
 

 

 

 

 
 

 
«ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»  ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 

Մասնագիտություն՝  Մաթեմատիկա  

Ուսուցման ձևը՝         Առկա 

Տևողությունը՝             2 տարի  

Ուսման վարձը՝   550.000 ՀՀ դրամ  

Շնորհվող որակավորումը՝    Մաթեմատիկայի մագիստրոս 

 

Ծրագրի նպատակն է՝ զարգացնել ուսանողների մասնագիտական 

կարողությունները մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության, գծային 

տոպոլոգիական տարածությունների և օպերատորների ընդհանուր տեսության 

բնագավառում,  օժանդակել ուսանողներին՝ զարգացնելու հանրահաշվի, իրական և 

կոմպլեքս անալիզի, հավանականությունների տեսության և վիճակագրության, 

դիֆերենցիալ հավասարումների, ֆունկցիոնալ անալիզի ոլորտներում իրենց 

տեսական գիտելիքները և գործնական հմտությունները։  

Ծրագրի հաջող ավարտին շրջանավարտը ունակ կլինի թվարկել դաշտերի, 

օղակների, խմբերի, գծային հանրահաշիվների տեսության տարրերը, մատնանշել 

այդ ոլորտների արդիական խնդիրները,  

- ներկայացնել հիմնական դասական ալգորիթմները, ազդանշանների մշակման 

հիմունքները, վերարտադրել եռանկյունաչափական և օրթոգոնալ շարքերի, 

ընդհանուր բանախյան տարածությունների բազիսների հատկությունները,  

- վերարտադրել մոդելավորման ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի 

կառուցման եղանակները, մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումների 

հիմնական խնդիրները,  

- ներկայացնել պատահական երևույթներին համապատասխանող հավանակա-

նային մոդելներ, արտադրական մոդելային խնդիրներ,  

- բացատրել տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին առնչվող մաթեմատիկական 

դրույթները,  

- կիրառել ֆակտորիզացիոն եղանակները դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասա-

րումների լուծման համար,  

- կիրառել հաշվման տարբեր մեթոդներ, կառուցել վեյվլետ բազիսներ և կիրառել 

դրանք ազդանշանների մշակման տեսությունում,  

 



- վերլուծել և կիրառել հավանականային մոդելներ, կիրառել մաթեմատիկական 

վիճակագրության մեթոդները տնտեսաչափության հարցերում, կատարել 

կանխագուշակումներ,  

- իրականացնել Ֆուրիեի արագ ալգորիթմներ, կառուցել մաթեմատիկական 

մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների համար, 

հետազոտել և առաջարկել լուծումներ,  

- կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների 

օգնությամբ զանազան խնդիրներ լուծելու համար, օգտագործել 

ծրագրավորման փաթեթներ տեսական և կիրառական խնդիրների լուծման 

համար։ 

 

Ծրագրի հաջող ավարտին շրջանավարտը կարող է ուսումնառությունը 

շարունակել ասպիրանտուրայում։ 

 

Պրակտիկան կազմակերպվում է գիտական ղեկավարի հետ համատեղ 

կազմված և հաստատված ծրագրով։ Կարող է իրականացվել ԵՊՀ մաթեմատիկայի և 

մեխանիկայի ֆակուլտետում, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի 

ֆակուլտետում, ՀՀ ԳԱԱ-ի ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների 

ինստիտուտում, ինչպես նաև ՏՏ կրթական և հետազոտական կենտրոնում 

կատարվող գիտական թեմաների և նախագծերի շրջանակներում: 

ԵՊՀ-ից դուրս ուսանողական պրակտիկան կարող է անցկացվել նաև ՀՀ այլ 

բուհերում։ Պրակտիկայի անցկացումը նախատեսվում է մագիստրատուրայի 

ուսումնական պլանով նախատեսված կազմակերպական ձևերով այդ թվում` 

գիտամանկավարժական, գիտահետազոտական, որոնց անցկացումը 

կազմակերպվելու է ամբիոնում և ֆակուլտետի հարակից մասնագիտություններով 

ծրագրեր իրականացնող ամբիոններում, ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտում և 

գիտակրթական կենտրոններում և ՏՏ ոլորտի տարբեր կազմկերպություններում՝  

համագործակցության շրջանակներում: 

 

Ընդունելության քննությունն անց է կացվում բանավոր 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ընդունելության քննության հարցաշար 

