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1. Ընդհանուր դրույթներ 

1.1. Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազ-

մակերպման կարգը (այսուհետև` կարգ) սահմանում է Երևանի պետական համալսա-

րանում (այսուհետև` ԵՊՀ) առկա և հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի 

կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կանոնները։ 

1.2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը, 

գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը, ակադեմիական առաջադիմու-

թյան չափանիշները և այլն։ 

1.3. Կարգը մշակվել է «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտա-

կան կրթության մասին» ՀՀ օրենքներին, ԵՊՀ կանոնադրությանը համապատասխան: 

2. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական ծրագրերի աշխատածավալը 

2.1. ԵՊՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ուսանողի տարեկան 

ուսումնական բեռնվածությունը առկա ուսուցման համար սահմանվում է 1800 ժամ, որը 

համարժեք է 60 ECTS կրեդիտի, իսկ հեռակա ուսուցման համար` 1440 ժամ, որը համար-

ժեք է 48 ECTS կրեդիտի։ 1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանա-

յին, արտալսարանային և ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը: Ուսանողի 

շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության առավելագույն չափը 45 ժամ է, որը 

համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի։ 

2.2. Բակալավրի կրթական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ է, իսկ մագիստրոսի 

կրթական ծրագրինը` 120 կրեդիտ։ 

2.3. Առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 4 տարի է (8 կիսամյակ), 

իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրինը՝ 2 տարի (4 կիսամյակ): Ուսումնական 

կիսամյակի համար սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ 

հերթականությամբ. 8 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննու-

թյուններ, 7 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ ու 

ստուգարքներ և 3 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ: 

2.4.  Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 5 տարի է (10 կիսամ-

յակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, որը 

բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 4 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ1, 1 

շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ 

ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ 

քննություններ:  

2.5.Հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրի տևողությունը 2,5 տարի է (5 

կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, 

որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 3 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 2 

                                                           
1 Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ և ռեկտորի թույլտվությամբ լսարանային պարապմունքները, տրված 

ժամաքանակների սահմաններում (լեզվական մասնագիտությունների գծով՝ նաև ժամաքանակի ավելացմամբ), 

կարող են իրականացվել նաև այլ գրաֆիկով։ 

http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2015/07/YSU_kanonadrutyun_Nov_201411.pdf


 

 

 

 

6 

շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնու-

րույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություն-

ներ:  

2.6.Մանկավարժի որակավորում ստանալու համար համապատասխան մասնագիտություն-

ների ուսանողները լրացուցիչ պետք է կուտակեն 30 կրեդիտ՝ համաձայն «Երևանի 

պետական համալսարանի բակալավրիատի շրջանավարտներին մանկավարժի որա-

կավորում շնորհելու կարգ»-ի: 

2.7. Բակալավրի կրթական ծրագրի յուրաքանչյուր կիսամյակային քննաշրջանում նախա-

տեսվում է առավելագույնը 5 քննություն, բացառությամբ առաջին կիսամյակի, որտեղ 

քննությունների թիվը  չի գերազանցում 3-ը: Մագիստրոսի կրթական ծրագրում այդ 

քննությունների թիվը սահմանվում է ըստ օրինակելի ուսումնական պլանի: 

2.8.Ավարտական աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը գնահատվում են 20 միավորանոց 

սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ-ում ավարտական աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի 

պատրաստման և գնահատման կարգերի:  

3. Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը 

3.1. Համակարգի հիմնադրույթները 

3.1.1. ԵՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնա-

հատման բազմագործոն համակարգը, որի կիրարկման հիմնական նպատակներն 

են՝ 

ա) կազմակերպել ուսումնառության համաչափ գործընթաց և խթանել ուսանողի 

ինքնուրույն աշխատանքը,  

բ) ներմուծել հետադարձ կապի մեխանիզմներ` գնահատման արդյունքները դասա-

խոսների և ուսանողների կողմից որպես դասավանդման և ուսումնառության շա-

րունակական բարելավման միջոց օգտագործելու համար:  

3.1.2. Գնահատումը ներառում է հետևյալ բաղադրամասերը. 

ա) դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված 

անհատական առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և 

գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ),  

բ) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում քննա-

շրջանում, որը ենթադրում է դասընթացի կամ կրթական մոդուլի համար 

սահմանված կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման մակարդակի գնահա-

տում, 

գ) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատումների 

հիման վրա դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականի 

ձևավորում։ 

3.1.3. Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների 

(ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, դասավանդման 

մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորության աստիճանը ուսանողի 

մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 
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ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝ 

ա)  եզրափակիչ գնահատումով,  

բ)   առանց եզրափակիչ գնահատման, 

գ)   առանց ընթացիկ գնահատման, 

դ)   ստուգարքային: 

3.2. Դասընթացների գնահատումը 

3.2.1. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում, քննաշրջանի ընթացքում անց-

կացվող եզրափակիչ քննությունից բացի, նախատեսվում է 2 ընթացիկ քննություն։ 

Ընթացիկ և եզրափակիչ քննություններն անցկացվում են գրավոր կամ բանավոր՝ 

ելնելով դասընթացի դասավանդման և ուսումնառության ձևերից, ինչպես նաև 

ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների բնույթից։ Քննությունների անցկացման 

ձևը (գրավոր կամ բանավոր) նշվում է կրթական ծրագրի մասնագրում։   

3.2.2. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացից  (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի 

ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը /միավորը (Գարդ.) ձևավոր-

վում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝ 

ա)  ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման 

նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներից (Քընթ.), 

որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 5 միավոր, 

բ) եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է  գնահատվել առավելա-

գույնը 10 միավոր։ 

Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկ-

վում է որպես գնահատման` առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար. 

Գարդ. =  Քընթ. + Քեզր.: 

Ըստ այդմ՝ եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատումն իրականացվում է 

համաձայն Աղյուսակ 1-ի, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար 

սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են 

ամբողջ միավորներով2). 

Աղյուսակ 1. 
 

Գնահատման բաղադրամասը Քընթ.1 Քընթ.2 Քեզր. Գարդ. 

Առավելագույն միավորը 5 5 10 20 
 

3.2.3. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամյակի ըն-

թացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ քննու-

թյունների արդյունքներով։ 

3.2.4. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի 

ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.) 

ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յու-

րացման աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ քննու-
                                                           
2 Ընթացիկ քննության մեկ առաջադրանքի արժեքը առնվազն 1 միավոր է, իսկ գնահատման քայլը՝ 0,5: Առաջադրանք-

ների գնահատականները գումարվում են, և վերջնական արդյունքը ներկայացվում է ամբողջ թվով:  
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թյունների արդյունքներից (Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է 

առավելագույնը 10 միավոր,  

Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկ-

վում է որպես գնահատման` առանձին ընթացիկ քննություններից վաստակած միավորների 

գումար. 

Գարդ.= Քընթ.:  

Ըստ այդմ՝ առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատումն իրականացվում է 

համաձայն Աղյուսակ 2-ի, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար 

սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են 

ամբողջ միավորներով3). 

Աղյուսակ 2. 

 

Գնահատման բաղադրամասը Քընթ 1 Քընթ 2 Գարդ. 

Առավելագույն միավորը 10 10 20 

 

Վերոնշյալը (Աղյուսակ 1 և Աղյուսակ 2) կիրառվում է նաև հեռակա ուսուցման համար:  

3.2.5. Լաբորատոր աշխատանքի ձև ունեցող դասընթացի ընթացիկ քննությանը ուսա-

նողի մասնակցությունը թույլատրվում է նախորդող ժամանակահատվածում 

նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների առնվազն 60 % կատարողականի 

(փորձերի կատարում և հանձնում) դեպքում։ Հակառակ դեպքում ուսանողին չի 

թույլատրվում մասնակցել ընթացիկ քննությանը, իսկ քննական տեղեկագրում նշա-

նակվում է «0» միավոր։ 

3.2.6. Դասընթացը կարող է լինել եզրափակիչ գնահատումով միայն այն դեպքում, եթե 

կիսամյակում ունի առնվազն 60 ժամ լսարանային բեռնվածություն: 

3.2.7. Առանց ընթացիկ գնահատման (միայն եզրափակիչ քննությամբ) և առանց եզրա-

փակիչ գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոքրածավալ մասնագիտա-

կան դասընթացները: 

3.2.8. Ստուգարքային կարող են լինել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական կառուցա-

մասի դասընթացները, մագիստրատուրայի ընդհանուր դասընթացները, ինչպես 

նաև մագիստրատուրայի «Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները» մաս-

նագիտական դասընթացը: 

3.3. Գնահատման գործընթացի կազմակերպումը 

3.3.1. Կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում դասախոսը ուսանողներին տեղեկաց-

նում է գիտելիքների ստուգման ձևերի, հարցաշարերի և ժամկետների, ինչպես նաև 

գնահատման մեթոդների ու չափանիշների մասին։ 

                                                           
3 Տե՛ս սույն կարգի 3.2.2. կետը:  
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3.3.2. Ֆակուլտետները կազմում են քննաշրջանների ժամանակացույցները, որոնք հաս-

տատում է ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը։ Հաստատված 

ժամանակացույցի մեկ օրինակը հանձնվում է ուսումնամեթոդական վարչություն, 

իսկ ուսանողներին տեղեկացվում է նրանց համալսարանական էլեկտրոնային 

փոստի միջոցով: 

3.3.3. Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են՝ առկա ուսուցման դեպքում՝ ուսումնա-

ռության կիսամյակի 9-րդ և 17-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 

67-րդ և 1112-րդ շաբաթներում (այդ շաբաթներում դասեր չեն նախատեսվում):   

3.3.4. Եզրափակիչ քննությունները առկա ուսուցման դեպքում անցկացվում են կիսամյա-

կային քննաշրջաններում` 1820-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 

1316-րդ շաբաթներում: 

3.3.5. Բանավոր քննության և ստուգարքի ավարտից հետո դասախոսը տեղեկագիրը 

սքանավորման համար նույն օրը ներկայացնում է դեկանատ, իսկ գրավոր քննու-

թյան տեղեկագիրը դասախոսը սքանավորման համար դեկանատ է ներկայացնում 

տվյալ քննության ավարտին հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ 

3.3.6. Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ու ստուգարքների գնահատականը հրա-

պարակելու օրը ուսանողն իրավունք ունի այն բողոքարկելու գնահատումն իրա-

կանացրած դասախոսին կամ քննական հանձնաժողովին, իսկ վերջինիս հետ 

անհամաձայնության դեպքում` նույն օրը գրավոր դիմելու դասընթացը կազմակեր-

պող ամբիոնի վարիչին, անհրաժեշտության դեպքում նաև ֆակուլտետի դեկանին: 

3.3.7. Գրավոր քննությունները գրառվում են ուսանողներին տրամադրված սահմանված 

նմուշի տետրերում: Ուսանողը և դասախոսը պետք է պահպանեն քննական տետ-

րում ներկայացված  պահանջները։ 

3.3.8. Ստուգարքի/եզրափակիչ քննության տեղեկագրում ուսանողի անվան դիմաց յու-

րաքանչյուր նշում կատարվում է միայն ուսանողի ներկայությամբ (բացառությամբ 

«Չն»-ի): Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց(ներ)ի ընթացիկ քննությունները 

հանձնելուց հետո, եթե ուսանողի արդյունարար միավորը 8 կամ բարձր է, ապա 

ուսանողն իրավունք ունի տվյալ դասընթացի եզրափակիչ քննությանը, հետևաբար 

նաև լուծարքային շրջանին չներկայանալ, և այդ դեպքում տեղեկագրի համապա-

տասխան սյունակներում կատարվում է «Չն» նշումը, և պահպանվում է ուսանողի 8 

կամ բարձր միավորը: Ստուգարքին/քննությանը չներկայանալու դեպքում 

կատարվում է «Չն» նշումը:   

3.3.9. Քննաշրջանը կամ առանձին ստուգարքներ/քննություններ ուսանողը համապա-

տասխան հիմնավորմամբ ժամկետից շուտ կարող է հանձնել ուսումնական 

աշխատանքների գծով պրոռեկտորի թույլտվությամբ: 

3.3.10. Ընթացիկ քննությունները, ստուգարքները և եզրափակիչ քննությունները հեռա-

վար ձևով կազմակերպելը թույլատրվում է միայն ռեկտորի հրամանով: 
 

3.4. Գնահատման սանդղակը  

3.4.1. ԵՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար կի-
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րառվում է  20 միավորանոց սանդղակը, որը ներկայացված է ստորև. 

 

Աղյուսակ 3. 
 

Գնահատման արդյունարար 

միավորը 
Գնահատականը 

18-20 «Գերազանց» 

13-17 «Լավ» 

8-12 «Բավարար» 

0-7 «Անբավարար» 

 

3.5. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը  

3.5.1.Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության ցու-

ցանիշներն ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի ընթացքում 

գրանցելու նպատակով յուրաքանչյուր ուսանողի համար լրացվում է ակադեմիական 

տեղեկագիր, որտեղ յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսանողի 

ուսումնասիրած դասընթացները և կրթական մոդուլները, վաստակած կրեդիտները և 

ստացած արդյունարար գնահատականներն ըստ կրթական մոդուլների և 

կիսամյակների։ Տեղեկագիրն արտացոլում է ուսանողի կատարած ուսումնական աշ-

խատանքի ծավալը և կրթական ձեռքբերումների որակը։ 

3.5.2.Ուսանողի վաստակած կրեդիտները նրա ուսումնառության ողջ շրջանում գրանց-

վում և կուտակվում են ակադեմիական տեղեկագրում։ 

3.5.3.Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկա-

յացնելու համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից 

հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածը 

ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներա-

ռում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները` 

 գումարային կրեդիտներ, 

 գնահատված կրեդիտներ, 

 վարկանիշային միավորներ, 

 միջին որակական գնահատական։ 

3.5.4. Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները բավա-

րարելու նպատակով ուսանողի վաստակած կրեդիտների գումարն է։ 

3.5.5. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտի այն մասն է, որը գնահատված 

է թվային միավորներով. 

 iÎñ»¹ÇïÎ¶
 ։ 
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3.5.6. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) թվային միավորներով գնահատված դաս-

ընթացների (մոդուլների) կրեդիտների և դրանց արդյունարար գնահատականների 

արտադրյալների գումարն է. 

  ii ³ñ¹¶Îñ»¹ÇïìØ
, 

որտեղ Գարդi-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար գնահատականն է: 

 

Օրինակ, եթե ուսանողը 5, 4 և 6 կրեդիտանոց դասընթացներից  ստացել է  համապատաս-

խանաբար 12, 16 և 19 միավոր, ապա դասընթացների այդ խմբից ուսանողի վարկանիշային 

միավորն է` 

ՎՄ = 5 x 12 + 4 x 16 + 6 x 19 = 238` 300 հնարավորից (5 x 20 + 4 x 20 + 6 x 20)։ 

 

3.5.7. Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով կշռված գնահատական-

ների միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված 

կրեդիտների գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի ճշտու-

թյամբ). 

