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I ԲԱԺԻՆ
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(Հաստատված է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 2017 թ.
մայիսի 4-ի թիվ 7 նիստում)

Ընդհանուր դրույթներ
Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգը (այսուհետև` կարգ) սահմանում է Երևանի պետական համալսարանում (այսուհետև` ԵՊՀ) առկա և հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կանոնները։
Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը, գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը, ակադեմիական առաջադիմության չափանիշները և այլն։
Կարգը մշակվել է «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական
կրթության մասին» ՀՀ օրենքներին, ԵՊՀ կանոնադրությանը համապատասխան:
Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական ծրագրերի աշխատածավալը
ԵՊՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ուսանողի տարեկան ուսումնական բեռնվածությունը առկա ուսուցման համար սահմանվում է 1800 ժամ, որը համարժեք
է 60 ECTS կրեդիտի, իսկ հեռակա ուսուցման համար` 1440 ժամ, որը համարժեք է 48 ECTS
կրեդիտի։ 1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը: Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության առավելագույն չափը 45 ժամ է, որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի։
Բակալավրի կրթական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ է, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրինը` 120 կրեդիտ։
Առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 4 տարի է (8 կիսամյակ), ի- սկ
մագիստրոսի կրթական ծրագրինը՝ 2 տարի (4 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի
համար սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 8 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 7 շաբաթ
լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ ու ստուգարքներ և 3 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 5 տարի է (10 կիսամյակ):
Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում
է հետևյալ հերթականությամբ. 4 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ1, 1 շաբաթ ինքնու1

Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ և ռեկտորի թույլտվությամբ լսարանային պարապմունքները, տրված
ժամաքանակների սահմաններում (լեզվական մասնագիտությունների գծով՝ նաև ժամաքանակի ավելացմամբ), կարող
են իրականացվել նաև այլ գրաֆիկով։

րույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2
շաբաթ ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
Հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրի տևողությունը 2,5 տարի է (5 կիսա- մյակ):
Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում
է հետևյալ հերթականությամբ. 3 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 2 շաբաթ
ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
Մանկավարժի որակավորում ստանալու համար համապատասխան մասնագիտություննե- րի
ուսանողները լրացուցիչ պետք է կուտակեն 30 կրեդիտ՝ համաձայն «Երևանի պետական
համալսարանի բակալավրիատի շրջանավարտներին մանկավարժի որակավորում շնորհելու կարգ»-ի:
Բակալավրի կրթական ծրագրի յուրաքանչյուր կիսամյակային քննաշրջանում նախատես- վում է
առավելագույնը 5 քննություն, բացառությամբ առաջին կիսամյակի, որտեղ քննու- թյունների
թիվը չի գերազանցում 3-ը: Մագիստրոսի կրթական ծրագրում այդ քննություննե- րի թիվը
սահմանվում է ըստ օրինակելի ուսումնական պլանի:
Ավարտական աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը գնահատվում են 20 միավորանոց
սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ-ում ավարտական աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի
պատրաստման և գնահատման կարգերի:

Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը
Համակարգի հիմնադրույթները
ԵՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնահատ- ման
բազմագործոն համակարգը, որի կիրարկման հիմնական նպատակներն են՝
ա) կազմակերպել ուսումնառության համաչափ գործընթաց և խթանել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը,
բ) ներմուծել հետադարձ կապի մեխանիզմներ` գնահատման արդյունքները դասախոսների և ուսանողների կողմից որպես դասավանդման և ուսումնառության շարունակական բարելավման միջոց օգտագործելու համար:
Գնահատումը ներառում է հետևյալ բաղադրամասերը.
ա) դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված
անհատական առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և
գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ),
բ) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում քննաշրջանում, որը ենթադրում է դասընթացի կամ կրթական մոդուլի համար սահմանված
կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման մակարդակի գնահատում,
գ) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատումների
հիման վրա դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականի ձևավորում։
Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների (ու-

