
ԻԿՄ ֆակուլտետի բակալավրիատի պետական ավարտական քննությունների 

հարցաշար  
 

Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն 
 

1. Ֆունկցիաները C++ լեզվում, շաբլոն ֆունկցիաներ, ֆունկցիաների վերաբեռնում: 

2. Դասերը C++ լեզվում, օբյեկտներին կողոմնորոշված ծրագրավորման սկզբունքները: 

3. Պահունակներ և հերթեր: Պահունակների և հերթերի իրացման եղանակներ: 

4. Տվյալների ներկայացումը և նրանց մշակման հրամանները Intel X86 

պրոցեսորներում: 

5. Պրոցեդուրայի կանչի, ընդհատումների իրականացումը Intel X86 պրոցեսորներում: 

6. Աջագծային քերականություններ, լեզուներ և վերջավոր ավտոմատներ: 

7. Կոնտեքստից ազատ քերականություններ, լեզուներ և պահունակային հիշողությամբ 

ավտոմատներ: 

8. Կոմպիլյացիայի հիմնական փուլերը: Շարահյուսական վերլուծություն: 

9. Տվյալների հենքերի ռելացիոն մոդելը, ֆունկցիոնալ կախվածություններ, նորմալ ձևեր: 

10. Տվյալների հենքերի հարցումների SQL լեզու, ռելացիոն հանրահաշվի գործողություն- 

ների իրականացումը SQL լեզվում: 

11. Ֆունկցիոնալ ծրագրի գաղափարը: Թեորեմ սեմանտիկայի մասին: 

12. Բարձր կարգի արտապատկերումների ծրագրավորում: Օրինակներ Lisp լեզվով: 

13. Պրոցեսներ և հոսքեր: Միջպրոցեսային փոխգործակցություն: 

14. Վիրտուալ հիշողություն: Էջերի փոխանակման ալգորիթմները: 

15. Կոմպյուտերային ցանցեր, բազմամակարդակ մոտեցում (OSI մոդելի մակարդակներ), 

արձանագրություններ: 

 
Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն 

 

 
16. Ցանցում հոսքի սահմանումը: Ֆորդ-Ֆալկերսոնի թեորեմը: 

17. Գծային ծրագրման սովորական, կանոնական տեսքի խնդիրներ: Սիմպլեքս ալգորիթմ: 

18. Սխալներ ուղղող կոդերի կառուցման խնդիրը: Հեմմինգի կոդը: 

19. Գրաֆում համիլտոնյան ցիկլ գտնելու խնդիրը: Բավարար պայմաններ համիլտոնյան 

ցիկլի գոյության համար: 



20. Ծառի սահմանումը: Կելլի թեորեմը: Նվազագույն կմախքային ծառ գտնելու խնդիրը և 

նրա լուծման ալգորիթմը: 

21. Ֆունկցիոնալ տարրերից սխեմաներ: Շեննոնի ֆունկցիայի ասիպտոտիկ 

գնահատականը: 

22. Պոստի թեորեմը բուլյան ֆունկցիաների բազմության լրիվության մասին: 

23. Հոլլի, Քյոնիգի, Դիլվորդի թեորեմները և նրանց համարժեք թեորեմների 

ձևակերպումները: 

24. Կիսաճանաչելի բազմություններ, դրանց հատկությունները: Պոստի թեորեմը: 

25. Ալգորիթմորեն անլուծելի խնդիրներ: 

 
26. Ցիկլիկ խմբեր: 

 
27. Ծնորդների բազմություններ: Սիմսի ալգորիթմը: 

 

28. Ֆակտորիալ օղակներ: 

 
29. Օրթոգոնալ և սիմետրիկ օպերատորներ: 

 
30. Գծային օպերատորի մատրիցի Ժորդանյան նորմալ տեսքը: 

 
Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման 

 

31. Թվային հաջորդականությունների զուգամիտություն, Կոշիի սկզբունքը: 

32. Բոլցանո-Կոշիի և Վայերշտրասի թեորեմները: 

33. Թվային շարքերի զուգամիտության հայտանիշներ: 

34. Ֆունկցիոնալ շարքերի հավասարաչափ զուգամիտություն, շարքերի անդամ առ 

անդամ դիֆերենցում և ինտեգրում: 

35. Կոշիի ինտեգրալային բանաձևը: 

36. Անալիտիկ ֆունկցիայի վարքը մեկուսացված եզակի կետի շրջակայքում: 

37. Սեղմող արտապատկերումների սկզբունքը և նրա կիրառությունները: 

38. Բանախ-Շտեյնհաուզի թեորեմը: 

39. Հաստատուն գործակիցներով n-րդ կարգի գծային դիֆերենցիալ հավասարումների 

լուծումը: 

40. Կոշիի խնդրի լուծումը անհամասեռ ալիքային հավասարման համար (n=1,2,3): 

41. Դիրիխլեի խնդրի լուծումը գնդում: Հարմոնիկ ֆունկցիաների հիմնական 

հատկությունները: 



42. Կոշիի խնդիրը ջերմահաղորդականության հավասարման համար, Պուասոնի 

ինտեգրալը: 

43. Նյուտոնի մեթոդը ոչ գծային հավասարումների համար, նրա զուգամիտությունը և 

զուգամիտության արագության կարգը: 

44. Գծային հանրահաշվական հավասարումների համակարգերի լուծման իտերացիոն 

մեթոդներ, նրանց զուգամիտությունը: Յակոբիի և Գաուս-Զեյդելի մեթոդները: 

45. Ինտերպոլացիայի խնդիրը: Լագրանժի ինտերպոլացիոն բանաձևը և նրա սխալանքը: 