Î¶

ìØ
Øà¶  ։ 

 

Օրինակ, նախորդ դեպքում դիտարկված դասընթացների խմբի համար հաշվարկված միջին 

որակական գնահատականը կլինի` ՄՈԳ = 87,15
15

238
 ` 20 հնարավորից: 

 

3.5.8. Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային (հաշ-

վարկված առանձին կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված ուսման 

տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը։  
 

4. Քննությունների վերահանձնումը և դասընթացի կրկնումը 

4.1. Քննաշրջանի արդյունքներով դրական (8 և բարձր) միավոր ստացած ուսանողին տվյալ 

դասընթացը վերահանձնել չի թույլատրվում։  

4.2. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում ընթացիկ քնննություններից որևէ մեկին 

չներկայացած ուսանողին չի թույլատրվում այն վերահանձնել:  

(4.2 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017թ. թիվ 8/4 որոշմամբ): 

4.3. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի դեպքում ընթացիկ քնննություններից որևէ մեկին 

չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել լուծարքային շրջանում:  

(4.3 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017թ. թիվ 8/4 որոշմամբ): 

4.4. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացի քննությանը կամ ստուգարքային դասընթացի 

ստուգարքին չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել լուծարքային շրջանում:  

(4.4 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017թ. թիվ 8/4 որոշմամբ): 
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4.5.Ակադեմիական պարտքերի մարման կարգը սահմանվում է ԵՊՀ ռեկտորատի կողմից, և 

այդ ընթացքում ստուգարքների և/կամ քննությունների վերահանձնումը կազմակերպ-

վում է միայն քննական հանձնաժողովներով, որոնք ձևավորվում են ռեկտորի 

հրամանով։ 

4.6. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվա-

զագույն միավորի՝ 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մար-

ման շրջանում պետք է վերահանձնի եզրափակիչ քննությունը` վերջինիս համար սահ-

մանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ: 

Օրինակ, եթե ուսանողը դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից 

վաստակել է համապատասխանաբար 1 և 3 միավոր, իսկ եզրափակիչ քննությունից` 3 

միավոր, ապա այդ դասընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 3 + 3 = 7, որը 

ցածր է նվազագույն (8 միավոր) շեմային պահանջից: Այս դեպքում պահպանվում են միայն 

ընթացիկներից ստացած միավորները, այսինքն՝ 4, և պարտքերի մարման շրջանում 

ուսանողը վերահանձնում է միայն եզրափակիչ քննությունը` սահմանված 10 միավորի 

ձեռքբերման հնարավորությամբ: Եթե ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում չի հաղ-

թահարում նվազագույն 8 միավորի շեմը, ապա տեղեկագրում նրա անվան դիմաց նշվում է 

նախորդ անբավարար միավորը, տվյալ օրինակի դեպքում՝ 7: 

 

4.7.  Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական 

նվազագույն միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մար-

ման շրջանում ընթացիկ քննությունները պետք է վերահանձնի առանձին-առանձին (իր 

ցանկությամբ՝ մեկը կամ երկուսը) և կարող է վաստակել 8 և ավելի միավոր: 

 

Օրինակ, եթե ուսանողը դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից 

վաստակել է համապատասխանաբար 2 և 3 միավոր, ապա այդ դասընթացի արդյունարար 

միավորը կլինի՝ Գարդ.= 2 + 3 = 5, որը ցածր է նվազագույն (8 միավոր) շեմային պահանջից: 

Վերահանձնելով ընթացիկ քննություն(ներ)ը՝ ուսանողը կարող է վաստակել դրական 

նվազագույն 8 միավոր և ավելի: Եթե ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում չի 

հաղթահարում դրական նվազագույն 8 միավորի շեմը, բայց բարձրացնում է գնա-

հատականը, ապա տեղեկագրում նրա անվան դիմաց նշվում է նոր միավորը: 

 

4.8. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական 

նվազագույն միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մար-

ման շրջանում պետք է  վերահանձնի ամբողջ դասընթացը և կարող է վաստակել 8 և 

ավելի միավոր: 

4.9. Գնահատման վերոնշյալ կանոնները վերաբերում են նաև հեռակա ուսուցման 

համակարգին: 

4.10. Բակալավրի կրթական ծրագրում ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո, 

եթե առաջացած առարկայական պարտքերի կրեդիտների գումարը չի գերազանցում 

12-ը, ապա համաձայն սահմանված կարգի՝ ուսանողը (բացառությամբ պարտադիր 
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զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով ընդունվածների, ինչպես նաև 

Հայաստանի Հանրապետության ՊՆ (կամ այլ ուժային կառույցների) պատվերով 

սովորող ուսանողների) կարող է առարկայական պարտքերը մարել մինչև 

ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը՝ վերահանձնելով առարկաները ևս 2 

անգամ: (4.10-րդ կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 11.04.2019թ. թիվ 9/8.2 որոշմամբ) 

4.11. Ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո մագիստրոսի կրթական ծրագրում 

թույլատրվում է հանձնել մինչև 12 կրեդիտ առարկայական պարտք(եր)ը, եթե 

դասընթացի գնահատման արդյունարար միավորը 5-7 տիրույթում է, իսկ 4 և ցածր 

արդյունարար միավորի դեպքում ուսանողը հեռացվում է համալսարանից: 

4.12. Քննաշրջանից և պարտքերի մարման յուրաքանչյուր շրջանից հետո ակադեմիական 

անբավարար առաջադիմություն ունեցող ուսանողների` համալսարանից հեռացման 

վերաբերյալ որոշումը կայացվում է ըստ ԵՊՀ ռեկտորատի սահմանած չափանիշների:  

4.13. Մագիստրոսի կրթական ծրագրում մագիստրոսական թեզի պատրաստման կատա-

րողականը ատեստավորվում է համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանման 

կողմից՝ համաձայն ԵՊՀ-ում մագիստրոսական թեզի պատրաստման և գնահատման 

կարգի պահանջների:  

4.14. Մագիստրոսական թեզի ատեստավորումը չանցած ուսանողը հեռացվում է համալսա-

րանից ակադեմիական անբավարար առաջադիմության պատճառով: Հեռացված 

ուսանողը վերականգնումից հետո շարունակում է կատարել նախկինում հաստատված 

թեմայով մագիստրոսական թեզը:  

5. Ուսանողի անձնական գործը և ուսումնական քարտը 

5.1. Ուսանողի անձնական գործը նրա ողջ ուսումնառության ընթացքում դեկանատում 

պահվող հիմնական փաստաթղթերից է: 

5.2. Բակալավրիատի ուսանողի անձնական գործի համար հիմք են ծառայում դիմորդի 

կողմից ընդունող հանձնաժողովին հանձնված փաստաթղթերը՝ կրթության վկայա-

կանը (բնօրինակ), ընդունելության դիմում-հայտը, 3x4 չափսի լուսանկարները, կենտ-

րոնացված և ներբուհական քննությունների դեպքում՝ համապատասխան հիմքերը, 

ընդհանուր մրցույթից դուրս ընդունվածների համապատասխան փաստաթղթերը: 

Բացի այդ, ուսանողի անձնական գործում դեկանատը պետք է ներառի. 

- համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը պետք է համարա-

կալվի ստուգման գրքույկի համարով, 

- վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի բոլոր կիսամյակների ուսման վարձի 

վճարման կտրոնները, 

- ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու ֆա-

կուլտետային բոլոր հրամանները, 

- ընդունելության միասնական քննությունների արդյունքների մասին վկայականը, որը 

համալսարան ընդունված դիմորդը ներկայացնում է սեպտեմբերի առաջին շաբաթվա 

ընթացքում: 

5.3. Մագիստրատուրայի ուսանողի անձնական գործի համար հիմք են ծառայում դիմորդի 

կողմից ընդունող հանձնաժողովին հանձնված փաստաթղթերը՝ բակալավրի կամ 
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դիպլոմավորված մասնագետի դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները, ընդու-

նելության դիմում-հայտը, 3x4 չափսի լուսանկարները: Նշվածներից բացի՝ ուսանողի 

անձնական գործում դեկանատը պետք է ներառի. 

- համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը պետք է համարա-

կալվի ստուգման գրքույկի համարով, 

- վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի բոլոր կիսամյակների ուսման վարձի 

վճարման կտրոնները, 

- ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու ֆա-

կուլտետային բոլոր հրամանները: 

5.4.Համալսարանն ավարտվելուց հետո ուսանողի անձնական գործն ամբողջությամբ՝ 

ներառյալ ստուգման գրքույկը, շրջանցիկ թերթիկը, դիպլոմի և դրա հավելվածի պատ-

ճենները և ավարտման հրամանը, հանձնվում է ԵՊՀ արխիվ: 

5.5. Ուսանողի հետ պայմանագիրը կնքելուց հետո` մեկ ամսվա ընթացքում, ուսումնական 

էլեկտրոնային քարտում ֆակուլտետի դեկանատի կողմից մուտքագրվում են ուսանողի 

անձնական տվյալները, նրան վերաբերող բոլոր հրամանները, և տեղադրվում է նրա 

լուսանկարը: Ուսանողի քննաշրջանի արդյունքները քննաշրջանից հետո ուղարկվում 

են ուսանողի համալսարանական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: 

6. Դասընթացների տեղեկագիրքը 

6.1.  Համալսարանը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է ԵՊՀ դասընթաց-

ների տեղեկագիրք, որը տեղադրվում է համալսարանի կայքէջում։  

6.2. Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է համալսարանում իրականացվող կրթա-

կան ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու 

վարչական կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և 

պարունակում է. 

ա) առաջարկվող կրթական ծրագրերը, ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը և 

«Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման կարգ»-ը, 

բ) տեղեկություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ.  

 ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի շեմային պա-

հանջները, ծրագրի նպատակները և նախանշված կրթական վերջնարդյունքները, 

կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները, ծրագրի ընդհանուր կառուց-

վածքը և բովանդակությունը, քննական կանոնները և գնահատման կարգը, ամփո-

փիչ ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և 

այլն, 

 առանձին դասընթացի նկարագրությունը` դասընթացի անվանումը և նույնացման 

թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները 

(ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևե-

րի), դասընթացի նպատակը և կրթական վերջնարդյունքները` արտահայտված 

կրթական մասնագիտական և ընդհանրական գիտելիքներով, կարողություններով և 
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հմտություններով, դասընթացի համառոտագիրը (հակիրճ բովանդակությունը/թե-

մաները), դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման մեթոդներն ու չափա-

նիշները:  

 

 

7. Առցանց դասընթացի կազմակերպումը 

7.1. ԵՊՀ կրթական ծրագրերում առանձին դասընթացներ ֆակուլտետի գիտական խորհրդի 

որոշմամբ և ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի արտոնությամբ կարող 

են կազմակերպվել առցանց եղանակով: 

7.2. Առցանց և լսարանային եղանակներով իրականացվող դասընթացների բովանդակու-

թյունը, ինչպես նաև կրթական վերջնարդյունքները պետք է լինեն նույնը: 

7.3. Առցանց եղանակով նախատեսվող դասընթացի նյութը պատրաստում է իրականացնող 

ամբիոնը և ներկայացնում ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդին՝ երաշխավորություն 

ստանալու համար: 

7.4. Առցանց ուսուցման էլեկտրոնային միջավայրի տեխնիկական ապահովումը և վերա-

հսկողությունն իրականացնում են ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և 

հետազոտական (այսուհետև` ՏՏԿՀ) կենտրոնը և տեղեկատվական համակարգերի 

սպասարկման և զարգացման վարչությունը: 

7.5. Յուրաքանչյուր կիսամյակի սկզբում առցանց դասընթացներ իրականացնող ամբիոնը 

ՏՏԿՀ կենտրոնին ներկայացնում է դրանց անվանումները, դասախոսներին և ընդգրկված 

ուսանողներին, որի հիման վրա ՏՏԿՀ կենտրոնն ապահովում է  առցանց միջավայր: 

7.6. Առցանց դասընթացը վարող դասախոսը վերահսկում է ուսանողների մասնակցությունը, 

տրամադրում և շարունակաբար թարմացնում է էլեկտրոնային ուսումնական նյութերը, 

առցանց կապի մեջ է լինում ուսանողների հետ, կազմակերպում է քննարկումներ և 

սեմինարներ: 

7.7. Ուսանողները ստանում են տեխնիկական աջակցություն էլեկտրոնային փոստով կամ 

էլեկտրոնային կապի այլ միջոցներով: 
 

8. Պրակտիկայի կազմակերպումը 

8.1. Պրակտիկան ուսանողի մասնագիտական կրթության կարևոր և անբաժանելի բաղա-

դրիչներից է, որը նպատակաուղղված է ուսումնառության ընթացքում ստացած գիտե-

լիքների գործնական կիրառության հմտությունների զարգացմանը: 