սումնական մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորության աստիճանը ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն ըստ
գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝
ա) եզրափակիչ գնահատումով,
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման,
գ) առանց ընթացիկ գնահատման,
դ) ստուգարքային:
Դասընթացների գնահատումը

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում, քննաշրջանի ընթացքում անցկաց- վող
եզրափակիչ քննությունից բացի, նախատեսվում է 2 ընթացիկ քննություն։ Ընթացիկ և
եզրափակիչ քննություններն անցկացվում են գրավոր կամ բանավոր՝ ելնե- լով
դասընթացի դասավանդման և ուսումնառության ձևերից, ինչպես նաև ակնկալվող
կրթական վերջնարդյունքների բնույթից։ Քննությունների անցկացման ձևը (գրավոր
կամ բանավոր) նշվում է կրթական ծրագրի մասնագրում։

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած
արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը /միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներից (Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 5 միավոր,
բ) եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է գնահատվել առավելագույնը
10 միավոր։
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար.
Գարդ. = Քընթ. + Քեզր.:
Ըստ այդմ՝ եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատումն իրականացվում է համաձայն Աղյուսակ 1-ի, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով2).

Աղյուսակ 1.
Գնահատման բաղադրամասը

Քընթ.1

Քընթ.2

Քեզր.

Գարդ.

Առավելագույն միավորը

5

5

10

20

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամյակի ընթացքում
ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներով։

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած
արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է
2

Ընթացիկ քննության մեկ առաջադրանքի արժեքը առնվազն 1 միավոր է, իսկ գնահատման քայլը՝ 0,5: Առաջադրանքների գնահատականները գումարվում են, և վերջնական արդյունքը ներկայացվում է ամբողջ թվով:

կիսամյակի ընթացքում՝ ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներից
(Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման` առանձին ընթացիկ քննություններից վաստակած միավորների գումար.
Գարդ.= Քընթ.:
Ըստ այդմ՝ առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատումն իրականացվում է
համաձայն Աղյուսակ 2-ի, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար
սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են
ամբողջ միավորներով3).

Աղյուսակ 2.
Գնահատման բաղադրամասը

Քընթ 1

Քընթ 2

Գարդ.

Առավելագույն միավորը

10

10

20

Վերոնշյալը (Աղյուսակ 1 և Աղյուսակ 2) կիրառվում է նաև հեռակա ուսուցման համար:
Լաբորատոր աշխատանքի ձև ունեցող դասընթացի ընթացիկ քննությանը ուսանողի
մասնակցությունը թույլատրվում է նախորդող ժամանակահատվածում նախատեսված
լաբորատոր աշխատանքների առնվազն 60 % կատարողականի (փորձերի կատարում
և հանձնում) դեպքում։ Հակառակ դեպքում ուսանողին չի թույլատրվում մասնակցել
ընթացիկ քննությանը, իսկ քննական տեղեկագրում նշանակվում է «0» միավոր։
Դասընթացը կարող է լինել եզրափակիչ գնահատումով միայն այն դեպքում, եթե կիսամյակում ունի առնվազն 60 ժամ լսարանային բեռնվածություն:

Առանց ընթացիկ գնահատման (միայն եզրափակիչ քննությամբ) և առանց եզրափակիչ
գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոքրածավալ մասնագիտական դասընթացները:

Ստուգարքային կարող են լինել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական կառուցամասի
դասընթացները, մագիստրատուրայի ընդհանուր դասընթացները, ինչպես նաև մագիստրատուրայի «Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները» մասնագիտական դասընթացը:
Գնահատման գործընթացի կազմակերպումը
Կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում դասախոսը ուսանողներին տեղեկաց- նում է
գիտելիքների ստուգման ձևերի, հարցաշարերի և ժամկետների, ինչպես նաև
գնահատման մեթոդների ու չափանիշների մասին։
Ֆակուլտետները կազմում են քննաշրջանների ժամանակացույցները, որոնք հաստա- տում է
ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը։ Հաստատված ժամանակա- ցույցի
մեկ օրինակը հանձնվում է ուսումնամեթոդական վարչություն, իսկ ուսանողնե- րին
տեղեկացվում է նրանց համալսարանական էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

