆների տեսության ժամանակակից հետազոտման հիմնական 

ուղղություններին, խնդիրների դրվածքներին և նրանց լուծման եղանակներին: Ուսումնասիրվում են 

գրաֆների էքստրեմալ հատկությունները, հանրահաշվական հասկացությունները, աստիճանային 

հավաքածուները, ֆակտորները, անկախ բազմությունները, զուգակցումները և ծածկույթները, 

տարբեր շրջանցումները և ներկումները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 վերարտադրել գրաֆների տեսության կարևոր բաժինները, 

 կիրառել գրաֆների մեթոդները և ալգորիթմները տեսական և կիրառական խնդիրներում: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կառուցել գրաֆային մոդելներ տեսական և կիրառական հետազոտություններում,  

 գտնել գրաֆների տարբեր թվային բնութագրիչներ, 

 կիրառել գրաֆների մեթոդները և ալգորիթմերը գործնական խնդիրներ լուծելու համար: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա6.  տիրապետել դիսկրետ մաթեմատիկայի եւ տեսական ինֆորմատիկայի հիմնական 

մոդելներին  և 

         մեթոդներին 

Բ1.  իրացնել դիսկրետ օպտիմիզացիայի ալգորիթմները եւ մեթոդները կիրառական 
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միջավայրերում,  

    Գ1.  գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները, 

    Գ2.  վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց` համապատասխանաբար 

2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 

3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի): 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Էքստրեմալ գրաֆների տեսության հիմնական արդյունքները (Մանթելի, Ռեյմանի, 

Տուրանի թեորեմները): 

 Հանրահաշվական գրաֆների տեսության հիմնական հասկացությունները և 

արդյունքները: 

 Գրաֆների դասեր` կապակցված և երկկողմանի գրաֆներ, ծառեր, կցության և 

հատումների գրաֆներ, կատարյալ գրաֆներ: 

 Ֆակտորներ, անկախ բազմություններ, զուգակցումներ և ծածկույթներ: Զուգակցումներ 

երկկողմանի գրաֆներում և min-max թեորեմներ: Տատտի թեորեմը f-ֆակտորի մասին: 

Անկախ բազմություններ և Կառո-Վեյի թեորեմը:   

 Էյլերյան և համիլտոնյան գրաֆներ, հիմնական արդյունքները: 

 Գրաֆների ներկումներ: Գրաֆների գագաթային ներկումներ և Բրուքսի թեորեմը: 

Գրաֆների կողային ներկումներ, Քյոնիգի և Վիզինգի թեորեմները: Գրաֆների հատուկ 

ներկումներ` ցուցակային, միջակայքային, հավասարակշռված և այլն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.  B. Bollobas, Modern Graph Theory, Springer, 1998. 

2. J.A. Bondy, U.S.R. Murty, Graph Theory, Springer, 2008. 

3. J. Akiyama, M. Kano, Factors and Factorizations of Graphs, (Proof Techniques in Factor Theory), 

Springer-Verlag Berlin Heidelbelg, 2011. 

4. G. Chartrand, P. Zhang, Chromatic Graph Theory, Discrete Mathematics and Its Applications, CRC 

Press, 2009. 

5. D.B. West, Introduction to Graph Theory, Prentice-Hall, New Jersey, 2001. 

6. В.А. Емеличев, О.И. Мельников, В.И. Сарванов, Р.И. Тышкевич, Лекции по теории графов, М.: 

Наука, 1990. 

7. Պ.Ա. Պետրոսյան, Վ.Վ. Մկրտչյան, Ռ.Ռ. Քամալյան, Գրաֆների տեսություն, ուսումն. ձեռն., Եր., 

ԵՊՀ հրատ., 2015:    
 

 

1. 0307/Մ09 2.  Հաշվողական երկրաչափություն 3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2 

6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ գնահատման  



 264 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

Ուսանողներին ծանոթացնել հաշվողական երկրաչափության առավել կիրառական նշանակություն 

ունեցող բաժիններին: Ուսումնասիրվում ու վերլուծվում են հարթության վրայի հաշվողական 

երկրաչափության հիմնական խնդիրները և այդ խնդիրները լուծող էֆեկտիվ ալգորիթմները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 վերարտադրել հաշվողական երկրաչափության հիմնական բաժինները, 

 կիրառել հաշվողական մեթոդները երկրաչափական որոնման և օպտիմիզացման 

խնդիրներում: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարել երկրաչափական խնդիրների վերլուծություններ  

 վերլուծել երկրաչափական խնդիրները լուծող ալգորիթմները և գտնել այդ ալգորիթմների 

բարդությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնական երկրաչափական խնդիրներում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա6.  տիրապետել դիսկրետ մաթեմատիկայի եւ տեսական ինֆորմատիկայի հիմնական 

մոդելներին  և 

         մեթոդներին, 

Բ3.  նախագծել տարաբնույթ ղեկավարող համակարգեր, 

Գ1.  գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները, 

    Գ2.  վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված է ինքնուրույն աշխատանք՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի): 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 հարթության վրա տրված վերջավոր քանակությամբ կետերի հետ կապված որոնման և 

մոտիկության խնդիրները 

 գրաֆների տեսության և գծային հանրահաշվի հիմնական հասկացությունների 

կիրառումը երկրաչափական խնդիրներում 

 կոմբինատորային ալգորիթմների՝ հաշվողական երկրաչափությունում կիրառվող 

տեսակավորման ալգորիթմները: 

 հատվածների և բազմանկյունիների հետ կապված հաշվողական երկրաչափության 

խնդիրները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. Кормен Т. Лейзерсон Ч. Ривест Р. Штайн К. Алгоритмы. Построение и анализ, Издание 3-е 

М. Вильямс, 2013 

2. Препарата Ф. Шеймос М. Вычислительная геометрия: Введение.- М. Мир, 1989 

3. Харари Ф. Теория графов. М. Мир, 1973 

4. Шклярский Д. О., Ченцов Н. Н., Яглом И. М. Геометрические оценки и задачи из комбинаторной 

геометрии. М. Наука, 1974 

5. Шрейдер Ю. А. Что такое расстояние? М. Изд. Физ. Мат. литературы, 1963 

6. Տոնոյան Ռ. Ն. Կոմբինատորային ալգորիթմներ, ԵՊՀ, Երևան 2000 
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1. 0307/Մ10 2.  Ալգորիթմական հանրահաշիվ 3.   3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2 

6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ գնահատման  

8. Դասընթացի նպատակն է` 

Ուսանողներին ծանոթացնել ալգորիթմական հանրահաշվի հիմնական բաժիններից մի քանիսին: 

Ուսումնասիրվում են վերջավոր դաշտերի վրա բազմանդամի ֆակտորիզացիան եւ դրա 

կիրառությունները: Բազմանդամների վրա Լանդաու-Մինյոտի գնահատականները եւ դրանց 

օգնությամբ ալգորիթմների կառուցումը եւ այլ մոդուլյար ալգորիթմներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 Հասկանալ էվկլիդյան եւ ֆակտորիալ օղակների վրա տրվող հիմնական ալգորիթմների 

տեսական հիմքը, 

 հասկանալ վերջավոր դաշտերի վրա տրվող գծային տարածությունների, բազմանդամների, 

մատրիցների հետ կապված ալգորիթմական մեթոդների հանրահաշվական հիմնավորումը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 մոդուլյար անցումների միջոցով կիրառել վերջավոր դաշտի վրա տրված հանրահաշվական 

համակարգերի ալգորիթմները ընդհանուր խնդիրների լուծման մեջ,  

 օգտագործել վերջավոր դաշտի վրա բազմանդամի ֆակտորիզացիայի Բեռլեկեմպի 

ալգորիթմը բազմանդամային խնդիրների լուծման մեջ, 

 կիրառել մոդուլյար մեթոդնեը բազմանդամների արմատների, ամենամեծ ընդհանուր 

բաժանարարի, որոշիչների եւ այլ հաշվարկների մեջ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա6.  տիրապետել դիսկրետ մաթեմատիկայի եւ տեսական ինֆորմատիկայի հիմնական 

մոդելներին և մեթոդներին, 

Գ1.  գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները, 

    Գ2.  վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված է ինքնուրույն աշխատանք՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի): 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Էվկլիդյան օղակների վրա հիմնական ալգորիթմների կառուցումը: 

 Հանրահաշվական խնդիրների ռեդուկցիան մոդուլյար խնդիրների: 

 Լանդաու-Մինյոտի գնահատականները եւ դրանց օգնությամբ ալգորիթմների կառուցումը: 

 Բեռլեկեմպի ալգորիթմը եւ բազմանդամի արմատների հետ կապված գնահատականներ: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.  Yap, C., 1999 . Fundamental Problems of Algorithmic Algebra. Princeton: University Press. 

2. Mishra, B., 1993. Algorithmic Algebra. New York, Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. 

3. von zur Gathen, J. & Gerhard, J., 2003. Modern computer algebra. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

4. Cox, D. A., Little, J. & O'Shea, D., 2008. Ideals, Varieties, and Algorithms: An Introduction to 

Computational Algebraic Geometry and Commutative Algebra. 3rd ed. New York: Springer. 

5. Knuth, D., 1969. The art of computer programming. Vol. 2. Seminumerical algorithms. Second edition. 

Addison-Wesley Series in Computer Science and Information Processing. s.l.:Addison-Wesley. 

6. Վ.Հ. Միքայելյան, Ալգորիթմական հանրահաշիվ, կոմուտատիվ օղակներ եւ դաշտեր, Երեւանի 

համալսարանի  հրատ., Երեւան 2015: 
 

 

1. 0307/Մ11 2.  Կերպարների վերծանման մոդելներ և ալգորիթմներ 3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2 

6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ գնահատման  

8. Դասընթացի նպատակն է` 

Ուսանողներին ծանոթացնել կերպարների վերծանման մոդելների և ալգորիթմների առարկայի 

առավել կիրառական նշանակություն ունեցող բաժիններին: Ուսումնասիրվում ու վերլուծվում են 

կերպարների տեսության հիմնական դասակարգման և ճանաչման խնդիրները և այդ խնդիրները 

լուծող ալգորիթմները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 վերարտադրել պատկերների տեսության հիմնական բաժինները, 

 կիրառել հաշվողական մեթոդները պատկերների տեսության դասակարգման և 

ճանաչման խնդիրներում 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարել կերպարների դասակարգման և ճանաչման խնդիրների վերլուծություններ  

 վերլուծել պատկերների ճանաչման խնդիրները լուծող ալգորիթմները  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
  կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնական կերպարների դասակարգման 

և ճանաչման խնդիրներում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

     Ա6.  տիրապետել դիսկրետ մաթեմատիկայի եւ տեսական ինֆորմատիկայի հիմնական 

մոդելներին  եւ մեթոդներին 

          Բ5.  կառուցել դասակարգման եւ կերպարների վերծանման համակարգեր       

  Գ1.  գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները, 

  Գ2.  վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված է ինքնուրույն աշխատանք՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 
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տրված սանդղակի): 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 պատկերների հանրահաշվական ներկայացումը վեկտորների միջոցով, պատկերների 

տեսության հիմնական երկու խնդիրները՝ դասակարգումը և ճանաչումը  

 հեռավորություն պատկերների և պատկերների դասերի միջև, դասակարգման և 

ճանաչման հիմնական ալգորիթմները 

 պատկերների ճանաչումը հատող հիպերհարթությունների եղանակով  

 պատկերների ճանաչումը պոտենցիալների եղանակով  

 գրաֆների տեսության և գծային հանրահաշվի հիմնական հասկացությունների 

կիրառումը պատկերների ճանաչման խնդիրներում, դենդրածառ ու 

դենդրահեռավորություն 

 պերսեպտրոնների կիրառումը պատկերների ճանաչման խնդիրներում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. Аркадьев А. Г., Браверман Э. М., Обучение машины классификации объектов, М., Наука, 1971 

2. Горелик А.Л., Скрипкин В. А., Методы распознования, М., Высшая школа, 1977 

3. Дюран Б., Оделл П. Кластерный анализ, М., Статистика, 1977 

4. Классификация и кластер, М., Мир, 1980 

5. Минский М., Пейперт С., Персептроны, М., Мир, 1971 

6. Распознавание образов. Исследование живых и автоматических распознающих систем. М., Мир 

1970 

7. Ту Дж., Гонсалес Р., Принципы распознования образов. М., Мир, 1978 

8. Харари Ф. Теория графов. М. Мир, 1973 

9. Տոնոյան Ռ. Ն. Կոմբինատորային ալգորիթմներ, ԵՊՀ, Երևան, 2000 

 
 

 

 

 

1. 0307/Մ12 
2. Մոտավոր ալգորիթմներ  

 

 

 

3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.- 2 ժամ 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. առանց ընթացիկ գնահատման  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ուսանողներին ծանոթացնել դիսկրետ օպտիմիզացիայի NP-դժվար խնդիրների համար 

առաջարկվող տարբեր մոտավոր, ագահ ալգորիթմներին, բազմանդամային մոտարկման սխեմային 

(PTAS), լրիվ բազմանդամային մոտարկման սխեմային (FPTAS) և մատրոիդներին։ Դրան զուգահեռ, 

նպաստել ուսանողների մոտ՝ դիսկրետ օպտիմիզացիայի խնդիրների լավագույն կամ մոտավոր 

լուծումները գտնող ալգորիթմների մշակման, վերլուծման և սխալանքի գնահատման 

ունակությունների ձևավորումը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ձևակերպել ծածկույթի, մետրիկական, կտրվածքի, k-կենտրոնի, հետադարձ կապի 

գագաթների բազմության, կարճագույն սուպերբառի, ուսապարկի և փաթեթավորման 

խնդիրները,  

 նկարագրել վերը նշված կոմբինատոր խնդիրները լուծող հայտնի ագահ և մոտավոր 

ալգորիթմները և գնահատել նրանց սխալանքը, 

 սահմանել բազմանդամային մոտարկման սխեման (PTAS), լրիվ բազմանդամային 

մոտարկման սխեման (FPTAS) և ներկայացնել մատրոիդների տեսության հիմնական 

գաղափարներն ու դրույթները։ 
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարել դիսկրետ օպտիմիզացիայի խնդիրների ուսումնասիրություն, 

 մշակել և գնահատել դիսկրետ օպտիմիզացիայի խնդիրները լուծող մոտավոր  

ալգորիթմների բարդությունը և սխալանքը։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5. ձևակերպել դիսկրետ օպտիմիզացիայի խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել 

համապատասխան մեթոդներն ու եղանակները, 

Բ4.  մշակել դիսկրետ օպտիմիզացիայի խնդիրների լուծման մոտավոր, ագահ ալգորիթմները, 

Գ1.  գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված է ինքնուրույն աշխատանք՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի): 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Ծածկույթի խնդիրներ (գրաֆի գագաթային ծածկույթ, կշռված գագաթային ծածկույթ, 

բազմության ծածկույթ):  

 Մետրիկական խնդիրներ (Շտեյների ծառի խնդիր, Շրջիկ գործակալի խնդիր)։ 

 Կտրվածքի խնդիրներ (գրաֆի առավելագույն կտրվածքի խնդիր, գրաֆի բազմակողմ 

կտրվածքի խնդիր, գրաֆի նվազագույն k-կտրվածքի խնդիր): 

 k-կենտրոնի խնդիրներ (մետրիկական k-կենտրոնի խնդիր, մետրիկական կշռված k-

կենտրոնի խնդիր)։  

 Հետադարձ կապի գագաթների բազմության խնդիր (Feedback vertex set problem): 

 Կարճագույն սուպերբառի խնդիր (Shortest superstring problem):  

 Ուսապարկի խնդիրը և լրիվ բազմանդամային մոտարկման սխեմա։ 

 Փաթեթավորման խնդիր (Bin packing problem): 

 Գաղափար մատրոիդների մասին: Մատրոիդների և ագահ ալգորիթմի կապը: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

9. V.V. Vazirani, Approximation algorithms, Springer-Verlag, 2003 

10. C.H. Papadimitriou, K. Steiglitz, Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity, Dover 

Publications, INC, 1998 

11. A. Schrijver, Combinatorial Optimization: Polyhedra and Efficiency, Springer-Verlag, 2003 

12. А. В. Кононов, П. А. Кононова, Приближенные алгоритмы для NP-трудных задач, НГУ, 

Новосибирск, 2014. 
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1. 0307/Մ11 2.  Կերպարների վերծանման մոդելներ և ալգորիթմներ 3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2 

6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ գնահատման  

8. Դասընթացի նպատակն է` 

Ուսանողներին ծանոթացնել կերպարների վերծանման մոդելների և ալգորիթմների առարկայի 

առավել կիրառական նշանակություն ունեցող բաժիններին: Ուսումնասիրվում ու վերլուծվում են 

կերպարների տեսության հիմնական դասակարգման և ճանաչման խնդիրները և այդ խնդիրները 

լուծող ալգորիթմները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 վերարտադրել պատկերների տեսության հիմնական բաժինները, 

 կիրառել հաշվողական մեթոդները պատկերների տեսության դասակարգման և 

ճանաչման խնդիրներում 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարել կերպարների դասակարգման և ճանաչման խնդիրների վերլուծություններ  

 վերլուծել պատկերների ճանաչման խնդիրները լուծող ալգորիթմները  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
  կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնական կերպարների դասակարգման 

և ճանաչման խնդիրներում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

     Ա6.  տիրապետել դիսկրետ մաթեմատիկայի եւ տեսական ինֆորմատիկայի հիմնական 

մոդելներին  եւ մեթոդներին 

          Բ5.  կառուցել դասակարգման եւ կերպարների վերծանման համակարգեր       

  Գ1.  գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները, 

  Գ2.  վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված է ինքնուրույն աշխատանք՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի): 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 պատկերների հանրահաշվական ներկայացումը վեկտորների միջոցով, պատկերների 

տեսության հիմնական երկու խնդիրները՝ դասակարգումը և ճանաչումը  

 հեռավորություն պատկերների և պատկերների դասերի միջև, դասակարգման և 

ճանաչման հիմնական ալգորիթմները 

 պատկերների ճանաչումը հատող հիպերհարթությունների եղանակով  

 պատկերների ճանաչումը պոտենցիալների եղանակով  

 գրաֆների տեսության և գծային հանրահաշվի հիմնական հասկացությունների 

կիրառումը պատկերների ճանաչման խնդիրներում, դենդրածառ ու 

դենդրահեռավորություն 

 պերսեպտրոնների կիրառումը պատկերների ճանաչման խնդիրներում: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
10. Аркадьев А. Г., Браверман Э. М., Обучение машины классификации объектов, М., Наука, 1971 

11. Горелик А.Л., Скрипкин В. А., Методы распознования, М., Высшая школа, 1977 

12. Дюран Б., Оделл П. Кластерный анализ, М., Статистика, 1977 

13. Классификация и кластер, М., Мир, 1980 

14. Минский М., Пейперт С., Персептроны, М., Мир, 1971 

15. Распознавание образов. Исследование живых и автоматических распознающих систем. М., Мир 

1970 

16. Ту Дж., Гонсалес Р., Принципы распознования образов. М., Мир, 1978 

17. Харари Ф. Теория графов. М. Мир, 1973 

18. Տոնոյան Ռ. Ն. Կոմբինատորային ալգորիթմներ, ԵՊՀ, Երևան, 2000 

 
 

 

1. 0307/Մ12 
2. Մոտավոր ալգորիթմներ  

 

 

 

3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.- 2 ժամ 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. առանց ընթացիկ գնահատման  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ուսանողներին ծանոթացնել դիսկրետ օպտիմիզացիայի NP-դժվար խնդիրների համար 

առաջարկվող տարբեր մոտավոր, ագահ ալգորիթմներին, բազմանդամային մոտարկման սխեմային 

(PTAS), լրիվ բազմանդամային մոտարկման սխեմային (FPTAS) և մատրոիդներին։ Դրան զուգահեռ, 

նպաստել ուսանողների մոտ՝ դիսկրետ օպտիմիզացիայի խնդիրների լավագույն կամ մոտավոր 

լուծումները գտնող ալգորիթմների մշակման, վերլուծման և սխալանքի գնահատման 

ունակությունների ձևավորումը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ձևակերպել ծածկույթի, մետրիկական, կտրվածքի, k-կենտրոնի, հետադարձ կապի 

գագաթների բազմության, կարճագույն սուպերբառի, ուսապարկի և փաթեթավորման 

խնդիրները,  

 նկարագրել վերը նշված կոմբինատոր խնդիրները լուծող հայտնի ագահ և մոտավոր 

ալգորիթմները և գնահատել նրանց սխալանքը, 

 սահմանել բազմանդամային մոտարկման սխեման (PTAS), լրիվ բազմանդամային 

մոտարկման սխեման (FPTAS) և ներկայացնել մատրոիդների տեսության հիմնական 

գաղափարներն ու դրույթները։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարել դիսկրետ օպտիմիզացիայի խնդիրների ուսումնասիրություն, 

 մշակել և գնահատել դիսկրետ օպտիմիզացիայի խնդիրները լուծող մոտավոր  

ալգորիթմների բարդությունը և սխալանքը։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5. ձևակերպել դիսկրետ օպտիմիզացիայի խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել 

համապատասխան մեթոդներն ու եղանակները, 

Բ4.  մշակել դիսկրետ օպտիմիզացիայի խնդիրների լուծման մոտավոր, ագահ ալգորիթմները, 

Գ1.  գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
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 դասախոսություններ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված է ինքնուրույն աշխատանք՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի): 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Ծածկույթի խնդիրներ (գրաֆի գագաթային ծածկույթ, կշռված գագաթային ծածկույթ, 

բազմության ծածկույթ):  

 Մետրիկական խնդիրներ (Շտեյների ծառի խնդիր, Շրջիկ գործակալի խնդիր)։ 

 Կտրվածքի խնդիրներ (գրաֆի առավելագույն կտրվածքի խնդիր, գրաֆի բազմակողմ 

կտրվածքի խնդիր, գրաֆի նվազագույն k-կտրվածքի խնդիր): 

 k-կենտրոնի խնդիրներ (մետրիկական k-կենտրոնի խնդիր, մետրիկական կշռված k-

կենտրոնի խնդիր)։  

 Հետադարձ կապի գագաթների բազմության խնդիր (Feedback vertex set problem): 

 Կարճագույն սուպերբառի խնդիր (Shortest superstring problem):  

 Ուսապարկի խնդիրը և լրիվ բազմանդամային մոտարկման սխեմա։ 

 Փաթեթավորման խնդիր (Bin packing problem): 

 Գաղափար մատրոիդների մասին: Մատրոիդների և ագահ ալգորիթմի կապը: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

13. V.V. Vazirani, Approximation algorithms, Springer-Verlag, 2003 

14. C.H. Papadimitriou, K. Steiglitz, Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity, Dover 

Publications, INC, 1998 

15. A. Schrijver, Combinatorial Optimization: Polyhedra and Efficiency, Springer-Verlag, 2003 

16. А. В. Кононов, П. А. Кононова, Приближенные алгоритмы для NP-трудных задач, НГУ, 

Новосибирск, 2014. 