8.2. Բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողները, մասնագիտությամբ պայմա-

նավորված, կարող են անցնել հետևյալ պրակտիկաներից մի քանիսը՝ ուսումնական 

(ճանաչողական, դաշտային, էքսկուրսիոն, թանգարանային և այլն) և մասնագիտական 

(արտադրական, գիտահետազոտական, փորձարարական, մանկավարժական), իսկ 

մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկված ուսանողները` միայն մասնագիտական  

պրակտիկա:  
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8.3. Ուսումնական պրակտիկան կազմակերպվում է բակալավրիատի   1-ին և 2-րդ կուրսե-

րի ուսանողների համար, որի նպատակն է ամրապնդել և խորացնել ուսանողի 

ընդհանուր մասնագիտական գիտելիքները:  

8.4. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է զարգացնել ուսանողների նեղ մասնա-

գիտական հմտությունները: 

8.5. Պրակտիկայի տեսակը, տևողությունը և ժամկետները սահմանվում են  համապատաս-

խան կրթական ծրագրով: 

8.6. Պրակտիկան կազմակերպվում և վերահսկվում է ուսումնամեթոդական վարչության 

կողմից՝ պրակտիկայի ծրագրի և ժամանակացույցի համաձայն, համապատասխան 

մասնագիտական կրթական ծրագիրն իրականացնող ֆակուլտետի (ինստիտուտի, 

կենտրոնի) պրակտիկայի պատասխանատու(ներ)ի հետ համատեղ: 

8.7. Պրակտիկայի ամբողջ ընթացքն արձանագրվում է ուսանողի օրագրում: Պրակտիկայի 

ավարտին այն իրականացնող հաստատության պատասխանատու անձը օրագրում 

ներկայացնում է կարծիք և բնութագիր: Օրագիրը կցվում է ուսանողի անձնական 

գործին:   

8.8. Մասնագիտությամբ աշխատող ուսանողը ազատվում է մասնագիտական պրակտի-

կայից՝ աշխատանքի վայրից ներկայացնելով համապատասխան տեղեկանք: 

8.9. Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկայի ղեկավարը «Ստուգված» 

նշում է այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային և կատարել է 

առաջադրանքները:  

9. Հետազոտական աշխատանքի պատրաստումը և գնահատումը 

9.1. Հետազոտական աշխատանքը ներմուծվում է տվյալ դասընթացի շրջանակում 

հետազոտության կատարման և ներկայացման միջոցով, որի նպատակն է խթանել 

ուսանողի անհատական կամ խմբային հետազոտություն կատարելու 

ունակությունները և նպաստել նրա մասնագիտական հմտությունների զարգացմանը: 

Հետազոտական աշխատանքը ներմուծվում է դասընթացի տեսական կամ գործնական 

պարապմունքներին հատկացված ժամերին և ենթադրում է դասավանդող դասախոսի 

խորհրդատվություն:   

9.2. Հետազոտական աշխատանք ներառող մասնագիտական դասընթացների ցանկը 

սահմանում է ծրագրի ղեկավարը և հաստատվում է ֆակուլտետի գիտական խորհրդի 

կողմից: Հաստատումից հետո այն ներառվում է համապատասխան կրթական ծրագրի 

մասնագրում։ Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում այդ դասընթացների 

նվազագույն քանակը երկուսն է, իսկ առավելագույնը` վեցը։ 

9.3. Հետազոտական աշխատանքը ներառվում է միայն մասնագիտական դասընթացներում: 

Հետազոտական աշխատանքը մասնագիտական ոլորտին առնչվող, կիրառական 

նշանակություն ունեցող և գործնական խնդիրների լուծմանը միտված ինքնուրույն 

անհատական կամ խմբային հետազոտություն է: Այն  անմիջականորեն առնչվում է 

տվյալ մասնագիտական դասընթացի առարկային և խնդիրներին: 

9.4. Հետազոտական աշխատանքը կատարվում է ուսանողի կամ ուսանողների խմբի 

(առավելագույնը 4 ուսանող) կողմից՝ դասընթացը վարող դասախոսի ընդհանուր 
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ղեկավարությամբ: 

9.5. Հետազոտական աշխատանքը կատարվում է գիտական և հետազոտական 

ժամանակակից մեթոդների կիրառմամբ: Աշխատանքի արդյունքում ստացված 

տվյալները վերլուծվում են, և արվում է համապատասխան եզրակացություն4: 

9.6. Դասընթացի շրջանակում կատարված հետազոտական աշխատանքի արդյունքը հաշվի 

է առնվում տվյալ դասընթացի արդյունարար գնահատականում որպես երկու ընթացիկ 

քննություններից մեկի գնահատական՝ եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի 

դեպքում առավելագույնը 5 միավոր արժեքով, իսկ առանց եզրափակիչ գնահատման 

դասընթացի դեպքում`10 միավոր արժեքով։ Հետազոտական աշխատանքը 

գնահատվում է ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային աշխատանքների 

կատարման արդյունքում: Վերջինիս դեպքում գնահատումն իրականացվում է 

դասախոսի կողմից ընտրված գնահատման մեթոդաբանությամբ5: 

9.7. Հետազոտական աշխատանք ներառող դասընթացները բակալավրի կրթական 

ծրագրում կարող են իրականացվել 4-7-րդ կիսամյակներում, իսկ մագիստրոսի 

կրթական ծրագրում` սկսած 1-ին կիսամյակից։  

9.8. Հետազոտական աշխատանքի թեմաները տրվում կամ հաստատվում են դասախոսի 

կողմից մինչև յուրաքանչյուր կիսամյակի 3-րդ շաբաթվա ավարտը: Խմբային 

հետազոտական աշխատանք կատարելու դեպքում, խմբերի կազմը հաստատվում է  

դասախոսի կողմից մինչև յուրաքանչյուր կիսամյակի 4-րդ շաբաթվա ավարտը: 

Հետազոտական աշխատանքը դասախոսին ներկայացվում է տպագիր կամ 

էլեկտրոնային տարբերակով՝ դասախոսի հայեցողությամբ, նրա կողմից սահմանված 

ժամկետում: (9-րդ կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 2020թ. մարտի 19-ի թիվ 

12/2 որոշմամբ) 

10. Կամընտրական դասընթացների ընտրության ընթացակարգը 

10.1. Բակալավրի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացներ են նախատեսվում 

ընդհանուր կրթական և մասնագիտական կառուցամասերում:  

10.2. Ընդհանուր կրթական կառուցամասի կամընտրական դասընթացների ցանկից ուսա-

նողն ընտրում է երեքը: 

10.3. Մագիստրոսի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացները նախատեսվում են 

մասնագիտացման դասընթացների կրթամասում, որոնցից ուսանողն ընտրում է հինգը: 

10.4. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողները գրանցվում են ֆակուլտետում, և 

արդյունքները սահմանված ժամկետում ներկայացվում են ուսումնամեթոդական վար-

չություն: 

                                                           
4
 Հետազոտական աշխատանքի կառուցվածքի և բաղադրիչների մասին տե՛ս ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի 

կրթական ծրագրերի մասնագիտական դասընթացներում հետազոտական աշխատանքի կատարման կարգի 8-

րդ կետը։ 
5
 Դասընթացի հետազոտական բաղադրիչի գնահատման չափանիշների և համամսնության մասին տե՛ս ԵՊՀ 

բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի մասնագիտական դասընթացներում հետազոտական 

աշխատանքի կատարման կարգի 11-րդ կետը։ 
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10.5. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրանցումը կատարվում է  նախորդող 

ուստարում՝ մինչև ապրիլի 1-ը: Սահմանված վերջնաժամկետից հետո գրանցումներ 

չեն կատարվում: 

10.6. Համալսարանը կարող է չեղարկել ցանկացած կամընտրական դասընթացի իրա-

կանացումը, եթե դրանում ընդգրկված չեն բավարար թվով ուսանողներ` ըստ 

սահմանված նորմերի: 

 

11. Կրթական ծրագրի ղեկավարը 

11.1. Կրթական ծրագրի պատշաճ մշակման, իրականացման, մշտադիտարկման և վերա-

նայման նպատակով նախատեսված են կրթական ծրագրի ղեկավարի գործառույթներ:  

11.2. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմում է նոր կրթական ծրագրի մշակման հայտ, որով 

հիմնավորում է ծրագրի ներդրման և հետագա իրականացման անհրաժեշտությունն ու 

նպատակահարմարությունը: 

11.3. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ծրագիրը մշակող աշխատանքային խմբի հետ ձևակեր-

պում է ծրագրի նպատակներն ու վերջնարդյունքները՝ որակավորումների ազգային 

շրջանակի և աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան: 

11.4. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմակերպում է ծրագրի փաստաթղթային փաթեթի 

մշակման գործընթացը, որին մասնակից է դարձնում նաև գործատուներին և արտաքին 

այլ շահակիցների: 

11.5. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ապահովում է ծրագրի հրապարակայնությունն ու մաս-

նագիտական կողմնորոշման աշխատանքները: 

11.6. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ֆակուլտետի (ինստիտուտի, կենտրոնի) ղեկավարու-

թյան հետ միասին կրթական ծրագիրը նախապատրաստում է հավատարմագրման: 

11.7. Կրթական ծրագրի ղեկավարը չի կարող ղեկավարել նույն կրթական մակարդակի 

մեկից ավելի կրթական ծրագրեր: 

 
 

12. Ուսումնական խորհրդատուն (կուրատորը) 

12.1. Առաջին կուրսի ուսանողներին ուսումնառության ընթացքում օժանդակելու 

նպատակով նշանակվում են ուսումնական խորհրդատուներ, որոնք 

ֆակուլտետի փորձառու դասախոսներ են։ 

12.2. Ուսումնական խորհրդատուների թիվը սահմանում է ֆակուլտետը` 30 

ուսանողի համար նախատեսելով մեկ խորհրդատու: 

12.3. Ուսումնական խորհրդատուն ուսանողների ծանոթացնում է իրենց իրա-

վունքներին և պարտականություններին, համալսարանում գործող և առաջին 

հերթին ուսանողներին առնչվող կանոնակարգերին և կարգերին (ԵՊՀ 

բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման, ԵՊՀ ներքին կարգապահական, ԵՊՀ ուսանողական 

նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման և այլն), 

ուսանողի ուղեցույցին, գրադարանից օգտվելու կանոններին և այլն: 
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12.4. Ուսումնական խորհրդատուն ծանոթանում է ուսանողների սոցիալ-կենցաղային 

պայմաններին, վերահսկում նրանց ուսումնական առաջընթացը, օգնում նրանց՝ 

հաղթահարելու ուսման ընթացքում ծագած դժվարությունները, ուսումնական 

գործընթացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի շուրջ նրանց համար կազմա-

կերպում խորհրդատվություններ: 

12.5. Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին ֆակուլտետի գիտական 

խորհուրդը լսում և գնահատում է ուսումնական խորհրդատուների 

հաշվետվությունները: 

13. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները 

13.1. Ուսանողն իրավունք ունի` 

 սահմանված կարգով ցանկացած կրթական մակարդակում ընդհատելու կամ շա-

րունակելու մասնագիտական կրթությունը, 

 սահմանված կարգով վերականգնելու ընդհատած ուսանողական իրավունքները 

ԵՊՀ-ում, 

 մասնակցելու ուսուցման որակն ապահովող գործառույթներին և գնահատելու պրո-

ֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության արդյունավետությունը, 

 բացի ընտրած մասնագիտության ուսումնական դասընթացներից՝ յուրացնելու 

ուսումնական ցանկացած այլ դասընթաց (արտածրագրային), որը դասավանդվում է 

ԵՊՀ-ում՝ ըստ սահմանված կարգի, 

 հիմնական մասնագիտական ուսուցումը համատեղելու երկրորդ մասնագիտական 

(զուգահեռ) ուսուցման հետ և ստանալու երկրորդ որակավորման աստիճան, 

 օգտվելու ԵՊՀ գրադարանից, լաբորատորիաներից, տեղեկատվական պահոցներից, 

ուսումնական, գիտական, բուժական, մարզական, առողջարանային, ուսումնա-

արտադրական և այլ ստորաբաժանումների ծառայություններից, 

 ըստ նախասիրությունների՝ մասնակցելու ԵՊՀ-ում անցկացվող ուսանողական գի-

տահետազոտական աշխատանքներին, սեմինարներին և գիտաժողովներին, 

 լիազորված մարմնի սահմանած կարգով, անհրաժեշտության դեպքում, ստանալու 

ակադեմիական արձակուրդ՝ մինչև մեկ տարի ժամկետով, բացառությամբ ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի, 

 սահմանված կարգով փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ օտարերկրյա պետու-

թյունների բուհերը) կամ փոխելու մասնագիտությունը, 

 միջբուհական փոխանակման և/կամ ակադեմիական շարժունության ծրագրերի 

շրջանակներում ուսումնառության որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուստարի) ուսում-

նառելու այլ բուհում (ներառյալ` օտարերկրյա), 

 ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` ուսումնառության տվյալ կամ ամբողջ 

ժամանակահատվածի համար, 

 ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) հետ միասին անվճար ստանալու հա-

մաեվրոպական նմուշի երկլեզու դիպլոմի հավելվածը: 

13.2. Ուսանողը պարտավոր է`  
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 ծանոթանալ սույն կարգին և հետևել դրա պահանջներին, 

 կատարել դասընթացների և քննությունների համար սահմանված պահանջները, 

 հաճախել իր կրթական ծրագրում ընդգրկված բոլոր դասընթացներին, 

 սահմանված ժամկետներում կատարել բոլոր ուսումնական առաջադրանքները, 

 վճարովի հիմունքներով կրթություն ստանալու դեպքում ժամանակին վճարել 

ուսման վարձավճարը, 

 հոգատար վերաբերվել ԵՊՀ գույքին, 

 կատարել սույն կարգով, ԵՊՀ կանոնադրությամբ և ԵՊՀ ներքին իրավական այլ 

ակտերով սահմանված ուսանողի պարտականությունները:    
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ԲԱԺԻՆ II 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 
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           Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետը հեռակա բակալավրի 

կրթական ծրագրով կազմակերպում է ուսուցում հետևյալ մասնագիտությամբ. 

