
 

 

 

 

 

 

 

 

«ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»   

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 

Մասնագիտություն՝  Վիճակագրություն 

Ուսուցման ձևը՝         Առկա 

Տևողությունը՝             2 տարի  

Շնորհվող որակավորումը՝    Վիճակագրության մագիստրոս 

 

Մագիստրոսական ծրագրի նպատակներն են. 

 Ուսանողներին տրամադրել հիմնարար գիտելիքներ տվյալների գիտության 

և վիճակագրության բնագավառներում՝ ծանոթացնելով վիճակագրության և 

նրա կիրառությունների, մեքենայական ուսուցման և այլ հարակից 

բնագավառներում օգտագործվող ժամանակակից մաթեմատիկական 

ապարատին, մեծ տվյալների հետ աշխատանքին  

 Ուսանողներին տրամադրել գիտելիքներ մասնագիտական 

համակարգչային ծրագրերի (Python, R ծրագրավորման լեզուներ) մասին, 

ուսուցանել դրանցով պրակտիկ մասնագիտական խնդիրներ լուծելու 

հմտություններ 

 Ուսանողներին տրամադրել պրակտիկ գիտելիքներ՝ հնարավորություն 

ընձեռելով լինել մրցունակ աշխատաշուկայի մասնագիտական ոլորտում 

 Զարգացնել ուսանողների վերլուծական-հետազոտական 

ունակությունները՝ հնարավորություն տալով զբաղվելու հետագա 

գիտական գործունեությամբ 

Ծրագրի վերջնարդյունքներն են. 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

Ա1. վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական 

վիճակագրության  հիմունքները, 

Ա2. ներկայացնել մոդելավորման ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի 

կառուցման եղանակները,   

 



Ա3. կիրառել հավանականային և վիճակագրական եղանակները 

բնագիտության մեջ,  

Ա4. հիմնավորել մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները 

Ա5. նկարագրել տվյալների վերլուծության ժամանակակից մեթոդներն ու 

մոդելները 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Բ1. օգտագործել  մաթեմատիկական  և վիճակագրական մեթոդները 

մասնագիտական  և կիրառական  խնդիրների լուծման համար, 

Բ2. յուրացնել բնագավառի դինամիկ աճով պայմանավորված օրեցօր 

ավելացող մեթոդներ, 

Բ3. հետազոտել և մշակել տվյալների բազան, կառուցել տարբեր 

բնագավառներում առաջացող խնդիրների համար վիճակագրական մոդելները, 

և դրանց հիման վրա կատարել եզրահանգումներ, 

Բ4. ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ կառուցել արդյունավետ 

ալգորիթմներ այս բնագավառին առնչվող զանազան  խնդիրներ լուծելու 

համար, 

Բ5. օգտագործել ծրագրավորման  փաթեթներ (օրինակ Python) ալգորիթմները 

իմպլեմենտացնելու համար  

Բ6. տվյալների բազա և այլ ռեսուրսներ արդյունավետորեն պլանավորել: 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ1. օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը 

ստանալու համար, 

Գ2. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել 

հետևություններ, 

Գ3. ստացված տվյալները մշակել և եզրակացություններ կատարել, մասնակցել 

քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել ստացված արդյունքները, 

Գ4. մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր 

բնագավառներում, որտեղ պահանջվում են վերլուծական ունակություններ, 

կիրառական վիճակագրության բազային գիտելիքներ: 

 

Մագիստրոսական ծրագրի շրջանավարտները կարող են կրթությունը 

շարունակել երրորդ մակարդակում՝ ասպիրանտուրայում, հայկական և 

արտասահմանյան բուհերում, ինչպես նաև աշխատել ինդուստրիայում՝ որպես 



տվյալների վերլուծաբան, մեքենայական ուսուցման մասնագետ, վիճակագիր, 

ծրագրավորող և այլն: 

Ծրագիրն առաջին երեք կիսամյակներում առաջարկում է բազային, ընդհանուր 

մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական դասընթացներ, զուգահեռ շեշտադրում 

անելով երեք հիմնական ուղղությունների վրա. 

 մեքենայական ուսուցում, տվյալների վերլուծություն և կիրառություններ 

 վիճակագրություն 

 ծրագրավորում 

Չորրորդ, ավարտական կիսամյակը նվիրված է մագիստրոսական թեզին: 

Մագիստրոսական թեզերը կարող են լինել թե՛ տեսական, թե՛ կիրառական որևէ 

խնդրի նվիրված: Թեզերի ղեկավարների ցուցակում ընդգրկված են ինչպես ծրագրի 

դասախոսները, այնպես էլ ինդուստրիայից ու արտասահմանյան համալսարաններից 

կամ ընկերություններից բարձրակարգ ու փորձառու մասնագետներ: 

 Ծրագիրն ունի երիտասարդ դասախոսական կազմ՝ բաղկացած ակադեմիայի և 

ինդուստրիայի փորձառու մասնագետներից:      

  

Ընդունելությունը կազմակերպվում է միայն գրավոր քննության ձևաչափով, 

ընդ որում՝ ըստ անհրաժեշտության կարող է կազմակերպվել նաև լրացուցիչ 

բանավոր հարցազրույց:  

 

Ուսման վարձավճարը տարեկան 1մլն ՀՀ դրամ է, և ծրագիրն օգտվում է 

եկամտահարկից վարձավճարի ետվերադարձի արտոնության հնարավորությունից:  

 

  Ծրագրի մասին մանրամասներ, մասնավորապես՝ դասընթացների, 

դասավանդող անձնակազմի, քննական ծրագրի ու քննական թեստի օրինակի հետ 

կարող եք ծանոթանալ ծրագրի վեբկայքում. https://math.ysu.am/asds/  

  

 

 

 Ընդունելության քննության հարցաշար 

քննական ծրագիրը տեղադրված է վեբկայքում՝ https://math.ysu.am/asds/ 

 

 Գրականության ցանկ 

Ներկայացված է ընդունելության քննական ծրագրի հետ  

 

 

 Ֆակուլտետի հետ հետադարձ կապ հաստատելու համար՝  

 

 

 

Ծրագրի էլ. հասցեն՝  asds.ysu@gmail.com 
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