 
 

1. 0308/Մ13 2.  Հանրահաշվի կոմբինատոր խնդիրներ 3.   3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2 

6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ գնահատման  

8. Դասընթացի նպատակն է` 

Ուսանողներին ծանոթացնել խմբերի տեսության առավել կիրառական նշանակություն ունեցող 

բաժիններին: Ուսումնասիրվում են խմբերի և կիսախմբերի ներկայացումները ծնիչներով և որոշող 

առնչություններով, և ձևակերպվում և հետազոտվում են առկա ալգորիթմական խնդիրները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 վերարտադրել հիմնական թեորեմները և կարողանալ մասնագիտական գրականություն 

մշակել:  
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 բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարել ալգորիթմների վերլուծություն ըստ բարդության,  

 կաոուցել ալգորիթմնրի ծրագրերը, 

 չլուծված խնդիրների մասնավոր դեպքերի հայտնաբերումը; 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա6.  տիրապետել դիսկրետ մաթեմատիկայի եւ տեսական ինֆորմատիկայի հիմնական 

մոդելներին եւ մեթոդներին  

Ա7.  վերլուծել ինֆորմացիայի փոխանակման եւ մշակման համակարգերի մոդելները, 

Բ6.  կառուցել ֆորմալ արտածումների ավտոմատ համակարգեր,  

Գ1.  գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված է ինքնուրույն աշխատանք՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի): 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Խմբերի և կիսախմբերի ներկայացումը: որոշող առնչություններով և ալգորիթմական 

խնդիրները;    

     Ալգորիթմորեն անլուծելիությունը, Ադյանի թեորեմները համարյա  բոլոր խնդիրների  

       մասին; 

     Մագնուսի թեորեմը մեկ առնչությամբ խմբերի մասին; 

     Ադյանի թեորեմը մեկ առնչությամբ կիսախբերի մասին; 

     Ազատ  խմբեր; Լինդոնի և Նիլսենի  հետազոտությունները հավասարումնրի լուծելիության  

      վերաբերյալ 

 Մականինի ալգորիթմը հավասարումնրի լուծման համար: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. С. Адян, Определяющие соотнешения и алгоритмические проблемы теории групп и полугрупп, 

Труды МИАН СССР, т 35, 1966г. 

2. В. Магнус, Комбинаторная теория групп. Изд-во Мир 1971г. 

3. Г. Маканин, Разрешимость управлений в свободной полугруппе. Изд-во АН СССР, т 5, 1976г. 

4. Р. Лондон, П. Шупп, Комбинаторная теория групп. Изд-во Мир 1979г. 

5. Г. Маканин, Разрешимость уравнений в свободной группе. Изд-во АН СССР, т 3, 1982 г. 

 

 

 

1. 0307/Մ14 2.  Ֆորմալ մեթոդներ ծրագրային ապահովման մեջ 3.   3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2 

6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ գնահատման  

8. Դասընթացի նպատակն է` 
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Ուսանողներին ծանոթացնել ֆորմալ մեթոդների հիմնական գաղափարների ուսումնասիրությանը, 

նրանց գործնական կիրառությանը և տեսության արդի խնդիրների հետ ։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ուսանողը կտիրապետի ֆորմալ մեթոդների ապարատին: 

 կկարողանա օգտագործել մեքենայական արտածման համակարգեր ։  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կիրառել մեքենայական արտածումները ծրագրերի վերիֆիկացիայի խնդիրներում 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա7. վերլուծել ինֆորմացիայի փոխանակման եւ մշակման համակարգերի մոդելները, 

Բ6. կառուցել ֆորմալ արտածումների ավտոմատ համակարգեր, 

Գ1.  գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները, 

Գ2.  վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները, 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված է ինքնուրույն աշխատանք՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի): 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Տրամաբանության հիմնական գաղափարներ, Հերբրանյան մեկնաբանություններ,  

 Սեմանտիկական ծառեր, Հերբրանի թեորեմ, նրա կիրառությունները, 

  Լուծելիության ալգորիթմեր, ծրագրերի նախագծում և վերիֆիկացիա: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. A. Robinson, A. Voronkov eds., Handbook of Automated Reasoning, vol.1, MIT Press, 2001. 

2. Ч. Чень, Р. Ли, Математическая логика и автоматическое доказательство теорем, М., «Наука», 

1986 

3. A. Haxthausen. An Introduction to Formal Methods for the Development of Safety-critical 

Applications. Technical report, 2010. 

 

 

1. 0307/Մ15 2.  Ինֆորմացիայի տեսություն 3.   6 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2, գործ.-2 

6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է` 

Ուսանողներին ծանոթացնել Ինֆորմացիայի տեսության առավել կիրառական նշանակություն 

ունեցող բաժիններին եւ հիմունքներին: Ուսումնասիրվում է կապի ժամանակակից համակարգի 

մաթեմատիկական մոդելը:   

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

http://homepage.cs.uiowa.edu/~tinelli/classes/181/Fall15/Papers/Haxt10.pdf
http://homepage.cs.uiowa.edu/~tinelli/classes/181/Fall15/Papers/Haxt10.pdf
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 դասընթացի ընթացքում տեղեկացված կլինի Էնտրոպիայի եւ ինֆորմացիայի  

       քանակի հատկություններին, 

 կներկայացվեն Շենոնի կոդավորման թեորեմները առանց հիշողության դիսկրետ կապի 

գծերի համար: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 տիրապետել որոշակի տիպի առանց  հիշողության դիսկրետ կապի գծերի 

թողունակություն գտնելու մեթոդներին,  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա7.  վերլուծել ինֆորմացիայի փոխանակման եւ մշակման համակարգերի մոդելները , 

Բ4.  կառուցել ինֆորմացիայի ծածկագրման համակարգեր,  

Բ7.  ստեղծել  ինֆորմացիայի փոխանցման տարաբնույթ համակարգերի համար 

կոդավորման  

       ալգորիթմներ  

Գ1.  գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

    գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց` 

համապատասխանաբար 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը 

բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` 

համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի): 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 կապի ժամանակակից մաթեմատիկակն մոդելներ,  

 Էնտրոպիա եւ ինֆորմացիայի քանակ,  

 Շենոնի կոդավորման թեորեմները առանց հիշողության դիսկրետ կապի գծերի 

դեպքերի համար, 

 որոշակի կապի գծերի թողունակությունը գտնելու մեթոդներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. В. К. Леонтьев. Комбинаторика и информация. Часть 1. Комбинаторный анализ: учебное пособие. 

– М., МФТИ, 2015.      

2. А. М. Яглом, И. М. Яглом. Вероятность и информация.- М.: Наука, 1973. 

3. А. Файнстейн. Основы теории информации. – М., ИЛ, 1960.  

4. Ե. Ա. Հարությունյան,  Մ. Ե. Հարությունյան. Ինֆորմացիայի տեսություն. – Երեւան, 1987. 
 

 

 

1. 0307/Մ16 2.  Կոմբինատոր անալիզ 3.   6 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2, գործ.-2 

6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է` 
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Ուսանողներին ծանոթացնել կոմբինատոր անալիզի առավել կիրառական նշանակություն 

ունեցող բաժիններին: Ուսումնասիրվում են ծնող ֆունկցիաների կիրառումը անդրադարձ 

առնչությունները լուծելու համար, կոմբինատոր գումարների ասիմպտոտիկ գնահատականներ 

գտնելու եղանակներ, հավանակային մեթոդները կոմբինատոր անալիզում, բինոմիալ շրջման 

բանաձևեր,գրաֆների տեսության որոշ կոմբինատոր խնդիրների լուծում, կախյալ և անկախ 

փոփոխականներով բուլյան հավասարումների համակարգերի լուծումների գնահատականներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
  վերարտադրել կոմբինատոր անալիզի կարևոր կիրառական բաժինները, 

 կիրառել կոմբինատոր անալիզի մեթոդները հաշվողական խնդիրներում: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարել կոմբինատոր անալիզի վերլուծությունները դիսկրետ մաթեմատիկայի տարբեր 

բաժիններում առաջացող հնդիրներում,  

 գտնել դիսկրետ օբյեկտների քանակական բնութագրիչների գնահատականներ ՛տիպիկ՛ 

դեպքի համար, գտնել կոմբինատօր գումարների ասիմպտոտիկան, լուծել կախյալ և 

անկախ փոփոխականներով բուլյան հավասարումներ և այլն. 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա6.  տիրապետել դիսկրետ մաթեմատիկայի եւ տեսական ինֆորմատիկայի հիմնական 

մոդելներին եւ մեթոդներին,  

           Բ1.  իրացնել դիսկրետ օպտիմիզացիայի ալգորիթմները եւ մեթոդները կիրառական 

միջավայրերում,   

          Գ1.  գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները, 

          Գ2.  վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն, 

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց` 

համապատասխանաբար 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը 

բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` 

համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի): 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 ծնող ֆունկցիաների կիրառումը անդրադարձ առնչությունները լուծելու համար  

 կոմբինատոր գումարների ասիմպտոտիկ գնահատականներ գտնելու եղանակներ 

 հավանակային մեթոդները կոմբինատոր անալիզում (գնահատականներ ՛տիպիկ՛ 

դեպքի   համար) 

 բինոմիալ շրջման բանաձևեր 

 գրաֆների տեսության որոշ կոմբինատոր խնդիրների լուծում 

     կախյալ և անկախ փոփոխականներով բուլյան հավասարումների համակարգերի 

լուծումների գնահատականներ 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. Риордан Дж. Введение в комбинаторный анализ, М., 1963. 

2. Рыбников К.А. (ред.) Комбинаторный анализ. Задачи и упражнения М, 1982  

3. Сачков В.Н. Вероятностные методы в комбинаторном анализе М.,1978 

4. Де Брейн. Асимптотические методы в анализе, М, Мир, 1975 

5. Кофман А. Введение в прикладную комбинаторику, М, Мир, 1977 

 
 

1. 0307/Մ17 
2.  Կոմբինատոր (դիսկրետ օպտիմիզացիայի) ալգորիթմների 

բարդություն, բազմանդամային հանգեցում, P եւ NP դասեր 
3.   6 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2, գործ.-2 

6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով  

8. Դասընթացի նպատակն է` 

Ուսանողներին ծանոթացնել տարաբնույթ ալգորիթմների, դիսկրետ օբյեկտների 

բարդությունների ստորին և վերին գնահատականների ստացման եղանակներին, ինչպես 

նաև բարդության հիմնական դասերին: 
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 տիրապետել մասնագիտական հիմնական խնդիրներին:  

 ծանոթանալ և ամփոփել տարաբնույթ ալգորիթմների, օբյեկտների բարդու-

թյունների ստորին և վերին գնահատականների ստացման եղանակներին: 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կարողանալ առաջարկել տարբեր խնդիրների լուծման օպտիմալին մոտ ալգորիթմներ,  

 գնահատել ալգորիթմների բարդության բնութագրիչները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,  

 վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա6.  տիրապետել դիսկրետ մաթեմատիկայի եւ տեսական ինֆորմատիկայի հիմնական 

մոդելներին եւ մեթոդներին  

Բ1.   իրացնել դիսկրետ օպտիմիզացիայի ալգորիթմները եւ մեթոդները կիրառական 

միջավայրերում,   

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները, 

Գ2.  վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն, 

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց` 

համապատասխանաբար 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը 

բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` 

համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում 

տրված սանդղակի): 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 տարբեր բնույթի դիսկրետ օբյեկտների բարդության բնութագրիչների սահմանումները և 

գնահատումները, 

 ոչ դետերմինացված Թյուրինգի մեքենաները, P և NP դասերի սահմանումը, խնդիրների 

բազմանդամային հանգեցում, NP դժվար և NP-լրիվ խնդիրների սահմանումը, օրինակներ,  

 Կուկի, Կարպի, Լևինի թեորեմը իրագործելիության խնդրի NP-լրիվության մասին,  

 Բաց խնդիրների թվարկումը և լուծման հնարավոր ուղիների նշումը:  
14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Кибернетический сборник, Новая серия, Вып.12, И-во «Мир», 1975. 

2. Мальцев А.И., Алгоритмы и рекурсивные функции, М., 1965. 

3. Дискретная математика и математические вопросы кибернетики, под ред. С.В. Яблонского и 

О.Б.Лупанова, т.1, «Наука», Москва 1974.  
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2. «ԹՎԱՅԻՆ ԱՆԱԼԻԶ ԵՎ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ»  

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 

 

1. Ծրագրի անվանումը և   

 մասնագիտության թվանիշը 

Թվային անալիզ և մաթեմատիկական 

մոդելավորում,    061101.00.7 

2. Բուհը  Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ) 

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է  – 

4. Շնորհվող որակավորումը Ինֆորմատիկայի և կիրառական 

մաթեմատիկայի մագիստրոս 

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական    

    տարին 

2017/18  

6. Ուսումնառության լեզուն Հայերեն 

7. Ուսուցման ձևը Առկա 

 
8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները / պահանջները 

Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում. 

 տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների 

ընդունելությունը կատարվում է մրցույթային հիմունքներով՝ նախորդ ուսումնառության 

ընթացքում ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքների հիման վրա, 

 այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ  համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների 

ընդունելությունը կատարվում է մրցույթային հիմունքներով՝ տվյալ մասնագիտության 

բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման քննական ծրագրերին համապատասխան 

անցկացված քննությունների արդյունքների հիման վրա: 

Ընդունելությունը կատարվում է  Երևանի պետական համալսարանի մագիստրատուրայի 

ընդունելության կանոնակարգի համաձայն: 

 

9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագրի նպատակն է նախապատրաստել գիտահետազոտական ոլորտում և 

արդյունաբերության մեջ աշխատող մաթեմատիկական մեթոդների օգտագործմանը 

և ներդրմանը կողմնորոշված մասնագետներ, ովքեր ունակ կլինեն.  

 մշակել և վերլուծել բնագիտական խնդիրների մաթեմատիկական մոդելներ, 

 մշակել կիրառական խնդիրների լուծման մեթոդներ, 

 ստեղծել արդյունավետ հաշվողական ալգորիթմներ:   

 

 

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 
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Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

Ա1.   մասնագիտական ոլորտում լուսաբանել ժամանակակից տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաները, 

Ա2.   պլանավորել և կատարել գիտական հետազոտություններ, 

Ա3.   ձևակերպել և ընտրել կիրառական խնդիրների լուծման սկզբունքները և 

եղանակները, 

Ա4.   նկարագրել և հիմնավորել ալգորիթմներ ծրագրավորման խնդիրների 

լուծման համար, 

Ա5.   ձևակերպել բնագիտական երևույթների և պրոցեսների  մաթեմատիկական 

մոդելավորման սկզբունքները և մեթոդները, 

Ա6.   ընտրել և վերլուծել բնագիտական խնդիրների մաթեմատիկական մոդելներ, 

Ա7.   ընտրել մաթեմատիկական խնդիրների լուծման թվային մեթոդներ, 

նկարագրել հաշվողական ալգորիթմներ: 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Բ1.   մաթեմատիկական մոդելավորման մեթոդների կիրառմամբ մշակել 

բնագիտական  երևույթների և պրոցեսների մոդելներ, 

Բ2.   օգտագործել ժամանակակից ծրագրավորման տեխնոլոգիաներ, 

ծրագրավորման լեզուներ և համակարգեր, 

Բ3.   օգտագործել համակարգչային  մաթեմատիկական փաթեթներ, 

Բ4.   լուծել ոչ կոռեկտ և վատ պայմանավորված խնդիրներ, 

Բ5.   լուծել մոտարկման խնդիրներ, 

Բ6.   ստանալ  դիֆերենցիալ հավասարումների թվային լուծումը, 

Բ7.   լուծել օպտիմիզացիայի խնդիրներ: 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները, 

Գ2.   վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները, 

Գ3.   օգտվել մայրենի և օտար լեզուներով գիտական գրականությունից, 

Գ4.   պատրաստել զեկուցումներ մայրենի և օտար լեզուներով, ներկայացնել 

աշխատանքի արդյունքները: 

 

 
 

 

 

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը 

Կցված է 
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12. Ուսումնական պլանի քարտեզը  

Կցված է 

 

 

13. Գնահատման ձևերը 

Դասավանդվող առարկաներից անցկացվում են. 
  ընթացիկ քննություններ,  
 ընթացիկ ստուգումներ, 
  եզրափակիչ  քննություններ,  
 ինքնուրույն աշխատանքներ, 
  ստուգարքներ: 

Ծրագիրն ավարտվում է ավարտական աշխատանքի պաշտպանությամբ: 
 

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները  

Ստացված որակյալ և համակողմանի գիտելիքների շնորհիվ մագիստրոսական 

ծրագրով ուսանած շրջանավարտները կարող են աշխատանքի ընդունվել. 

 ՀՀ բուհերում,  

 գիտական կազմակերպություններում և ձեռնարկություններում, 

մասնավորապես`ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտներում, 

 տեղեկատվական ոլորտներում, մասնավորապես`«Սինոփսիս», «Հայկական 

ծրագրեր», «Ինստիգեյթ Ռոբոտիքս» ընկերություններում, 

 բանկային համակարգում:  

 

 

 

 

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են ժամանակակից սարքավո-

րումներով  և ծրագրային միջոցներով ապահովված համակարգչային լսարաններ:  

 

 

 

 

 

 

 

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք   

       օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս 

 «Ինֆորմատիկա (Համակարգչային գիտություն)» մասնագիտության պետական կրթական 

չափորոշիչ: 

 ՀՀ կրթական որակավորումների ազգային շրջանակը: 

 Եվրոպական կրթական տարածքի որակավորումների շրջանակի մակարդակների 

նկարագրիչները, որոնք հիմք են հանդիսացել կրթական վերջնարդյունքները սահմանելիս: 
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17. Դասախոսական կազմին ներկայացող պահանջներ 

1. Ընդհանրական կարողություններ 

• դասընթացի աշխատանքային ծրագիր (աշխատանքային պլան) կազմելու հմտություն, 

• դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ ուսուցման 

տեխնիկաների         կիրառման կարողություն, 

• բազմաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային 

տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու կարողություն, 

• ինֆորմատիկայի ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանք իրականացնելու 

հմտություն, 

• Ուսանողական գիտահետազոտական աշխատանքները ղեկավարելու կարողություն, 

• լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն, 

• հետազոտության արդյունքները գրավոր ճշգրիտ ձևակերպելու կարողություն, 

• Անգլերեն լեզվի իմացություն (առնվազն B1 մակարդակին համապատասխան), 

• համակարգչային հմտություններ (MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում ), 

• ժամանակակից սոցիալական հարթակներից օգտվելու կարողություն, 

• լուսացուցադրություններ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություն, 

• դասընթացներ կազմելու, կրթական վերջնարդյունքներ սահմանելու, դասավանդման և 

գնահատման արդյունավետ եղանակներ ընտրելու փորձառություն և գիտելիքներ, 

• մասնագիտական բարձր մակարդակով դասընթացի նյութերը կազմելու կարողություն 

(տեղեկագրեր, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, մենագրություններ և այլն), 

ուսանողների հետաքրքրվածությունն ու գործուն  ներգրավվածությունը ապահովելու 

կարողություն, 

• դասաժամանակի պլանավորման, ռացիոնալ բաշխման  և կառավարման 

կարողություն, 

2. Մասնագիտական կարողությունները  գիտելիքները ըստ ոլորտների 

• ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի հիմնական դրույթների և 

զարգացման արդի միտումների վերաբերյալ գիտելիքներ, 

• մաթեմատիկական մոդելավորման հիմունքների իմացություն, գիտելիքներ դիսկրետ և 

անընդհատ մոդելների վերաբերյալ, 

• դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի հիմնադրույթները 
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պարունակող բուլյան ֆունկցիաների, ալգորիթմների տեսության, մաթեմատիկական 

տրամաբանության,  գրաֆների տեսության, կոմբինատոր ալգորիթմների, 

գործողությունների հետազոտման առարկաների հիմունքների իմացություն և 

պատկերացում դրանց արդի զարգացումների վերաբերյալ, 

• տեղեկացվածություն ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտում զարգացման 

միտումների վերաբերյալ, ալգորիթմական որոշ լեզուների ,էհմ ճարտարապետության, 

տվյալների կառուցվածքների, տվյալների հենքերի, տեղեկատվական անվտանգության 

հիմունքներ  տիրապետում, 

3. Ընդհանուր պահանջներ 

• գիտական աստիճան կամ կոչում ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 

ոլորտում, կամ որոշ դեպքերում տվյալ կամ հարակից մասնագիտությամբ ստացած 

մագիստրոսի կոչում, 

• վերջին 5 տարում առնվազն 3 գիտական կամ մեթոդական հրատարակությունների 

առկայություն, 

• վերջին 5 տարում առնվազն 2 մասնակցություն գիտաժողովների կամ 

աշխատաժողովների, 

• վերջին 5 տարում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային վերապատրաստման, 

