
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատ-

րաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ., հա-

սարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկա-

մաթեմատիկական ենթաբաժնում, որը 

1933թ. դարձել է ֆիզիկամաթեմատիկա-

կան ֆակուլտետ: 1959թ. այն տրոհվել է 

երկու ֆակուլտետների` ֆիզիկայի և մե-

խանիկամաթեմատիկական: Այժմ ֆակուլ-

տետը կոչվում է մաթեմատիկայի և  մեխա-

նիկայի։ Քառասնական թվականներին,  

պատմականորեն շատ արագ, ձևավորվե-

ցին այժմ արդեն լայնորեն ճանաչված հայկական մաթեմատիկական դպրոցը, 

որի հիմնադիրը ակադեմիկոս Արտաշես Շահինյանն էր, և մեխանիկայի 

դպրոցը որի հիմնադիրը ակադեմիկոս Նագուշ Հարությունյանն էր: Հետագա

ակադեմիկոս 
Սերգեյ Մերգելյան

ակադեմիկոս 
Սերգեյ Համբարձումյան

տարիներին ֆակուլտետում դասավանդել են այնպիսի հանրահայտ գիտնա-

կաններ, ինչպիսիք են ակադեմիկոսներ Սերգեյ Մերգելյանը, Մխիթար Ջրբաշ-

յանը, Ալեքսանդր Թալալյանը, Ռաֆայել Ալեքսանդրյանը, Սերգեյ Համբար-

ձումյանը  և ուրիշներ։

Այսօր ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխա-

նիկայի ֆակուլտետում դասավանդում 

են ՀՀ ԳԱԱ մեկ ակադեմիկոս և երկու 

թղթակից անդամ, գիտությունների 14 

դոկտոր և 40 թեկնածու: 

Ֆակուլտետն ունի շուրջ 600 սովորող 

բակալավրիատում, մագիստրատուրա-

յում և ասպիրանտուրայում: 

Ուսանողները մեծ ոգևորությամբ են մասնակցում յուրաքանչյուր տարի 
ֆակուլտետի կողմից Ծաղկաձորում կազմակերպվող «Մաթեմատիկա և 
կիրառություններ» ամառային դպրոցի ն, որտեղ արդիական թեմաներով հե-
տաքրքիր դասախոսություններ են կարդում ինչպես հայ, այնպես էլ արտա-
սահմանյան  առաջատար մաթեմատիկոսներ։

Բակալավրիատ

џ Մաթեմատիկա

џ Մեխանիկա

џ Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

џ Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների

       գիտություն 

Մագիստրատուրա

џ Ֆունկցիաների տեսություն

џ Դիֆերենցիալ հավասարումներ

џ Հանրահաշիվ և երկրաչափություն

џ Հավանականությունների տեսություն և վիճակագրություն

џ Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն

џ Մեխանիկա և կիրառական մաթեմատիկա

џ Ռիսկերի կառավարում

џ Ֆինանսական մաթեմատիկա

џ Ակտուարական մաթեմատիկա

Ֆակուլտետում դասավանդման միջազգային մակարդակի մասին է վկայ-
ում այն, որ մեր բազմաթիվ շրջանավարտներ այսօր կայացած պրոֆեսոր-
ներ և գիտնականներ են հայկական ու արտասահմանյան հայտնի գիտա-
կան և կրթական կենտրոններում , իսկ մեր ուսանողները հաջողությամբ 
շարունակում են ուսումը արևմտյան  առաջատար համալսարաններում: 

Ֆակուլտետի բոլոր մասնագիտություններով սովորող ուսանողները 

ստանում են հիմնարար մաթեմատիկական կրթություն, որը բարեբեր հող է 

ստեղծում ամենատարբեր բնագավառներում հաջողությունների հասնելու 

համար՝ գիտաշխատողից ու դասախոսից մինչև ծրագրավորող, գործարա-

րությունից մինչև քաղաքականություն: Վերջերս հայկական աշխատաշու-

կայում բավականին մեծացել է որակյալ մաթեմատիկոսների պահանջարկը 

այնպիսի ընկերություններում, որոնք զբաղվում են վիճակագրական հետա-

զոտություններով և վերջին տարիներին բավականին մոդայիկ դարձած՝ 

տվյալների գիտությամբ ու մեքենայական ուսուցմամբ (PicsArt, FMD K&L, 

BetConstruct, Teamable, UCom, MargaSoft )։ , Noymed և այլն

Ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ միջազգային աշխատաշուկայում կայուն 