3

Տե՛ս սույն կարգի 3.2.2. կետը:

Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են՝ առկա ուսուցման դեպքում՝ ուսումնառու- թյան
կիսամյակի 9-րդ և 17-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 67-րդ և
1112-րդ շաբաթներում (այդ շաբաթներում դասեր չեն նախատեսվում):
Եզրափակիչ քննությունները առկա ուսուցման դեպքում անցկացվում են կիսամյակային
քննաշրջաններում` 1820-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 1316-րդ
շաբաթներում:
Բանավոր քննության և ստուգարքի ավարտից հետո դասախոսը տեղեկագիրը սկանավորման համար նույն օրը ներկայացնում է դեկանատ, իսկ գրավոր քննության տեղեկագիրը դասախոսը սկանավորման համար դեկանատ է ներկայացնում տվյալ քննության ավարտին հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ու ստուգարքների գնահատականը հրապարակելու օրը ուսանողն իրավունք ունի այն բողոքարկելու գնահատումն իրականացրած դասախոսին կամ քննական հանձնաժողովին, իսկ վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպքում` նույն օրը գրավոր դիմելու դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի
վարիչին, անհրաժեշտության դեպքում նաև ֆակուլտետի դեկանին:
Գրավոր քննությունները գրառվում են ուսանողներին տրամադրված սահմանված նմուշի
տետրերում: Ուսանողը և դասախոսը պետք է պահպանեն քննական տետրում
ներկայացված պահանջները։
Ստուգարքի/եզրափակիչ քննության տեղեկագրում ուսանողի անվան դիմաց յուրաքանչյուր նշում կատարվում է միայն ուսանողի ներկայությամբ (բացառությամբ «Չն»ի): Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց(ներ)ի ընթացիկ քննությունները հանձնելուց հետո, եթե ուսանողի արդյունարար միավորը 8 կամ բարձր է, ապա ուսանողն իրավունք ունի տվյալ դասընթացի եզրափակիչ քննությանը, հետևաբար նաև լուծարքային շրջանին չներկայանալ, և այդ դեպքում տեղեկագրի համապատասխան սյունակներում կատարվում է «Չն» նշումը, և պահպանվում է ուսանողի 8 կամ բարձր միավորը: Ստուգարքին/քննությանը չներկայանալու դեպքում կատարվում է «Չն» նշումը:
Քննաշրջանը կամ առանձին ստուգարքներ/ քննություններ ուսանողը համապատաս- խան
հիմնավորմամբ ժամկետից շուտ կարող է հանձնել ուսումնական աշխատանքնե- րի
գծով պրոռեկտորի թույլտվությամբ:
Ընթացիկ քննությունները, ստուգարքները և եզրափակիչ քննությունները հեռավար ձևով
կազմակերպելը թույլատրվում է միայն ռեկտորի հրամանով:
Գնահատման սանդղակը
ԵՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար կիրառվում է 20
միավորանոց սանդղակը, որը ներկայացված է ստորև.

Աղյուսակ 3.
Գնահատման արդյունարար
միավորը

Գնահատականը

18-20

«Գերազանց»

13-17

«Լավ»

8-12

«Բավարար»

0-7

«Անբավարար»

Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը
Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության ցուցանիշ- ներն
ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի ընթացքում գրանցելու
նպատակով յուրաքանչյուր ուսանողի համար լրացվում է ակադեմիական տեղեկագիր,
որտեղ յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսանողի ուսումնասիրած դասընթացները և կրթական մոդուլները, վաստակած կրեդիտները և ստացած արդյունարար գնահատականներն ըստ կրթական մոդուլների և կիսամյակների։ Տեղեկագիրն արտացոլում է ուսանողի կատարած ուսումնական աշխատանքի ծավալը և կրթական ձեռքբերումների որակը։
Ուսանողի վաստակած կրեդիտները նրա ուսումնառության ողջ շրջանում գրանցվում և
կուտակվում են ակադեմիական տեղեկագրում։
Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու
համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են
տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածը ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները`