որակավորման բարձրացման դասընթացների, 

• ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը պետք 

է լինի առնվազն 4.0 միավոր: 
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«ԹՎԱՅԻՆ ԱՆԱԼԻԶ ԵՎ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ»    

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ  ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ 
 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ա1 մասնագիտական ոլորտում ժամանակակից տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների լուսաբանում Բ1 
մաթեմատիկական մոդելավորման մեթոդների կիրառմամբ   

բնագիտական երևույթների և պրոցեսների մոդելների մշակում 
Ա2 գիտական հետազոտությունների պլանավորում և կատարում 

Բ2 
հաշվողական ալգորիթմների ծրագրավորում և համակարգչային 

իրականացում 
Ա3 կիրառական խնդիրների լուծման սկզբունքների և եղանակների 

ձևակերպում և ընտրում 
Բ3 համակարգչային մաթեմատիկական փաթեթների կիրառում 

Ա4 ծրագրավորման խնդիրների լուծման ալգորիթմների նկարագրում և 

հիմնավորում 
Բ4 ոչ կոռեկտ և վատ պայմանավորված խնդիրների լուծում 

Ա5 բնագիտական երևույթների և պրոցեսների մաթեմատիկական 

մոդելավորման սկզբունքների և մեթոդների ձևակերպում 
Բ5 մոտարկման խնդիրների լուծում 

Ա6 բնագիտական խնդիրների մաթեմատիկական մոդելների ընտրում և 

վերլուծում 
Բ6 դիֆերենցիալ հավասարումների թվային լուծում 

Ա7 մաթեմատիկական խնդիրների թվային լուծման մեթոդների ընտրում, 

հաշվողական ալգորիթմների նկարագրում  
Բ7 օպտիմիզացիայի խնդիրների լուծում 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ   

Գ1 ձեռք բերված տեսական գիտելիքների գործնական կիրառում Գ3  մայրենի և օտար լեզուներով գիտական գրականությունից  օգտվելը  
Գ2 առկա խնդիրների վերլուծում և դրանց լուծման եղանակների 

առաջարկում Գ4 
 մայրենի և օտար լեզուներով զեկուցումների պատրաստում,   

 աշխատանքի արդյունքների ներկայացում 
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը 
Մոդուլի 

թվանիշը 

  

Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ  ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ                    

Ընդհանուր դասընթացներ                    

Օտար լեզու-1 1602/Մ01                 + + 
Օտար լեզու-2 1602/Մ02                 + + 
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում 0309/Մ01 +        +      +    

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 0307/Մ01  +             +    

Մասնագիտական դասընթացներ                    

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները 0307/Մ02   +      +      + +   
Ծրագրավորման լեզուների սեմանտիկա 0309/Մ02 +        +      + +   
Մատրիցային անալիզ 0308/Մ01   + +           + +   
Մասնագիտացման դասընթացներ                    
Պարտադիր                    
Մաթեմատիկական մոդելավորում 0308/Մ02   +  + +  +           
Գծային հանրահաշվի հաշվողական ալգորիթմներ 0308/Մ03    +   +   +     +    
Հոծ միջավայրի շարժման մաթեմատիկական մոդելավորում 0308/Մ04     + +  +     +      
Մաթեմատիկական մոդելավորում կենսաֆիզիկական 

համակարգերում 
0308/Մ05     + +  +       +    

Բազմաչափ միջարկում 0308/Մ06   +         +   + +   
Թվային օպտիմիզացիա 0308/Մ07       +  + +    +     
Կամընտրական                    
Սպլայնների տեսություն 0308/Մ08   +    +   +  +       
Ռեգուլյարիզացիայի մեթոդներ 0308/Մ09       +  +  +    +    
Ֆինանսական մաթեմատիկա 0308/Մ10     + +  +       +    
Կիրառական ֆունկցիոնալ անալիզ 0308/Մ11   +         +   + +   
Հանրահաշվական էվկլիդյան ալգորիթմներ 0308/Մ12    +   +  + +         
Մեքենայական ուսուցում 0308/Մ13 +      +  +      +    
Համակարգչային գրաֆիկայի մաթեմատիկական հիմունքներ 0308/Մ14 +   +      +     +    
Հաշվողական հանրահաշվական երկրաչափություն 0308/Մ15       +   +   +      
Թվային ազդանշանների մշակում 0308/Մ16 +      +   +  +       

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ                    
Գիտական սեմինար    +  +  + +        + + + 
Մասնագիտական պրակտիկա  +  +   +   + +     + +   
Մագիստրոսական թեզ   +    + + + + +     + + + + 

 

 



«ԹՎԱՅԻՆ ԱՆԱԼԻԶ ԵՎ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ»  

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ  

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ 

 
1. 1602/M01 

 

2. Օտար լեզու-1 

 

3. 6 կրեդիտ 

4. 4 ժամ/ շաբ. 5. 60 ժամ (գործնական) 

  

6. 1-ին կիսամյակ 

 

7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական 

կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ 

ոլորտներում, 

 խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական 

յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,  

 ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, 

 զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

9. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները 

(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց 

բովանդակությունն ու կառուցվածքը, 

10. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ 

գործածության նպատակդրմամբ, 

11. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն 

աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

12. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական 

վերլուծություն և թարգմանություն, 

13. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, 

ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել 

մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ, 

14. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ, 

գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը, 
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15. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների, 

հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

16. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ 

ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և 

ներկայացնելու նպատակով: 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է 

համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի 

(CEFR-ի) B2 մակարդակին: 

10.  Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 

4. օտար (անգլերեն) լեզվի իմացություն այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական 

բնույթի տեղեկատվություն քաղելու օտարալեզու աղբյուրներից, 

5. օտար (անգլերեն) լեզվով ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարի իմացություն այն 

ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի հաղորդակցում իրականացնելու, 

ինչպես նաև տեքստերի ընթերցման և թարգմանության համար, 

6. օտար լեզվով կազմել հստակ, լավ կառուցված տեքստ մասնագիտական թեմայի 

վերաբերյալ, նկարագրել իր փորձն ու իրադարձություններ, ներկայացնել սեփական 

կարծիքների և նպատակների հիմնավորումները: 

 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

20. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

21. անհատական և խմբային աշխատանք, 

22. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք, 

23. ինքնուրույն աշխատանք, 

24. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի 

իրականացում), 

25. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում, 

26. իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

 

12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է բանավոր քննությամբ՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր. 

5. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում, 
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6. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում, 

7. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ, 

8. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ: 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

5. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական 

յուրահատկությունները: 

6. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար 

(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում: 

7. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների, 

գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների, 

էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները: 

8. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների 

ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության 

առանձնահատկությունները: 

 

14.  Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

      1.     John M.Swales,Christine B. Feak 

          “ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide. 

          The University of Michigan Press, USA,2003 

 

       2.   John M Swales and Christine B.Feak 

         “Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA 
 

       3.Developmental Mathematics for College Students,   Alan S. Tussy,  R. David Gustafson, 2002 

 

       4.Calculus  (fourth edition)   Jammes  Stewart,   Mc Master University   1999 

           

        

 
1. 1602 /M02 

 

2. Օտար լեզու-2 

 

3. 3 կրեդիտ 

4. 2 ժամ/ շաբ. 5. 30 ժամ (գործնական) 

  

6. 2-րդ կիսամյակ 

 

7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,  
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 ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին, 

 ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել 

թեստավորման հիմանական սկզբունքներին, 

 ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը, 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

6. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան 

(B2-C1), 

7. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

8. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական 

չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան 

9. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր 

խոսքով   

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

10. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները  

10.  Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 

3. օտար լեզվի իմացություն այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի 

տեղեկատվություն քաղելու օտարալեզու աղբյուրներից, 

4. օտար լեզվով ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարի իմացություն այն ծավալով, 

որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի հաղորդակցում իրականացնելու, ինչպես 

նաև տեքստերի ընթերցման և թարգմանության համար, 

 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

5. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

6. անհատական և խմբային աշխատանք, 

7. ինքնուրույն աշխատանք, 

8. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում: 

 

13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
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Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման 

միջոցով: 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

5. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները, 

6. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման 

հիմանական սկզբունքները, 

7. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը, 

8. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:  

14.  Հիմնական գրականության ցանկ. 

7. 1 Debora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT” Longman 2007 

8. 2 Bruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”, Thomson 2007 

9. Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent 

Publishing Platform 2014 

10. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012  

11. Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English 2014 

12. Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan Publishing 2016 

 

 
 

 

1. 0309/Մ01 
2.  .Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական 

ոլորտում  
3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5.   գործն.- 2 

6. 1-ին`աշնանային կիսամյակ  7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել Web-կիրառություններ և ծառայություններ 

ստեղծելու հիմնական մեթոդներն ու տեխնոլոգիաները: Դիտարկվում են կիրառությունների 

նախագծման ստանդատ միջոցները, բազմահոսքային, ցանցային ծրագրավորման 

միջոցները, ինչպես նաև բազաների հետ աշխատանքը: 
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ընտրել տարբեր տիպի կլիենտ-սերվեր կիրառությունների մշակման ձևեր և 

մեթոդներ, 

  նկարագրել Web-ռեսուրսների ստեղծման և իրականացման հիմնական 

միջոցներն ու  ստանդարտները  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կառուցել և իրականացնել WEB կիրառություններ, WEB- ծառայություններ, 

  օգտագործել տվյալների փոխանցման ստանդարտ միջոցները, 
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 կիրառել ինտերնետ ռեսուրսների մշակման հիմնական սկզբունքները:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.   ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն 

ու եղանակները,  

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

Գ2.    վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական 

 բանավոր քննարկումներ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Web կիրառությունների նախագծման ձևերն ու մեթոդները, դրանց մշակման ծրագրային 

միջոցները, ASP.NET միջավայր: 

 կիրառությունների բաղադրիչները, սերվերային ղեկավարող էլեմենտներ, 

պատահարների ղեկավարում: 

 Մաստեր-էջեր, օգտվողի ղեկավարման տարրերի ստեղծում, պրոֆիլներ, նրանց 

խմբերը,  դիսպեչեր, Editor, Catalog. Connections զոնաների օգտագործում: 

 Web-ծառայությունների ճարտարապետությունը, SOAP արձանագրություններ, 

ծառայության ստեղծում, մեթոդի մշակում, թեստավորում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

8. Уотсон Карли, Нейгел и др., Visual C# 2008: Базовый курс, перевод с англ. , М.: ООО ”Вильямс”,  

2009. 

9. А.Элиенс, Принципы объектно-ориентированной разработки программ. М, 2002 

10.  Карли У., Кристиан Н. и др., Microsoft Visual С# 2008: Базовый курс, "Диалектика" М., 2009. 

11. 1Tony N, Mike Snell, Web Applications Development with Microsoft .NET Framework, Microsoft  

Press, 2010. 

12.  Jacob H., Jon D., Developing Web Applications with MS VB .Net and MS VC# .Net, 2007 

 

 

1. 0307/Մ01 2.  Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.- 1, գործ.- 1 

6. 1-ին`աշնանային կիսամյակ  7. Ստուգարք 
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8. Դասընթացի նպատակն է` 

Ուսանողներին ծանոթացնել գիտական հետազոտությունների հիմնական սկզբունքներին և 

մեթոդներին: Դասընթացը ներառում է այդպիսի հարցեր, ինչպիսիք են գիտական 

հետազոտության նպատակն ու պլանավորումը, խնդրի լուծման մեթոդի ընտրությունը, ստացված 

արդյունքների վերլուծումը, ձևակերպումը և ներկայացումը:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 հիմնավորել գիտական հետազոտության նպատակը և կանոնակարգված մոտեցումը, 

 պլանավորել գիտական հետազոտությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 մշակել և կիրառել գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման մեթոդներ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

       Ա2.  գիտական հետազոտությունների պլանավորում և կատարում: 

Գ1.  ձեռք բերված տեսական գիտելիքների գործնական կիրառում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Գիտական հետազոտությունների պլանավորում: 

 Խնդրի լուծման սկզբունքներն ու մեթոդները: 

 Հետազոտությունների ներկայացման տեքստային, մաթեմատիկական և գրաֆիկական 

միջավայրերը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
6. В.В. Кукушкина. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров)//учебное 

пособие..-М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

7. Т.В. Меледина, М.М. Данина. Методы исследования и обработки результатов научных 

исследований.-СПб.: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2015. 

8. С.А. Петрова, И.А. Ясинская. Основы исследовательской деятельности.-М.: ФОРУМ, 2010. 

9. E. Bright Wilson, Jr. An Introduction to Scientific Research.- Kendle Publ., 2013. 

10. Darchi J. Harland. STEM: Student Research Handbook.- NTA Press, Arlington, Virginia, 2011. 

 

1. 0307/Մ02 2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները 3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2 

6. 1-ին`աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8.  Դասընթացի նպատակն է` 

 Թյուրինգյան հաշվարկելիության հիման վրա ծանոթացնել հաշվարկելիության բարդության 

հիմնական բնութագրիչների, նրանց փոխկապակցվածության, հիմնական հատկությունների հետ:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 տարբերակել հաշվարկելիության բարդության հիմնական բնութագրիչները, 

 համեմատել տարբեր սարքերով հաշվարկելիության բարդության բնութագրիչները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
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 առաջարկել խնդիրների լուծման օպտիմալ ալգորիթմներ,  

 գնահատել հաշվարկելիության բարդության բնութագրիչները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,  

 վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա6.  տիրապետել դիսկրետ մաթեմատիկայի եւ տեսական ինֆորմատիկայի հիմնական 

մոդելներին եւ մեթոդներին: 

Բ2.   օգտագործել ժամանակակից ծրագրավորման տեխնոլոգիաներ, ծրագրավորման 

լեզուներ և համակարգեր:    

Գ1.  գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

Գ2.  վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Ընդհանուր բարդության տեսության հիմնախնդիրները: 
 Թյուրինգյան հաշվարկելիության բարդության հիմնական բնութագրիչները և նրանց 

փոխկապակվածությունը: 
 Հետքի գաղափարը, Բարզդինի թեորեմը: 

 Թեորեմ բարդության բնութագրիչների մեռյալ գոտիների վերաբերյալ: 

 Ցեյտինի, Ռաբինի թեորեմները:Բլյումի թեորեմը արագացման վերաբերյալ: 

 Բարդության բնութագրիչների վերին և ստորին գնահատականներ ստանալու մեթոդները: 
Բարդության հիմնական դասերը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

7.  Барздинь Я.М., Сложность распознавания симметрии на машинах Тьюринга, Проблемы 

кибернетики, 15, 1965, 245-248. 

8. Трахтенброт Б.А., Сложность алгоритмов и вычислений, Новосибирск, НГУ, 1967. 

9. Цейтин Г.С., Оценка числа шагов при применении нормального алгоритма, Математика в СССР  

за 40 лет, т. 1, М., 1959, 44-45. 

10. Blum M., Recursive functions theory and speed of computations, Canad. Math. Bull., 9, 1966, 6, 745-

750. 

11. Blum M., A machine independent theory of the complexity of recursive functions, J. Assoc. Comp. 

Math., 14, 1967, 322-337. 

12. Rabin M.O., Speed of computation of functions and classification of recursive sets, Bull. Rec. Counc. 

of Israel, 8F, 1959, 69-70. 

 

1. 0309/Մ02 2. Ծրագրավորման լեզուների սեմանտիկա 3. 6 կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս. 2  ,  գործ.-2 

6.1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է ներմուծել հիմնական սեմանտիկայի գաղափարը 

պրոցեդուրային, ֆունկցիոնալ և տրամաբանական ծրագրավորման լեզուների համար: 

Ուսումնասիրել -հաշվի հիմունքները: Սահմանել հիմնական սեմանտիկան ֆունկցիոնալ 
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ծրագրերի համար: Ծրագրավորել Lisp լեզվով: 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը  ունակ կլինի 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 վերարտադրել -հաշվի հիմունքները, 

  կիրառել -հաշվի մեթոդները ֆունկցիոնալ ծրագրերի հիմնական սեմանտիկա որոշելու 

համար: 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 ներկայացնել Lisp ծրագիրը -հաշվում, հավասարումների համակարգի միջոցով, 

 ստանալ ֆունկցիոնալ ծրագրերի հիմնական սեմանտիկայի ներկայացումը -թերմով, 

 ծրագրավորել Lisp լեզվով: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում:  

 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 

Ա3. ձևակերպել և ընտրել կիրառական խնդիրների լուծման սկզբունքները և եղանակները, 

Բ4. օգտագործել նախագծման մեթոդները` ալգորիթմների և ծրագրային համակարգերի  

համար, 

 Գ1. ձեռք բերված տեսական գիտելիքների գործնական կիրառում, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ,  

 գործնական պարապմունքներ,  

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

 

1-ին ընթացիկ քննություն. Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների 

քայլը՝ 0,5։ 

2-րդ ընթացիկ քննություն. Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

Ինքնուրույն աշխատանք. առավելագույնը 3 միավոր՝ տնային առաջադրանքների 

կատարման և ընթացիկ առաջադիմության համար: 
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13, Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

 -հաշվի հիմունքները: 

  Ֆունկցիոնալ ծրագրերի հիմնական սեմանտիկա: 

 Ծրագրավորում Lisp լեզվով 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

 
20. Barendregt H. P. The Lambda Calculus. Its Syntax and Semantics. // North Holland Pub. Comp., 1981, 

1985, College Publications, 2012. 

21. Henderson P. Functional Programming. Application and Implementation. // Prentice-Hall Int.,  

1980. 
22. Хювенен Э. Сеппянен Й. Мир Лиспа. Введение в язык Лисп и функциональное  

программирование (в 2-х томах). // Москва, «Мир», 1990. 

23. 4. Nigiyan S.A., Avetisyan S.A. Semantics of Untyped Functional Programs. // Programming and 

Computer Software, Vol.28, N3, 2002. 

 

 

1. 0308/Մ01 2.  Մատրիցային անալիզ 3.  6 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 4 

6. 1-ին`աշնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով  

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մատրիցների տեսության առավել 

կիրառական նշանակություն ունեցող բաժիններին: Ուսումնասիրվում են մատրիցների 

հիմնական դասերը, մատրիցային վերլուծությունները, մատրիցների ընդհանրացված 

հակադարձումը, սեփական արժեքների տեղայնացման հարցերը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 վերարտադրել մատրիցների տեսության կարևոր կիրառական բաժինները, 

 կիրառել մատրիցային մեթոդները հաշվողական խնդիրներում: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարել մատրիցային վերլուծություններ գծային հանրահաշվի թվային մեթոդներում,  

 կիրառել մատրիցների ընդհանրացված հակադարձները փոքրագույն քառակուսիների 

խնդիրներում, 

 գտնել մատրիցների սեփական արժեքների տեղայնացումը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  
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Ա3.  կիրառական խնդիրների լուծման սկզբունքների և եղանակների ձևակերպում և ընտրում: 

Ա4.  ծրագրավորման խնդիրների լուծման ալգորիթմների նկարագրում և հիմնավորում: 

    Գ1.  ձեռք բերված տեսական գիտելիքների գործնական կիրառում: 

    Գ2.  առկա խնդիրների վերլուծում և դրանց լուծման եղանակների առաջարկում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը  3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում տրված 

սանդղակի): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Հատուկ տեսքի մատրիցներ` հերմիտյան, դրական որոշյալ և դրական կիսաորոշյալ,     

ունիտար, եռանկյուն, եռանկյունագծային և այլն: 

 Հիմնական մատրիցային վերլուծությունները և դրանց կիրառությունները հաշվողական 

ալգորիթմներում: 

 Փոքրագույն քառակուսիների խնդիրը և մատրիցների ընդհանրացված հակադարձումը: 

 Մատրիցի սեփական արժեքների տեղայնացում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

10. Р. Хорн, Ч. Джонсон. Матричный анализ.- М.: Мир, 1989. 

11. Д. Уоткинс. Основы матричных вычислений.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

12. G.H. Golub, C. Van Loan. Matrix Computations.- The Johns Hopkins University Press, 1996. 

13. A. Ben-Israel, T.N.E. Greville. Generalized Inverses: Theory and Applications.- Canadian Mathematical 

Society, 2002. 

14. C. Meyer. Matrix Analysis and Applied Linear Algebra.- SIAM, 2000. 

 

1. 0308/Մ02 2.  Մաթեմատիկական մոդելավորում 3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2 

6. 2-րդ`գարնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ քննությունների  

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել բնագիտական երևույթների և պրոցեսների 

մաթեմատիկական մոդելների կառուցման հիմնական սկզբունքները և մեթոդները: Դասընթացը 

ներառում է նաև առաջացած մաթեմատիկական խնդիրների թվային լուծման հաշվողական 

ալգորիթմները և համակարգչային իրականացման հետ առնչվող հարցերը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
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 վերարտադրել մաթեմատիկական մոդելների կառուցման ընդհանուր սկզբունքները, 

 նկարագրել պարզ մաթեմատիկական մոդելներ կենսաբանության և էկոլոգիայի 

բնագավառներում: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարել պոպուլյացիաների թվաքանակի փոփոխման մաթեմատիկական 

հետազոտություն,  

 մոդելավորել մթնոլորտում օդակախույթային մասնիկների տեղափոխության և դիֆուզիայի 

պրոցեսները, 

 կիրառել խաղերի տեսւթյան մոդելները օդային ավազանի էկոլոգիայի խնդիրներում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,  

 վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա3.  կիրառական խնդիրների լուծման սկզբունքների և եղանակների ձևակերպում և   

        ընտրում: 

Ա5.  բնագիտական երևույթների և պրոցեսների մաթեմատիկական մոդելավորման  

        սկզբունքների և մեթոդների ձևակերպում: 

Ա6.  բնագիտական խնդիրների մաթեմատիկական մոդելների ընտրում և վերլուծում: 

Բ1.  մաթեմատիկական մոդելավորման մեթոդների կիրառմամբ   բնագիտական երևույթների  

        և պրոցեսների մոդելների մշակում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներնն են. 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Նախատեսված է ինքնուրույն աշխատանք՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը  3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում տրված 

սանդղակի): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Կենսաբանության մաթեմատիկական մոդելներ: 

 Շրջակա միջավայրի մաթեմատիկական մոդելավորման հիմունքներ: 

 Խաղերի տեսության մոդելներ օդային ավազանի էկոլոգիայի խնդիրներում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.   А.А. Самарский, А.П. Михайлов. Математическое моделирование.- М.: Физматлит, 2001. 

