
ԵՊՀ Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի 

2021-2022թթ. առկա մագիստրատուրայի ընդունելության քննության  

հարցաշարերը՝ ըստ կրթական ծրագրերի 

 

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) մասնագիտության 

 

Կրթական ծրագիր՝ 
 Դիսկրետ մաթեմատիկա և տեսական ինֆորմատիկա 

1. Ցանցում հոսքի սահմանումը: Ֆորդ-Ֆալկերսոնի թեորեմը: 

2. Գծային ծրագրման սովորական, կանոնական տեսքի խնդիրներ: Սիմպլեքս 

ալգորիթմ: 

3. Սխալներ ուղղող կոդերի կառուցման խնդիրը: Հեմմինգի կոդը: 

4. Գրաֆում համիլտոնյան ցիկլ գտնելու խնդիրը: Բավարար պայմաններ 

համիլտոնյան ցիկլի գոյության համար: 

5. Ծառի սահմանումը: Կելլի թեորեմը: Նվազագույն կմախքային ծառ գտնելու 

խնդիրը և նրա լուծման ալգորիթմը: 

6. Ֆունկցիոնալ տարրերից սխեմաներ: Շեննոնի  ֆունկցիայի ասիմպտոտիկ 

անահատականը: 

7. Պոստի թեորեմը բուլյան ֆունկցիաների բազմության լրիվության մասին: 

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

ձևակերպումները: 

9. Կիսաճանաչելի բազմություններ, դրանց հատկությունները: Պոստի թեորեմը: 

10. Ալգորիթմորեն անլուծելի խնդիրներ: 

11. Ցիկլիկ խմբեր: 

12. Ծնորդների բազմություններ: Սիմսի ալգորիթմը: 

13. Ֆակտորիալ օղակներ: 

14. Օրթոգոնալ և սիմետրիկ օպերատորներ: 

15. Գծային օպերատորի մատրիցի Ժորդանյան նորմալ տեսքը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Կրթական ծրագիր՝ 
 Թվային  անալիզ և մաթեմատիկական մոդելավորում 

1. Թվային հաջորդականութունների զուգամիտություն, Կոշիի սկզբունքը: 

2. Բոլցանո-Կոշիի առաջին և երկրորդ թեորեմները: Վայերշտրասի առաջին և 

երկրորդ թեորեմները:  

3. Ռոլլի թեորեմը: Լագրանժի վերջավոր աճերի բանաձևը և նրա հետևանքները: 

Կոշիի բանաձևը: 

4. Թեյլորի թեորեմը: Թեյլորի բանաձևը Պեանոյի և Լագրանժի մնացորդային 

անդամների տեսքով:  

5. Ֆունկցիայի էքստրեմումներ: Էքստրեմումի անհրաժեշտ և բավարար 

պայմաններ: 

6. Որոշյալ ինտեգրալ: Նյուտոն-Լայբնիցի բանաձևը: 

7. Թվային շարքեր: Զուգամիտության Կոշիի, Դալամբերի և ինտեգրալային 

հայտանիշները: 

8. Գծային արտապատկերում, օրինակներ: Արտապատկերման մատրից, միջուկը և 

պատկերը: Միջուկի և պատկերի չափողականությունները: 

9. Սեփական արժեքներ և սեփական վեկտորներ, բնութագրիչ բազմանդամ: 

Սիմետրիկ և օրթոգոնալ մատրիցների սեփական արժեքների մասին: 

10. Մետրիկական տարածություններ: Սեղմող արտապատկերումների սկզբունքը և 

նրա կիրառությունները: 

11. Ոչ գծային հավասարումների լուծման պարզ իտերացիայի մեթոդը, նրա զուգամի-

տությունը և զուգամիտության կարգը:  

12. Ոչ գծային հավասարումների լուծման Նյուտոնի մեթոդը, նրա գրաֆիկական 

մեկնաբանությունը: Մեթոդի զուգամիտության կարգը: 

13. Գծային հանրահաշվական հավասարումների համակարգերի լուծման 

իտերացիոն մեթոդները: Յակոբիի և Գաուս-Զեյդելի մեթոդները: 

14. Ինտերպոլացիայի խնդիրը: Լագրանժի ինտերպոլացիոն բանաձևը: 

Ինտերպոլացիայի սխալանքի գնահատականը: 

15. Քառակուսացման բանաձևեր: Սեղանների և Սիմպսոնի բանաձևերը և նրանց 

սխալանքները: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ մասնագիտության 

Կրթական ծրագիր՝ 

 Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի  

մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում 

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

2. Դասերը C++ լեզվում, օբյեկտներին կողոմնորոշված ծրագրավորման 

սկզբունքները: 

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

4. Տվյալների ներկայացումը և նրանց մշակման հրամանները Intel X86 

պրոցեսորներում: 

5. Պրոցեդուրայի կանչի, ընդհատումների իրականացումը Intel X86 

պրոցեսորներում: 

6. Աջագծային քերականություններ, լեզուներ և վերջավոր ավտոմատներ: 

7. Կոնտեքստից ազատ քերականություններ, լեզուներ և պահունակային 

հիշողությամբ ավտոմատներ: 

8. Կոմպիլյացիայի հիմնական փուլերը: Շարահյուսական վերլուծություն: 

9. Տվյալների հենքերի ռելացիոն մոդելը, ֆունկցիոնալ կախվածություններ,     

նորմալ ձևեր: 

10. Տվյալների հենքերի հարցումների SQL լեզու, ռելացիոն հանրահաշվի 

գործողությունների իրականացումը SQL լեզվում: 

11. Ֆունկցիոնալ ծրագրի գաղափարը: Թեորեմ սեմանտիկայի մասին: 

12. Բարձր կարգի արտապատկերումների ծրագրավորում: Օրինակներ Lisp լեզվով: 

13. Պրոցեսներ և հոսքեր: Միջպրոցեսային փոխգործակցություն: 

14. Վիրտուալ հիշողություն: Էջերի փոխանակման ալգորիթմները: 

15. Կոմպյուտերային ցանցեր, բազմամակարդակ մոտեցում (OSI մոդելի 

մակարդակներ), արձանագրություններ: 

 

 

 