պահանջարկ ունեն նաև ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա մաս-

նագիտությամբ շրջանավարտները: Նրանք կարող են աշխատել բանկերում, 

ապահովագրական ընկերություններում, ՀՀ Ֆինանսների, տնտեսական 

զարգացման և ներդրումների, տարածքային կառավարման և զարգացման նա-

խարարություններում  և այլ հաստատություններում:  

Համաձայն ամերիկյան հեղինակավոր CareerCast կայքի, 2018 թվականին  

ԱՄՆ-ում լավագույն աշխատանքների շարքում են՝ մաթեմատիկոսի (2-րդ 

տեղ), համալսարանական դասախոսի (3), վիճակագրության մասնագետի (5), 

տվյալների գիտության մասնագետի (7), գործույթների հետազոտման մաս-

նագետի (9) և ակտուարի (10) աշխատանքները:

Ֆակուլտետի մասին Աշխատանքի հնարավորություններ

Ֆրանսիական Լե Ման քաղաքի համալսարանի հետ իրագործվում են 

համատեղ մագիստրոսական ծրագրեր վիճակագրություն և ֆինանսական 

մաթեմատիկա մասնագիտություններով։ Այս ծրագրերով սովորողները ստա-

նում են երկու համալսարանների դիպլոմներ։ 

«Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն» կրթական 

ծրագրերն իրականացվում են ԵՊՀ-ում գործող «IBM Ինովացիոն լուծումների 

և տեխնոլոգիաների կենտրոնի» հետ համատեղ։

Մաթեմատիկա և մեխանիկա մասնագիտություններով բակալավրիատում 

սովորող ուսանողները բակալավրի աստիճանի հետ մեկտեղ կարող են 

ստանալ նաև մաթեմատիկայի ուսուցչի որակավորում, անցնելով մի քանի 

լրացուցիչ դասընթացներ։ 

Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախո-
սական կազմը, բոլոր աշխատակիցները սիրով սպասում են դիմորդներին, 
ովքեր սիրում են մաթեմատիկան, ունեն մաթեմատիկական ունակություն-
ներ և ցանկություն՝ դառնալու բարձրորակ մասնագետ, որը կկարողանա իր 
ընդունակություններն ամբողջովին դրսևորել հետագա աշխատանքում։

Կրթական ծրագրեր

 ԵՊՀ ուսանողները վերջին տարիներին մեծ  

հաջողություններ են արձանագրել միջազգային 

մաթեմատիկական ուսանողական օլիմպիա-

դաներում: Մասնավորապես, Բուլղարիայում 

կայացած 2018թ. օլիմպիադայում նրանք նվա-

ճեցին երեք ոսկե և մեկ արծաթե մեդալ` թիմա-

յին հաշվարկում գրավելով 4-րդ պատվավոր 

տեղը և առաջ անցնելով Պրագայի, Վարշավայի, 

Մադրիդի և Մոսկվայի պետական համալսա-

րաններից։

Ֆակուլտետում կարևորվում են բարձ-

րորակ համակարգչային  կրթությունը և 

ժամանակակից ծրագրավորման լեզունե-

րի դասավանդումը, ինչի շնորհիվ շրջա-

նավարտները մեր երկրում բարձր վարձա-

տրվող աշխատանքի հնարավորություն 

են ստանում տեղեկատվական տեխնոլո-

գիաների տարբեր ընկերություններում: 

ակադեմիկոսներ 
Մ. Ջրբաշյան և Ա. Շահինյան

2018թ. միջազգային օլիմպիա-
դայի դափնեկիրները թիմի 

մարզիչ Կ. Քեռյանի հետ

Արթուր Սահակյան
ֆակուլտետի դեկան,
ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ

ակադեմիկոս 
Ալեքսանդր Թալալյան

ակադեմիկոս Շահինյանի
անվան լսարանում



Առնակ Դալալյան, պրոֆեսոր, Փարիզի Վիճակա-
գրության և տնտեսագիտության ազգային դպրոց. 
“Մաթեմատիկայի ֆակուլտետը տալիս է հիմ-