 

Մաթեմատիկական անալիզ 

1. Ենթահաջորդականություն և մասնակի սահման:  Հաջորդականության վերին և 

ստորին   սահմանների գոյությունը: Բոլցանո-Վայերշտրասի լեմման:  

2. Կոշիի զուգամիտության սկզբունքը  հաջորդականությունների համար:  

3. Հատվածի վրա անընդհատ ֆունկցիայի միջանկյալ արժեքների ընդունումը և 

սահմանափակությունը: 

4. Հավասարաչափ անընդհատություն, Կանտորի թեորեմը:  

5. Լագրանժի թեորեմը, վերջավոր աճերի բանաձևը։ 

6. Որոշյալ ինտեգրալ. գոյության անհրաժեշտ և բավարար պայմանը, ինտեգրելի 

ֆունկցիաների դասեր։ Նյուտոն-Լայբնիցի բանաձևը: 

7. Շատ փոփոխականի   ֆունկցիայի դիֆերենցելիություն և դիֆերենցիալ  

8. Դրական շարքերի զուգամիտության հայտանիշները։ 

9. Ֆունկցիոնալ շարքի գումարի ֆունկցիոնալ հատկությունները։ 

10. Աստիճանային շարքեր, Կոշի-Հադամարի բանաձևը: 

11. Թեյլորի շարք։ 

12. Սահմանափակ վարիացիայի ֆունկցիաներ, անհրաժեշտ և բավարար պայմանը:  

13. Կոմպլեքս դիֆերենցում. Կոշի-Ռիմանի պայմանները:  

14. Կոշիի ինտեգրալային բանաձևի արտածումը: 

15. Անալիտիկ ֆունկցիայի վերլուծումը աստիճանային շարքի:   

16. Մնացք, մնացքների տեսության հիմնական թեորեմը:  

17. Լեբեգի  չափի անընդհատությունը: 

18. Լեբեգի ինտեգրալի սահմանումը,  կոռեկտությունը:  

19. Լեբեգի թեորեմն ինտեգրալի նշանի տակ սահմանի անցնելու վերաբերյալ:  

20. Բացարձակ անընդհատ ֆունկցիաներ։ 

 

Գրականություն 

 

[M1] Մուսոյան Վ.Խ., Մաթեմատիկական անալիզ, I մաս, 2009  

[M2] Մուսոյան Վ.Խ., Մաթեմատիկական անալիզ, II մաս, 2012 

[F1] Фихтенгольц Г. М., Курс дифференциального и интегрального исчисления, I, 

2009 

[F2] Фихтенгольц Г. М., Курс дифференциального и интегрального исчисления, II, 

2009 

[F3] Фихтенгольц Г. М., Курс дифференциального и интегрального исчисления, III, 

2009 

  [1]  Маркушевич  А.И.,  Краткий курс теории аналитических функции,   М., 1978. 

  [2]  Шабат Б.В.,  Введение в комплексный анализ, М., 1969. 

  [3]  Колмогоров А. Н., Фомин С.В., Элементы теории функций и функционального 

анализа, М., 2001 



Դիֆերենցիալ  հավասարումներ և Ֆունկցիոնալ անալիզ 

21. Կոշիի խնդիրը սովորական Դ. Հ. համար, լուծման գոյության և միակության 

թեորեմներ (առանց ապացույցի): 

22. Հաստատուն գործակիցներով գծային համասեռ Դ.Հ. լուծումը ([1], էջ 73): 

Ապացույցը` պարզ արմատների դեպքում: 

23. Գծային նորմալ անհամասեռ հավասարումների լուծումը հաստատունների 

վարիացիայի եղանակով: 

24. Հավասարակշռության դիրքի կայունության վերաբերյալ Լյապունովի թեորեմը 

(առանց ապացույցի): 

25. Սեղմող արտապատկերումների սկզբունքը։ 

26. Հիլբերտյան տարածություն, օրթոնորմալ համակարգեր, էքստրեմալ հատկություն։ 

27. Գծային օպերատոր, սահմանափակություն, անընդհատություն, նորմ։ 

28. Բանախ-Շտեյնհաուզի թեորեմը, հետևանքներ, (կետային զուգամիտության 

հայտանիշ)։  

Գրականություն 

[1]  Հ.Գ.Ղազարյան, Ա.Հ.Հովհաննիսյան, Տ.Ն.Հարությունյան, Գ.Ա.Կարապետյան, 

Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ, Երևան, 2002 

 [2]  А.Н. Колмогоров, С.В. Фомин. Элементы теории функций и функционального 

анализа>>.  