1. «Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)», 

 

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 

 

 

9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագրի նպատակն է.  

 Ուսանողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ ինֆորմատիկայի և 

համակարգչային գիտությունների վերաբերյալ, 

 զարգացնել ուսանողի մոտ ալգորիթմական մտածողությունը, 

 օժտելու մեքենայական ուսուցման մեթոդների կիրառման, տվյալների 

հենքերի 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 
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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 մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի հետ 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 

- 

 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը  

Կցված է 
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13. Գնահատման ձևերը 

Դասավանդվող առարկաներից անցկացվում են. 

  ընթացիկ քննություններ,  

  ամփոփիչ քննություններ, 

  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» 

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:  
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17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ 

Ծրագրի իրականացման համար նախատեսված է անհրաժեշտ  որակավորումով և 

թվակազմով դասախոսական անձնակազմ։ Ուսումնական մոդուլների 

դասավանդումը  կատարվելու է հիմնականում  «Ինֆորմատիկա և կիրառական 

մաթեմատիկա» ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուժերով: 

Ուսումնական պրոցեսում ընդգրկված են նաև ԵՊՀ այլ ամբիոնների, 

հանրապետության այլ բուհերի, ՏՏ ընկերությունների համապատասխան 

մասնագետները:  

 



«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                    + +  



 

 

 

 

27 

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/Բ03     +        +      +    

Մաթեմատիկական անալիզ-2 0308/Բ02  +   +    +         +     

Դիսկրետ մաթեմատիկա-2 0307/Բ02 +         +        +     

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

Անալիտիկ երկրաչափություն և հանրահաշվի տարրեր-2  0307/Բ12     +        +      +    

Մաթեմատիկական անալիզ-3 0308/Բ03  +   +    +         +     

Էհմ և ծրագրավորում-3 0309/Բ12     +     + +        +    

Հանրահաշիվ-1 0307/Բ04 +         +        +     

ԷՀՄ ճարտարապետություն և ասեմբլեր-1 0309/Բ03  +        + +       +     

Գրաֆների տեսություն 0307/Բ05 +           +      +     

Մաթեմատիկական անալիզ-4 0308/Բ11  +   +    +         +     

ԷՀՄ ճարտարապետություն և ասեմբլեր-2 0309/Բ04  +        + +       +     

Հանրահաշիվ-2 0307/Բ06 +         +        +     

GUI ծրագրավորում 0309/Բ07     +      +       +     
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Ալգորիթմների տեսություն 0307/Բ07 +         +        +     

Թարգմանության տեսություն 0309/Բ06  +        + +       +     

Հանրահաշիվ-3 0307/Բ06 +         +        +     

Մաթեմատիկական անալիզ-5 0308/Բ11  +   +    +         +     

Կոմպյուտերային ցանցեր 0309/Բ09 +          +       +     

Կոմպլեքս  փոփոխականի ֆունկցիաների տեսություն 0308/Բ04  +   +    +         +     

Օպերացիոն համակարգեր 0309/Բ08     +      +       +     

Մաթեմատիկական տրամաբանություն 0307/Բ10 +         +        +     

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

Տվյալների կառուցվածքներ 0309/Բ05    + +     +         +    

Ֆունկցիոնալ անալիզ 0308/Բ05  +   +    +         +     

Թվային մեթոդներ-2 0308/Բ09 +    +        +      +    

Կոմբինատոր ալգորիթմներ և վերլուծություն 0307/Բ08 +           +       +    

Հավանականությունների տեսություն և մաթեմ. վիճակագրութ. 0105/Բ19                  + +    

Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ 0308/Բ06     +    +         + +    

Ծրագրավորման ֆունկցիոնալ համակարգեր 0309/Բ11    +      + +       +     

Տվյալների հենքեր 0309/Բ10  + +       +        +     

*ՀԲ*Գործողությունների հետազոտում 0307/Բ09 +        +         +     

Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ 0308/Բ08  + +      +         +     

Մաթեմատիկական կիբեռնետիկայի տարրեր 0307/Բ11 +         +        +     

Ֆիզիկա 0410/Բ16                  + +    

Օպտիմիզացիայի մեթոդներ 0308/Բ10     +        + +     +    

 



«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. 2.5 ժամ/շաբ. 5. գործնական -10 ժամ 

6. 1-ին, աշնանային 

կիսամյակ 

7. Ստուգարքային 

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՝ 

Գ3 օգտվել մայրենի և օտար լեզուներով գիտական գրականությունից 

Գ4 պատրաստել զեկուցումներ մայրենի և օտար լեզուներով, ներկայացնել աշխատանքի արդյունքները 

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 
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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 

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. 2.5 ժամ/շաբ. 5. գործնական- 10 ժամ 

6. 2-րդ, գարնանային 

կիսամյակ 

7. Ստուգարքային 

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՝ 

Գ3 օգտվել մայրենի և օտար լեզուներով գիտական գրականությունից 
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Գ4 պատրաստել զեկուցումներ մայրենի և օտար լեզուներով, ներկայացնել աշխատանքի արդյունքները 

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: 

 

 

1106/Բ03 

 

Հայոց  պատմության հիմնահարցեր-1 

 

2 ECTS 

կրեդիտ 

շաբաթական 2.5 ժամ 

 

 դաս.-10 ժամ,  

  

3-րդ  աշնանային կիսամյակ 

 

 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` 
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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.  

Գ4 պատրաստել զեկուցումներ մայրենի և օտար լեզուներով, ներկայացնել աշխատանքի արդյունքները 

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 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 
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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:  

 

 

1106/Բ04 

 

Հայոց  պատմության հիմնահարցեր-2 

 

2 ECTS 

կրեդիտ 

շաբաթական 2.5 ժամ 

 

 դաս.-10 ժամ,  

  

4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 

 

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.  

Գ4 պատրաստել զեկուցումներ մայրենի և օտար լեզուներով, ներկայացնել աշխատանքի արդյունքները 

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

1. Դասախոսություն, 
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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. 

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. 1602/Բ 01 

 

2. Անգլերեն-1 

 

3. 4կրեդիտ 

4. 5 / շաբ. 5. գործ. – 20ժամ 

  

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. 
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 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. 

 

      Գ3 օգտվել մայրենի և օտար լեզուներով գիտական գրականությունից 

Գ4 պատրաստել զեկուցումներ մայրենի և օտար լեզուներով, ներկայացնել աշխատանքի արդյունքները 

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. 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.  Karapetyan K., Grigorian V.  “English for University students” Yerevan 2004 
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    2.  Ter- Sargsyan L. “Information Technologies” Yerevan 2010 

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

          

 
1. 1602/Բ01 

 

2. Անգլերեն-2 

 

3. 4  կրեդիտ 

4. 5 / շաբ. 5. գործ. –20ժամ 

  

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) 
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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. 

 

             Գ3 օգտվել մայրենի և օտար լեզուներով գիտական գրականությունից 

Գ4 պատրաստել զեկուցումներ մայրենի և օտար լեզուներով, ներկայացնել աշխատանքի 

արդյունքները 

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

     2.   Bates M./ Dudley T. – Evans    “General Science”  1993 

     3.   Wesley A.  «Mathematics» Teacher's Edition , 1991 
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1. 1704/ B 01 

 

2. Օտար լեզու  [Ռուսաց լեզու] - 1 

 

3. 2 ECTS 

կրեդիտ 4 
4. 5 ժամ/շաբ. 5.  գործնական 20 ժամ 

6. I 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. 
 

      Գ3 օգտվել մայրենի և օտար լեզուներով գիտական գրականությունից 

Գ4 պատրաստել զեկուցումներ մայրենի և օտար լեզուներով, ներկայացնել աշխատանքի արդյունքները 

 

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. 
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1. 1704/ B 01 

 

2. Օտար լեզու  [Ռուսաց լեզու] - 2 

 

3.  ECTS 

կրեդիտ 4 
4. 5 ժամ/շաբ. 5. գործնական 20 ժամ 

6. II 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  

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. 
 

Գ3 օգտվել մայրենի և օտար լեզուներով գիտական գրականությունից 

Գ4 պատրաստել զեկուցումներ մայրենի և օտար լեզուներով, ներկայացնել աշխատանքի արդյունքները 

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 
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6. ստուգողական աշխատանք 

7. թեստային աշխատանք 

8. վիկտորինա 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1.թեստային առաջադրանք 

2.բանավոր հարցում 

3.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. 

 

1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. 

Харьков: ХНУ, 2005. 

2. Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку 

как иностранному. М., 2008-2010. 

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

Грамматика. Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.  

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

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

5. Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому 

языку для иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998. 

 

 

1. 0002/B01 2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն 

 

3. ECTS կրեդիտ 
 

4 

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

6.       4-րդ՝ գարնանային 7.         եզրափակիչ ստուգարք 
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  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, 

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.  

 

1. դասակարգել ԱԻ-ները ըստ ծագումնաբանության, լուսաբանել հնարավոր հետևանքները և 

դիմակայման ձևերը, 

2. գիտակցել և գնահատել ՀՀ-ում հնարավոր դրսևորվող բնածին, տեխնածին, մարդածին 

բնույթի ԱԻ-ների ռիսկը, 

3. գործնականում իրականացնել առաջին օգնության հմտություններ, որոնց նպատակն է՝ 

նվազեցնել մահացությունը աղետի վայրում և հաշմանդամության տոկոսը ու նպաստել 

հետագա բուժական գործողությունների արդյունավետությանը: 

4. համադրել և վերլուծել ԱԻ-ների հնարավոր  հետևանքների վրա ազդող կառավարելի 

գործոնները,  նպաստել այդ գործոնների կայունության բարձրացմանը: 
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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. 

 

1. 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: 

2.  Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ 

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

3. Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների 

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

4. Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր., 

Երևանի համալս. հրատ., 2011, 36 էջ: 

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

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

 

 

 

1. 0708/Բ01 

 

2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ 

 

3. 2 ECTS 

կրեդիտ 

4.   2,5 ժամ/շաբ. 5. դասախոսություն 10 ժամ 

 
6.  1-ին` աշնանային 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: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. նկարագրել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմություն, բացատրել 

սոցիալական էկոլոգիայի հիմունքները և առանձնահատկությունները,  

2. ձևակերպել էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքները, 

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. կիրառել  բնապահպանական և էկոլոգիական գիտելիքները մաթեմատիկական 

մոդելավորման և պլանավորման աշխատանքներում, 

3. կատարել էկոլոգիական գործընթացների մաթեմատիկական վերլուծություններ և անել 

համապատասխան եզրակացություններ:    

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.  
 

Գ1 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները 

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

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

 
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.  
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 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: Էկոհամակարգերը որպես մաթեմատիկական 

մոդելավորման օբյեկտ: Էկոհամակարգերի մոդելավորման անալիտիկ և վիճակագրական մոդելներ: 

 
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. 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: 

4. Ռ.Հ. Եդոյան, Ժ.Հ Հովակիմյան,  «Բնապահպանության դասավանդման մեթոդիկայի և 

լաբորատոր-գործնական պարապմունքների ձեռնարկ», Երևան, Իրավունք, 2010թ., 222 էջ: 

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

6. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Տեր Մինաս քահանա Մարտիրոսյան, «Բնապահպանություն և 

Աստվածաբանություն», Վաղարշապատ, 2007, 215 էջ: 

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

 

 

 
1302/Բ18 

 

2. Փիլիսոփայության  հիմունքներ 

 

3. 4  ECTS 

կրեդիտ 4 

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

6. 5-րդ աշնանային կիսամյակ 7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսումնասիրել փիլիսոփայական մշակույթի առանձնահատկությունները և 

փիլիսոփայության դերը մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում, 

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=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=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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 վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը, 

 ներկայացնել փիլիսոփայական հիմանական հայեցակարգերի գիտական ու 

աշխարհայացքային հիմնախնդիրները: 

   

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 

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

 

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

     Գ1 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները 

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. 
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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.  

 

 
1901/B01.  Իրավունքի հիմունքներ 2 կրեդիտ 

Շաբաթական 2,5 ժամ 10/0/0 

1-ին աշնանային 

կիսամյակ 

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 
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 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. 

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ 1. գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները 

 

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  

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

4. 2,5 ժամ/շաբ.   5. 10 դասախոսություն 

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. 

 Շուկայական տնտեսության պայմաններում տնտեսագիտության կարևորագույն 

սահմանումների, հասկացությունների, տնտեսական մեխանիզմների գործողության 

առանձնահատկությունների իմացություն և որոշակի բնագավառում դրանք օգտագործելու 

կարողություն, արտադրողի տնտեսական գործունեությանն ու սպառողի վարքին առնչվող 

հիմնական հասկացությունների իմացություն,  մասնագիտական առանձին ոլորտներում 

տնտեսագիտական մտածողության ու տնտեսական որոշակի գործունեության իրականացման 

ունակության ձևավորում:  

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, 
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      .  ինտերակտիվ  (փոխներգործուն)  ուսուցման ապահովման համար 

ուսանողների  հետ տնտեսական 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 

 

 

http://www.armstat.am/
http://www.gov.am/
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1. 1005/Բ24 

 

2. Գործարարության հիմունքներ 

 

3. 2 ECTS կրեդիտ  

4. 2,5 ժամ/շաբ. 5. դաս. 10,  

 

6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ  7. ստուգարք  

 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամադրել գործարարության 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 գործարարության էությունը և հիմնական հասկացությունները, գործարարության 

առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները, գործարարության փուլային 

զարգացման բնորոշիչները և առանձնահատկությունները, 

 ներկայացնել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության 

կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեըը, 

 լուսաբանել գործարարության կազմակերպման ձևերը, կառավարման սկզբունքները և   

մոտեցումները:  

 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վերլուծել և տարբերակել գործարարության 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 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.  
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Գ1 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները 

  

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 

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 
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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. 