գումարային կրեդիտներ,
գնահատված կրեդիտներ,
վարկանիշային միավորներ,
միջին որակական գնահատական։
Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները բավարարե- լու
նպատակով ուսանողի վաստակած կրեդիտների գումարն է։

Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտի այն մասն է, որը գնահատված է թվային
միավորներով.
¶ Î   Îñ »¹Ç ïi

։

Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) թվային միավորներով գնահատված դասընթացների
(մոդուլների) կրեդիտների և դրանց արդյունարար գնահատականների արտադրյալների գումարն է.
,
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որտեղ Գարդi-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար գնահատականն է:

Օրինակ, եթե ուսանողը 5, 4 և 6 կրեդիտանոց դասընթացներից ստացել է համապատասխանաբար 12, 16 և 19 միավոր, ապա դասընթացների այդ խմբից ուսանողի վարկանիշային միավորն է`
ՎՄ = 5 x 12 + 4 x 16 + 6 x 19 = 238` 300 հնարավորից (5 x 20 + 4 x 20 + 6 x 20)։
Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով կշռված գնահատականների
միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված կրեդիտների
գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի ճշտությամբ).
ìØ ։
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Օրինակ, նախորդ դեպքում դիտարկված դասընթացների խմբի համար հաշվարկված միջին
որակական գնահատականը կլինի` ՄՈԳ = 238  15,87 ` 20 հնարավորից:
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Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային (հաշվարկված առանձին կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված ուսման տվյալ
շրջանի համար) վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը։
Քննությունների վերահանձնումը և դասընթացի կրկնումը
Քննաշրջանի արդյունքներով դրական (8 և բարձր) միավոր ստացած ուսանողին տվյալ դասընթացը վերահանձնել չի թույլատրվում։
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում ընթացիկ քննություններից որևէ մեկին
չներկայացած ուսանողին չի թույլատրվում այն վերահանձնել:
(4.2 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017 թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի դեպքում ընթացիկ քննություններից որևէ մե- կին
չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել լուծարքային շրջանում:
(4.3 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017 թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացի քննությանը կամ ստուգարքային դասընթացի
ստուգարքին չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել լուծարքային շրջանում:
(4.4 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017 թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):
Ակադեմիական պարտքերի մարման կարգը սահմանվում է ԵՊՀ ռեկտորատի կողմից, և այդ
ընթացքում ստուգարքների և/կամ քննությունների վերահանձնումը կազմակերպվում է միայն քննական հանձնաժողովներով, որոնք ձևավորվում են ռեկտորի հրամանով։

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն
միավորի՝ 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում
պետք է վերահանձնի եզրափակիչ քննությունը` վերջինիս համար սահմանված 10 միավորի
ձեռքբերման հնարավորությամբ:

Օրինակ, եթե ուսանողը դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից
վաստակել է համապատասխանաբար 1 և 3 միավոր, իսկ եզրափակիչ քննությունից` 3 միավոր, ապա այդ դասընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 3 + 3 = 7, որը
ցածր է նվազագույն (8 միավոր) շեմային պահանջից: Այս դեպքում պահպանվում են միայն
ղը վերահանձնում է միայն եզրափակիչ քննությունը` սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման
գույն 8 միավորի շեմը, ապա տեղեկագրում նրա անվան դիմաց նշվում է նախորդ անբավարար միավորը, տվյալ օրինակի դեպքում՝ 7:
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջա-

նում ընթացիկ քննությունները պետք է վերահանձնի առանձին-առանձին (իր ցանկությամբ՝
մեկը կամ երկուսը) և կարող է վաստակել 8 և ավելի միավոր:

Օրինակ, եթե ուսանողը դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից
վաստակել է համապատասխանաբար 2 և 3 միավոր, ապա այդ դասընթացի արդյունարար
միավորը կլինի՝ Գարդ.= 2 + 3 = 5, որը ցածր է նվազագույն (8 միավոր) շեմային պահանջից:
Վերահանձնելով ընթացիկ քննություն(ներ)ը՝ ուսանողը կարող է վաստակել դրական նվազագույն 8 միավոր և ավելի: Եթե ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում չի հաղթահարում
դրական նվազագույն 8 միավորի շեմը, բայց բարձրացնում է գնահատականը, ապա տեղեկագրում նրա անվան դիմաց նշվում է նոր միավորը:
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում
պետք է վերահանձնի ամբողջ դասընթացը և կարող է վաստակել 8 և ավելի միավոր:
Գնահատման վերոնշյալ կանոնները վերաբերում են նաև հեռակա ուսուցման համակար- գին:
Բակալավրի կրթական ծրագրում ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո, եթե
առաջացած առարկայական պարտքերի կրեդիտների գումարը չի գերազանցում 12-ը, ապա
համաձայն սահմանված կարգի՝ ուսանողը (բացառությամբ պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով ընդունվածների, ինչպես նաև Հայաստանի
Հանրապետության ՊՆ (կամ այլ ուժային կառույցների) պատվերով սովորող ուսանողների)
կարող է առարկայական պարտքերը մարել մինչև ավարտական ուսումնական տարվա
սկիզբը` վերահանձնելով առարկաները ևս 2 անգամ:
(4.10 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 11.04.2019 թ. թիվ 9/8.2 որոշմամբ):
Ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո մագիստրոսի կրթական ծրագրում
թույլատրվում է հանձնել մինչև 12 կրեդիտ առարկայական պարտք(եր)ը, եթե դասընթացի
գնահատման արդյունարար միավորը 5-7 տիրույթում է, իսկ 4 և ցածր արդյունարար միավորի դեպքում ուսանողը հեռացվում է համալսարանից:
Քննաշրջանից և պարտքերի մարման յուրաքանչյուր շրջանից հետո ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն ունեցող ուսանողների` համալսարանից հեռացման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է ըստ ԵՊՀ ռեկտորատի սահմանած չափանիշների:
Մագիստրոսի կրթական ծրագրում մագիստրոսական թեզի պատրաստման կատարողա- կանը
ատեստավորվում է համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանման կողմից՝
համաձայն ԵՊՀ-ում մագիստրոսական թեզի պատրաստման և գնահատման կարգի պահանջների:
Մագիստրոսական թեզի ատեստավորումը չանցած ուսանողը հեռացվում է համալսարա- նից
ակադեմիական անբավարար առաջադիմության պատճառով: Հեռացված ուսանողը
վերականգնումից հետո շարունակում է կատարել նախկինում հաստատված թեմայով մագիստրոսական թեզը:
Ուսանողի անձնական գործը և ուսումնական քարտը
Ուսանողի անձնական գործը նրա ողջ ուսումնառության ընթացքում դեկանատում պահվող
հիմնական փաստաթղթերից է:

Բակալավրիատի ուսանողի անձնական գործի համար հիմք են ծառայում դիմորդի կողմից
ընդունող հանձնաժողովին հանձնված փաստաթղթերը՝ կրթության վկայականը (բնօրինակ),
ընդունելության դիմում-հայտը, 3x4 չափսի լուսանկարները, կենտրոնացված և ներբուհական քննությունների դեպքում՝ համապատասխան հիմքերը, ընդհանուր մրցույթից դուրս ընդունվածների համապատասխան փաստաթղթերը: Բացի այդ, ուսանողի անձնական գործում դեկանատը պետք է ներառի.
համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը պետք է համարակալվի
ստուգման գրքույկի համարով,
վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի՝ բոլոր կիսամյակների ուսման վարձի վճարման կտրոնները,
ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու ֆակուլտետային բոլոր հրամանները,
ընդունելության միասնական քննությունների արդյունքների մասին վկայականը, որը համալսարան ընդունված դիմորդը ներկայացնում է սեպտեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում:
Մագիստրատուրայի ուսանողի անձնական գործի համար հիմք են ծառայում դիմորդի կող- մից
ընդունող հանձնաժողովին հանձնված փաստաթղթերը՝ բակալավրի կամ դիպլոմավոր- ված
մասնագետի դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները, ընդունելության դիմում-հայտը, 3x4
չափսի լուսանկարները: Նշվածներից բացի՝ ուսանողի անձնական գործում դեկանատը
պետք է ներառի.
համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը պետք է համարակալվի
ստուգման գրքույկի համարով,
վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի՝ բոլոր կիսամյակների ուսման վարձի վճարման կտրոնները,
ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու ֆակուլտետային բոլոր հրամանները:
Համալսարանն ավարտելուց հետո ուսանողի անձնական գործն ամբողջությամբ՝ ներառյալ
ստուգման գրքույկը, շրջանցիկ թերթիկը, դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները և ավարտման հրամանը, հանձնվում է ԵՊՀ արխիվ:
Ուսանողի հետ պայմանագիրը կնքելուց հետո` մեկ ամսվա ընթացքում, ուսումնական էլեկտրոնային քարտում ֆակուլտետի դեկանատի կողմից մուտքագրվում են ուսանողի անձնական տվյալները, նրան վերաբերող բոլոր հրամանները, և տեղադրվում է նրա լուսանկարը: Ուսանողի քննաշրջանի արդյունքները քննաշրջանից հետո ուղարկվում են ուսանողի
համալսարանական էլեկտրոնային փոստի հասցեին:
Դասընթացների տեղեկագիրքը
Համալսարանը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է ԵՊՀ դասընթացների
տեղեկագիրք, որը տեղադրվում է համալսարանի կայքէջում։

Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է համալսարանում իրականացվող կրթական
ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական
կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է.

ա) առաջարկվող կրթական ծրագրերը, ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը և «Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման
կարգը»,
բ) տեղեկություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ.
ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի շեմային պահանջնե- րը,
ծրագրի նպատակները և նախանշված կրթական վերջնարդյունքները, կրթությունը
շարունակելու հնարավորությունները, ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը, քննական կանոնները և գնահատման կարգը, ամփոփիչ ատեստավորման ձևերը,
պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
առանձին դասընթացի նկարագրությունը` դասընթացի անվանումը և նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները (ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի նպատակը և կրթական վերջնարդյունքները` արտահայտված կրթական մասնագիտական և ընդհանրական գիտելիքներով, կարողություններով և հմտություններով, դասընթացի համառոտագիրը (հակիրճ բովանդակությունը/թեմաները), դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները:
Առցանց դասընթացի կազմակերպումը
ԵՊՀ կրթական ծրագրերում առանձին դասընթացներ ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ և ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի արտոնությամբ կարող են
կազմակերպվել առցանց եղանակով:
Առցանց և լսարանային եղանակներով իրականացվող դասընթացների բովանդակությունը,
ինչպես նաև կրթական վերջնարդյունքները պետք է լինեն նույնը:
Առցանց եղանակով նախատեսվող դասընթացի նյութը պատրաստում է իրականացնող ամբիոնը և ներկայացնում ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդին՝ երաշխավորություն ստանալու համար:
Առցանց ուսուցման էլեկտրոնային միջավայրի տեխնիկական ապահովումը և վերահսկողությունն իրականացնում են ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և հետազոտական (այսուհետև` ՏՏԿՀ) կենտրոնը և տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման
և զարգացման վարչությունը:
Յուրաքանչյուր կիսամյակի սկզբում առցանց դասընթացներ իրականացնող ամբիոնը ՏՏԿՀ
կենտրոնին ներկայացնում է դրանց անվանումները, դասախոսներին և ընդգրկված ուսանողներին, որի հիման վրա ՏՏԿՀ կենտրոնն ապահովում է առցանց միջավայր:
Առցանց դասընթացը վարող դասախոսը վերահսկում է ուսանողների մասնակցությունը,
տրամադրում և շարունակաբար թարմացնում է էլեկտրոնային ուսումնական նյութերը, առցանց կապի մեջ է լինում ուսանողների հետ, կազմակերպում է քննարկումներ և սեմինարներ:
Ուսանողները ստանում են տեխնիկական աջակցություն էլեկտրոնային փոստով կամ էլեկտրոնային կապի այլ միջոցներով:
Պրակտիկայի կազմակերպումը