նարար գիտելիքներ, որոնց յուրացումը պա-

հանջում է հետևողական աշխատանք և համա-

ռություն: Այս հատկանիշներին տիրապետող 

ուսանողն անհնար է, որ հաջողության չհասնի 

ուսումնառության ընթացքում: Պետք է նաև 

Մենք սպասում ենք Ձեզ

հեռ.՝ (374) 060 710366 

e-mail: math@ysu.am 

URL: http://www.ysu.am/faculties/hy/Mathematics-and-Mechanics 

Հայկ Ներսիսյան
"Համակարգչային գիտություն"
բակալավրի ծրագրի ղեկավար,
Հայաստանի ամերիկյան 
համալսարան

Նրանք ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի շրջանավարտներ են

Հրանտ Հակոբյան
պրոֆեսոր,
Kansas State University

Վահագն Ասլանյան, PostDoc, Carnegie Mellon University. 
 “Մաթեմատիկան այն գիտությունն է, որն առկա է 

կյանքի բոլոր բնագավառներում, և մաթեմատիկային 

տիրապետելուց հետո ցանկացած կիրառական գիտու-

թյուն կարելի է հեշտությամբ սովորել: Իմ մաթեմա-

տիկական հիմքերը դրվել են ԵՊՀ մաթեմատիկայի և 

մեխանիկայի ֆակուլտետում, ու հենց դրա շնորհիվ եմ 

հետագայում գիտելիքներս հարստացրել Օքսֆորդի հա-

մալսարանում, այնուհետև անցել աշխատանքի Քար-

նեգի Մելոնի համալսարանում”:

Արշակ Պետրոսյան
պրոֆեսոր,
Purdue University, USA

Արմեն Նուրբեկյան
ՀՀ ԿԲ Տնտեսական 

հետազոտությունների 
վարչության պետ

Խաչատուր Խաչատրյան
ֆիզմաթ գիտ. դոկտոր,
 պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ 
Մաթեմատիկայի 
ինստիտուտ

Նաիրա Հովակիմյան, պրոֆեսոր, University of Illinois at  Ur-
bana-Champaign. "Հիմնարար մաթեմատիկական կրթու-

թյունն օգնում է կառուցողական մտածելակերպ ունե-

նալ տարբեր պրոբլեմների շուրջ և գտնել լուծումներ, 

որոնք վերացնում են գոյություն ունեցող կաղապար-

ները և նոր հորիզոններ բացում մարդկային գիտելիք-

ների  ընդլայնման համար”:   

Կարեն Քեռյան, ֆիզմաթ 
գիտ. դոկտոր, ԵՊՀ օլիմ-
պիական թիմի ղեկավար 

գիտակցել, որ ուսման տարիներին ստացած գիտելիքներից միգուցե էլ ավելի 

կարևոր է գիտելիքներ ստանալու մեթոդաբանությունը յուրացնելը”:

Հայկ Ալեքսանյան
PhD in Edinburgh

University

Հրաչյա Հարությունյան , Quantitative Strategist, Goldman Sachs 
(Investment banking company, USA). “Բերքլիի համալսա-

րանն ինձ օգնեց աշխատանք գտնել Goldman Sachs-ում, 

քանի որ ճանաչեցի միջազգային շուկան և ստացա այցե-

քարտ ու գիտելիքներ, բայց  հարցազրույցները հաղթա-

հարեցի այն գիտելիքների շնորհիվ, որոնք ինձ հետ տա-

րել էի մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետից”։

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ

Կրթությունն այն է, ինչը մնում է, 
երբ մոռանում ես սովորածը:

Ալբերտ Էյնշտեյն

Արման Աթոյան
հիմնադիր տնօրեն,

X-Tech, Arloopa
http://arloopa.com

Հմայակ Տիգրանյան
համահիմնադիր

https://tripplannera.com

Վահան Քերոբյան
հիմնադիր

www.menu.am

Ռաֆայել 
Բարխուդարյան 

ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի 
ինստիտուտի տնօրեն
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