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

288с. 

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

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

336с. 

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

5. Попков В. П., Евстафьева Е. В. “Организация предпринимательской деятельности”. Схемы и 

таблицы, СПб., 2007, 352 с.  

 

 

 
1. 1202/Բ23. 

 

2. Քաղաքագիտության հիմունքներ 

 

3. 2 ECTS 

կրեդիտ 

4. 2,5 ժամ/շաբ. 5. դաս. 10 ժամ  

6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական 

ակունքներին, 

   

 ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնա-

սիրության առարկայական տիրույթին, 

 

 ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական 

հմտություններ: 

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,      

http://www.aup.ru/books/m6/
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1.կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ,    

2.կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների մեկնաբանման 

հարցերում,   

3.մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական սոցիոլոգիայի 

հիմնահարցերը    

 

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

2.պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 
Գ1. գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները 

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 

հարցաշարից: 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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1. Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с. 

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. 2,5 ժամ/շաբ. 5. 10 ժամ-դաս.,  

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, 
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2. ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր 

ոլորտներում: 

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

Գ1 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները . 

1.Պատկերացում կազմել «մշակույթ» հասկացության նկատմամբ ժամանակակից մոտեցումների          

մասին, 

2. Հասկանալ գիտության ընդհանուր գործընթացի մշակութային հիմքերը ինչպես նաև 

գիտակցելու իր՝ որպես անհատի, հասարակության անդամի մշակութային դերակատարումը, 

3. Պատկերացում կազմելու համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական    

զարգացումների օրինաչափությունների վերաբերյալ, 

4. Հասկանալու ժամանակակից մշակութային գործընթացների առաձնահատկությունները, 

5. Իր մասնագիտական ոլորտի զարգացման հետ կապված գործընթացները տեղավորելու 

մշակութային ու սոցիալական ավելի լայն համատեքստում,  

6. Ճանաչելու և իրարից զանազանե համաշախարհային մշակութային գործընթացի պատմական 

և լոկալ դրսևորումները, 

7. Մեկնաբանելու մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները։ 

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 

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: 



– 57 – 

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 կրեդիտ 

4. 2,5 ժամ/շաբ. 5. դաս.-10,   

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 

 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 
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 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, 

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

Գ1 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները 2. 

 

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. 

2. 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 

դասակարգման 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 ա-

ռանձնահատկությունները։ Բուդդայականության առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական և 

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

ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Ուղղափառություն. Կաթոլիկություն. Բողոքա-

կանություն, 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. 2,5 ժամ/շաբ. 5. դաս.-10  

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 

1.տիրապետել  բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը, 

2. ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվերլուծության 

հիմնախնդիրներին: 
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3.տիրապետել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման տեխնոլոգիաներին, 

ինչպես նաև սոցիալական կյանքի, բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայի հիմունքներին: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1.  հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները: 

2.  ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ: 

3.   գնահատել  բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման գործում: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

1. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը, 

2. վերլուծել  արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները: 

 

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

   Գ1     գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները  

      

 

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: 
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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. 

 

 

 
1. 2203/Մ22 

 

2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ 

 

3. 2 ECTS 

կրեդիտ 

4. 2,5 ժամ/շաբ. 5. դաս. 10 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: 
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

5. օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու 

հասարակական գործընթացներն ու հիմնախնդիրները: 

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

Գ1 գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները 

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

1. Դասընթացը բաղկացած է դասախոսություններից: 

2. Դասընթացը ենթադրում է լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ ունկնդրում, թե´ 

մասնակցություն քննարկումներին: 

3. Դասընթացը ենթադրում է հանձնարարված գրականության արտալսարանային 

ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: 

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 

13. Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն 

14. Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա 

15. Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005. 
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(տրամադրվում է դասախոսի կողմից) 

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. (տրամադրվում է դասախոսի կողմից) 

3. Эркки Калеви Асп “Введение в социологию”// СПб.: Издательство «АЛЕТЕЙЯ», 1998, 90 

с. (տրամադրվում է դասախոսի կողմից) 

 

 
1, 1301/Բ2 2. Տրամաբանության հիմունքներ 

 

3. 2 կրեդիտ 

ECTS  

4. 2,5 ժամ/շաբ. 5. դաս.-10 

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 
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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 հետևողականության  հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից 

բխող մասնավոր նորմերի պահանջները: 

 

 

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

 

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. 

 

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: 
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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.  2,5 ժամ/ շաբ. 5. դաս.-10 ժամ 
6.  4-րդ գարնանային կիսամյակ 7 ստուգարք 

 
8.    Դասընթացի նպատակն է`  

 մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային մեխանիզմների, 

օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը,  

 ժամանակակից հոգեբանության ուղղություններին, դրանց կիրառման ոլորտներին 

ծանոթացումը, 

  հոգեբանական կրթվածության և մշակույթի զարգացումը: 

 
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1.ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և դրսևորման 
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մեխանիզմները և օրինաչափությունները, 

2.սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը, 

3.սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական 

ուղղությունները, մոտիվացիայի տեսությունները, 

4.ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու 

հաղորդակցման հոգեբանական հիմքերը, 

5.  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.   

 
Գ 1. գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները:  

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 
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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. 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. 0604/Բ01 

 

2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր 3. ECTS 

կրեդիտ 2 

4. 2,5 ժամ/շաբ. 5.  դաս.-10 ժամ 
6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ 7.  ստուգարք 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ ժամանակակից բնագիտության՝ ֆիզիկայի, քիմիայի 

և կենսաբանության, զարգացման ուղղությունների, վերջին ժամանակներում ձեռք բերված 

նվաճումների, տնտեսության մեջ վերջիններիս կիրառության վերաբերյալ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. կիմանա ժամանակակից բնագիտության բնագավառում կատարված  հայտնագործությունների 

https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf


– 68 – 

մասին, 

2. կհասկանա բնագիտության նշանակությունը ժամանակակից տնտեսության և հասարակության 

զարգացման մեջ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ՝ 
  3. կկարողանա կիրառել ժամանակակից բնագիտության գիտելիքները առօրյա կյանքում  

 գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)՝ 
4. կկարողանա բնագիտական գիտելիքները տարածել հումանիտար գիտությունների ոլորտ:   
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

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. 
1.Դասախոսություններ,  

2. Սեմինարներ, քննարկումներ: 
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝ 
 

Եզրափակիչ ստուգարք՝ բանավոր հարցում դասընթացում նեկայացված թեմաների վերաբերյալ: 

 
3. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 
Թեմա 1. Բնագիտությունը և հասարակության զարգացնան փուլերը:  

Թեմա 2. Միկրոաշխարհի օրինաչափությունները: Ատոմների և մոլեկուլների կառուցվածքի   

առանձնահատկություննեը և դրանց դրսևորումները ժամանակակից սարքերում:  

Թեմա 3. Մակրոաշխարհի օրինաչափությունները:  Էներգիայի ստացման միջոցները  ներկայումս և 

ապագայում: Էներգիայի վերականգնելի աղբյուրներ: Պոլիմերների, պլաստմսսաների, մանրաթելերի 

և կաուչուկների ստացման հնարավորությունները: 

Թեմա 4. Մեգաաշխարհի օրինաչափությունները: Արեգակնային համակարգի և տիեզերքի 

կառուցվածքը: Սև խոռոչներ:  

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
1.  ,,Ժամանակակից բնագիտության կոնցեպցիաներ,, առցանց  դասընթաց, ԵՊՀ, ՏՏ կենտրոն, 2012  

 

 

1. 0308/Բ01 2.  Մաթեմատիկական անալիզ-1 3.  4 կրեդիտ  

4.շաբ 5  ժամ 5.  դաս.- 10, գործ.- 10 

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 ֆունկցիայի սահմանը և 

անընդհատությունը, ֆունկցիայի ածանցյալը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի դերը և նշանակությունը մաթեմատիկական 
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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, 

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` 5 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1, 1 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Իրական թվեր, թվային հաջորդականություններ: 

 Ֆունկցիայի սահման: 

 Ֆունկցիայի անընդհատությունը: 

 Ֆունկցիայի ածանցյալ: 

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: 
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1. 0307/Բ01 2. Դիսկրետ մաթեմատիկա -1 

 

 

 

3.  4 կրեդիտ  

4. 5 ժամ/շաբ. 5. դասախ- 10 ժամ, գործ.- 10 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 չափանիշներն են. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 

10 միավոր: 

Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է 5 հարց: Ստուգման ձևերն են. 
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1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է: 

2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է: 

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 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, Երևան, ԵՊՀ, 1999. 

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

1977. 

3. С.В. Яблонский, Введение в дискретную математику, М.: Наука, 1986. 

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

5. Г.Дж. Райзер, Комбинаторная математика, М.: Мир, 1965.  

 

 

 
1. 0309/Բ01 

 

2. ԷՀՄ և ծրագրավորում - 1 

 

3. 4 կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 

 

5. 10 ժամ դասախոսություն, 10 ժամ գործնական  

  

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ  

 

7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ծրագրավորման հիմունքները ծրագրավորման C++ լեզվի 

օրինակով: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն 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 վերջնարդյունք(ներ)ը.  
 

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. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

3. 1-ին ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսը պարունակում է 5 

հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5 

 

4. 2-րդ ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսը պարունակում է 5 

հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5  

 

5. Եզրափակիչ քննություն. քննությունն անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 3 

հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Թվերի ներկայացումը (կոդավորումը) ԷՀՄ-ում, ալգորիթմ: 

 Լեզվի լեքսեմներ, տիպ, փոփոխական, գործողություններ, արտահայտություն: 

 Պայմանի և ցիկլի կառուցվածքներ: 

 Ֆունկցիա, ռեկուրսիա: 
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 Զանգված: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Х.М. Дейтел, П.Дж. Дейтел, Как программировать на С++, 5-е издание. // Бином, 2010. 

2. Б. Страуструп, Язык программирования С++. // Бином, 2015. 

 

 
1. 0307/Բ03 2. Անալիտիկ երկրաչափություն և հանրահաշվի տարրեր-1 

 

 

 

3.  2 կրեդիտ  

4. 2,5 ժամ/շաբ. 5. դաս.-5,  գործ.-5 

6. 1-ին աշնանային կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ուսումնասիրել անալիտիկ երկրաչափության հիմնական գաղափարներ, ինչպես նաև 

հանրահաշվական հիմնական տարրական կառուցվածքների՝ կոմպլեքս և ամբողջ թվերի 

բազմություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

  վարժ տիրապետել վեկտորական հանրահաշվին,  

 տիրապետել առաջին և երկրորդ կարգի կորերի և մակերեւույթների անալիտիկ 

ներկայացմանը և դրանց հատկությունների անալիտիկ հետազոտման մեթոդներին, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 իրականացնել գործողություններ տարբեր ներկայացումներով տրված կոմպլեքս 

թվերի հետ գործողություններին, 

  օգտվել ամբողջ թվերի մնացքների դասերի հատկություններին,   ամենամեծ 

ընդհանուր բաժանարարի կառուցման Էվքլիդեսի ալգորիթմին,  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գործնականում կիրառել փեռք բերված գիտելիքները գծային հանրահաշվի 

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

 դասախոսություն 

 գործնական  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 

միավոր: 

Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է 5 հարց: Ստուգման ձևերն են. 

1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 2 է: 

2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 2 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Անալիտիկ երկրաչափություն: 

 Կոմպլեքս թվեր:  

  Ամբողջ թվեր:   

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Կուրոշ, Բարձրագույն հանրահաշվի դասընթաց: 

2. Գաբրիելյան, Հանրահաշիվ և երկրաչափություն: 

3. Պրիվալով, Անալիտիկ երկրաչափություն: 

4. Проскуряков, Сборник задач по линейной алгебре. 

5. Фадеев, Соминский, Сборник задач по высшей алгебре. 

 

 

1. 0308/Բ01 2.  Մաթեմատիկական անալիզ-2 3.  6 կրեդիտ  

4. շաբ 7,5  ժամ 5.  դաս.- 20, գործ.- 10 

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

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ հետագա գիտելիքներ մաթեմատիկական 

առարկայի երկրորդ բաժնեմասից, որը ներառում է դիֆֆերենցելի ֆունկցիաներ, ֆունկցիայի 

հետազոտում, անորոշ ինտեգրալ, որոշյալ ինտեգրալ, անիսկական ինտեգրալ, կորի 

երկարություն, պատկերի մակերես, մարմնի ծավալ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի դերը և նշանակությունը մաթեմատիկական 
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առարկաների համակարգում, 

 ձևակերպել մաթեմատիկական անալիզի հետևյալ հասկացությունները. անորոշ ինտեգրալ, 

որոշյալ ինտեգրալ, անիսկական ինտեգրալ, կորի երկարություն, պատկերի մակերես, 

մարմնի ծավալ: 

 բացատրել և նկարագրել համապատասխան խնդիրների լուծման ընթացքը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վերլուծել ֆունկցիաները ըստ Թեյլորի բանաձևի, 

 հետազոտել և կառուցել ֆունկցիաների գրաֆիկները,  

 հաշվել անորոշ, որոշյալ և անիսկական ինտեգրալներ, 

 հաշվել կորի երկարություն, պատկերի մակերես, մարմնի ծավալ: 

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` 5 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1, 1 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Դիֆերենցելի ֆունկցիաներ: 

 Ֆունկցիայի հետազոտում: 

 Անորոշ ինտեգրալ: 

 Որոշյալ ինտեգրալ, անիսկական ինտեգրալ: 

 Կորի երկարություն, պատկերի մակերես, մարմնի ծավալ: 

 Ֆունկցիայի հետազոտում: 
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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 I.- Երևան, Զանգակ-97, 2009: 

10. 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/Բ02 2. Դիսկրետ մաթեմատիկա -2    

 

 

3. 4  կրեդիտ  

4. 5 ժամ/շաբ. 5.դաս.- 10, գործ.-10 

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 խնդիրները և մեթոդները: 

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 
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 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 չափանիշներն են. 

