
 

 

 

 

 
 

 

«ՄԵԽԱՆԻԿԱ ԵՎ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ»  ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 

Մասնագիտություն՝  Մեխանիկա  

Ուսուցման ձևը՝         Առկա 

Տևողությունը՝             2 տարի  

Ուսման վարձը՝   550.000 ՀՀ դրամ  

Շնորհվող որակավորումը՝    Մեխանիկայի մագիստրոս 

 
Ծրագրի  հիմնական նպատակն է պատրաստել մեխանիկայի, կիրառական 

մաթեմատիկայի, մաթեմատիկական ֆիզիկայի և մաթեմատիկական մոդելավորման 

բնագավառների մասնագետներ, որոնք ունակ կլինեն ձևակերպել և լուծել 

մասնագիտական, կառավարման, գիտահետազոտական և գիտամանկավարժական 

գործունեությունում ծագած խնդիրները, հետևողականորեն ուսումնասիրել 

մասնագիտական գրականությունը և ներկայացնել վերլուծություններ: Տիրապետելով 

մասնագիտական գործունեությունում օգտագործվող ծրագրային փաթեթները և 

ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները, շրջանավարտները կարող են վերլուծել 

գիտատեխնիկական արդի ժամանակների հնարավորությունները, մշակել ստացված 

արդյունքները և ներկայացնել գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ: 

 

Ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

 ներկայացնել մասնագիտական ոլորտի տեսական հիմունքները, կիրառական 

մեթոդները, հետազոտական գործունեության և մաթեմատիկական 

մոդելավորման սկզբունքները:  

 Կարող է մեկնաբանել ոլորտի գիտահետազոտական հրատարակումները, 

կառուցել ֆիզիկամեխանիկական խնդրի մաթեմատիկական մոդելներ և 

կիրառել մաթեմատիկական անհրաժեշտ մեթոդներ:  

 Կկարողանա վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել լուծման համար 

անհրաժեշտ հնարավորությունները, մասնագիտական գործունեության 

ընթացքում կկարողանա համագործակցել  հարակից մասնագիտությունների 

հետազոտողների և մասնագետների հետ, ինչպես նաև ծանոթանալ 

մշակումներ, հետազոտություններ կատարողների աշխատանքների 

կազմակերպման մեթոդներին և կառավարման տեխնոլոգիաներին: 

 

Կրթական ծրագրի ոլորտային տեսանկյունից ԵՊՀ-ն բացառիկ մենաշնորհային  

դիրք ունի՝ համանման ծրագրեր ՀՀ այլ բուհերում  և ԳԱԱ համակարգում  չեն 

իրականացվում  և մրցակցային առումով առաջնային է: 

 

Մագիստրատուրայի ուսումնական պլանով նախատեսված 

գիտահետազոտական, գիտամանկավարժական պրակտիկայի անցկացումը 

 



կազմակերպվում է մեխանիկայի ամբիոնում և ֆակուլտետի հարակից 

մասնագիտություններով ծրագրեր իրականացնող ամբիոններում, ինչպես նաև  ՀՀ 

ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտում և այլ հիմնարկներում՝ գիտակրթական 

կենտրոնների հետ համագործակցության շրջանակներում:  

 

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել ուսումը Երևանի պետական 

համալսարանի, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի և ՀՀ ԳԱԱ 

Մեխանիկայի ինստիտուտի ասպիրանտուրայում: Կարող են աշխատանքի անցնել 

մեխանիկայի, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի բնագավառի տարբեր 

ձեռնարկություններում, գիտամանկավարժական աշխատանք կատարել 

բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, ԳԱԱ ինստիտուտներում, 

հետազոտական աշխատանք կատարել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և 

համակարգերի նախագծման ոլորտներում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ընդունելության քննության հարցաշար 

Տեսական մեխանիկա 
1. Կետի արագությունը կորագիծ կոորդինատական համակարգում; արագության 