«Наука», Москва 1976г. 

[3] Л.А. Люстерник, В.И. Соболев «Элементы функционального анализа». Москва, 

1965г. 

 

Հանրահաշիվ և երկրաչափություն 

29. Մատրիցների  արտադրյալի որոշիչը:  

30. Հակադարձելի  մատրից: Հակադարձ  մատրիցի հաշվման բանաձևը:Կրամերի 

բանաձևերը:   

31. Բազմանդամների ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար: Էվկլիդեսի  ալգորիթմը 

32. Բազմանդամի  վերլուծումը չբերվող բազմանդամների  արտադրյալի:  

33. Գծային  տարածության վեկտորների  համակարգի  ռանգ: Գծային  տարածության 

հենք և չափողականություն:  

34. Վերջավոր  չափանի գծային  տարածությունների իզոմորֆության  հայտանիշը: 

Ենթատարածությունների գումարի և  ուղիղ գումարի չափողականությունը:  

35. Գծային  արտապատկերումների  միջուկի և պատկերի  չափողականությունների  

կապը:  

36. Գրամ-Շմիդտի օրթոգոնալացման ալգորիթմը: Էվկլիդեսյան տարածություների 

իզոմորֆության  հայտանիշը:  

37. Վեկտորների սկալյար, վեկտորական և խառը արտադրյալները: Ուղղի  

հավասարումները հարթության և տարածության մեջ: Կետի հեռավորությունն 

ուղղից:  



38. Էլիպս, հիպերբոլ և պարաբոլ:  

39. Հարթության ընդհանուր հավասարումը: Կետի հեռավորությունը հարթությունից:  

Գրականություն 

[1]  Մովսիսյան  Յու. Մ., Բարձրագույն հանրահաշիվ և թվերի տեսություն, 2008: 

[2]  Александров П. Г., Курс аналитической геометрии, М., 1968. 

[3]  Վ. Ա. Փիլիպոսյան, Հ. Հ. Օհնիկյան, Վերլուծական երկրաչափության խնդրագիրք 

Երևան  

       2012, մաս I, II. 

[4]  Վ. Աթաբեկյան Հանրահաշվի ներածություն 2005: 

 

Հավանականությունների տեսություն և Մաթեմատիկական վիճակագրություն 

 

40. Հավանականության աքսիոմները:  

41. Պայմանական հավանականություն, պատահույթների անկախություն: Լրիվ 

հավանականության և Բայեսի բանաձևերը:  

42. Անկախ փորձեր: Բեռնուլիի բանաձևը: Պատահական մեծություն:  Բաշխման 

ֆունկցիա և նրա հատկությունները: Պատահական մեծությունների 

անկախությունը (առանց ապացույցի):  

43. Պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան։ 

44. Մեծ թվերի օրենքը: Մարկովի և Չեբիշևի թեորեմները:  

45. Կենտրոնական սահմանային թեորեմ անկախ և միատեսակ բաշխված 

պատահական մեծությունների համար: 

46. Նմուշային  բաշխման ֆունկցիա: Գլիվենկոյի թեորեմ:  

47. Ռաո-Կրամերի անհավասարությունը և արդյունավետ գնահատականներ:  

48. Մոմենտների  և ճշմարտանմանության մաքսիմումի մեթոդներ:  

49. Նորմալ և Բեռնուլիի բաշխումների պարամետրերի վստահության միջակայքեր:  

 

Գրականություն 

[1]  Գ. Հ. Համբարձումյան, ՝՝Հավանականությունների տեսություն”, Լույս, 1977: 

[2]  Боровков А.А.,Теория вероятностей, М., 2006. 

[3]  Ширяев А.Н., Вероятность, М. , ''Наука'', 2011. 

[4]  Ե. Հարությունյան և ուրիշներ, Հավանականություն և կիրառական 

վիճակագրություն, Եր. 2000. 

[5]  А. А. Боровков, Математическая статистика. Оценка параметров.  Проверка гипотез, 

М. 1984. 

 

 

Ֆակուլտետի հետ հետադարձ կապ հաստատելու համար գործող 

էլեկտրոնային հասցե՝ 
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