 Ընթացիկ քննություններ 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 

համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:  

 Եզրափակիչ քննություն 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 n-չափանի միավոր խորանարդ։   

 Բուլյան ֆունկցիա, բանաձև։  Բուլյան ֆունկցիաների որոշ ներկայացումներ:   

 Հիմնական փակ դասեր, լրիվության թեորեմը։   

 Ֆունկցիոնալ տարրերից սխեմաներ, Շենոնի թեորեմը:  

 Կոդավորման տեսություն, այբբենական կոդավորում: Մաքմիլանի 

անհավասարությունը: 

 Հաֆմանի կոդ, Հեմմինգի կոդ:  
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

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

2. Яблонского и О. Б.   Лупанова "Дискретная математика и математические 
вопросы кивернетики" под.ред. СБ., Москва, Наука 1974г. 

3. Ռ.Ն.Տոնոյան, Դիսկրետ մաթեմատիկայի դասընթաց,ԵՊՀ, 1999 

 

 

 
1. 0309/ Բ02 

 

2. ԷՀՄ և ծրագրավորում – 2 

 

3. 2 կրեդիտ 

4. 2,5 ժամ/շաբ. 

 

5. 10 ժամ դասախոսություն,  

  

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ  

 

7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ծրագրավորման հիմունքները ծրագրավորման C++ լեզվի 

օրինակով: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն 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 վերջնարդյունք(ներ)ը.  
 

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. 

 դասախոսություն,  
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 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

6. 1-ին ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսը պարունակում է 5 

հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5 

 

7. 2-րդ ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսը պարունակում է 5 

հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5  

 

8. Եզրափակիչ քննություն. քննությունն անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 3 

հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5: 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

 Ցուցիչ, հղում, տող: 

 Բազմաչափ զանգված, կառուցվածքային տիպ: 

 Օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորման սկզբունքները, դասեր: 

 Գործողությունների գերբեռնում: 

 Ժառանգում, պոլիմորֆիզմ: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

3. Х.М. Дейтел, П.Дж. Дейтел, Как программировать на С++, 5-е издание. // Бином, 2010. 

4. Б. Страуструп, Язык программирования С++. // Бином, 2015. 

 

 

1. 0307/Բ03 2. Անալիտիկ երկրաչափություն և հանրահաշվի տարրեր-2 

 

 

 

3.  2 կրեդիտ  

4. 2,5 ժամ/շաբ. 5. դաս.-5,  գործ.-5 

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

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ուսումնասիրել անալիտիկ երկրաչափության հիմնական գաղափարներ, ինչպես նաև 

հանրահաշվական հիմնական տարրական կառուցվածքների՝ տեղադրությունների, 

բազմանդամների, թվային մատրիցների հիմնական հատկություններ: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

  վարժ տիրապետել վեկտորական հանրահաշվին,  

 տիրապետել առաջին և երկրորդ կարգի կորերի և մակերեւույթների անալիտիկ 

ներկայացմանը և դրանց հատկությունների անալիտիկ հետազոտման 

մեթոդներին, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 ձևակերպել տեղադրությունների հիմնական հատկությունները,  կտիրապետի 

թվային մատրիցների գործողություններին և մատրիցի դետերմինանտի (որոշիչի) 

հատկություններին: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գործնականում կիրառել փեռք բերված գիտելիքները գծային հանրահաշվի 

խնդրիների 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 չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 

միավոր: 

Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է 5 հարց: Ստուգման ձևերն են. 

1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 2 է: 

2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 2 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Բազմանդամներ:  

  Տեղադրություններ:  

  Թվային մատրիցներ: Գործողություններ մատրիցների հետ: Դետերմինանտ 
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(որոշիչ):   

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Կուրոշ, Բարձրագույն հանրահաշվի դասընթաց: 

2. Գաբրիելյան, Հանրահաշիվ և երկրաչափություն: 

3. Պրիվալով, Անալիտիկ երկրաչափություն: 

4. Проскуряков, Сборник задач по линейной алгебре. 

5. Фадеев, Соминский, Сборник задач по высшей алгебре. 

 

1. 0308/Բ01 2.  Մաթեմատիկական անալիզ-3 3.  5 կրեդիտ  

4. շաբ 6,3  ժամ 5.  դաս.- 15, գործ.- 10 

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

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ հենքային մաթեմատիկական 

առարկայի երրորդ բաժնեմասից, որը ներառում է թվային շարքեր, ֆունկցիոնալ շարքեր, 

աստիճանային շարքեր, Ֆուրիեի շարքեր: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի դերը և անվերջ շարքերի նշանակությունը 

մաթեմատիկական առարկաների համակարգում, 

 ձևակերպել մաթեմատիկական անալիզի շարքերի հետ կապված հասկացությունները, 

 բացատրել և նկարագրել համապատասխան խնդիրների լուծման ընթացքը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 հետազոտել թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի զուգամիտությունը, 

 ուսումնասիրել աստիճանային շարքերը, 

 վերլուծել ֆունկցիաները Ֆուրիեի շարքի: 

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` 5 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1, 1 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Թվային շարքեր: 

 Ֆունկցիոնալ շարքեր: 

 Աստիճանային և Ֆուրիեի շարքեր: 

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: 

 

 

 

 

 

 

1. 0309/ Բ02 2. ԷՀՄ և ծրագրավորում – 3 3. 4 կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 10 ժամ դաս., 10 ժամ գործն.  

6. 3-րդ՝աշնանային կիսամյակ  

 

7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել օբյեկտ-կողմնորոշված 

ծրագրավորման հիմունքները ծրագրավորման C++ լեզվի օրինակով: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնել օբյեկտ-կողմնորոշված 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 օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորման կոդի կրկնակի 

օգտագործման հնարավորությունները, 

 գրել ծրագրեր C++ լեզվով՝ կիրառելով օբյեկտ-կողմնորոշված 

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 

վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 

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. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

9. 1-ին ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսը պարունակում է 5 

հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5 

 

10. 2-րդ ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսը պարունակում է 5 

հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5  

 

11. Եզրափակիչ քննություն. քննությունն անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 3 

հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

 Ցուցիչ, հղում, տող: 

 Բազմաչափ զանգված, կառուցվածքային տիպ: 

 Օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորման սկզբունքները, դասեր: 

 Գործողությունների գերբեռնում: 

 Ժառանգում, պոլիմորֆիզմ: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

5. Х.М. Дейтел, П.Дж. Дейтел, Как программировать на С++, 5-е издание. // Бином, 2010. 

6. Б. Страуструп, Язык программирования С++. // Бином, 2015. 

 

 

1. 0307/Բ18 
2.Հանրահաշիվ-1 
 

 
 

3.  3 կրեդիտ  

4. 3,8 ժամ/շաբ. 5. դասախոսություն-10, գործ.-5 

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

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Դասական հանրահաշվական կառուցվածքների`խմբերի տեսության հիմնական գաղափարների և դրանց 

ուսումնասիրումը: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Տիրապետել խմբերի տեսության հիմնական գաղափարներին, 

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 

 գործնական  
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:  

 Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 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: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.Ա. Ալեքսանյան: Խմբեր, Օղակներ, դաշտեր, ԵՊՀ, 2010: 

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

3.А.Г. Курош, Теория групп. Москва 1953. 

4.Б.Л. ван дер Варден, Алгебра, Москва «Наука» 1979. 

 

 
1. 0309/Բ03 

 

2. ԷՀՄ ճարտարապետություն և ասեմբլեր լեզու -1 

 

3. 4 կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 

 

5. 10 ժամ դասախոսություն, 10 ժամ գործնական 

  

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 

 

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման  

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

հրամանների համակարգը, ընդհատումների համակարգը Intel x86 պրոցեսորների համար: 

Ծանոթանալ ասեմբլեր ցածր մակարդակի լեզվին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 հասկանալ Intel x86 պրոցեսորների առանձնահատկությունները, 

 հասկանալ տվյալների ներկայացումը, հրամանների համարկարգը, հրամանի ֆորմատը,    

հասցեավորման եղանակները: 

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 վերջնարդյունք(ներ)ը.  
 

Ա2.    ձևակերպել կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի հետ առնչվող 

տեսությունների հիմնական հայեցակարգերը և սկզբունքները, 
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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 չափանիշներն են. 

 

12. 1-ին ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսը պարունակում է 5 

հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5 

 

13. 2-րդ ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսը պարունակում է 5 

հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5  

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

6. Ընդհանուր հասկացություններ։ 

7. Հրամանների համակարգեր։ 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. В. И. Юров Assembler. Учебник для вузов. 2-е изд.— СПб.: Питер, 2003.  

2. Ա. Հ. Առաքելյան, Շ. Ա. Բաղդասարյան, Կ. Գ. Գալստյան, Վ. Ա. Զաքարյան, Գ. Ա. 

Մարտիրոսյան, Զ. Ա. Նազարյան, Գ. Ռ. Սարդարյան ԻՆԹԵԼ x86 ԱՍԵՄԲԼԵՐ (իրական 

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

 

 

 
1. 0307/Բ05 2. Գրաֆների տեսություն 

 

 

 

3.  2 կրեդիտ  

4. 2,5 ժամ/շաբ. 5. դասախոսություն-10 ժամ 

6. 3-րդ՝ աշնանային  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 ունակությունը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 լուսաբանել գրաֆների տեսության հիմնական գաղափարներն ու թվային 
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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. 

 դասախոսություն 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 

միավոր: 

Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է 5 հարց: Ստուգման ձևերն են. 

1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 2 է: 

2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 2 է: 

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

2.В.А. Емеличев, О.И. Мельников, В.И. Сарванов, Р.И. Тышкевич, Лекции по теории графов, М.: 

Наука, 1990, 

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

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

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

Եր., ԵՊՀ հրատ., 2015: 

 

1. 0308/Բ01 2.  Մաթեմատիկական անալիզ-4 3.  5 կրեդիտ  

4. շաբ 6,3  ժամ 5.  դաս.- 15, գործ.- 10 

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

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ հենքային մաթեմատիկական 

առարկայի չորրորդ բաժնեմասից, որը ներառում է շատ փոփոխականի ֆունկցիաներ, 

անընդհատություն, դիֆերենցելիություն, Թեյլորի բանաձև, էքստրեմումներ, անբացահայտ 

ֆունկցիաներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի դերը և նշանակությունը մաթեմատիկական 

առարկաների համակարգում, 

 ձևակերպել մաթեմատիկական անալիզի մի քանի փոփխականի ֆունկցիաների հետ 

կապաված հասկացությունները, 

 բացատրել և նկարագրել խնդիրների լուծման ընթացքը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 գտնել հաջորդականությունների և ֆունկցիաների սահմանները, 

 հաշվել ֆունկցիայի մասնական ածանցյալը, 

 վերլուծել մի քանի փոփխականի ֆունկցիաները ըստ Թեյլորի բանաձևի, 

 հետազոտել անբացահայտ ֆունկցիաները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
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 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` 5 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1, 1 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Հաջորդականություններ R^k-ում: 

 Շատ փոփոխականի ֆունկցիայի սահման: 

 Ֆունկցիայի անընդհատությունը: 

 Ֆունկցիայի մասնական ածանցյալ: 

 Դիֆերենցելի ֆունկցիաներ, Թեյլորի բանաձևը: 

 Ֆունկցիայի հետազոտում: 

 Անբացահայտ ֆունկցիաներ: 

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 I.- Երևան, Զանգակ-97, 2009: 

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

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք, մաս I.- Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2003: 
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1. 0309/Բ04 

 
2. ԷՀՄ ճարտարապետություն և ասեմբլեր լեզու – 2 

 

3. 4 կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 

 

5. 10 ժամ դասախոսություն, 10 ժամ գործնական 

  

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 

 

7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է հասկանալ ասեմբլեր լեզվի դիրեկտիվները, մակրոմիջոցները, FPU 

հրամանների համակարգը: Ծանոթանալ Intel x86 պրոցեսորների աշխատանքին պաշտպանված 

ռեժիմում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 հասկանալ պաշտպանված ռեժիմներում հիշողության կազմակերպումը, ընդհատումների 

մեխանիզը, բազմախնդրային ռեժիմի առանձնահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 գրել ծրագրեր ասեմբլեր լեզվով Intel x86 պրոցեսորների համար DOS միջավայրում FPU   

հրամանների օգտագործմամբ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում: 

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

Ա2.    ձևակերպել կիրառական մաթեմատիկայի և 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 չափանիշներն են. 

 

14. 1-ին ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսը պարունակում է 5 

հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5 

 

15. 2-րդ ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսը պարունակում է 5 

հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5  

 

16. Եզրափակիչ քննություն. քննությունն անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 3 

հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
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 Պաշտպանված ռեժիմներում հիշողության կազմակերպումը։ 

 Ընդհատումների մեխանիզ։ 

 Բազմախնդրային ռեժիմ։ 

 

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. 

 

 

 

1. 0307/Բ06 2. Հանրահաշիվ - 2  3.  5 կրեդիտ  

4. 6,3 ժամ/շաբ. 5. 15 ժամ դասախոսություն , 10  ժամ գործնական  

6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Դասընթացի նպատակն է դասական հանրահաշվական կառուցվածքների՝ օղակների տեսության 

հիմնական գաղափարների և դրանց կիրառության ուսումնասիրումը: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի  

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 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 օղակների տեսության հիմնական հասկացություններին:  

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՝ 5 միավոր առավելագույն 

արժեքով:  

 Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 օղակներ, ենթաօղակներ և իդեալներ, օղակային հոմոմորֆիզմներ, ֆակտոր-օղակներ, գլխավոր 

իդեալների օղակներ, էվկլիդյան օղակներ, ֆակտորյալ օղակներ, մնացքների մասին «չինական» 

թեորեմ: 

 

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. 