և արագացման  ռադիալ և տրանսվերսիալ բաղադրիչներ; արագացումը 

կորագիծ կոորդինատական համակարգում։     

2. Պինդ մարմնի համընթաց, հարթ զուգահեռական շարժումը և պինդ մարմնի 

պտույտն անշարժ առանցքի շուրջը; պինդ մարմնի պտույտն անշարժ կետի 

շուրջը։ 

3. Կետի բարդ շարժում  (արագություն, արագացում); պինդ մարմնի բարդ 

շարժում։ 

4. Ներդաշնակ տատանումներ; ներդաշնակ տատանումները դիմադրող 

միջավայրում; հարկադրական տատանումներ և ռեզոնանս։ 

5. Բինեի բանաձևերը; կետի շարժումը տիեզերական ձգողության ուժի 

ազդեցության տակ; Կեպլերի օրենքները։ 

6. Կետի դինամիկայի հիմնական թեորեմները; համակարգի դինամիկայի 

հիմնական թեորեմները (շարժման քանակի փոփոխման թեորեմը; շարժման 

քանակի մոմենտի փոփոխման թեորեմը; կինետիկ էներգիայի փոփոխման 

թեորեմը); ոչ ազատ նյութական կետի շարժումը ողորկ մակերևույթով; ոչ 

ազատ նյութական կետի շարժումը ողորկ կորով։ 

7. Էյլերի դինամիկական հավասարումները, երբ մարմինը պտտվում է անշարժ 

կետի շուրջը։ 

8. Լագրանժի առաջին սեռի հավասարումները և էներգիայի ինտեգրալի 

ստացումը; Լագրանժի երկրորդ սեռի հավասարումները;  էներգիայի 

ինտեգրալի ստացումը   Լագրանժի երկրորդ սեռի հավասարումներից։ 

9. Դոնկինի թեորեմը և Համիլտոնի կանոնական հավասարումների ստացումը; 

էներգիայի ինտեգրալի ստացումը Համիլտոնի կանոնական 

հավասարումներից։ 

10. Պուասոնի փակագծերը և թեորեմը; Համիլտոնի սկզբունքը;  Գաուսի սկզբունքը 

(կետի և համակարգի համար)։ 

Հոծ միջավայրի մեխանիկա /առաձգականության տեսություն/ 
11. Թենզորները դեկարտյան համակարգում: Երկրորդ սեռի սիմետրիկ թենզորի 

գլխավոր ուղղությունները և սեփական արժեքները: 

12. Հոծ միջավայրի շարժման ուսումնասիրումը Լագրանժի մեթոդով, Էյլերի 

մեթոդով: Ինդիվիդուալ և լոկալ ածանցյալները ըստ ժամանակի: 

13. Դեֆորմացիայի թենզոր, նրա  բաղադրիչների երկրաչափական իմաստը: 

Դեֆորմացիայի թենզորի գլխավոր առանցքները և գլխավոր բաղադրիչները: 

Ծավալային ընդարձակում: 

14. Տեղափոխման վեկտոր: Դեֆորմացիայի թենզորի և տեղափոխման վեկտորի 

կապը: Համատեղության հավասարումները գծային դեֆորմացիաների համար: 



15. Զանգվածի պահպանման օրենք: Անխզելիության հավասարում: Լարվածային 

վիճակ: Շարժման քանակի հավասարումը: Ներքին լարումների հիմնական 

հատկությունները: Հոծ միջավայրի շարժման հավասարումները: 

16. Շոշափող լարումների էքստրեմալ արժեքներ: Լարումների Մորիի շրջան: 

Օկտաէդրիկ լարումներ: 

17. Լարվածային և դեֆորմացիոն վիճակների կապը: Հուկի ընդհանրացված 

օրենքը իզոտրոպ միջավայրի համար: Առաձգական պոտենցիալ: Հուկի 

ընդհանրացված օրենքը  անիզոտրոպ մարմնի համար: 

18. Առաձգականության հավասարակշռություն և շարժման հավասարումները 

տեղափոխություններով: Բելտրամի-Միչելի հավասարումները: Առաձգական 

մարմնի ստատիկայի և դինամիկայի հիմնական եզրային խնդիրները: 