Պրակտիկան ուսանողի մասնագիտական կրթության կարևոր և անբաժանելի բաղադրիչնե- րից
է, որը նպատակաուղղված է ուսումնառության ընթացքում ստացած գիտելիքների գործնական կիրառության հմտությունների զարգացմանը:
Բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողները, մասնագիտությամբ պայմանավորված, կարող են անցնել հետևյալ պրակտիկաներից մի քանիսը՝ ուսումնական (ճանաչողական, դաշտային, էքսկուրսիոն, թանգարանային և այլն), մասնագիտական (արտադրական,
գիտահետազոտական, փորձարարական), մանկավարժական, իսկ մագիստրոսի կրթական
ծրագրում ընդգրկված ուսանողները` միայն մասնագիտական պրակտիկա:
Ուսումնական պրակտիկան կազմակերպվում է բակալավրիատի 1-ին և 2-րդ կուրսերի ուսանողների համար, որի նպատակն է ամրապնդել և խորացնել ուսանողի ընդհանուր մասնագիտական գիտելիքները:
Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է զարգացնել ուսանողների նեղ մասնագիտա- կան
հմտությունները:
Պրակտիկայի տեսակը, տևողությունը և ժամկետները սահմանվում են համապատասխան
կրթական ծրագրով:
Պրակտիկան կազմակերպվում և վերահսկվում է ուսումնամեթոդական վարչության կողմից՝
պրակտիկայի ծրագրի և ժամանակացույցի համաձայն, համապատասխան մասնագիտական կրթական ծրագիրն իրականացնող ֆակուլտետի (ինստիտուտի, կենտրոնի) պրակտիկայի պատասխանատու(ներ)ի հետ համատեղ:
Պրակտիկայի ամբողջ ընթացքն արձանագրվում է ուսանողի օրագրում: Պրակտիկայի ավարտին այն իրականացնող հաստատության պատասխանատու անձը օրագրում ներկայացնում է կարծիք և բնութագիր: Օրագիրը կցվում է ուսանողի անձնական գործին:
Մասնագիտությամբ աշխատող ուսանողը ազատվում է մասնագիտական պրակտիկայից՝
աշխատանքի վայրից ներկայացնելով համապատասխան տեղեկանք:
Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկայի ղեկավարը «Ստուգված» նշում է
այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային և կատարել է առաջադրանքները:
Կուրսային աշխատանքի պատրաստումը և գնահատումը
Կուրսային աշխատանքը նպատակաուղղված է դասընթացի կամ դասընթացների խմբի ուսումնասիրության արդյունքում ուսանողի ստացած գիտելիքների կիրառության հմտությունների ձևավորմանը և զարգացմանը:
Կուրսային աշխատանքի թեման և ղեկավարին հաստատում է ամբիոնը կիսամյակի առա- ջին
երկու շաբաթվա ընթացքում և տեղեկացնում ուսանողներին:
Թեմայի հաստատումից հետո մեկշաբաթյա ժամկետում կուրսային աշխատանքի ղեկավա- րը
ուսանողի հետ կազմում է առաջադրանքը և նրան տրամադրում համապատասխան գրականության ցանկը:
Կուրսային աշխատանքի ղեկավարը կանոնավոր խորհրդատվությունների ժամանակացույ- ցը
ներկայացնում է ամբիոն և տեղեկացնում ուսանողներին:
Ուսանողը ավարտած կուրսային աշխատանքը (տպագիր և էլեկտրոնային) ամբիոն է ներ-