2.   П.В. Трусов. Введение в математическое моделирование.- М.: Логос, 2005. 

3.   E.A. Bender. An Introduction to Mathematical Modeling.- Dover Publ.,  2007. 

4. W.J. Meyer. Concepts of Mathematical Modeling.- Dover Publ., 2002. 

5. S. Heinz. Mathematical Modeling.- Springer, 2011. 

 



 297 

 

1. 0308/Մ03 2.  Գծային հանրահաշվի հաշվողական ալգորիթմներ 3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2 

6. 2-րդ`գարնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ քննությունների  

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել բարձր չափի գծային հանրահաշվական 

հավասարումների համակարգերի թվային լուծման մեթոդները և հաշվողական ալգորիթմները: 

Դասընթացը ներառում է համակարգերի լուծման ուղիղ և իտերացիոն մեթոդներ, մեծ 

ուշադրություն է հատկացվում վատ պայմանավորված համակարգերի վերապայմանավորման 

հարցերին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 վերարտադրել բարձր չափի գծային համակարգերի լուծման ժամանակակից մեթոդները, 

 ընտրել մատրիցների վերապայմանավորման եղանակները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 լուծել բարձր չափի գծային համակարգերը ուղիղ և իտերացիոն մեթոդներով, 

 գնահատել մատրիցների պայմանավորվածության թիվը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,  

 վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկելու դրանց լուծման եղանակներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա4.  ծրագրավորման խնդիրների լուծման ալգորիթմների նկարագրում և հիմնավորում: 

Ա7.  մաթեմատիկական խնդիրների թվային լուծման մեթոդների ընտրում, հաշվողական  

        ալգորիթմների նկարագրում: 

Բ3.  համակարգչային մաթեմատիկական փաթեթների կիրառում: 

Գ1.  ձեռք բերված տեսական գիտելիքների գործնական կիրառում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Նախատեսված է ինքնուրույն աշխատանք՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը  3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում տրված 

սանդղակի): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Բարձր չափի գծային հանրահաշվական հավասարումների համակարգերի լուծման 

մեթոդների ընդհանուր բնութագրում և դասակարգում: 

 Չեբիշևյան իտերացիոն մեթոդներ: 

 Գրադիենտային իջեցման մեթոդ: 
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 Համալուծ ուղղությունների մեթոդ, համալուծ գրադիենտների մեթոդ: 

 Համակարգերի վերապայմանավորում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

15. O. Axellson. Iterative Solution Methods.- Cambridge University Press, 1994. 

16. Y. Saad. Iterative Methods for Sparse Linear Systems.- SIAM Publ., 2003. 

17. А.А. Самарский, Е.С. Николаев. Методы решения сеточных уравнений.- М.: Наука, 1978. 

18. Л. Хейгеман, Д. Янг. Прикладные итерационные методы.- М.: Мир, 1986. 

 

 

1. 0308/Մ04 2.  Հոծ միջավայրի շարժման մաթեմատիկական մոդելավորում 3.   3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5.  դաս.-2 

6. 2-րդ`գարնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ քննությունների  

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում հոծ միջավայրերի 

շարժման մաթեմատիկական մոդելավորման մասին: Դիտարկվող պրոցեսների 

ուսումնասիրությունը բերվում է մասնական ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների 

համակարգերի համար սկզբնական-եզրային խնդիրների լուծմանը: Դիտարկվում են 

կիրառություններ որոշ դասական խնդիրներում, հատկապես` ալիքային պրոցեսների 

հետազոտման հարցերում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 վերարտադրել հոծ միջավայրում ալիքային պրոցեսների մաթեմատիկական  մոդելավորումը:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 շարժվող հոծ միջավայրերում ընթացող պրոցեսների ուսումնասիրության հարցը բերել 

որոշակի մաթեմատիկական խնդիրների լուծմանը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,  

 վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.  բնագիտական երևույթների և պրոցեսների մաթեմատիկական մոդելավորման  

                    սկզբունքների և մեթոդների ձևակերպում: 

       Ա6.  բնագիտական խնդիրների մաթեմատիկական մոդելների ընտրում և վերլուծում: 

Բ1.  մաթեմատիկական մոդելավորման մեթոդների կիրառմամբ   բնագիտական երևույթների և    

        պրոցեսների մոդելների մշակում: 

       Բ6.  դիֆերենցիալ հավասարումների թվային լուծում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 
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պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Նախատեսված է ինքնուրույն աշխատանք՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը  3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում տրված 

սանդղակի): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Հոծ միջավայրերի շարժումը նկարագրող Կոշիի հավասարումների և համապատասխան 

սկզբնական և եզրային պայմանների արտածում: 

 Պրոցեսը նկարագրող մաթեմատիկական խնդիրների ձևակերպում՝ ինչպես դեֆորմացվող 

պինդ, այնպես էլ հեղուկ և գազ միջավայրերի դեպքում: 

 Հոծ միջավայրում տարբեր տիպի ալիքների տարածման հարցերի ուսումնասիրություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Л.И. Седов. Механика сплошной среды, в 2-х томах.- М.: Наука, 1976. 

2. Н.С. Кошляков, Э.Б. Глинер, М.М. Смирнов. Уравнения в частных производных математической 

физики.- М.: Высшая школа, 1970. 

3. A.J.M. Spencer. Continuum Mechanics.- Dover Publ., 2004. 

4. F. Irgens. Continuum Mechanics.- Springer, 2008. 

 

 

1. 0308/Մ05 
2.  Մաթեմատիկական մոդելավորում կենսաֆիզիկական 

համակարգերում 
3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2 

6. 2-րդ`գարնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ քննությունների  

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում կենսաբանական 

մաթեմատիկական մոդելների կառուցման և վերլուծման մասին: Դասընթացը ներառում է 

կենսաֆիզիկական թաղանթների մոդելավորումը, նյարդային իմպուլների առաջացման ու 

տարածման մոդելների ուսումնասիրությունը:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 սահմանել ժամանակակից կենսաֆիզիկայի հիմնական հասկացությունները, 

 վերարտադրել թաղանթների, նյարդային իմպուլսների առաջացման և տարածման 

մոդելները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 հետազոտել կենսաբանական թաղանթների ձևափոխության և կայունության խնդիրները, 

 կառուցել կենսաբանական տարբեր պրոցեսների մոդելներ և կատարել համապատասխան 

վերլուծություն: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,  

 վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ: 



 300 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.  բնագիտական երևույթների և պրոցեսների մաթեմատիկական մոդելավորման    

        սկզբունքների և մեթոդների ձևակերպում: 

Ա6.  բնագիտական խնդիրների մաթեմատիկական մոդելների ընտրում և վերլուծում: 

Բ1.  մաթեմատիկական մոդելավորման մեթոդների կիրառմամբ   բնագիտական երևույթների և  

        պրոցեսների մոդելների մշակում:     

Գ1.   ձեռք բերված տեսական գիտելիքների գործնական կիրառում 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Նախատեսված է ինքնուրույն աշխատանք՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը  3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում տրված 

սանդղակի): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Կենսաբանական թաղանթների կայունության մոդելավորում: 

 Նյարդային իմպուլսների առաջացման և տարածման մոդելավորում: 

 Երկմակարդակային համակարգի ստոխաստիկ մոդելը: 

 Ֆերմենտատիվ պրոցեսների մաթեմատիկական մոդելավորում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

5. Г.Ю. Резниченко. Математические модели в биофизике и экологии.- М., 2003. 

6. Ю.М. Романовский, Н.В. Степанова, Д.С. Чернявский. Математическое моделирование в 

биофизике.- М., 2004. 

7. К.В. Гардинер. Стохастические методы в естественных науках.- М.: Мир, 1986. 

8. Б.А. Рубин, Ф.Н. Пытьева, Г.Ю. Резниченко. Кинетика биологических процессов.- М.: МГУ, 1987. 

 

 

1. 0308/Մ06 2.  Բազմաչափ միջարկում 3.  6 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2, գործ.- 2 

6. 2-րդ`գարնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով  

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել մի քանի փոփոխականի 

բազմանդամներով միջարկման (ինտերպոլացիայի) տեսությանը: Դասընթացը ներառում է 

միջարկիչ բազմանդամների գոյության և միակության հարցերը, դրանց կառուցումը: Քննարկվում 

են տեսության մի շարք արդիական խնդիրներ և կիրառություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 քննարկել բազմաչափ միջարկման հիմնական խնդիրները, 
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 նկարագրել միջարկիչ բազմանդամների կառուցման եղանակները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 տարբերակել սինգուլյար և ռեգուլյար Հերմիթի միջարկումները և վերջիններիս համար 

ընտրել ճշգրիտ հանգույցներ, 

 հետազոտել բազմաչափ միջարկիչ բազմանդամների գոյության և միակության հարցերը: 

 գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,  

 վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.  

Ա3.  կիրառական խնդիրների լուծման սկզբունքների և եղանակների ձևակերպում և  ընտրում: 

Բ5.  մոտարկման խնդիրների լուծում: 

Գ1.  ձեռք բերված տեսական գիտելիքների գործնական կիրառում: 

    Գ2.  առկա խնդիրների վերլուծում և դրանց լուծման եղանակների առաջարկում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց` համապատասխանաբար 2, 2  միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Նախատեսված են նաև 2 ընթացիկ ստուգումներ՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 1 միավոր արժեքով (75% և ավելի 

մասնակցության դեպքում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Լագրանժի և Նյուտոնի սկզբունքները:  

 Միջարկման ճշգրտության անհրաժեշտ և բավարար պայմանները: 

 Բերզոլարի-Ռադոնի և Չանգ-Յաոյի կառուցվածքները: 

 Գասքա-Մաեզթուի վարկածը: 

 Ռեգուլյար և սինգուլյար Հերմիթի միջարկումներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ph. Davis. Interpolation and Approximation.- Dover Publ., New York, 1975. 

2. B. Bojanov, H. Hakopian, A. Sahakian. Spline Functions and Multivariate Interpolations.- Kluwer 

Academic Publishers, 1993.    

3. G.M. Phillips. Interpolation and Approximation by Polynomials.- Springer, 2003. 

 

 

1. 0308/Մ07 2.  Թվային օպտիմիզացիա 3.  6 կրեդիտ  
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4. 4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2, գործ.- 2 

6. 2-րդ`գարնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով  

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել թվային օպտիմիզացիայի մեթոդները, ուսանողներին 

ծանոթացնել այդ բնագավառում ծագող խնդիրների և դրանց լուծման արդիական մեթոդների հետ: 

Դասընթացը ներառում է ինչպես պայմանական, այնպես էլ առանց պայմանների 

օպտիմիզացիայի խնդիրների թվային լուծման սկզբունքները և եղանակները, համակարգչային 

իրականացումը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 սահմանել էքստրեմալ խնդիրների լուծման սկզբունքները և առանձնահատկությունները, 

 վերարտադրել պայմանական և առանց պայմանների օպտիմիզացիայի թվային լուծման 

եղանակները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 լուծել օպտիմիզացիայի խնդիրները, ընտրելով համապատասխան թվային մեթոդ, 

 մշակել ծրագիր` թվային հաշվարկները կատարելու համար: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,  

 վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա7.  մաթեմատիկական խնդիրների թվային լուծման մեթոդների ընտրում, հաշվողական  

        ալգորիթմների նկարագրում: 

Բ2.  ժամանակակից ծրագրավորման տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման լեզուների և  

        համակարգերի օգտագործում: 

Բ3.  համակարգչային մաթեմատիկական փաթեթների կիրառում: 

Բ7.  օպտիմիզացիայի խնդիրների լուծում:     

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց` համապատասխանաբար 2, 2 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Նախատեսված են նաև 2 ընթացիկ ստուգումներ՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 1 միավոր արժեքով (75% և ավելի 

մասնակցության դեպքում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Թվային օպտիմիզացիայի հիմնական մեթոդների բնութագրում: 
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 Ըստ գրադիենտի իջեցման մեթոդը: 

 Համալուծ գրադիենտների մեթոդը: 

 Նյուտոնի տիպի մեթոդներ, քվազինյուտոնյան մեթոդներ: 

 Պայմանական օպտիմիզացիա, Կուն-Տակերի տեսությունը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. А.Ф. Измайлов, М.В. Солодов. Численные методы оптимизации.- М.: Физматлит, 2005. 

2. J. Nocedal, S.J. Wright. Numerical Optimization.- Springer, 2006. 

3. Ф. Гилл, У. Мюррей, М. Райт. Практическая оптимизация.- М.: Мир, 1985. 

4. Ф.П. Васильев. Численные методы решения экстремальных задач.- М.: Наука, 1988. 

 

 

1. 0308/Մ08 2.  Սպլայնների տեսություն 3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2 

6. 3-րդ`աշնանային կիսամյակ  7. առանց եզրափակիչ գնահատման  

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆունկցիաների մոտարկման խնդիրներում 

լայն կիրառություն ունեցող սպլայնների տեսությանը: Դասընթացը ներառում է քառակուսի, 

խորանարդ և ավելի բարձր կարգի սպլայնների հետազոտությունը: Քննարկվում են սպլայնների 

կառուցման և թվային իրականացման հարցերը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 թվարկել սպլայն-ֆունկցիաների հիմնական հատկությունները և կիրառությունները: 

 նկարագրել սպլայնների կառուցման մեթոդները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 մոտարկել անընդհատ ֆունկցիաները սպլայններով, 

 կիրառել սպլայնները միջարկման խնդիրները լուծելու ժամանակ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,  

 վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա3.  կիրառական խնդիրների լուծման սկզբունքների և եղանակների ձևակերպում և  ընտրում: 

Ա7.  մաթեմատիկական խնդիրների թվային լուծման մեթոդների ընտրում, հաշվողական  

        ալգորիթմների նկարագրում: 

Բ3.  համակարգչային մաթեմատիկական փաթեթների կիրառում: 

Բ5.  մոտարկման խնդիրների լուծում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց` համապատասխանաբար 2, 2 միավոր:  

Նախատեսված են նաև՝ 

-  2 ընթացիկ ստուգումներ՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր առավելագույն արժեքով, 

- ինքնուրույն աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 1 միավոր արժեքով (75% և ավելի 

մասնակցության դեպքում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Սպլայնների տարածությունը և B-սպլայններից բաղկացած բազիսը: 

 Հավասարաչափ մոտարկում սպլայններով: 

 Միջարկում սպլայններով: 

 Բնական սպլայնների տարածությունը: 

 Բնական սպլայնների էքստրեմալ հատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ph. Davis. Interpolation and Approximation.- Dover Publ., New York, 1975. 

2. B. Bojanov, H. Hakopian, A. Sahakian. Spline Functions and Multivariate Interpolations.- Kluwer 

Academic Publishers, 1993. 

3. C. De Boor. A Practical Giude to Splines.- Springer-Verlag, New York, 1975. 

4. L. Schumaker. Spline Functions: Bacic Theory.- Cambridge University Press, 2007. 

5.    Б.И. Квасов. Методы изопараметрической аппроксимации сплайнами.- М.: Физматлит, 2006. 

 

 

1. 0308/Մ09 2.  Ռեգուլյարիզացիայի մեթոդներ 3.   3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2 

6. 3-րդ`աշնանային կիսամյակ  7. առանց եզրափակիչ գնահատման  

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում ոչ կոռեկտ դրված և վատ 

պայմանավորված խնդիրների լուծմանը մոտեցումների մասին: Դասընթացում ուսումնասիրվում 

է այդպիսի խնդիրների թվային լուծման արդյունավետ ռեգուլյարիզացիայի մեթոդը: Մեծ 

ուշադրություն է հատկացվում օպերատորային հավասարումների լուծման իտերացիոն և 

պրոյեկցիոն մեթոդներին:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 տարբերակել վերասերված և վատ պայմանավորված խնդիրները, 

 ձևակերպել այդ խնդիրների լուծման ռեգուլյարիզացիայի սկզբունքը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 լուծել առաջին սեռի ինտեգրալ հավասարումները ռեգուլյարիզացիայի մեթոդով, 
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 գտնել նորմալ համակարգերի լուծումները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,  

 վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա7.  մաթեմատիկական խնդիրների թվային լուծման մեթոդների ընտրում, հաշվողական  

        ալգորիթմների նկարագրում: 

Բ2.  ժամանակակից ծրագրավորման տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման լեզուների և  

        համակարգերի օգտագործում: 

Բ4.  ոչ կոռեկտ և վատ պայմանավորված խնդիրների լուծում: 

Գ1.  ձեռք բերված տեսական գիտելիքների գործնական կիրառում:     

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց` համապատասխանաբար 2, 2 միավոր:  

Նախատեսված են նաև՝ 

-  2 ընթացիկ ստուգումներ՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր առավելագույն արժեքով, 

- ինքնուրույն աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 1 միավոր արժեքով (75% և ավելի 

մասնակցության դեպքում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Քվազիլուծումների մեթոդը: 

 Տիխոնովի ռեգուլյարիզացիայի մեթոդը: 

 Օպերատորական հավասարումների լուծման իտերացիոն մեթոդը: 

 Օպերատորական հավասարումների լուծման պրոեկցիոն մեթոդը: 

 Առաջին սեռի ինտեգրալ հավասարումների լուծման մեթոդները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. А.Н. Тихонов, В.Я. Арсенин. Методы решения некорректных задач.- М.: Наука, 1986. 

2. М.Л. Краснов. Интегральные уравнения.- М.: Наука, 1975. 

3. А.М. Денисов. Введение в теорию обратных задач.- М.: изд-во МГУ, 1994. 

4. V. Morozov. Methods for Solving Incorrectly Posed Problems.- Springer-Verlag, New York, 1984. 

 

 

 

1. 0308/Մ10 2.  Ֆինանսական մաթեմատիկա 3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2 
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6. 3-րդ`աշնանային կիսամյակ  7. առանց եզրափակիչ գնահատման  

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել վերջին տարիներին արդիականացված 

ֆինանսական մաթեմատիկային: Դասընթացում ուսումնասիրվում են ֆինանսական 

մաթեմատիկայի հիմնական բաժինները և հասկացությունները, ֆինանսական գործիքների 

մաթեմատիկական նկարագրությունները: Ներառված են ներդրումների և վարկերի մարման 

վերլուծությունները, արժեթղթերի, պորտֆոլիոների և ռիսկերի գնահատումը և այլն: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ձևակերպել ֆինանսական մաթեմատիկայի հիմնական գաղափարները և մեթոդները, 

 նկարագրել ֆինանսական գործիքները և դրանց մաթեմատիկական մոդելները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 լուծել ֆինանսական մաթեմատիկայի հիմնական խնդիրները, 

 կատարել ֆինանսական հաշվարկներ, 

 գնահատել արժեթղթերը և ֆինանսական ռիսկերը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.  բնագիտական երևույթների և պրոցեսների մաթեմատիկական մոդելավորման    

        սկզբունքների և մեթոդների ձևակերպում: 

        Ա6.  բնագիտական խնդիրների մաթեմատիկական մոդելների ընտրում և վերլուծում: 

Բ1.  մաթեմատիկական մոդելավորման մեթոդների կիրառմամբ   բնագիտական երևույթների  

         և պրոցեսների մոդելների մշակում: 

        Գ1.  ձեռք բերված տեսական գիտելիքների գործնական կիրառում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց` համապատասխանաբար 2, 2 միավոր:  

Նախատեսված են նաև՝ 

-  2 ընթացիկ ստուգումներ՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր առավելագույն արժեքով, 

- ինքնուրույն աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 1 միավոր արժեքով (75% և ավելի 

մասնակցության դեպքում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Դրամական գումարների կուտակում և զեղչում: 

 Ներդրման պրոցեսների գնահատում: 

 Ֆինանսական գործիքներ: 

 Ֆինանսական ռիսկեր, պորտֆոլիոներ: 
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 Օպցիոններ, Բլեք-Շոուլզի մոդելը:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Е.М. Четыркин. Финансовая математика.- М.: Дело, 2004. 

2. Е.В. Ширшов, Н.И. Петрик, А.Г. Тутыгин, Т.В. Меньшикова. Финансовая математика.- М.: 

КНОРУС, 2010. 

3. P. Wilmott, S.D. Howison and J.N. Dewynne. The mathematics of Financial derivatives.- Cambridge 

University Press, 1997. 

4. J.C. Hill. Options, Futures and other Derivative Securities.- Prentice Hall, 1993. 

 

 

1. 0308/Մ11 2.  Կիրառական ֆունկցիոնալ անալիզ 3.   3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2 

6. 3-րդ`աշնանային կիսամյակ  7. առանց եզրափակիչ գնահատման  

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆունկցիոնալ անալիզի կարևոր 

կիրառական նշանակություն ունեցող բաժիններին: Դասընթացը ներառում է ֆունկցիոնալ 

անալիզի գաղափարների և մեթոդների կիրառումը լայն դասի բնագիտական խնդիրների լուծման 

ծամանակ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 նկարագրել ֆունկցիոնալ անալիզի հիմնական կիրառական մեթոդները, 

 ընտրել խնդրի լուծման համապատասխան արդյունավետ մեթոդը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կիրառել ֆունկցիոնալ անալիզի մեթոդները մաթեմատիկայի այլ բնագավառներում 

առաջացող խնդիրներում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա3.  կիրառական խնդիրների լուծման սկզբունքների և եղանակների ձևակերպում և  ընտրում: 

Բ5.  մոտարկման խնդիրների լուծում: 

Գ1.  ձեռք բերված տեսական գիտելիքների գործնական կիրառում: 

Գ2.  առկա խնդիրների վերլուծում և դրանց լուծման եղանակների առաջարկում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց` համապատասխանաբար 2, 2 միավոր:  

Նախատեսված են նաև՝ 

-  2 ընթացիկ ստուգումներ՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր առավելագույն արժեքով, 
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- ինքնուրույն աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 1 միավոր արժեքով (75% և ավելի 

մասնակցության դեպքում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Լրիվ մետրիկական տարածություններ: 

 Բանախի թեորեմը անշարժ կետի մասին, կիրառություններ: 

 Գծային նորմավորված տարածություններ: 

 Գծային ֆունկցիոնալներ, Հան-Բանախի թեորեմը, կիրառություններ: 

 Հավասարաչափ սահմանափակության սկզբունքը, կիրառություններ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. А.Н. Колмогоров, С.В. Фомин. Элементы теории функций и функционального анализа.- М.: Наука, 

1989.  