Լուծումների միակությունը: Սեն-Վենանի սկզբունքը: Առաձգականության 

տեսության պարզագույն խնդիրներ: 

19. Իզոտրոպ պրիզմատիկ ձողերի ոլորումը: Անիզոտրոպ պրիզմատիկ ձողերի 

ոլորումը: Պրիզմատիկ ձողերի ծռումը, ծռման կենտրոն: 

20. Հարթ դեֆորմացիա, հարթ լարվածային վիճակ, ընդհանրացված 

հարթ  լարվածային վիճակ: Լարումների Էրիի ֆունկցիա: Հարթ խնդիրը 

կիսահարթության համար: 

Հոծ միջավայրի մեխանիկա /հիդրոմեխանիկա/ 
21. Իդեալական հեղուկի շարժման հավասարումներ: Հոծ միջավայրի պարզագույն 

մոդելների համար շարժման հավասարումների փակ համակարգեր: Հոծ 

միջավայրի կինետիկ էներգիան և զանգվածային ու մակերևութային ուժերի 

աշխատանքը: էներգիայի ինտեգրալ: 

22. Հիդրոստատիկա:Հավասարակշռությունը ծանրության ուժերի դաշտում: 

23. Իդեալական հեղուկի և գազի կայունացված շարժումներ: Բեռնուլիի ինտեգրալ: 

Բեռնուլիի ինտեգրալի կիրառությունը անսեղմելի ծանր հեղուկի համար: 

Իդեալական հեղուկի պոտենցիալ հոսանք: Կոշի-Լագրանժի ինտեգրալ: Կոշի-

Լագրանժի ինտեգրալը կոորդինատների շարժական համակարգում: 

24. Արագությունների շրջապտույտի  պահպանում: Թոմսոնի թեորեմ: Պոտենցիալ 

և անմրրիկ շարժում: Պոտենցիալ հոսանքների պահպանում: 

Արագությունների պոտենցիալի դինամիկական մեկնաբանությունը: 

Անսեղմելի հեղուկի պոտենցիալ շարժում: 

25. Հարմոնիկ ֆունկցիաների հատկություններ: Գրինի բանաձևեր, հեղուկի 

կինետիկ էներգիա: 

26. Սֆերայի շարժումը իդեալական անսեղմելի հեղուկի անեզր ծավալում: 

Իդեալական անսեղմելի հեղուկում փոփոխական արագությամբ շարժվող 

սֆերայի դիմադրությունը: 

27. Գազի շարժումը փոքր գրգռումներով: Ալիքային հավասարման լուծումը հարթ 

ալիքներով: Ալիքային հավասարման լուծումը սֆերիկ ալիքներով: Իդեալական 



գազի միաչափ, բարոտրոպ շարժումների  հավասարում-ների համակարգի 

լուծումը հարթ ալիքներով` Ռիմանի ալիքներ: 

28. Անսեղմելի հեղուկի անմրրիկ հարթ շարժում: Կոմպլեքս պոտենցիալ: 

Շրջանային գլանի շրջհոսումը (առանց շրջապտույտի): Շրջանային գլանի 

շրջհոսումը շրջապտույտով: 

29. Կոնֆորմ արտապատկերում թևի շրջհոսման խնդիրներում: 

Ժուկովսկի-Չապլիգինի պոստուլատը: Շրջապտույտի բանաձևը: Շրջհոսվող 

փակ կոնտուրի վրա հոսքի ճնշման ուժերի գլխավոր վեկտորն ու գլխավոր 

մոմենտը: Չապլիգինի բանաձևերը: Ժուկովսկու թեորեմը իդեալական 

անսեղմելի հեղուկի հարթ-զուգահեռ հոսքում թևի վերամբարձ ուժի մասին: 

30. Անսեղմելի մածուցիկ հեղուկի շարժումը գլանային խողովակում: Պուազեյլի 

օրենք: 
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