 

 
1. 0309/Բ07 2.  GUI ծրագրավորում 3.  4 կրեդիտ  

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 20 ժամ գործնական  

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ  7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

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 

 հասկանալ .Net պլատֆորմի հիմնական կոնցեպցիաները, 

 հասկանալ C# ծրագրավորման լեզվի առանձնահատկությունները։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 տիրապետել Windows Forms գրադարանին, 

 օգտագործել C# լեզվի ու Windows Forms գրադարանի միջոցները գրաֆիկական ինտերֆեյսով 

ծրագրեր մշակելու համար։ 
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում: 

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

Ա5. ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն ու 

եղանակները, 

Բ3.  մասնակցել նոր ծրագրավորման համակարգերի ստեղծմանը, 

Գ1.  գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

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

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

17. 1-ին ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է բանավոր (համակարգչով), հարցատոմսը 

պարունակում է 2 հարց՝ 4 և 6 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5 

 

18. 2-րդ ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է բանավոր (համակարգչով), հարցատոմսը 

պարունակում է 2 հարց՝ 4 և 6 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5  

 

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. 

 

 
1. 0307/Բ04 2.Ալգորիթմների տեսություն   

 

 

 

3. 4  կրեդիտ  

4. 5 ժամ/շաբ. 5.դաս.- 10, գործ.-10 

6. 5–րդ աշնանային կիսամյակ  7. Եզրափակիչ գնահատումով  

 8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ծանոթացնել ուսանողներին ալգորիթմ գաղափարի երկու հիմնական ճշգրտումներին 
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(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 

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: 

  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 Ընթացիկ քննություններ 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 

համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:  

 Եզրափակիչ քննություն 
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 

3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

 

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։  

 Կիսաճանաչելի բազմություններ, նրանց հատկությունները, Պոստի թեորեմը։ 

 Բազմությունների հանգեցման տարրերը, համապիտանի բազմության 

գաղափարը։  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

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

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

“Наука”, 1972 

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

4. Տոնոյան Ռ.Ն., Չուբարյան Ա.Ա., 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. 
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1. 0309/Բ06 

 

2. Թարգմանության տեսություն 

 

3. 4 կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 

 

5. 10 ժամ դասախոսություն, 10 ժամ գործնական  

  

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 

 

7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է ներմուծել և ուսումնասիրել ֆորմալ քերականության, վերջավոր 

ավտոմատի, պահունակով ավտոմատի գաղափարները: Ներմուծել և ուսումնասիրել պարզ շարահյու-

սորեն ղեկավարվող թարգմանության սխեմայի, վերջավոր ձևափոխչի, պահունակով ձևափոխչի 

գաղափարները: Ուսումնասիրել բառային վերլուծությունը և շարահյուսական վերլուծությունը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 վերարտադրել թարգմանության տեսության հիմունքները,  

 սահմանել ֆորմալ քերականություններ, ավտոմատներ, ձևափոխիչներ ֆորմալ լեզուների 

համար: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կիրառել ստացված գիտելիքները կոմպիլյատորների ստեղծման համար,   

 իրականացնել բառային վերլուծություն, 

 իրականացնել շարահյուսական վերլուծություն:  

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում: 

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

Ա2.    ձևակերպել կիրառական մաթեմատիկայի և 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 չափանիշներն են. 

 

19. 1-ին ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսը պարունակում է 5 

հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5 

 

20. 2-րդ ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսը պարունակում է 5 
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հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5  

 

21. Եզրափակիչ քննություն. քննությունն անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 3 

հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

 Աջագծային քերականություններ և լեզուներ: Անցումների գրաֆներ: Վերջավոր ավտոմատներ: 

 Կոնտեքստից ազատ քերականություններ և լեզուներ: Պահունակով ավտոմատներ: 

 Աջագծային շարահյուսորեն ղեկավարվող թարգմանության սխեմաներ: Վերջավոր ձևափոխիչներ: 

Բառային վերլուծություն: 

 Պարզ շարահյուսորեն ղեկավարվող թարգմանության սխեմաներ: Պահունակով ձևափոխիչներ: 

Շարահյուսական վերլուծություն: 

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. 0307/Բ06 2. Հանրահաշիվ - 3  3.  5 կրեդիտ  

4. 6,3 ժամ/շաբ. 5. 15 ժամ դասախոսություն , 10  ժամ գործնական  

6. 5–րդ աշնանային կիսամյակ 7. եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Դասընթացի նպատակն է դասական հանրահաշվական կառուցվածքների՝ դաշտերի տեսության 

հիմնական գաղափարների և դրանց կիրառության ուսումնասիրումը: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի  

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ձևակերպել դաշտերի տեսության հիմնական հասկացությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 տիրապետել դաշտերի տեսության հիմնական հասկացություններին:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
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 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, 

 գործնական պարապմունքներ: 

12. Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 

 Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն 

արժեքով:  

 Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 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. 

 

 

1. 0308/Բ01 2.  Մաթեմատիկական անալիզ-5 3.  5 կրեդիտ  

4. շաբ 6,3  ժամ 5.  դաս.- 15, գործ.- 10 

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

8.  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ հենքային մաթեմատիկական 

առարկայի վերջին՝ հինգերրորդ բաժնեմասից, որը ներառում է կորագիծ և կրկնակի 

ինտեգրալներ, մակերևույթային և եռակի ինտեգրալներ, պարամետրից կախված ինտեգրալներ: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի դերը և նշանակությունը մաթեմատիկական 

առարկաների համակարգում, 

 ձևակերպել մաթեմատիկական անալիզի հասկացությունները, 

 բացատրել և նկարագրել խնդիրների լուծման ընթացքը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 հաշվել կորագիծ և կրկնակի ինտեգրալներ, 

 հաշվել մակերևույթի մակերես, առաջին և երկրորդ սեռի մակերևույթային ինտեգրալներ, 

 անցնել սահմանի պարամետրից կախված ինտեգրալում: 

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` 5 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1, 1 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Առաջին և երկրորդ սեռի կորագիծ ինտեգրալներ: 

 Կրկնակի ինտեգրալներ: 

 Առաջին և երկրորդ սեռի մակերևույթային ինտեգրալներ: 

 Պարամետրից կախված ինտեգրալներ:  
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

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

1985. 

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

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

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

25. 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. 0309/Բ09 2. Կոմպյուտերային ցանցեր 3. 2  կրեդիտ 

4. 5  ժամ/շաբ. 5. 10 ժամ դասախոսություն 

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 

 

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

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 արձանագրութ-

յուններին, 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 (եթե այդպիսիք կան) 

  կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում: 

 

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

      Ա1.    լուսաբանել կիրառական մաթեմատիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

                ժամանակակից խնդիրները և զարգացման ուղղությունները, 

      Բ3.   մասնակցել  հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի 

               մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովման ստեղծման աշխատանքներին,  

      Գ1.  գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 
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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. 

 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.  Э. Таненбаум  Компьютерные сети, Питер, 2012. 

 

 

 

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

4. 7,5  ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 20, գործ.- 10 

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

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, 
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 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` 5 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1, 1 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր:  

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: 

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. 
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1. 0309/Բ08 

 

2.  Օպերացիոն համակարգեր 3. 4 կրեդիտ  

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 10 ժամ դասախոսություն, 10 ժամ գործնական  

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

8. 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 

 լուսաբանել օպերացիոն համակարգերի նախագծման հետ կապված հիմնական խնդիրները, 

Windows և Linux օպերացիոն համակարգերի առանձնահատկությունները, 

 ձևակերպել օպերացիոն համակարգերի հիմնական հասկացությունների 

առանձնահատկությունները և նպատակը, 

 մեկնաբանել բազմապրոցեսային և բազմահոսքային կիրառությունների ստեղծման 

սկզբունքները։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 գրել ծրագրեր, որոնցում կօգտագործվեն համակարգային կանչերը, օպերացիոն համակարգի 

միջուկի օբյեկտները:  

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, 

Բ3.  մասնակցել նոր ծրագրավորման ապահովման ստեղծմանը, 

Գ1.  գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

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

 դասախոսություն, 

 գործնական։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

1.1-ին ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է բանավոր (համակարգչով), 

հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 3  միավոր, 

միավորների քայլը՝ 0.5 

 

2.2-րդ ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է բանավոր (համակարգչով), 

հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 3 միավոր, 

միավորների քայլը՝ 0.5  

 

3.Եզրափակիչ քննություն. քննությունն անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 
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3 հարց, յուրաքանչյուրը՝  համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Օպերացիոն համակարգերի հիմնական ֆունկցիաները և հասկացությունները։ 

 Պրոցեսներ, հոսքեր, միջպրոցեսային համագործակցություն (IPC), պլանավորում։ 

 Փոխբացառման իրավիճակ, լուծման եղանակները։ 

 Հիշողության ղեկավարում։ 

 Ֆայլային համակարգեր, մուտքի-ելքի ղեկավարում։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

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

2.Дж. Рихтер Windows для профессионалов, // СПБ - Питер; изд.”Русская Редакция” 2001. 

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

 

 
1. 0307/Բ07 2.  Մաթեմատիկական տրամաբանություն  

 

3. 4  կրեդիտ  

4. 5 ժամ/շաբ. 5.դաս.- 10, գործ.-10 

6. 6 –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  
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  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 ձրակերպված կանոնները, 

Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները: 

 

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

 դասախոսություն 

 գործնական  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 Ընթացիկ քննություններ 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 

համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:  

 Եզրափակիչ քննություն 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: 

 

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։ 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 
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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 

 

 

1. 0308/Բ07 2.  *ՀԲ* Թվային մեթոդներ-1 3.  8 կրեդիտ  

4. 10 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 30, գործ.- 10 

6. 6-րդ` գարնանային 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: 

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. 
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 դասախոսություն,  

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները 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. 

 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. 

 

 

 
1.  0309/Բ05 2.  Տվյալների կառուցվածքներ 3. 4  կրեդիտ 

4.   5 ժամ/շաբ. 5. 10 ժամ դասախոսություն, 10 ժամ գործնական   

6.  7-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 ուսանողն 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:   
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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 վերջնարդյունք(ներ)ը.  
 

Ա4.    լուսաբանել մեթոդների, ալգորիթմների և ծրագրային ապահովման մշակման 

նշանակությունը արդիական խնդիրների լուծման համար, 

Ա5.    ձևակերպել խնդիրների լուծման սկզբունքները, ընտրել համապատասխան մեթոդներն ու 

եղանակները, 

Բ2.     օգտագործել ժամանակակից  ծրագրավորման լեզուներ, մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ, 

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 չափանիշներն են. 

 

22. 1-ին ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսը պարունակում է 5 

հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5 

 

23. 2-րդ ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսը պարունակում է 5 

հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5  

 

24. Եզրափակիչ քննություն. քննությունն անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 3 

հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5 

 

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: 
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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. The MIT 

Press. 2009. 

 

1. 0308/Բ05 2.  Ֆունկցիոնալ անալիզ 3.  5 կրեդիտ  

4. 6,3 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 25 

6. 7-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: 

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` 5 միավոր առավելագույն 
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արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 2, 2, 1, միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր:  

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. 

1. А.Н. Колмогоров, С.В. Фомин. Элементы теории функций и 

функционального анализа.- М.: Наука, 1981. 

2. Л.А. Люстерник, В.И. Соболев. Краткий курс функционального анализа.- 

М.: Высшая школа, 1982. 

3. Ф. Рисс, Б. Секефальви-Надь. Лекции по функциональному анализу.- М.: 

Мир, 1979. 

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

5. А.А. Кириллов, А.Д. Гвишиани. Теоремы и задачи функционального 

анализа.- М.: Наука, 1979. 

 

 

 
1. 0308/Բ09 2.  Թվային մեթոդներ-2 3.  4 կրեդիտ  

4. 5 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 10, գործ.- 10 

6. 7-րդ` աշնանային 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, 
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 մոտավոր հաշվել ինտեգրալները, 

 ստանալ դիֆերենցիալ հավասարումների թվային լուծումները: 

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` 5 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` համապատասխանաբար 2, 1, 1, 1 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր:  

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. 0307/Բ08 2. Կոմբինատոր ալգորիթմներ և վերլուծություն 

 

3.  5 կրեդիտ  

4. 6,3 ժամ/շաբ. 5. դասախոսություն – 25 ժամ 

6. 7-րդ՝ աշնանային  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 

 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 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 չափանիշներն են. 
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Դասընթացը գնահատվում է երկու ընթացիկ գրավոր քննությունների և եզրափակիչ 

բանավոր քննության արդյունքների հիման վրա: Ընթացիկ գրավոր քննությունը 

գնահատվում է 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Եզրափակիչ բանավոր քննությունը 

գնահատվում է 10 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: 

 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. М.Асанов, В.Баранский, В.Расин. Дискретная математика: Графы, Матроиды, Алгоритмы. 

РХД, Москва-Ижевск, 2001. 

3. А.Ахо, Д.Хопкрофт, Дм.Ульман.Построение и анализ вычислительных алгоритмов. 

М.Мир.1979. 

4. М.Гэри, Д.Джонсон. Вычислительные машины и труднорешаемые задачи.М.,Мир, 1982. 

5. Г.Кормен,Ч.Лейзерсон, Р.Ривест. Алгоритмы. Построение и Анализ. МЦНМО.2001. 

6. Д.Кнут. Искусство программирования для ЭВМ, т.3, Сортировка и поиск. М.,Мир, 1978. 

7. Х.Пападимитриу, К.Стайглиц. Комбинаторная оптимизация. Алгоритмы и сложность. 

М.Мир,1985. 

8. Э.Рейнгольд, Ю.Нивергельт. Комбинаторные алгоритмы. Теория и практика. М.,Мир, 

1980. 