2. А.В. Балакришнан. Прикладной функциональный анализ.- М.: Наука, 1980 

3. В.И. Лебедев. Функциональный анализ и вычислительная математика.- М.: Физматлит, 2000. 

4. В.А. Треногин. Функциональный анализ.- М.: Физматлит, 2002. 

 

 

1. 0308/Մ12 2.  Հանրահաշվական էվկլիդյան ալգորիթմներ 3.   3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2 

6. 3-րդ`աշնանային կիսամյակ  7. առանց եզրափակիչ գնահատման  

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսոմնասիրել հանրահաշվական մեթոդների կիրառությամբ մշակված 

ալգորիթմները: Հիմնական հանրահաշվական տեսական հիմքը ներառում է էվկլիդյան և 

ֆակտորիալ օղակները և դրանց հոմոմորֆիզմները, օղակների ներդրումը դաշտերի մեջ, Լան-

դաու-Մինյոտի և Ադամարի գնահատականները: Հիմնական ալգորիթմները վերաբերում են 

ֆակտորիալ օղակների վրա մեկ կամ մի քանի փոփոխականի բազմանդամների ամենամեծ 

ընդհանուր բաժանարարի (և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկի) հաշվմանը, տարբեր 

դաշտերի վրա որոշիչների հաշվմանը և այլն: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 նկարագրել հանրահաշվի կիրառությունները հաշվողական խնդիրներում, 

 ընտրել ալգորիթմների կառուցման մեթոդները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 հաշվել դաշտի վրա տրված մեկ փոփոխականի բազմանդամների ամենամեծ ընդհանուր     

     բաժանարարը, 

 հաշվել ամբողջ թվերի օղակի վրա տրված երկու փոփոխականի բազմանդամների համար   

     ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
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 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում:  

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա4.  ծրագրավորման խնդիրների լուծման ալգորիթմների նկարագրում և հիմնավորում: 

Ա7.  մաթեմատիկական խնդիրների թվային լուծման մեթոդների ընտրում, հաշվողական  

        ալգորիթմների նկարագրում: 

Բ2.  հաշվողական ալգորիթմների ծրագրավորում և համակարգչային իրականացում: 

Բ3.  համակարգչային մաթեմատիկական փաթեթների կիրառում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց` համապատասխանաբար 2, 2 միավոր:  

Նախատեսված են նաև՝ 

-  2 ընթացիկ ստուգումներ՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր առավելագույն արժեքով, 

- ինքնուրույն աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 1 միավոր արժեքով (75% և ավելի 

մասնակցության դեպքում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Ալգորիթմական հանրահաշվի համառոտ ներածություն: 

 Էվկլիդեսի ալգորիթմը և էվկլիդեսի ընդհանրացված ալգորիթմը: 

 Լանդաու-Մինյոտի գնահատականները և գործակիցների գնահատման պարզագույն 

կիրառությունները: 

 Մոդուլյար անցումներ ըստ մի քանի մոդուլների, մնացքների մասին չինական թեորեմը 

էվկլիդյան օղակներում: 

 Դաշտի վրա տրված երկու փոփոխականի բազմանդամների համար ամենամեծ 

ընդհանուր բաժանարարի հաշվումը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Վ.Հ. Միքայելյան. Ալգորիթմական հանրահաշիվ: կոմուտատիվ օղակներ և դաշտեր.- ԵՊՀ 

հրատ., 2015. 

2. J.H. Davenport, Y.Siret, E. Tournier. Computer algebra. Systems and algorithms for algebraic 

computation.- London, Academic Press, 1993. 

3. Е. Панкратьев. Элементы компьютерной алгебры.- М.: изд-во МГУ, 2007. 

 

 

1. 0308/Մ13 2.  Մեքենայական ուսուցում 3.   3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2 

6. 3-րդ`աշնանային կիսամյակ  7. առանց եզրափակիչ գնահատման  

8.   Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ մեքենայական ուսուցման տեսական 
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հիմքերի և ալգորիթմների մասին, սովորեցնել մեքենայական ուսուցման ժամանակակից 

մեթոդներն ու մոդելները, ձևավորել գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են մեքենայական 

ուսուցման համակարգերում օգտագործվող ալգորիթմները հասկանալու և կիրառելու համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնել մեքենայական ուսուցման ժամանակակից ձևերը և մոդելները,  

 ընտրել բիզնես-գործընթացներում օգտագործվող դասակարգման արդյունավետ մոդելները  և 

դրանց իրականացման եղանակները:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 իրականացնել կիրառական տարբեր ոլորտներում հավաքագրված տվյալների 

դասակարգում,  

 օգտագործել մեքենայական ուսուցման հիմնական գործիքները և տեխնիկական միջոցները,  

 մեքենայական ուսուցման ինտելեկտուալ մեթոդները կիրառել  տվյալների բազայից 

գիտելիքներ ստանալու և գնահատելու համար:    

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

 օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և 

հաշվետվություններ): 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա1.  մասնագիտական ոլորտում ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների  

        լուսաբանում: 

Ա7.  մաթեմատիկական խնդիրների թվային լուծման մեթոդների ընտրում, հաշվողական  

        ալգորիթմների նկարագրում: 

Բ2.  ժամանակակից ծրագրավորման տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման լեզուների և  

        համակարգերի օգտագործում: 

Գ1.  ձեռք բերված տեսական գիտելիքների գործնական կիրառում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց` համապատասխանաբար 2, 2 միավոր:  

Նախատեսված են նաև՝ 

-  2 ընթացիկ ստուգումներ՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր առավելագույն արժեքով, 

- ինքնուրույն աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 1 միավոր արժեքով (75% և ավելի 

մասնակցության դեպքում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Մեքենայական ուսուցման  նպատակները, խնդիրներն ու կիրառման ոլորտները: 

 Մեքենայական ուսուցման  ձևերը ( ուսուցչով և առանց  ուսուցչի):  

 Պերցեպտրոն, նեյրոնային ցանցեր: 
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 Հակադարձ բաշխման  սխալանքների ալգորիթմը: 

 Որոշումների ծառ (Decision Trees), նրա կառուցման հիմնական ալգորիթմները: 

 Կլաստեր վերլուծություն (դասակարգում առանց ուսուցման): 

 Ոչ հստակ բազմություններ (Fuzzy sets):  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Н.Ю. Золотых. Машинное обучение и анализ данных (Machine Learning and Data Mining), 2016. 

http://www.uic.unn.ru/~zny/ml 

2. К.В. Воронцов. Машинное обучение, 2016, http://www.machinelearning.ru 

3. Р.Г. Степанов. Технология Data Mining: Интеллектуальный анализ данных.-Казань, 2008. 

4. В.Г. Дорогов. Введение в методы и алгоритмы принятия решений.-М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. 

5. J. Han, M. Kamber. Data Mining: Concepts and Technigues, Morgan Kaufmann Publ., 2011. 

 

 

 

1. 0308/Մ14 2.  Համակարգչային գրաֆիկայի մաթեմատիկական հիմունքներ 3.   6 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2, գործ.- 2 

6. 3-րդ`աշնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով  

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել պատկերները որպես կետերի, ուղիղների և կորերի 

համախմբություն: Կատարվում է երկչափ և եռաչափ մաթեմատիկական օբյեկտների` կետերի, 

ուղիղների, ուղղանկյունների, եռանկյունների, կորերի, սպլայնների և մակերևույթների 

ձևափոխությունների երկրաչափական մոդելավորում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնել համակարգչային գրաֆիկայի խնդիրները և մեթոդները, 

 նկարագրել տարբեր տիպի հարթ երկրաչափական պրոյեկցիաները, 

 նկարագրել հարթ և տարածական կորերի ներկայացման եղանակները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 համասեռ կոորդինատների կիրառմամբ մոդելավորել երկչափ և եռաչափ երկրաչափական 

պատկերների ձևափոխություններ` տարբեր տիպի պտույտներ, արտացոլումներ և 

մասշտաբավորումներ, 

 ներկայացնել պատկերի տարբեր տիպի հարթ երկրաչափական պրոյեկցիաները, 

 կազմակերպել արդյունվետ հաշվարկներ պատկերների համակարգչային ներկայացման 

ժամանակ:    

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա1.  մասնագիտական ոլորտում ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների  

http://www.uic.unn.ru/~zny/ml
http://www.machinelearning.ru/
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        լուսաբանում: 

Ա4.  ծրագրավորման խնդիրների լուծման ալգորիթմների նկարագրում և հիմնավորում 

Բ3.  համակարգչային մաթեմատիկական փաթեթների կիրառում: 

Գ1.  ձեռք բերված տեսական գիտելիքների գործնական կիրառում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

    գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց` համապատասխանաբար 2, 2 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Նախատեսված են նաև 2 ընթացիկ ստուգումներ՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 1 միավոր արժեքով (75% և ավելի 

մասնակցության դեպքում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Կետերի, ուղիղների ներկայացումը: 

 Երկչափ ձևափոխությունները և համասեռ կոորդինատները: 

 Հարթ կորերի ներկայացումը: 

 Եռաչափ ձևափոխություններ և պրոյեկցիաներ: 

 Տարածական կորերի ներկայացումը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Д. Роджерс, Дж. Адамс. Математические основы машинной графики- М.: Мир, 2001. 

2. Н.В. Соснин. Компьютерная графика. Математические основы.- Красноярск, 2008. 

3. М.Н. Петров. Компьютерная графика.- СПб.: Питер, 2011. 

4. F. Ganovelli, M. Corsini, S. Pattanaik, M. Di Benedetto. Introduction to Computer Graphics.- CRS Press, 

2014. 

 

1. 0308/Մ15 2.  Հաշվողական հանրահաշվական երկրաչափություն 3.   6 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2, գործ.- 2 

6. 3-րդ`աշնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով 

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել Հաշվողական հանրահաշվական երկրաչափության 

տարրերը: Ներառում է մեկ և մի քանի փոփոխականի բազմանդամներ, աֆինական 

բազմաձևություններ, իդեալներ, Գրյոբների բազիսներ: Քննարկվում է փոփոխականների 

արտաքսումը բազմանդամային հավասարումների համակարգերում: Դիտարկվում են 

ալգորիթմներ հաշվողական խնդիրների լուծման համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
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 Մի քանի փոփոխականի բազմանդամային հավասարումների հետազոտում և լուծում, 

փոփոխականների արտաքսման մեթոդով, 

 Բազմանդամային իդեալների հետ առնչվող տարբեր խնդիրներում Գրյոբների բազիսների 

մեթոդի կիրառումը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 լուծել հաշվողական հանրահաշվական երկրաչափության տարբեր խնդիրներ,  

 մշակել ալգորիթմներ խնդիրների թվային լուծումները ստանալու համար: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա1.  մասնագիտական ոլորտում ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների   

         լուսաբանում: 

Ա7.  մաթեմատիկական խնդիրների թվային լուծման մեթոդների ընտրում, հաշվողական  

        ալգորիթմների նկարագրում: 

Բ3.  համակարգչային մաթեմատիկական փաթեթների կիրառում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն, 

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց` համապատասխանաբար 2, 2 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Նախատեսված են նաև 2 ընթացիկ ստուգումներ՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 1 միավոր արժեքով (75% և ավելի 

մասնակցության դեպքում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Բազմաձևություններ, իդեալներ, ալգորիթմներ: 

 Գրյոբների բազիսներ: 

 Փոփոխականների արտաքսման տեսությունը: 

 Բազմաձևությունների և իդեալների համապատասխանությունը: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

      1. David A. Cox • John Little • Donal O’Shea Ideals, Varieties, and Algorithms, Springer, 2015. 

      2. W. Fulton, Algebraic Curves, New York, 1969.  

      3  R. Walker, Algebraic Curves, Princeton University Press, Princeton, 1950. 

      4. D. Wang, Elimination Methods, Texts and Monographs in Symbolic Computation, 

          Springer, 2001. 
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1. 0308/Մ16 2.  Թվային ազդանաննեի մշակում 3.   6 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2, գործ.- 2 

6. 3-րդ`աշնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով  

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսոմնասիրել թվային ազդանշանների մշակման եղանակները:  

Ուսումնասիրվու է են այդպիսի ազդանշանների Ֆուրյեի ընդհատ և արագ ձևափոխություննեը 

ինչպես նաև Z-ձևափոխությունը: Ներուծվում է փոխանցման ֆունկցիայի գաղափարը և ցույց է 

տրվում թե ինչպես դրա միջոցով նախագծել տարբեր տեսակի թվային զտիչներ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 նկարագրել կոմպլկս անալիզի կիրառությունները ազդանշանների մշական խնդիրներում, 

 ընտրել թվային զտիչների նախագծման եղանակկները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 հաշվել տրված առանձնահատկություններ ունեող զտիչի փոխացման ֆունկցիան 

 նշել փոխանցման ֆունկցիայի զրոները և բևեռները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում:  

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա4. Թվային զտիչների նախագծման ալգորիթմների նկարագրում և հիմնավորում: 

Ա7, հաշվողական  ալգորիթմների նկարագրում: 

Բ2.  հաշվողական ալգորիթմների ծրագրավորում և համակարգչային իրականացում: 

Բ3.  համակարգչային մաթեմատիկական փաթեթների կիրառում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն: 

 գործնական պարապունք: 

 լաբորատոր աշխատանքներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց` համապատասխանաբար 2, 2 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Նախատեսված են նաև 2 ընթացիկ ստուգումներ՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 1 միավոր արժեքով (75% և ավելի 

մասնակցության դեպքում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Թվային ազդանշաններ և համակարգեր: 

 Ֆուրյեի ընդհատ և արագ ձևափոխություններ: 

 Z-ձևափոխություն 
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 Փոխանցման ֆունկցիա: 

 Թվաին զտիչների նախագծում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

4. Monson H. Hayes Digital signal processing. Schaum’s Outline McGRAW-HILL 1999 

5. Sanjit K. Mitra Digital signal processing. Computer-Based Approach McGRAW-HILL 2001 
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3. «ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ, ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐԻ, ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԵՎ 

ՑԱՆՑԵՐԻ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ» 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 

 

1. Ծրագրի անվանումը և   

 մասնագիտության թվանիշը 

Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, 

համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և 

ծրագրային ապահովում 061105.02.7 

 

2. Բուհը  Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ) 

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է  – 

4. Շնորհվող որակավորումը Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի 

մագիստրոս 

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական    

    տարին 

2017/2018  

6. Ուսումնառության լեզուն Հայերեն 

7. Ուսուցման ձևը Առկա 

 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները / պահանջները 

Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում. 

 տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող 

դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է մրցույթային հիմունքներով՝ նախորդ 

ուսումնառության ընթացքում ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքների հիման 

վրա, 

 այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ  համարժեք որակավորում ունեցող 

դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է մրցույթային հիմունքներով՝ տվյալ 

մասնագիտության բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման քննական ծրագրերին 

համապատասխան անցկացված քննությունների արդյունքների հիման վրա: 

Ընդունելությունը կատարվում է  Երևանի պետական համալսարանի մագիստրատուրայի 

ընդունելության կանոնակարգի համաձայն:  
 

9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագրի նպատակն է նախապատրաստել գիտահետազոտական ոլորտում և արդյունաբերության մեջ 

ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների մասնագետներ, ովքեր ունակ կլինեն.  

 օգտագործել ժամանակակից ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները, ծրագրավորման լեզուներ և 

համակարգեր (բնագիտական խնդիրների լուծման համար), 

 մասնակցել ժամանակակից ծրագրավորման համակարգերի ստեղծմանը, 

 զարգացնել տեսությունները, որոնց վրա հիմնված են ժամանակակից ինֆորմացիոն 

տեխնոլոգիաները և ծրագրավորման համակարգերը: 

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 
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Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

Ա1.   մասնագիտական ոլորտում լուսաբանել ժամանակակից ինֆորմացիոն 

տեխնոլոգիաները,  

Ա2.   պլանավորել և կատարել գիտական հետազոտություններ, 

Ա3.   ձևակերպել և ընտրել կիրառական խնդիրների լուծման սկզբունքները և 

եղանակները,     
Ա4.   նկարագրել և հիմնավորել ալգորիթմները ծրագրավորման խնդիրների 

լուծման համար, 

Ա5     գիտակցել, թե որ տեսությունների վրա են հիմնված ժամանակակից 

ծրագրավորման համակարգերը և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները, 

Ա6.   ընտրել ծրագրավորման լեզու, ծրագրավորման համակարգ, օպերացիոն 

համակարգ տրված խնդրի լուծման համար: 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Բ1.   զարգացնել տեսությունները, որոնց վրա հիմնված են ժամանակակից 

ծրագրավորման համակարգերը և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները, 

Բ2.   օգտագործել ժամանակակից ծրագրավորման տեխնոլոգիաներ, 

ծրագրավորման լեզուներ և համակարգեր, 

Բ3.    մասնակցել նոր ծրագրավորման համակարգերի ստեղծմանը, 

Բ4.   օգտագործել նախագծման մեթոդները` ալգորիթմների և ծրագրային 

համակարգերի համար, 

Բ5.   կիրառել ուսումնասիրված մեթոդները ծրագրային համակարգերի 

տեստավորման համար, 

Բ6.   օգտագործել տեղեկատվության պահպանման և կառավարման 

տեխնոլոգիաները: 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ1.   ձեռք բերված տեսական գիտելիքների գործնական կիրառում, 

Գ2.   վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ, 

Գ3.   օգտվել մայրենի և օտար լեզուներով գիտական գրականությունից, 
     Գ4.   մայրենի և օտար լեզուներով զեկուցումների պատրաստում, աշխատանքի արդյունքների 

ներկայացում: 
 

 

 

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը 

Կցված է 

 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը  

Կցված է 
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13. Գնահատման ձևերը 

Դասավանդվող առարկաներից անցկացվում են. 
  ընթացիկ քննություններ,  
 ընթացիկ ստուգումներ, 
  եզրափակիչ  քննություններ,  
 ինքնուրույն աշխատանքներ, 
  ստուգարքներ: 

Ծրագիրն ավարտվում է ավարտական աշխատանքի պաշտպանությամբ: 
 

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները  

Ստացված որակյալ և համակողմանի գիտելիքների շնորհիվ մագիստրոսական ծրագրով ուսանած 

շրջանավարտները կարող են աշխատանքի ընդունվել  

 ՀՀ բուհերում,  

 գիտական կազմակերպություններում և ձեռնարկություններում, 

  բանկային և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտներում (մասնավորապես`ՀՀ ԳԱԱ 

ինստիտուտներում, «Հայկական ծրագրեր», «Սինոփսիս», «Ինստիգեյթ Ռոբոտիքս» 

ընկերություններում):  

 

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են ժամանակակից սարքավո-

րումներով  և ծրագրային միջոցներով ապահովված համակարգչային լսարաններ:  

 

 

 

 

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք   

       օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս 

 «Ինֆորմատիկա (Համակարգչային գիտություն)» մասնագիտության պետական կրթական 

չափորոշիչ: 

 ՀՀ կրթական որակավորումների ազգային շրջանակ: 

 Եվրոպական կրթական տարածքի որակավորումների շրջանակի մակարդակների 

նկարագրիչները, որոնք հիմք են հանդիսացել կրթական վերջնարդյունքները սահմանելիս:  

17. Դասախոսական կազմին ներկայացող պահանջներ 

1. Ընդհանրական կարողություններ 

• դասընթացի աշխատանքային ծրագիր (աշխատանքային պլան) կազմելու հմտություն, 

• դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ ուսուցման 

տեխնիկաների         կիրառման կարողություն, 

• բազմաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային 

տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու կարողություն, 

• ինֆորմատիկայի ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանք իրականացնելու 

հմտություն, 
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• Ուսանողական գիտահետազոտական աշխատանքները ղեկավարելու կարողություն, 

• լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն, 

• հետազոտության արդյունքները գրավոր ճշգրիտ ձևակերպելու կարողություն, 

• Անգլերեն լեզվի իմացություն (առնվազն B1 մակարդակին համապատասխան), 

• համակարգչային հմտություններ (MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում ), 

• ժամանակակից սոցիալական հարթակներից օգտվելու կարողություն, 

• լուսացուցադրություններ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություն, 

• դասընթացներ կազմելու, կրթական վերջնարդյունքներ սահմանելու, դասավանդման և 

գնահատման արդյունավետ եղանակներ ընտրելու փորձառություն և գիտելիքներ, 

• մասնագիտական բարձր մակարդակով դասընթացի նյութերը կազմելու կարողություն 

(տեղեկագրեր, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, մենագրություններ և այլն), 

