
 

«ԹՎԱՅԻՆ ԱՆԱԼԻԶ ԵՎ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 

Մասնագիտություն՝ Ինֆորմատիկա (Համակարգչային գիտություն) 

 Ուսուցման ձևը՝ առկա 

 Տևողությունը՝ 2 տարի  

 Ուսվարձի չափը՝ 800.000 ՀՀ դրամ 

 Շնորհվող որակավորումը՝  Ինֆորմատիկայի մագիստրոս 

Ծրագիրը նպատակ ունի նախապատրաստել գիտահետազոտական ոլորտում և 

արդյունաբերության մեջ աշխատող մաթեմատիկական մեթոդների օգտագործմանը և 

ներդրմանը կողմնորոշված մասնագետներ:  

Ծրագրի հաջող ավարտին շրջանավարտը ունակ կլինի՝ 

-   կառուցել և վերլուծել բնագիտական խնդիրների մաթեմատիկական մոդելներ, 

-   մշակել կիրառական խնդիրների լուծման մեթոդներ, 

-   ստեղցել արդյունավետ հաշվողական ալգորիթմներ: 

 

Ծրագիրը հաջողությամբ ավարտած մագիստրոսները կարող են ուսումը շարունակել 

ասպիրանտուրայում: 

 

Ծրագիրն  ընդգրկում է ընդհանուր և մասնագիտական դասընթացներ (պարտադիր և 

կամընտրական): 

 

Պրակտիկան նախատեսվում է անցկացնել. 
 - Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի առաջատար ընկերություններում` 

«Հայկական ծրագրեր», «Սինոփսիս» և այլն, 

 - ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների 

ինստիտուտում, 

 - Բանկային համակարգում: 

 
 

 

 Ընդունելության qննությունն անցկացվում է բանավոր: 

 



Ընդունելության քննության հարցաշար 

 

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: 
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