9. М.Свами, К.Тхуласариман. Графы, сети и алгоритмы. М.,Мир, 1984. 
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1. 0105/Բ 21 

 

2. Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական 

վիճակագրություն 

3.   6 ECTS 

կրեդիտ 

4. 7,5 ժամ/շաբ. 5. դաս. – 20 ժ., գործն. – 10 ժ.  

6. 7 – րդ աշնանային կիսամյակ 7.  Եզրափակիչ գնահատումով 

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 

8. ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ, կկարողանա կիրառել տարբեր տիպի 

հավանականային և վիճակագրական մոդելներ,  

9. կհասկանա տարբեր տիպի բաշխումների կիրառումը հավանականային մոդելների կառուցման 

ժամանակ,  

10. դիտարկել տարբեր վիճակագրական մոդելներ և գնահատել դրանց անհայտ պարամետրերը,  

11. ստուգել պարզ և բարդ վիճակագրական վարկածներ, 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

12. օգտագործելու համապատասխան հավանականային մոդելները առաջարկված խնդիրները 

լուծելու համար,  

13. վերլուծելով առկա տվյալները կատարել վիճակագրական հետևություններ, 

14. կարողանալու մեծ քանակությամբ տվյալների օգնությամբ կիրառելով մաթեմատիկական 

վիճակագրության մեթոդները ստանալ տարբեր բնութագրիչների գնահատականներ, 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

15.  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, 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

1.1-ին ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր` 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 

(հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:) 

2.2-րդ ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր` 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 

(հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:) 

3.Եզրափակիչ քննությունն. անց է կացվում բանավոր`10 միավոր առավելագույն արժեքով 

(հարցատոմսը պարունակոմ է  3 հարց, որոնցից երկուսը` 3 միավոր, մեկը` 4 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է): 

 

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. 

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. 0308/Բ06 2.  Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ 3.  7 կրեդիտ  

4. 8,8 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 20, գործ.- 15 

6. 8-րդ` գարնանային 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 
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կայունության տեսությունը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 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` 5 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1, 1 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: 

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. 0309/Բ11 

 

2. Ծրագրավորման ֆունկցիոնալ համակարգեր 

 

3. 4 կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 10 ժամ դասախոսություն, 10 ժամ գործնական   

6. 8-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է ներմուծել ծրագրավորման ֆունկցիոնալ լեզվի և ծրագրավորման 

ֆունկցիոնալ համակարգի գաղափարները: Ուսումնասիրել կոնկրետ ֆունկցիոնալ ծրագրավորման 

լեզուներ և համակարգեր: Ուսումնասիրել ծրագրավորման ֆունցիոնալ լեզուների իրականացումները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 վերարտադրել ծրագրավորման ֆունկցիոնալ համակարգերի տեսական հիմունքները,  

 օգտագործել ծրագրավորման ֆունկցիոնալ համակարգերը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 ծրագրավորել ծրագրավորման ֆունկցիոնալ լեզուներով,   

 իրականացնել ծրագրավորման ֆունկցիոնալ լեզուները, 

 ծրագրավորել Lisp լեզվով:  

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում: 

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

Ա4.    լուսաբանել մեթոդների, ալգորիթմների և ծրագրային ապահովման մշակման նշանակությունը 

արդիական խնդիրների լուծման համար, 

Բ2.    օգտագործել ժամանակակից  ծրագրավորման լեզուներ, մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ, 

Բ3.    մասնակցել  հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի 

մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովման ստեղծման աշխատանքներին,  
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Գ1.   գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

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

 դասախոսություն,  

 գործնական: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

1.1-ին ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսը պարունակում է 5 

հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5 

 

2.2-րդ ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսը պարունակում է 5 

հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5  

 

3.Եզրափակիչ քննություն. քննությունն անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսը պարունակում է 3 

հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

 Ծրագրավորման ֆունկցիոնալ լեզուներ և համակարգեր, թեորեմ սեմանտիկայի մասին: 

 Հերբրան-Գյոդել-Կլինի ֆունցիոնալ լեզու, Lisp ծրագրավորման լեզու: 

 Ծրագրավորման ֆունկցիոնալ լեզուների իրականացումները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 
1.Henderson P. Functional Programming. Application and Implementation. //Prentice-Hall Int., 1980. 

2.Field A.J., Harrison P.G. Functional Programming. // Addison-Wesley Pub. Co., Inc., 1988. 

3.Хювенен Э., Сеппянен Й. Мир Лиспа. Введение в язык Лисп и функциональное программирование (в 2-

х томах). // Москва, «Мир», 1990. 

4.Նիգիյան Ս., Բուդաղյան Լ. Ծրագրավորման ֆունկցիոնալ համակարգեր // ԵՊՀ հրատարակչություն, 

2006: 

 

 
1. 0309/Բ10 2. Տվյալների հենքեր 3. 4 կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 10 ժամ դասախոսություն, 10 ժամ գործնական   

6. 8-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7․ Առանց եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է տվյալների հենքերի նախագրման հիմունքների յուրացում: Տվյալների 

ներկայացման Է/Կ, ռելացիոն, տրամաբանական և օբյեկտային մոտեցումների ուսումնա-

սիրում:Հարցումների SQL լեզվի ուսումնասիրում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
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 ուսունասիրել առարկայական տիրույթը և նախագծել համապատասխան տվյալների հենք, 

 տվյալները ներկայացնել տարբեր մոդելներում և կատարել անցում մեկից մյուսը, 

 ռելացիոն մոդելում կողանալ կատարել հարաբերությունների սխեմաների օպտիմիզացիա։ 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

   կազմել և տվյալների հենքերից կատարել հարցումներ sql լեզվով, 

   կազմել ու կատարել տվյալների փոփոխման և սահմանման հարցումներ, 

   կազմել հարցումներ ռելացիոն հանրահաշվով: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում: 

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

Ա2.   ձևակերպել կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի հետ առնչվող տեսությունների 

հիմնական հայեցակարգերը և սկզբունքները, 

Ա3.    նկարագրել բնագիտական խնդիրների լուծման մաթեմատիկական մոդելները, 

Բ2.    օգտագործել ժամանակակից  ծրագրավորման լեզուներ, մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ, 

Գ1.    գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները: 

 

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

 դասախոսություն,  

 գործնական:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

1.1-ին ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսը պարունակում է 5 

հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5 

2.2-րդ ընթացիկ քննություն. քննությունն անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսը պարունակում է 5 

հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5  

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. Հիմնական գրականության ցանկ. 

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

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

3. Виейра Р. Программирование баз данных Microsoft SQL Server 2005 Базовый курс. М.  «Диалектика». 

2007. 
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1. 0307/Բ09 2. *ՀԲ*Գործողությունների հետազոտում 

 

 

3.  8 կրեդիտ  

4. 10 ժամ/շաբ. 5. դասախոսություն -25, գործ.-15 

6. 8 –րդ գարնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

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: 

 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: 

 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: 

 Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն 

 գործնական  

 Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 Դասընթացը ավարտվում է 2 ընթացիկ ստուգումով` 5 –ական միավոր և եզրափակիչ 

քննությամբ` 10 միավոր: 

 Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
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 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: 

 Հիմնական գրականության ցանկ. 

 Տոնոյան Ռ., Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական խնդիրներ, Երևան, 1999թ.: 

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

 Сухарев А.Г., Курс методов оптимизации, М. Наука 1986г. 

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

 

 

1. 0308/Բ08 2.  Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ 3.  9 կրեդիտ  

4. 11,3 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 25, գործ.- 20 

6. 9-րդ` աշնանային 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: 
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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` 5 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1, 1 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: 

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. 
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1. 0307/Բ10 2. Մաթեմատիկական կիբեռնետիկայի տարրեր   3. 4  կրեդիտ  

4. 5 ժամ/շաբ. 5.դաս.-10, գործ.-10 

6. 9–րդ աշնանային կիսամյակ  7. Եզրափակիչ գնահատումով 

 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: 

10. Դասընթացը ձևավորում  է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա1.   մասնագիտական ոլորտում ըմբռնել ժամանակակից ինֆորմացիոն 

տեխնոլոգիաների          ստեղծման  հիմնադրույթները, 

Բ2.   օգտագործել ժամանակակից ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ստեղծման  

գործնթացում 

         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 չափանիշներն են. 
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 Ընթացիկ քննություններ 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 

համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:  

 Եզրափակիչ քննություն 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: 

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. Տոնոյան Ռ.Ն. 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. Ф.Харари. Теория графов. М., Мир, 1973. 

5. К.А.Рыбников. Введение в комбинаторный анализ. М., Наука, 1977. 

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

 

 

 

 
1.  0410/B16 

 

2.   ֆիզիկա 

 

3.  4 ECTS 

կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 

 

5.  դաս.- 10 , գործ.-10 

  

6. 1-ին աշնանային 7.  Առանց եզրափակիչ գնահատման 
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8.  Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել 

 Մեխանիկայի  հիմունքներին 

 Մոլեկուլյար ֆիզիկայի օրենքներին և ջերմոդինամիկայի սկզբունքներին 

 Էլեկտրաստատիկ և մագնիսաստատիկ երևույթներին վակուումում և միջավայում; 

 Օպտիկայի և ատոմային ֆիզիկայի օրենքներին: 

 

9.  Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1.  Լուսաբանելու ֆիզիկական երևույթները հիմնվելով հիմնական օրենքների վրա: 

2.  Վերլուծելու մեխանիկական , էլեկտրամագնիսական,  օպտիկական  երևույթները նկարագրող 

օրինաչափությունները: 

3.Ներկայացնելու ուսումնասիրված երևույթների, փորձերի, օրենքների կապը, օրենքների 

համակարգի ներքին տրամաբանությունը, այդ համակարգից բխող հիմնական հետևությունները 

և արդյունքները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1.   օգտագործելու ստացած գիտելիքները  կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի վերլուծության, 

խնդիրների լուծման համար, 

2. վերլուծելու մասնագիտական նոր գաղափարներ և աջակցելու դրանց լուծմանը: 

3.   մոդելավորելու մասնագիտության խնդիրները:   

 

    

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

1. վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ, 

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

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. 

 

1.  դասախոսություն, 

2.  քննարկում, 

3.  գործնական պարապմունք, 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

1.1-ին ընթացիկ  ստուգում՝ գրավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:  Հարցատոմսը 
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պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով:. 

 

2.2-րդ ընթացիկ ստուգում՝ բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:  

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
ՄԵԽԱՆԻԿԱ 

1.Նյութական կետի կինեմատիկա , դինամիկա: 

2.  Աշխատանք և հզորություն:  Էներգիա: Էներգիայի պահպանման օրենքը:  

3. Պինդ մարմնի պտտական շարժման դինամիկա: 
ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ՖԻԶԻԿԱ ԵՎ ՋԵՐՄԱԴԻՆԱՄԻԿԱ 

4. Համակարգի ներքին էներգիան և նրա փոփոխման եղանակները:  Իդեալական գազ,  իդեալական 

գազի վիճակի հավասարում:: Իդեալական գազի ներքին էներգիան և ջերմունակությունը:  

5. Ադիաբատ, պոլիտրոպ պրոցեսներ:Իդելական գազի կատարած աշխատանքի հաշվումը տարբեր 

պրոցեսների դեպքում:  

6. Գազի գործադրած ճնշման կախումը բարձրությունից:  Բարոմետրական բանաձև: 
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

7. Էլեկտրաստատիկա:. Գաուսի թեորեմը:  

8. Աշխատանքն էլեկտրաստատիկ դաշտում: Պոտենցիալ:  

9. Էլեկտրական դաշտը միջավայրում: 

10. Հաստատուն հոսանք: 

11. Մագնիսական դաշտ: Մագնիսական դաշտը միջավայրում: 

12. Էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթը: Էլեկտրականության և մագնիսականության 

հիմնական օրենքների ընդհանրացումը Մաքսվելի կողմից: 
ՕՊՏԻԿԱ  

13. Լույսի ինտերֆերենցը: Լույսի դիֆրակցիա: Լույսի բևեռացումը: 

14. Ատոմի կառուցվածքը: Ատոմի միջուկի կազմն ու բնութագիրը: 
14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1.И.В.Савельев. Курс физики. т.1, Механика. Молекулярная физика. СПб.: Лань, 2006. 

2.И.В.Савельев. Курс физики. т.2, Электричество. Колебания и волны. Волновая оптика. СПб.: 

Лань, 2006. 

3.И.В.Савельев. Курс физики. т.3,.Курс физики. т.3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика 

твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц.  

1. И.Е.Иродов - Основные законы механики. М., 1991. 

2.И.Е.Иродов –Электромагнетизм.Основные законы.М., 1992. 

3.И.Е.Иродов - Физика макросистем. Основные законы.М., 1993. 

4.Մ.Աբրահամյան, Է.Բադալյան, Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթացի խնդիրների ժողովածու, 

Երևան,  

5.Դ.Բաղդասարյան, Ա.Սաբիրզյանով, Էլեկտրականության և մագնիսականության 

դասընթացի խնդիրների և հարցերի ժողովածու, Երևան, Դար, 2007:   

http://zibben.narod.ru/book/fiz_irodov1.djvu
http://zibben.narod.ru/book/fiz_irodov2.djvu
http://zibben.narod.ru/book/fiz_irodov5.djvu
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1. 0308/Բ10 2.  Օպտիմիզացիայի մեթոդներ 3.  4 կրեդիտ  

4. 5 ժամ/շաբ. 5.  դաս.- 10, գործ.- 10 

6. 9-րդ`աշնանային կիսամյակ  7.  Եզրափակիչ գնահատումով 

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. 

 դասախոսություն,  

 գործնական: 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` համապատասխանաբար 2, 1, 1, 1 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Մեկ փոխականի ֆունկցիաների մինիմիզացիայի մեթոդները: 

 Մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների մինիմիզացիայի մեթոդները: 

 Ուռուցիկ անալիզի մեթոդները: 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