ուսանողների հետաքրքրվածությունն ու գործուն  ներգրավվածությունը ապահովելու 

կարողություն, 

• դասաժամանակի պլանավորման, ռացիոնալ բաշխման  և կառավարման 

կարողություն, 

2. Մասնագիտական կարողությունները  գիտելիքները ըստ ոլորտների 

• ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի հիմնական դրույթների և 

զարգացման արդի միտումների վերաբերյալ գիտելիքներ, 

• մաթեմատիկական մոդելավորման հիմունքների իմացություն, գիտելիքներ դիսկրետ և 

անընդհատ մոդելների վերաբերյալ, 

• դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի հիմնադրույթները 

պարունակող բուլյան ֆունկցիաների, ալգորիթմների տեսության, մաթեմատիկական 

տրամաբանության,  գրաֆների տեսության, կոմբինատոր ալգորիթմների, 

գործողությունների հետազոտման առարկաների հիմունքների իմացություն և 

պատկերացում դրանց արդի զարգացումների վերաբերյալ, 

• տեղեկացվածություն ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտում զարգացման 

միտումների վերաբերյալ, ալգորիթմական որոշ լեզուների ,էհմ ճարտարապետության, 

տվյալների կառուցվածքների, տվյալների հենքերի, տեղեկատվական անվտանգության 

հիմունքներ  տիրապետում, 

3. Ընդհանուր պահանջներ 
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• գիտական աստիճան կամ կոչում ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 

ոլորտում, կամ որոշ դեպքերում տվյալ կամ հարակից մասնագիտությամբ ստացած 

մագիստրոսի կոչում, 

• վերջին 5 տարում առնվազն 3 գիտական կամ մեթոդական հրատարակությունների 

առկայություն, 

• վերջին 5 տարում առնվազն 2 մասնակցություն գիտաժողովների կամ 

աշխատաժողովների, 

• վերջին 5 տարում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային վերապատրաստման, 

որակավորման բարձրացման դասընթացների, 

• ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը պետք 

է լինի առնվազն 4.0 միավոր: 

 

 



«ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ, ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐԻ, ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԵՎ ՑԱՆՑԵՐԻ 

 ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԵՎ  ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ» 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ  ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ 
 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ա1 
մասնագիտական ոլորտում լուսաբանել ժամանակակից 

ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները  
Բ1 

զարգացնել տեսությունները, որոնց վրա հիմնված են ժամանակակից 

ծրագրավորման համակարգեր և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 

Ա2 
պլանավորել և կատարել գիտական հետազոտություններ  

 
Բ2 

օգտագործել ժամանակակից ծրագրավորման տեխնոլոգիաներ, 

ծրագրավորման լեզուներ և համակարգեր 

Ա3 
ձևակերպել և ընտրել կիրառական խնդիրների լուծման սկզբունքները 

և եղանակները 
Բ3 մասնակցել նոր ծրագրավորման համակարգերի ստեղծմանը 

Ա4 
նկարագրել և հիմնավորել ալգորիթմները ծրագրավորման խնդիրների 

լուծման համար 
Բ4 

օգտագործել նախագծման մեթոդները ալգորիթմների և ծրագրային 

համակարգերի համար 

Ա5 
գիտակցել, թե որ տեսությունների վրա են հիմնված ժամանակակից 

ծրագրավորման համակարգերը և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները 
Բ5 

կիրառել ուսումնասիրված մեթոդները ծրագրային համակարգերի 

տեստավորման համար 

Ա6 
ընտրել ծրագրավորման լեզու, ծրագրավորման համակարգ, 

օպերացիոն համակարգ տրված խնդրի լուծման համար 
Բ6 

օգտագործել տեղեկատվության պահպանման և կառավարման 

տեխնոլոգիաները 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ   

Գ1 ձեռք բերված տեսական գիտելիքների գործնական կիրառում Գ3  մայրենի և օտար լեզուներով գիտական գրականությունից  օգտվելը  

Գ2 
վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման 

եղանակներ 
Գ4 

 մայրենի և օտար լեզուներով զեկուցումների պատրաստում,   

 աշխատանքի արդյունքների ներկայացում 
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը Մոդուլի 

թվանիշը 

Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ  ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ                    

Ընդհանուր դասընթացներ                    

Օտար լեզու-1 1602/Մ01                 + + 

Օտար լեզու-2 1602/Մ02                 + + 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում-1 0309/Մ01 +        +      +    

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 0307/Մ01  +             +    

Մասնագիտական դասընթացներ                    

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները  0307/Մ02   +      +      + +   

Ծրագրավորման լեզուների սեմանտիկա 0309/Մ02 +        +      + +   

Մատրիցային անալիզ 0308/Մ01   + +           + +   

Մասնագիտացման դասընթացներ                    

Պարտադիր                    

Տվյալների հենքերի կառավարում 0308/Մ03   +        + +   +    

Կոմպյուտերային ցանցերի կազմակերպում, արձանագրություններ 0308/Մ04 +  +       +     +    

JAVA լեզու 0308/Մ05    +     +  +    +    
Տիպերը և իմաստաբանական վերլուծությունը ծրագրավորման 

լեզուներում 
0308/Մ06     +   +  +     +    

Տրամաբանական ծրագրավորման հիմունքներ 0308/Մ07     +   +  +     +    

Արհեստական բանականության հիմունքներ 0308/Մ08   +   +    +     +    
Կամընտրական                    

Զուգահեռ և բաշխված ծրագրավորում 0308/Մ09      +   +      +    

Կոմպիլյատորների կառուցման հիմունքներ 0308/Մ10    +       +    +    

Տեղեկատվության պահպանում և կառավարում 0308/Մ11 +  +          +   +   

Ծրագրային համակարգերի տեստավորում և որակի ապահովում 0308/Մ12 +    +       +   +    

Տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծություն 0308/Մ13      +   + +     +    

Գիտելիքների բազաների օպտիմիզացում և իրականացում 0308/Մ14      +  +  +     +    

Կանխատեսման մոդելների կիրառումը գործարարության մեջ 0308/Մ15 +        +      +    

Նախագծման ձևանմուշներ 0308/Մ16   +        +    + +   

Մեծ տվյալների արդյունավետ օգտագործում և վերլուծություն 0308/Մ17 +        +      +    
ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ                    

Գիտական սեմինար  + +      + + +      + + + 
Մասնագիտական պրակտիկա   + + +     +  + +   + +   
Մագիստրոսական թեզ   + + + + +  + +  + +   + + + + 



 

«ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ, ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐԻ, ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԵՎ   

ՑԱՆՑԵՐԻ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ» 

 
1. 1602/M01 

 

2. Օտար լեզու-1 

 

3. 6 կրեդիտ 

4. 4 ժամ/ շաբ. 5. 60 ժամ (գործնական) 

  

6. 1-ին կիսամյակ 

 

7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական 

կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ 

ոլորտներում, 

 խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական 

յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,  

 ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, 

 զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

17. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները 

(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց 

բովանդակությունն ու կառուցվածքը, 

18. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ 

գործածության նպատակդրմամբ, 

19. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն 

աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

20. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական 

վերլուծություն և թարգմանություն, 

21. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, 

ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել 

մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ, 

22. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ, 
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գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը, 

23. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների, 

հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

24. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ 

ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և 

ներկայացնելու նպատակով: 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է 

համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի 

(CEFR-ի) B2 մակարդակին: 

10.  Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 

7. օտար (անգլերեն) լեզվի իմացություն այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական 

բնույթի տեղեկատվություն քաղելու օտարալեզու աղբյուրներից, 

8. օտար (անգլերեն) լեզվով ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարի իմացություն այն 

ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի հաղորդակցում իրականացնելու, 

ինչպես նաև տեքստերի ընթերցման և թարգմանության համար, 

9. օտար լեզվով կազմել հստակ, լավ կառուցված տեքստ մասնագիտական թեմայի 

վերաբերյալ, նկարագրել իր փորձն ու իրադարձություններ, ներկայացնել սեփական 

կարծիքների և նպատակների հիմնավորումները: 

 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

27. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

28. անհատական և խմբային աշխատանք, 

29. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք, 

30. ինքնուրույն աշխատանք, 

31. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի 

իրականացում), 

32. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում, 

33. իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

 

12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է բանավոր քննությամբ՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր. 
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9. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում, 

10. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում, 

11. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ, 

12. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ: 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

9. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական 

յուրահատկությունները: 

10. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար 

(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում: 

11. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների, 

գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների, 

էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները: 

12. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների 

ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության 

առանձնահատկությունները: 

 

14.  Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

      1.     John M.Swales,Christine B. Feak 

          “ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide. 

          The University of Michigan Press, USA,2003 

 

       2.   John M Swales and Christine B.Feak 

         “Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA 
 

       3.Developmental Mathematics for College Students,   Alan S. Tussy,  R. David Gustafson, 2002 

 

       4.Calculus  (fourth edition)   Jammes  Stewart,   Mc Master University   1999 

           

        

 

1. 1602/Մ02 2.  Օտար լեզու-2 3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5. գործ.-2 

6. 2-րդ`գարնանային կիսամյակ  7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,  

 ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին, 
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 ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել 

թեստավորման հիմնական սկզբունքներին, 

 ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան        

(B2-C1), 

 նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքները և պահանջները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական 

չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան, 

 արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր խոսքով: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները: 

10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

     Գ3.   օգտվել մայրենի և օտար լեզուներով գիտական գրականությունից, 

     Գ4.   մայրենի և օտար լեզուներով զեկուցումների պատրաստում, աշխատանքի արդյունքների 

ներկայացում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման միջոցով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները: 

 Լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման հիմանական 

սկզբունքները: 

 Լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը: 

 Միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
1.   Debora Philips. "Longman Preparation Course for the TOEFL IBT".- Longman Publ., 2007. 

2.   Bruce Rogers. "The Complete Guide for the TOEFL IBT Test Preparation".- Thomson Publ., 2007. 

3.   Boston Educational Service "Official ITEP Preparation Guide", Create Spase Independent Publishing  

     Platform, 2014. 

4.   ETS "The Official Guide to the TOEFL Testing.- McGraw-Hill Education, 2012. 

5.   Pauline Gullen. "The Official Cambridge Guide to IELTS".- Cambridge English, 2014. 

6.   Kaplan "IELTS Premier".- Kaplan Publ., 2016. 
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1. 0309/Մ01 
2.  .Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական 

ոլորտում  
3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5.   գործն.- 2 

6. 1-ին`աշնանային կիսամյակ  7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել Web-կիրառություններ և ծառայություններ 

ստեղծելու հիմնական մեթոդներն ու տեխնոլոգիաները: Դիտարկվում են կիրառությունների 

նախագծման ստանդատ միջոցները, բազմահոսքային, ցանցային ծրագրավորման 

միջոցները, ինչպես նաև բազաների հետ աշխատանքը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ընտրել տարբեր տիպի կլիենտ-սերվեր կիրառությունների մշակման ձևեր և 

մեթոդներ, 

  նկարագրել Web-ռեսուրսների ստեղծման և իրականացման հիմնական 

միջոցներն ու  ստանդարտները  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կառուցել և իրականացնել WEB կիրառություններ, WEB- ծառայություններ, 

  օգտագործել տվյալների փոխանցման ստանդարտ միջոցները, 

 կիրառել ինտերնետ ռեսուրսների մշակման հիմնական սկզբունքները:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.   ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն 

ու եղանակները,  

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

Գ2.    վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական 

 բանավոր քննարկումներ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Web կիրառությունների նախագծման ձևերն ու մեթոդները, դրանց մշակման ծրագրային 

միջոցները, ASP.NET միջավայր: 

 կիրառությունների բաղադրիչները, սերվերային ղեկավարող էլեմենտներ, 

պատահարների ղեկավարում: 
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 Մաստեր-էջեր, օգտվողի ղեկավարման տարրերի ստեղծում, պրոֆիլներ, նրանց 

խմբերը,  դիսպեչեր, Editor, Catalog. Connections զոնաների օգտագործում: 

 Web-ծառայությունների ճարտարապետությունը, SOAP արձանագրություններ, 

ծառայության ստեղծում, մեթոդի մշակում, թեստավորում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

13. Уотсон Карли, Нейгел и др., Visual C# 2008: Базовый курс, перевод с англ. , М.: ООО ”Вильямс”,  

2009. 

14. А.Элиенс, Принципы объектно-ориентированной разработки программ. М, 2002 

15.  Карли У., Кристиан Н. и др., Microsoft Visual С# 2008: Базовый курс, "Диалектика" М., 2009. 

16. 1Tony N, Mike Snell, Web Applications Development with Microsoft .NET Framework, Microsoft  

Press, 2010. 

17.  Jacob H., Jon D., Developing Web Applications with MS VB .Net and MS VC# .Net, 2007 

 

 
 
 
 

1. 0307/Մ01 2.  Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-1, գործ.-1  

6. 1-ին`աշնանային կիսամյակ  7. Ստուգարք 

8.  Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ուսանողներին ծանոթացնել գիտական հետազոտությունների հիմնական սկզբունքներին և 

մեթոդներին: Դասընթացը ներառում է այդպիսի հարցեր, ինչպիսիք են գիտական հետազոտության 

նպատակն ու պլանավորումը, խնդրի լուծման մեթոդի ընտրությունը, ստացված արդյունքների 

վերլուծումը, ձևակերպումը և ներկայացումը:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 հիմնավորել գիտական հետազոտության նպատակը և կանոնակարգված մոտեցումը, 

 պլանավորել գիտական հետազոտությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 մշակել և կիրառել գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման մեթոդներ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա2.   պլանավորել և կատարել գիտական հետազոտություններ, 

Գ1.   ձեռք բերված տեսական գիտելիքների գործնական կիրառում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Գիտական հետազոտությունների պլանավորում: 

 Խնդրի լուծման սկզբունքներն ու մեթոդները: 

 Հետազոտությունների ներկայացման տեքստային, մաթեմատիկական և գրաֆիկական 

միջավայրերը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. В.В. Кукушкина. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров)//учебное 

пособие..-М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

2. Т.В. Меледина, М.М. Данина. Методы исследования и обработки результатов научных 

исследований.-СПб.: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2015. 

3. С.А. Петрова, И.А. Ясинская. Основы исследовательской деятельности.-М.: ФОРУМ, 2010. 

4. E. Bright Wilson, Jr. An Introduction to Scientific Research.- Kendle Publ., 2013. 

5. Darchi J. Harland. STEM: Student Research Handbook.- NTA Press, Arlington, Virginia, 2011. 

 

 

1. 0307/Մ02 2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները 3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2 

6. 1-ին`աշնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8.  Դասընթացի նպատակն է` 

 Թյուրինգյան հաշվարկելիության հիման վրա ծանոթացնել հաշվարկելիության բարդության 

հիմնական բնութագրիչների, նրանց փոխկապակցվածության, հիմնական հատկությունների հետ:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 տարբերակել հաշվարկելիության բարդության հիմնական բնութագրիչները, 

 համեմատել տարբեր սարքերով հաշվարկելիության բարդության բնութագրիչները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 առաջարկել խնդիրների լուծման օպտիմալ ալգորիթմներ,  

 գնահատել հաշվարկելիության բարդության բնութագրիչները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,  

 վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա6.  տիրապետել դիսկրետ մաթեմատիկայի եւ տեսական ինֆորմատիկայի հիմնական 

մոդելներին եւ մեթոդներին: 

Բ2.   օգտագործել ժամանակակից ծրագրավորման տեխնոլոգիաներ, ծրագրավորման 

լեզուներ և համակարգեր:    

Գ1.  գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

Գ2.  վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Ընդհանուր բարդության տեսության հիմնախնդիրները: 
 Թյուրինգյան հաշվարկելիության բարդության հիմնական բնութագրիչները և նրանց 

փոխկապակվածությունը: 
 Հետքի գաղափարը, Բարզդինի թեորեմը: 

 Թեորեմ բարդության բնութագրիչների մեռյալ գոտիների վերաբերյալ: 

 Ցեյտինի, Ռաբինի թեորեմները:Բլյումի թեորեմը արագացման վերաբերյալ: 

 Բարդության բնութագրիչների վերին և ստորին գնահատականներ ստանալու մեթոդները: 
Բարդության հիմնական դասերը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

13.  Барздинь Я.М., Сложность распознавания симметрии на машинах Тьюринга, Проблемы 

кибернетики, 15, 1965, 245-248. 

14. Трахтенброт Б.А., Сложность алгоритмов и вычислений, Новосибирск, НГУ, 1967. 

15. Цейтин Г.С., Оценка числа шагов при применении нормального алгоритма, Математика в СССР  

за 40 лет, т. 1, М., 1959, 44-45. 

16. Blum M., Recursive functions theory and speed of computations, Canad. Math. Bull., 9, 1966, 6, 745-

750. 

17. Blum M., A machine independent theory of the complexity of recursive functions, J. Assoc. Comp. 

Math., 14, 1967, 322-337. 

18. Rabin M.O., Speed of computation of functions and classification of recursive sets, Bull. Rec. Counc. 

of Israel, 8F, 1959, 69-70. 
 

 

1. 0309/Մ02 2. Ծրագրավորման լեզուների սեմանտիկա 3. 6 կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս. 2  ,  գործ.-2 

6.1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է ներմուծել հիմնական սեմանտիկայի գաղափարը 

պրոցեդուրային, ֆունկցիոնալ և տրամաբանական ծրագրավորման լեզուների համար: 

Ուսումնասիրել -հաշվի հիմունքները: Սահմանել հիմնական սեմանտիկան ֆունկցիոնալ 

ծրագրերի համար: Ծրագրավորել Lisp լեզվով: 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը  ունակ կլինի 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 վերարտադրել -հաշվի հիմունքները, 

  կիրառել -հաշվի մեթոդները ֆունկցիոնալ ծրագրերի հիմնական սեմանտիկա որոշելու 

համար: 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 ներկայացնել Lisp ծրագիրը -հաշվում, հավասարումների համակարգի միջոցով, 

 ստանալ ֆունկցիոնալ ծրագրերի հիմնական սեմանտիկայի ներկայացումը -թերմով, 

 ծրագրավորել Lisp լեզվով: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում:  
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 

Ա3. ձևակերպել և ընտրել կիրառական խնդիրների լուծման սկզբունքները և եղանակները, 

Բ4. օգտագործել նախագծման մեթոդները` ալգորիթմների և ծրագրային համակարգերի  

համար, 

 Գ1. ձեռք բերված տեսական գիտելիքների գործնական կիրառում, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ,  

 գործնական պարապմունքներ,  

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

 

1-ին ընթացիկ քննություն. Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների 

քայլը՝ 0,5։ 

2-րդ ընթացիկ քննություն. Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

Ինքնուրույն աշխատանք. առավելագույնը 3 միավոր՝ տնային առաջադրանքների 

կատարման և ընթացիկ առաջադիմության համար: 

 

13, Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

 -հաշվի հիմունքները: 

  Ֆունկցիոնալ ծրագրերի հիմնական սեմանտիկա: 

 Ծրագրավորում Lisp լեզվով 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

 
24. Barendregt H. P. The Lambda Calculus. Its Syntax and Semantics. // North Holland Pub. Comp., 1981, 

1985, College Publications, 2012. 

25. Henderson P. Functional Programming. Application and Implementation. // Prentice-Hall Int.,  

1980. 
26. Хювенен Э. Сеппянен Й. Мир Лиспа. Введение в язык Лисп и функциональное  

программирование (в 2-х томах). // Москва, «Мир», 1990. 

27. 4. Nigiyan S.A., Avetisyan S.A. Semantics of Untyped Functional Programs. // Programming and 

Computer Software, Vol.28, N3, 2002. 
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1. 0308/Մ01 2.  Մատրիցային անալիզ 3.  6 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 4 

6. 1-ին`աշնանային կիսամյակ  7. եզրափակիչ գնահատումով  

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մատրիցների տեսության առավել 

կիրառական նշանակություն ունեցող բաժիններին: Ուսումնասիրվում են մատրիցների 

հիմնական դասերը, մատրիցային վերլուծությունները, մատրիցների ընդհանրացված 

հակադարձումը, սեփական արժեքների տեղայնացման հարցերը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 վերարտադրել մատրիցների տեսության կարևոր կիրառական բաժինները, 

 կիրառել մատրիցային մեթոդները հաշվողական խնդիրներում: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարել մատրիցային վերլուծություններ գծային հանրահաշվի թվային մեթոդներում,  

 կիրառել մատրիցների ընդհանրացված հակադարձները փոքրագույն քառակուսիների 

խնդիրներում, 

 գտնել մատրիցների սեփական արժեքների տեղայնացումը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա3.  կիրառական խնդիրների լուծման սկզբունքների և եղանակների ձևակերպում և ընտրում: 

Ա4.  ծրագրավորման խնդիրների լուծման ալգորիթմների նկարագրում և հիմնավորում: 

    Գ1.  ձեռք բերված տեսական գիտելիքների գործնական կիրառում: 

    Գ2.  առկա խնդիրների վերլուծում և դրանց լուծման եղանակների առաջարկում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`9 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 3 միավոր:  

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը  3 միավոր արժեքով (ըստ կարգում տրված 

սանդղակի): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Հատուկ տեսքի մատրիցներ` հերմիտյան, դրական որոշյալ և դրական կիսաորոշյալ,     

ունիտար, եռանկյուն, եռանկյունագծային և այլն: 

 Հիմնական մատրիցային վերլուծությունները և դրանց կիրառությունները հաշվողական 

ալգորիթմներում: 
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 Փոքրագույն քառակուսիների խնդիրը և մատրիցների ընդհանրացված հակադարձումը: 

 Մատրիցի սեփական արժեքների տեղայնացում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

6. Р. Хорн, Ч. Джонсон. Матричный анализ.- М.: Мир, 1989. 

7. Д. Уоткинс. Основы матричных вычислений.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

8. G.H. Golub, C. Van Loan. Matrix Computations.- The Johns Hopkins University Press, 1996. 

9. A. Ben-Israel, T.N.E. Greville. Generalized Inverses: Theory and Applications.- Canadian Mathematical 

Society, 2002. 

10. C. Meyer. Matrix Analysis and Applied Linear Algebra.- SIAM, 2000. 

 

 

1. 0309/Մ03 2.  Տվյալների հենքերի կառավարում 3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5.   դաս.- 2 

6. 2-րդ`գարնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ գնահատման  

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

Ծանոթացնել ուսանողների տվյալների հենքերի կառավարման համակարգերի 

ճարտարապետությանը և տվյալների հենքերի օպտիմալ նախագծման հիմնական 

սկզբունքներին: Ուսումնասիրել աղյուսակների ինդեքսավորման սկզբունքները, 

հարցումների լեզվի իրականացման հիմնական ալգորիթմները: Ուսումնասիրել 

հարցումների կատարման ալգորիթմները, դրանց գնահատման սկզբունքները և 

օպտիմիզացիայի մեթոդները:  

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ընտրել տվյալների հենքերի կառավարման համակարգ մաքսիմալ համապատասխան  

առարկայական տիրույթի պահանջներին, 

 որոշել տվյալների հենքում անհրաժեշտ ինդեքսները, գնահատել սահմանված 

ինդեքսների ազդեցությունը համակարգի աշխատանքի էֆեկտիվության վրա, 

 գնահատել հարցումների կատարման արագությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վերլուծել տվյալների հենքերի ղեկավարման համակարգի արդյունավետությունը, 

  կառուցել կոռեկտ ինդեքսներ տվյալների հենքում ապահովելով հենքում 

հարցումների արդյունավետություն, 

 կազմել հարցումներ և/կամ կատարել հարցումների ձևափոխություններ 

բարձրացնելով դրանց կատարման արագությունը: 

 գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
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 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.   ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան 

մեթոդներն ու եղանակները,  

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

Գ2.    վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն 

 բանավոր քննարկումներ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր՝ առավելագույնը 9 միավոր, քննական տոմսը 

պարունակում է 3 հարց. յուրաքանչյուրը 3 միավոր։ 

Ինքնուրույն աշխատանք. Առավելագույնը 8 միավոր, անհատական տնային առաջադրանք։  

Մասնակցություն դասընթացին. Առավելագույնը 3  միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Տվյալների պահպանման սկզբունքները, տվյալների էլեմենտների ներկայացման 

ձևերը: 

 Ինդեքսների կառուցվածքները, բազմաչափ և կետային ինդեքսներ: 

 Հարցումների կատարման ալգորիթմներ, հարցումների թարգմանություն և  

օպտիմիզացիա 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

18. Гарсиа-Молина Г., Ульман Д., Уидом Д. Системы баз данных. Полный курс. 2004, 

Вильямс. 

19. Дейт К. Введение в системы баз данных. 8-е издание 2006, Вильямс 

20.  Виейра Р. Программирование баз данных Microsoft SQL Server 2005 Базовый курс. М. 

«Диалектика». 2007 

 

 

1. 0309/Մ04 
2.  Կոմպյուտերային ցանցերի կազմակերպում,  

արձանագրություններ 
3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5.   դաս.- 2 

6. 2-րդ`գարնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ գնահատման  
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8. Դասընթացի նպատակն է՝ ծանոթանալ կոմպյուտերային ցանցերի նախագծման 

խնդիրներին և դրանց լուծման ձևերին, ծանոթանալ ցանցերի ճարտարապետությանը, 

ցանցային տեխնոլոգիաներին: ՈՒսումնասիրել ցանցային արձանագրությունները և նրանց 

աշխատանքի առանձնահատկությունները: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնել ցանցային տեխնոլոգիաների աշխատանքի սկզբունքները, 

 դասակարգել երթևեկման արձանագրությունների տեսակները և նրանց 

աշխատանքը, 

  նկարագրել հասցեավորման եղանակները կոմպյուտերային ցանցերում, 

նրանց ում առաջացած խնդիրները և դրանց լուծման որոշակի ձևերը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Նախագծել և կառուցել լոկալ կոմպյուտերային ցանց: 

 գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.   ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան 

մեթոդներն ու եղանակները,  

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

Գ2.    վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն 

 բանավոր քննարկումներ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր՝ առավելագույնը 9 միավոր, քննական տոմսը 

պարունակում է 3 հարց. յուրաքանչյուրը 3 միավոր։ 

Ինքնուրույն աշխատանք. Առավելագույնը 8 միավոր, անհատական տնային առաջադրանք։  

Մասնակցություն դասընթացին. Առավելագույնը 3  միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Կոմուտացիայի մեթոդներ: 

  Ethernet , Token Ring, FDDI տեխնոլոգիաներ:  

 Երթևեկման արձանագրությունների տեսակները: Երթևեկման աղյուսակ: 

 Հասցեավորումը IP ցանցերում: IP արձանագրություն: 
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 Փոփոխական երկարությամբ դիմակ: 

 Պայքար կեղծ ճանապարհների դեմ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

21. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер – Компьютерные сети, Питер, 2007 

22. Э. Таненбаум – Компьютерные сети, Питер, 2002 

23. Бэрри Нанс – Компьютерные сети, М.:БИНОМ, 1995 

24. Крейг Хант – Персональные компьютеры в сетях TCP/IP, К.:BHV,1997 

 

 

1. 0309/Մ05 2.  Java լեզու 3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5.   դաս.- 2 

6. 2-րդ`գարնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ գնահատման  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Դասընթացում ուսումնասիրվում են Java ծրագրավորման լեզվի օբյետային-կողմնորոշված  

միջոցները, Java պլատֆորմը, հիմնական դասերի և գրադարանների մեթոդներն ու 

մոդելները, բաշխված ծրագրավորման հիմունքները: Դիտարկվում են տարբեր տիպի Java 

կիրառություններ (ապլետ, կիրառություն և նրա կապը Web սերվերի հետ) մշակելու 

ստանդատ միջոցները: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնել Java կիրառության մշակման հիմնական գործիքային միջոցներն և 

դրանց իրականացման եղանակները,  

  նկարագրել բազմահոսք, ինչպես նաև կլիենտ-սերվեր ծրագրերի մշակման և 

իրականացման հիմնական միջոցներն ու ստանդարտները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 օգտագործել Java լեզվի հիմնական գործիքները, տեխնիկական միջոցները, 

տվյալների փոխանցման ստանդարտ ձևերը,  

 կիրառել Java-ի հիմնական դասերը, կլիենտ-սերվեր ծրագրերի մշակման 

միջոցները  

 գործնական ծրագրեր մշակելու համար,  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  
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Ա5.   ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան 

մեթոդներն ու եղանակները,  

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

Գ2.    վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն 

 բանավոր քննարկումներ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր՝ առավելագույնը 9 միավոր, քննական տոմսը 

պարունակում է 3 հարց. յուրաքանչյուրը 3 միավոր։ 

Ինքնուրույն աշխատանք. Առավելագույնը 8 միավոր, անհատական տնային առաջադրանք։  

Մասնակցություն դասընթացին. Առավելագույնը 3  միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Կոնստրուկտորներ, դասեր, մեթոդներ, ինտերֆեյսներ, փաթեթներ, ապլետների  

ծրագրավորում, պատահարներ, դրանց օգտագործումը ապլետներում և  

կիրառություններում: 

  Պրոցեսներ, հոսքեր և պրիորիտետներ, հոսքերի սինխրոնիզացիա, ֆայլերի հետ 

կապված հոսքերի ստեղծում: 

  Հիշողության ղեկավարում, պրոցեսների ստեղծում, պաշտպանության 

մեթոդներ,ցանցային կիրառության ստեղծում համապատասխան դասերի 

օգտագործմամբ: 

 Տվյալների փոխանցում սոկետների միջոցով, աշխատանք հոսքային և 

դատագրամային սոկետների հետ, Java կիրառության կապը Web սերվերի հետ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

25. Монахов В. В. Язык программирования Java и среда NetBeans. 3-е изд., БХВ-Петербург, 

2011, 703 с.,  

26. Шилдт Г., Полный справочник по Java. Java SE 6 Edition. 7-е изд. М.: Изд. дом Вильямс, 

2007, 1040 с. 

27. Машнин Т. С. Современные Java-технологии на практике.., БХВ-Петербург, 2015, 560 с. 

28. Блох Дж. Java. Эффективное программирование, М.: Лори, 2002, 224 с 
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1. 0309/Մ06 
2.  Տիպերը և իմաստաբանական վերլուծությունը  

ծրագրավորման լեզուներում 

 

 

3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5.   դաս.- 2 

6. 2-րդ`գարնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ գնահատման  

8. Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել իմաստաբանական վերլուծության փուլի 

իրականացման սկզբունքները  կոմպիլյատորներում: Ուսումնասիրել տիպերի դուրս 

բերման որոշ համակարգեր և դրանց  

հատկությունները λ-հաշվում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 թվարկել իմաստաբանական վերլուծության փուլի կատարման նպատակները  

ծրագրավորման լեզուներում, 

 նկարագրել կոմպիլյատորներում և ինտերպրետատորներում տիպերի 

ստուգման իրականացման մեթոդները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 նախագծել ծրագրավորման լեզուների կոմպիլյատորների և 

ինտերպրետատորների այն  մասերը, որոնք պատասխանատու են տիպերի 

ստուգումն իրականացնելու համար: 

 գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.   ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան 

մեթոդներն ու եղանակները,  

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

Գ2.    վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն 

 բանավոր քննարկումներ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր՝ առավելագույնը 9 միավոր, քննական տոմսը 

պարունակում է 3 հարց. յուրաքանչյուրը 3 միավոր։ 

Ինքնուրույն աշխատանք. Առավելագույնը 8 միավոր, անհատական տնային առաջադրանք։  

Մասնակցություն դասընթացին. Առավելագույնը 3  միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
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 Իմաստաբանական վերլուծությունը (մասնավորապես՝ տիպերի ստուգման 

իրականացումը)  կոմպիլյատորներում: 

 Տիպերի դուրս բերման համակարգերը λ-հաշվում 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

29. A. Aho, R. Sethi, J. Ulman, Compilers: Principles, Techniques, and Tools, Addison Wesley,  

1995 

2. A. Aho, M. Lam, R. Sethi, J. Ulman, Compilers: Principles, Techniques, and Tools (Second  

Edition), Addison Wesley, 2006 

30.  H. Barendregt, Lambda calculi with types, Handbook of logic in computer science (vol. 2),  

Oxford University Press, 1992, pp. 117 - 309 
 

 

1. 0309/Մ07 2. Տրամաբանական ծրագրավորման հիմունքներ 3. 6 կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.-2, գործ.-2 

 

6.1-ին՝ աշնանային 

կիսամյակ 

7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է ներմուծել տրամաբանական ծրագրի, հարցման, ինչպես նաև 

դեկլարատիվ սեմանտիկայի գաղափարները: Ներմուծել պրոցեդուրային սեմանտիկայի 

գաղափարը (հիմնված SLD ռեզոլյուցիայիվրա) և ապացուցել նրա անհակասելիությունը և 

լրիվությունը: Ներմուծել անշարժ կետի սեմանտիկայի գաղափարը և ապացուցել նրա 

անհակասելիությունը և լրիվությունը: Ծրագրավորում Prolog լեզվով: 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը  ունակ կլինի 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 վերարտադրել տրամաբանական ծրագրավորման հիմունքները, 

 նկարագրել տրամաբանական ծրագրերի դեկլարատիվ, պրոցեդուրային և անշարժ կետի 

սեմանտիկաները: 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կիրառել ստացված գիտելիքները ինտելեկտուալ խնդիրների լուծման համար, 

 իրականացնել տրամաբանական ծրագրերը, 

 ծրագրավորել Prolog լեզվով: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում:  

 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 

Ա3. ձևակերպել և ընտրել կիրառական խնդիրների լուծման սկզբունքները և եղանակները, 
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Բ4. օգտագործել նախագծման մեթոդները` ալգորիթմների և ծրագրային համակարգերի  

համար, 

 Գ1. ձեռք բերված տեսական գիտելիքների գործնական կիրառում, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ,  

 գործնական պարապմունքներ,  

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

 

1-ին ընթացիկ քննություն. Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների 

քայլը՝ 0,5։ 

2-րդ ընթացիկ քննություն. Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

Ինքնուրույն աշխատանք. առավելագույնը 3 միավոր՝ տնային առաջադրանքների 

կատարման և ընթացիկ առաջադիմության համար: 

 

13, Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 
 Տրամաբանական ծրագիր, հարցում, դեկլարատիվ սեմանտիկա: 

 Պրոցեդուրային սեմանտիկա (հիմնված SLD–ռեզոլյուցիայի վրա): 

 Անշարժկետիսեմանտիկա: 

 Ծրագրավորում Prolog լեզվով 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

 
28. Lloyd J.W. Foundations of Logic Prograsmming. // Springer-Verlag, 1987. 

29. Clocksin W.F., Mellish C.S. Programming in Prolog. // Springer-Verlag, 2003. 

30. Bratko I. Prolog Programming in Artificial Inteligence. // Pearson Education, 2011. 

31. Nigiyan S.A. Horn Programming with Built-In Predicates. // Programming and Computer  

Software, Vol.22, N1, 1996. 
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10309/Մ08 
2.  Արհեստական բանականության համակարգեր 

(Artiflcial lntelligence systems) 

 

 
 

3.  6 կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2, գործ.- 2 

6. 2-րդ`գարնանային կիսամյակ  

 
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ  

 
8.  Դասընթացում ուսումնասիրվում է արհեստական բանականության ծրագրային միջոցներ 

ստեղծելու անհրաժեշտությունը, դրանց կիրառության ոլորտները: 
Դիտարկվում են արհեստական բանականության ստեղծման հիմնական ձևերն ու մեթոդները, 

մոդելները ( ուսուցչով  և առանց ուսուցչի):  

Ուսումնասիրվում են նեյրոնային ցանցերը, դրանց ուսուցման ձևերը: Դիտարկվում են տարբեր 

տիպի նեյրոնային ցանցեր (պերցեպտրոն, RNN- ռեկուրենտ նեյրոնային ցանցեր, 

Reinforcement նեյրոնային ցանցեր, Deep ուսուցում, CNN ցանցեր), դրանց 

ճարտարապետությունը և համապատասխան դասակարգչի ստեղծումը: Քննարկվում են 

նրանց տարբերությունները, առանձնահատկությունները և իրականացման 

արդյունավետությունը: Կատարվում են կիրառական օրինակների մոդելավորում և 

իրականացում Python ծրագրավորման լեզվի միջոցով: 

 
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 իմանալլ արհեստական բանականության ստեղծման հիմնական մեթոդները և 

մոդելները, 

 տարբերել արհեստական բանականության ստեղծման ուսուցչով  և առանց ուսուցչի  

մոդելները, օգտագործել համապատասխան ալգորիթմները պրակտիկ խնդիրներում, 

 
 գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կտիրապետի տվյալ խնդրի համար արհեստական բանականության ստեղծման տարբեր 

մոդելների օգտագործման հմտություններին, 

 կկարողանա կատարել համեմատական վերլուծություն, տեխնոլոգիաներից 

արդյունավետն ընտրելու նպատակով: 

 

ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
կիրառել ձեռք բերված տեսական և գործնական գիտելիքները պրակտիկ խնդիրների լուծման 

համար: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 Ա5.   ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն ու 

եղանակները,  

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի  ժամանակակից  գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները, 

     Գ2.  վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն, 

 գործնական: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

1-ին ընթացիկ քննություն. Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների 

քայլը՝ 0,5։ 

2-րդ ընթացիկ քննություն. Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն ար-

ժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների քայ-

լը 0,5 է: 

Ինքնուրույն աշխատանք. առավելագույնը 3 միավոր՝ տնային առաջադրանքների 

կատարման և ընթացիկ առաջադիմության համար: 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Արհեստական բանականություն, անհրաժեշտությունը,  կիրառության ոլորտները: 

 Դասակարգում և ռեգրեսիա ուսուցչով ուսուցման դեպքում 

  Անսամբլային ուսուցման վրա հիմնված կանխատեսում 

 Պատկերների ճանաչում առանց ուսուցչի ուսուցմամբ  

 Ամրապնդմամբ (Reinforcement) ուսուցում 

 Խորը ուսուցում և CNN նեյրոնային ցանցեր: 

  Կլաստեր վերլուծություն, նրա հիմնական ալգորիթմները: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

8. Джоши Пратик, Искусственный интеллект с примерами на Python."Диалектика, 2019.448 с. 

9. И.В.Левченко и др.,Основы искусственного интеллекта :учеб.пособие/ -М. :Образование и 

информатика, 2019. 95 с. 

10. В.А. Касторнова, Системы искусственного интеллекта как технологическая основа решения 

задач обучения на примере предметной области, 2018 

11. www.williamspublishing.com  Введение в машинное обучение с помощью Python. 

12. http://www.coursera.org/,  

13. http://www.intuit.ru/,  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.williamspublishing.com/
http://www.coursera.org/
http://www.intuit.ru/
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1. 0309/Մ09 2.  Զուգահեռ և բաշխված ծրագրավորում 3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5.   դաս.- 2 

6. 3-րդ`աշնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ գնահատման  

8. Դասընթացի նպատակն է ձեռք բերել բազային գիտելիքներ ժամանակակից 

բազմապրոցեսորային հաշվողական համակարգերի կառուցվածքի, ինֆորմացիայի զուգահեռ 

մշակման առանձնահատկությունների,  բաշխված կամ ընդհանուր օպերատիվ հիշողությամբ 

բազմապրոցեսորային հաշվողական  համակարգերում զուգահեռ հաշվարկների կազմակերպման 

տեխնոլոգիաների մասին  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ստեղծել լոկալ ցանցում փոխազդող ծրագրերի կոմպլեքս` օգտագործելով 

սոկետներ ու RPC (Remote process call), 

 օգտագործել զուգահեռ ծրագրավորման Message Passing Interface (MPI) և Parallel 

Virtual  Machine (PVM) , OpenMP տեխնոլոգիաները, 

 օգտագործել MPI կլաստերի վրա: ։ 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 ստեղծել զուգահեռ աշխատող ծրագրեր բաշխված և ընդհանուր օպերատիվ 

հիշողություն ունեցող հաշվողական համակարգերի համար: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.   ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն 

ու եղանակները,  

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

Գ2.    վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսոիություն 

 բանավոր քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր՝ առավելագույնը 9 միավոր, քննական տոմսը 

պարունակում է 3 հարց. յուրաքանչյուրը 3 միավոր։ 

Ինքնուրույն աշխատանք. Առավելագույնը 8 միավոր, անհատական տնային առաջադրանք։  

Մասնակցություն դասընթացին. Առավելագույնը 3  միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Բազմապրոցեսորային հաշվողական համակարգերի դասակարգումը:  
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  Բազմապրոցեսորային հաշվողական համակարգերի ճարտարապետությունը:  

 Սոկետների API ինտերֆեյս: Կլիենտ-սերվեր ծրագրային համակարգերի մշակման 

ալգորիթմները: RPC (Remote process call): RPC Sun փաթեթ: 

  Զուգահեռ ծրագրավորման տեխնոլոգիաներ: Message Passing Interface (MPI), Parallel 

Virtual Machine (PVM), Open MP. 

 Բարձր արտադրողականության հաշվիչ մեքենաների զարգացման հիմնական 

ուղղությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

31. B.B. Воеводин, Вл.В.Воеводин Параллельные вычисления, // БХВ-Петербург, 2004. 

32. Дуглас Э. Камер Дэвид Л. Стивенс Сети TCP/IP. Разработка приложений типа клиент/сервер 

для  LINUX/POSIX, пер.с анг. //Москва; изд.”Вильямс” 2002. 

33. Камерон Хьюз, Трейси Хьюз Параллельное и распределенное программирование с 

использованием  С++ // Москва изд.”Вильямс” 2004. 

34. Немнюгин С., Стесик О. Параллельное программирование для многопроцессорных 

вычислительных систем. // СПб.: БХВ-Петербург, 2002. 

35. Антонов А.С. Параллельное программирование с использованием технологии OpenMP: 

Учебное пособие.// М.: Изд-во МГУ, 2009. 

 

1. 0309/Մ10 2 Կոմպիլյատորների կառուցման հիմունքներ 3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5.   դաս.- 2 

6. 3-րդ`աշնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ գնահատման  

8. Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել այն քերականություններին և լեզուներին, որոնց 

համար գոյություն ունեն միարժեքորեն աշխատող շարահյուսական անալիզատորներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 կիմանա այն քերականությունների և լեզուների դասերը, որոնց համար գոյություն 

ունի դետերմինացված շարահյուսական վերլուծում, .  

 բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կկարողանա նկարագրել և իրականացնել շարահյուսական վերլուծում վերոնշյալ 

քերականությունների և լեզուների համար  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.   ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն 

ու եղանակները,  

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

Գ2.    վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն 

 բանավոր քննարկումներ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր՝ առավելագույնը 9 միավոր, քննական տոմսը 

պարունակում է 3 հարց. յուրաքանչյուրը 3 միավոր։ 

Ինքնուրույն աշխատանք. Առավելագույնը 8 միավոր, անհատական տնային առաջադրանք։  

Մասնակցություն դասընթացին. Առավելագույնը 3  միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1` Քերականություն, լեզու, թարգմանություն, թարգմանության սխեմաներ, 

ձևափոխիչներ: Թեմա 2` LL(1), LL(k) քերականություններ և լեզուներ, վերլուծումը 

իրականացնող ալգորիթմի նկարագրում և իրականացում: Թեմա 3` LR(k) 

քերականություններ և լեզուներ, վերլուծումը իրականացնող ալգորիթմի նկարագրում և 

իրականացում: Թեմա 4` Նախորդման քերականություններ և նրանց շարահյուսական 

վերլուծումը իրականացնող ալգորիթմը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Aho A., Ullman J. The Theory of Parsing, Translation and Compiling, Vol.1 // Prentice-Hall, Inc., 

1972. 

2. Aho A., Sethi R., Ullman J. Compilers. Principles, Techniques, and Tools. // Addison-Wesley Pub. Co., 

Inc.,1985. 

3. Նիգիյան Ս., Խաչոյան Լ., Հակոբյան Վ., Սարգսյան Լ. Թարգմանության տեսության 

դասընթացի խնդիրների լուծման մեթոդական ցուցումներ // ԵՊՀ հրատարակչություն, 2007: 

 

 

1. 0309/Մ11 2.  Տեղեկատվության պահպանում և կառավարում 3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5.   դաս.- 2 

6. 3-րդ`աշնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ գնահատման  

8. Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել տեղեկատվության պահպանման 

ենթակառուցվածքային բաղադրիչները: Ուսումնասիրել հիշողության կազմակերպման 

ժամանակակից տեխնոլոգիաները և տեղեկատվության պահպանման համակարգերի 

ճարտարապետությունը: Ներկայացնել տվյալների անվտանգության  

ապահովման հարցերը:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 նկարագրելու տեղեկատվության պահպանման ճարտարապետությունները, դրանց  

ֆիզիկական և տրամաբանական բաղադրիչները, 

 նկարագրելու տվյալների փոխանակման հիմնական արձանագրությունները,  

 ներկայացնելու տեղեկատվության պատճենման, վերականգման, արխիվացման 
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հիմնական եղանակները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 բացահայտելու տարբեր միջավայրերում տվյալների պահպանման ենթակառուցվածքների 

կառավարման և վերահսկման պայմանները, 

 հաշվարկելու տվյալների պահպանման ենթակառուցվածքների պարամետրերը, 

 իրականացնելու տվյալների արխիվացման և վերականգման գործընթացներ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները 

 կայացնելու ՏՏ միջավայրում տվյալների պահպանման հետ կապված հիմնավորմած 

որոշումներ: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.   ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն 

ու եղանակները,  

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

Գ2.    վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն 

 բանավոր քննարկումներ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր՝ առավելագույնը 9 միավոր, քննական տոմսը 

պարունակում է 3 հարց. յուրաքանչյուրը 3 միավոր։ 

Ինքնուրույն աշխատանք. Առավելագույնը 8 միավոր, անհատական տնային առաջադրանք։  

Մասնակցություն դասընթացին. Առավելագույնը 3  միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Տվյալների պահեստավորման տեխնոլոգիաների և ճարտարապետությունների 

զարգացման փուլերը:  

 Տվյալների պահմանման միջավայրերի ֆիզիկական և տրամաբանական բաղադրիչները:  

 Տեղակատվության պահեստային պատճենում և վերականգնում: Տեղեկատվության 

պահպան ման ենթակառուցվածքների անվտանգություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

36. От хранения данных к управлению информацией/EMC. Под ред. А. Кривцова. Изд-во “Питер”,  

СПб., 2010. 

37.  Information Storage and Management – Storing, Managing, and Protecting Digital Information in 

Classic, Virtualized, and Cloud Environments 2nd Edition, John Wiley & Sons, Inc. 
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1. 0309/Մ12 
2.  Ծրագրային համակարգերի թեստավորում և որակի  

ապահովում 
3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5.   դաս.- 2 

6. 3-րդ`աշնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ գնահատման  

8. Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել ծրագրային համակարգերի որակի չափորոշիչները և 

որակի ապահովման գործընթացները, ներկայացնել ծրագրային համակարգերի թեստավորման 

ֆունկցիոնալ և կառուցվածքային եղանակները և վերիֆիկացիայի մեթոդները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 թվարկելու ծրագրային համակարգերի հիմնական որակական ցուցանիշները, 

 մատնանշելու ծրագրային համակարգերի տեստավորման 

առանձնահակությունները մշակման տարբեր փուլերում, 

 բացատրելու ծրագրային համակարգերի տեստավորման տեխնիկաները, 

 ներկայացնելու ծրագրերի վերիֆիկացիայի ֆորմալ մեթոդները: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարելու ծրագրի վերլուծություն որակական բնութագրերի տեսանկյունից, 

 մշակելու ծրագրային համակարգի թեստավորման մարտավարություն և պլան, 

  կառուցելու տեստային օրինակներ համաձայն թեստավորման չափանիշերի, 

 օգտվելու տեստավորման համակարգերի գործիքային միջոցներից: 

գ.ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

 նախագծելու ծրագրային համակարգերի որակի ապահովման ընթացակարգեր, 

  օժանդակելու ծրագրային համակարգերի արտոնագրման և սերտիֆիկացման 

գործընթացներին: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.   ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն 

ու եղանակները,  

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

Գ2.    վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախծոսություն 

 բանավոր քննարկումներ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր՝ առավելագույնը 9 միավոր, քննական տոմսը 

պարունակում է 3 հարց. յուրաքանչյուրը 3 միավոր։ 

Ինքնուրույն աշխատանք. Առավելագույնը 8 միավոր, անհատական տնային առաջադրանք։  
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Մասնակցություն դասընթացին. Առավելագույնը 3  միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Ծրագրային համակարգերի (ԾՀ) որակի ստանդարտացման հարցեր և որակի 

ապահովմանը ուղղված գործընթացներ:  

  ԾՀ կյանքի ցիկլի ընթացքում կատարվող թեստավորման տիպերը, մեթոդները և ձևերը: 

 Տարբեր տիպերի համակարգերի թեստավորում: 

  Ծրագրերի ճշտության ստուգման ֆորմալ մեթոդներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

38. С.Канер, Дж.Фолк,К.Нгуен. Тестирование программного обеспечения. Фундаментальные 

концепции менеджмента бизнес-приложений. «DiaSoft», К., 2001г. 

39. Дж.Макгрегор, Д.Сайкс. Тестирование объектно-ориентированного программного обеспечения. 

«DiaSoft», М., 2002г. 

40. W.Lewis. Software Testing and Continuous Quality Improvement. «Auerbach», 2000.  

41. В.А.Непомнящий, О.М.Рякин. Прикладные методы верификации программ. «Радио и связь», 

М., 1988г 

 

1. 0309/Մ13 2.  Տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծություն (Data Mining) 3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2 

6. 3-րդ`աշնանային կիսամյակ  7. Առանց ընթացիկ  գնահատման  
8.  Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին տալ գիտելիքներ մեծածավալ տվյալների (Big Data),ինչպես նաև դրանց 

կիրառման վերաբերյալ, 

  ուսանողներին  սովորեցնել տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծության ժամանակակից 

մեթոդներն ու մոդելները,  

 ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են տվյալների ինտելեկտուալ 

վերլուծության համակարգերում օգտագործվող ալգորիթմները հասկանալու և կիրառելու 

համար, տարբեր խնդիրներ ձևակերպելու և լուծելու գործընթացում: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. կունենա գիտելիքներ մեծածավալ տվյալների վերլուծության ժամանակակից ձևերի և 

մոդելների վերաբերյալ,  

2. ծանոթ կլինի բիզնես-գործընթացներում օգտագործվող տվյալների վերլուծության 

արդյունավետ մոդելներին և դրանց իրականացման եղանակներին,  

3. կկարողանա օգտագործել տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծության ալգորիթմները 
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պրակտիկ խնդիրներում,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. կկարողանա իրականացնել դասակարգում և կանխորոշում տարբեր ոլորտներում 

հավաքագրված տվյալների և առաջացած  խնդիրների համար, 

2. կկարողանա օգտագործել տվյալների վերլուծության հիմնական գործիքները և տեխնիկական 

միջոցները,  

3. կկարողանա տվյալների վերլուծության ինտելեկտուալ մեթոդները կիրառել  տվյալների 

բազայից գիտելիքներ ստանալու և գնահատելու գործում:    

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

21. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և 

հաշվետվություններ), 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 

Ա5.  ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն ու 

եղանակները,  

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն,  

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր՝ առավելագույնը 9 միավոր, քննական տոմսը 

պարունակում է 3 հարց. յուրաքանչյուրը 3 միավոր։ 

Ինքնուրույն աշխատանք. Առավելագույնը 8 միավոր, անհատական տնային առաջադրանք։ 

Միավորների քայլը 0,5 է: 

Մասնակցություն դասընթացին. Առավելագույնը 3  միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծության տեխնոլոգիաներ: Data Mining: 
 Տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծության գործընթացի փուլերը: Որոշումների կայացմանը  

աջակցող համակարգեր : Մեծածավալ տվյալներ (Big Data):   
Տվյալների վերլուծության հիմնական ձևերը: Տվյալների հավաքագրում, դրանց նախնական մշակում: 
 Տեղեկատվության տեսության տարրեր:  
 Դասակարգում ուսուցումով: 
  Կլաստեր վերլուծություն (դասակարգում առանց ուսուցման): Կլաստեր վերլուծության խնդիրները: 
 Ոչ հստակ բազմությունների տեսության ներածություն:  
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

14. Степанов Р.Г.,Технология Data Mining: Интеллектуальный анализ данных, Казан, 

2008. 

15. Дорогов В.Г. Введение в методы и алгоритмы принятия решений, ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. 

16. Ярушкина Н.Г., Афанасьева Т.В., Перфильева И.Г., Интеллектуальный анализ 

временных рядов, ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. 

17. Han J.,Kamber M., Data Mining: Concepts and Technigues, Morgan Kaufmann Publishers, 

2011. 

18. Черняк Л. Большие данные возрождают DAS, «Computerworld Россия» , № 14, 2011.  

 

 

1. 0309/Մ14 2.  Գիտելիքների բազաների օպտիմիզացում և իրականացում 3.  3 կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5.   դաս.- 2 

6. 3-րդ`աշնանային կիսամյակ  7. առանց ընթացիկ գնահատման  

8. Դասընթացի նպատակն է ծանոթանալ գիտելիքների բազաների հետ։ Ուսումնասիրել 

գիտելիքների բազաների օպտիմիզացման եղանակները։ Ծանոթանալ էքսպերտ համակարգերի և 

դրանց կիրառման ոլորտների հետ։ Իրականացնել էքսպերտ համակարգեր:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ստեղծել գիտելիքների բազաներ տարբեր ոլորտների խնդիրներ լուծելու համար,  

 օպտիմիզացնել գիտելիքների բազաները:: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 նախագծել և իրականացնել էքսպերտ համակարգեր հիմնված գիտելիքների 

բազաների վրա: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա5.   ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն 

ու եղանակները,  

Բ1.   կիրառել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ժամանակակից գիտելիքները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

Գ2.    վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն 

 բանավոր քննարկումներ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

http://www.osp.ru/cw/2011/14/13008975/


– 351 – 

Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր՝ առավելագույնը 9 միավոր, քննական տոմսը 

պարունակում է 3 հարց. յուրաքանչյուրը 3 միավոր։ 

Ինքնուրույն աշխատանք. Առավելագույնը 8 միավոր, անհատական տնային առաջադրանք։  

Մասնակցություն դասընթացին. Առավելագույնը 3  միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Գիտելիքների բազաներ: 

 Գիտելիքների բազաների օպտիմիզացում: 

 Էքսպերտ համակարգեր: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

42. William Clocksin, Christopher S. Mellish. Programming in Prolog. Springer-Verlag Berlin  

43. Heidelberg, 2003. 

44.  Dennis Merritt. Building Expert Systems in Prolog. Amzi! inc, 2000. 

45.  Ivan Bratko. Prolog Programming for Artificial Intelligence. Pearson Education, Canada,  

2011. 

 
1. 0309/Մ15 2. Կանխատեսման մոդելների կիրառումը 

գործարարության  մեջ 

3. 6 կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 2, գործ.-2 

 

6. 3-րդ՝ աշնանային 

կիսամյակ 

7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է 

 ուսանողների  մոտ  ձևավորել  հստակ  պատկերացում  տնտեսաչափական  մոդելների և 

նեյրոնային ցանցերի կառուցման, սկզբունքների և մեթոդների մասին,  

 նրանց սովորեցնել նեյրոնային ցանցերը կիրառել տնտեսագիտության մեջ, մասնավորապես, 

տնտեսական ագենտների դասակարգման, ժամանակային շարքերի կանխատեսման և 

սահմանափակ ռացիոնալ տնտեսական ագենտների մոդելավորման խնդիրներում, 

 ուսանողներին սովորեցնել կատարել նեյրոնային ցանցի աշխատանքի և տնտեսաչափական 

մոդելի իրականացման արդյունքների համեմատական վերլուծություն: 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը  ունակ կլինի 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնել իրական ժամանակային շարքերի տվյալների միջոցով կառուցվող  մոդելների 

պարամետրերի գնահատման հնարավորությունները,   

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 աշխատել SPSS,  Eviews, R համակարգչային ծրագրային փաթեթներով,  
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  համակարգչային ծրագրային փաթեթների կիրառմամբ կառուցել կոնկրետ 

տնտեսաչափական մոդելներ,  մեկնաբանել ստացված արդյունքները և կատարել 

կանխատեսում,   

 նեյրոնային ցանցերը կիրառել տնտեսական տարբեր իրավիճակների մոդելավորման 

համար և կատարել կանխատեսում,   

 նեյրոնային  ցանցի և փորձագիտական համակարգի ինտեգրման միջոցով 

ուսումնասիրել որոշակի տնտեսական գործընթացի վարքը կամ տնտեսական 

երևույթների փոխկապակցվածության օրինաչափությունները և կատարել 

կանխատեսում 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 մասնագիտական վերլուծություններով և հաշվարկներով նպաստել տնտեսվարող  

սուբյեկտների կողմից կայացվող որոշումների և գործնական խնդիրների լուծմանը, 

 պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, 

վարել գիտական բանավեճեր: 

 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 

Ա5. ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն   

ու եղանակները, 

Բ2. օգտագործել ժամանակակից  ծրագրավորման լեզուներ, մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ, 

Բ3. մասնակցել  հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի  

       մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովման ստեղծման աշխատանքներին, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ,  

 գործնական պարապմունքներ,  

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

 

1-ին ընթացիկ քննություն. Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների 

քայլը՝ 0,5։ 

2-րդ ընթացիկ քննություն. Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

Ինքնուրույն աշխատանք. առավելագույնը 3 միավոր՝ տնային առաջադրանքների 
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կատարման և ընթացիկ առաջադիմության համար: 

 

13, Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

 Միագործոն  գծային ռեգրեսիայի մոդել 

 Բազմաչափ  ռեգրեսիայի մոդել 

 Ոչ գծային ռեգրեսիայի մոդելներ 

 Ստացիոնար և ոչ ստացիոնար ժամանակային շարքեր, ARIMA(p,d,q) մոդելը 

 Նեյրոնային ցանցերի կիրառությունը ժամանակային շարքերի կանխատեսման 

խնդիրներում 

 Երկակի ընտրության մոդելներ 

 Լագային բաշխումով մոդելներ 

 Նեյրոնային  ցանցի և փորձագիտական համակարգի ինտեգրումը 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 
32. John D. Levendis. Time Series Econometrics, 2018.  

33. Klaus Neusser. Time Series Econometrics, 2016. 

34. Jeffrey M. Wooldridge, Introduction to Econometrics. A Modern Approach, 2013. 

35. К. Доугерти Эконометрика, 2009. 

36. Gujarati D. Basic Econometrics., 2009. 

37. Վ. Սարգսյան, Արհեստական բանականության կիրառական լուծումները ՀՀ ֆինանսական 

ենթակառուցվածքներում, Երևան, 2021: 

38. M. Akhmet, M. Onur Fen, Replication of Chaos in Neural Networks, Economics and Physics. London, 

2016. 

39. R. Herbrich, M. Keilbach, T. Graepel, P. Bollmann-Sdorra, K. Obermayer. Neural Networks in Economics, 

Background, Applications and New Developments,1999, pp. 169-190. 

40. Интеллектуальные системы в науке и технике. Искусственный интеллект в решении актуальных 

социальных и экономических проблем ххi века. Сборник статей по материалам 

Международной конференции «Интеллектуальные системы в науке и технике» и Шестой 

всероссийской научно-практической конференции «Искусственный интеллект в решении 

актуальных социальных и экономических проблем ХХI века» (г. Пермь, 12–18 октября 2020 

г.)Пермь, 2020. 
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1. 0309/Մ16 2. Նախագծման ձևանմուշներ 3. 6 կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2, գործ.-2 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է դիտարկել օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորման հիմնաքար 

հանդիսացող նախագծման ձևանմուշի (Design Pattern) գաղափարը: Պարզաբանվում է այն իմանալու 

անհրաժեշտությունը, ուսումնասիրվում են լայն կիրառում ստացած տարատեսակ նախագծման 

ձևանմուշներ, ուսանողին օժտում է պրակտիկ խնդիրներ լուծելիս ճիշտ ձևանմուշի ընտության 

հմտությամբ: 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը  ունակ կլինի 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ճանաչել նախագծման ձևանմուշները, դասակարգել դրանք, 

 ներկայացնել դրանց կիրառման դասական օրինակներ, 

 մատնանշել դրանց կիրառման առավելություններն ու թերությունները: 

,   

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 պրակտիկ խնդիրներ լուծելիս ընտրել ճիշտ նախագծման ձևանմուշը և տվյալ խնդրի 

համատեքստում դրա լավագույն իրականացումը, 

 կոմերցիոն մեծ պրոյեկտներում տարանջատել նախագխման ձևանմուշները, դրանով 

իսկ հեշտացնելով դրանց մեկնաբանումն ու վերլուծությունը:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում:  

 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 

Ա3. ձևակերպել և ընտրել կիրառական խնդիրների լուծման սկզբունքները և եղանակները, 

Բ4. օգտագործել նախագծման մեթոդները` ալգորիթմների և ծրագրային համակարգերի  

համար, 

 Գ1. ձեռք բերված տեսական գիտելիքների գործնական կիրառում, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ,  

 գործնական պարապմունքներ,  

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

 

1-ին ընթացիկ քննություն. Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների 

քայլը՝ 0,5։ 

2-րդ ընթացիկ քննություն. Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն արժե-
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քով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

Ինքնուրույն աշխատանք. առավելագույնը 3 միավոր՝ տնային առաջադրանքների 

կատարման և ընթացիկ առաջադիմության համար: 

 

13, Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

 Ներածություն: 

  Կառուցողական ձևանմուշներ (Creational patterns): 

 Կառուցվածքային ձևանմուշներ (Structural patterns): 

  Վարքագծային ձևանմուշներ (Behavioral patterns): 

 Զուգահեռացման ձևանմուշներ (Concurrency patterns): 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 
41. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software by Erich Gamma, Richard Helm,  Ralph 

Johnson, John Vlissides, 1997 

42.  Head First Design Patterns by Elisabeth Freeman, Eric Freeman, Bert Bates, Kathy Sierra, Elisabeth  

Robson, 2004 

43. Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied By Andrei Alexandrescu,  2001 

44. http://en.wikipedia.org/wiki/Singleton_pattern 

 

 
1. 0309/Մ17 2. Մեծ տվյալների արդյունավետ 

օգտագործում և վերլուծություն 

3. 6 կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2, գործ.-2 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել մեծ տվյալների կիրառման ոլորտները, դրանց 

կուտակման, օգտագործման և վերլուծության միջոցները, մեթոդներն ու մոդելները, 

բաշխված ծրագրավորման հիմունքները: Դիտարկվում են մեծ տվյալների վերլուծության 

կյանքի ցիկլի փուլերը, յուրաքանչյուր փուլին բնորոշ խնդիրները, ինչպես նաև դրանց 

լուծման եղանակները: Կիրառվում են տարբեր վերլուծական և վիճակագրական մոդելներ, 

դրանց համար նախատեսված արդի տեխնոլոգիաներ: 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը  ունակ կլինի 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնել մեծ տվյալների վիճակագրական վերլուծության հիմնական մեթոդները, 
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գործիքային միջոցներն և դրանց իրականացման եղանակները,  

 նկարագրել տվյալների վերլուծության և արդյունքների վիզուալիզացիայի, ինչպես 

նաև հաշվարկները զուգահեռացնելու հիմնական միջոցներն ու ստանդարտները: 

   

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 օգտագործել մեծ տվյալների հետ աշխատելու հիմնական գործիքները և 

տեխնիկական միջոցները,  

 կիրառել ժամանակակից գործիքային միջավայրերը ոչ կառուցվացքային տվյալների 

հետազոտման և մշակման համար, 

 կառուցել մեծ տվյալների վերլուծության վիճակագրական մոդելներ:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում:  

 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 

Ա3. ձևակերպել և ընտրել կիրառական խնդիրների լուծման սկզբունքները և եղանակները, 

Բ4. օգտագործել նախագծման մեթոդները` ալգորիթմների և ծրագրային համակարգերի  

համար, 

 Գ1. ձեռք բերված տեսական գիտելիքների գործնական կիրառում, 

Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ,  

 գործնական պարապմունքներ,  

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

 

1-ին ընթացիկ քննություն. Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների 

քայլը՝ 0,5։ 

2-րդ ընթացիկ քննություն. Ընթացիկ քննությունը գրավոր է, 4 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 9 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

Ինքնուրույն աշխատանք. առավելագույնը 3 միավոր՝ տնային առաջադրանքների 

կատարման և ընթացիկ առաջադիմության համար: 

 

13, Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
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 Մեծ տվյալների սահմանումը, հատկանիշները, օգտագործման ոլորտները, 

պահպանման խնդիրները, ձևերն ու մեթոդները, դրանց աջակցող տեխնոլոգիաները: 

 Տվյալների վիճակագրական վերլուծության և Data Mining-ի խնդիրներն ու լուծման  

մեթոդները, տվյալների նախնական մշակման ձևերը, վերլուծություն, ստացված 

արդյունքների շաբլոնային մեկնաբանում, տվյալների բազա, գիտելիքի բազա: 

  Դասակարգման և կանխատեսման մեթոդներ, կլաստեր վերլուծության խնդիրները, 

դրանց  լուծման հիմնական ալգորիթմները, կլաստերիզացիայի հիրեարխիկ և 

իտերատիվ մեթոդներ, ցանցի ուսուցման ուսուցչով և առանց ուսուցչի մեթոդներ: 

 Լաստեր վերլուծություն Deductor Studio միջավայրում, կլաստերիզացիայի k-միջինի  

 ալգորիթմը, k-medoid (կլաստերի կենտրոնացված օբյեկտների) ալգորիթմը և դրանց 

կիրառությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
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