կայացնում պաշտպանությունից առնվազն 7 օր առաջ:
Կուրսային աշխատանքի պաշտպանությունն իրականացվում է առնվազն երկու դասախո- սից
(որոնցից մեկը կուրսային աշխատանքի ղեկավարն է) կազմված հանձնաժողովում:
Պաշտպանության ժամանակ գրագողության հայտնաբերման դեպքում աշխատանքը գնահատվում է «անբավարար»:
Գնահատականի վերաբերյալ անհամաձայնության դեպքում ուսանողը նույն օրը գրավոր դիմում
է ամբիոնի վարիչին:
Կամընտրական դասընթացների ընտրության ընթացակարգը
Բակալավրի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացներ են նախատեսվում ընդհա- նուր

կրթական և մասնագիտական կառուցամասերում:
Ընդհանուր կրթական կառուցամասի կամընտրական դասընթացների ցանկից ուսանողն
ընտրում է երկուսը:
Մագիստրոսի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացները նախատեսվում են մասնագիտացման դասընթացների կրթամասում, որոնցից ուսանողն ընտրում է հինգը:
Կամընտրական դասընթացներին ուսանողները գրանցվում են ֆակուլտետում, և ար- դյունքները
սահմանված ժամկետում ներկայացվում են ուսումնամեթոդական վարչություն:
Կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրանցումը կատարվում է նախորդող ուստարում՝ մինչև ապրիլի 1-ը: Սահմանված վերջնաժամկետից հետո գրանցումներ չեն կատարվում:
Համալսարանը կարող է չեղարկել ցանկացած կամընտրական դասընթացի իրականացու- մը,
եթե դրանում ընդգրկված չեն բավարար թվով ուսանողներ` ըստ սահմանված նորմերի:
Կրթական ծրագրի ղեկավարը
Կրթական ծրագրի պատշաճ մշակման, իրականացման, մշտադիտարկման և վերանայման
նպատակով նախատեսված են կրթական ծրագրի ղեկավարի գործառույթներ:
Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմում է նոր կրթական ծրագրի մշակման հայտ, որով
հիմնավորում է ծրագրի ներդրման և հետագա իրականացման անհրաժեշտությունն ու
նպատակահարմարությունը:
Կրթական ծրագրի ղեկավարը ծրագիրը մշակող աշխատանքային խմբի հետ ձևակերպում է
ծրագրի նպատակներն ու վերջնարդյունքները՝ որակավորումների ազգային շրջանակի և
աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան:
Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմակերպում է ծրագրի փաստաթղթային փաթեթի մշակ- ման
գործընթացը, որին մասնակից է դարձնում նաև գործատուներին և արտաքին այլ շահակիցների:
Կրթական ծրագրի ղեկավարը ապահովում է ծրագրի հրապարակայնությունն ու մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները:
Կրթական ծրագրի ղեկավարը ֆակուլտետի (ինստիտուտի, կենտրոնի) ղեկավարության հետ
միասին կրթական ծրագիրը նախապատրաստում է հավատարմագրման:
Կրթական ծրագրի ղեկավարը չի կարող ղեկավարել նույն կրթական մակարդակի մեկից ավելի
կրթական ծրագրեր:

Ուսումնական խորհրդատուն (կուրատորը)
Առաջին կուրսի ուսանողներին ուսումնառության ընթացքում օժանդակելու նպատակով
նշանակվում են ուսումնական խորհրդատուներ, որոնք ֆակուլտետի փորձառու դասախոսներ են։
Ուսումնական խորհրդատուների թիվը սահմանում է ֆակուլտետը` 30 ուսանողի համար
նախատեսելով մեկ խորհրդատու:
Ուսումնական խորհրդատուն ուսանողներին ծանոթացնում է իրենց իրավունքներին և
պարտականություններին, համալսարանում գործող և առաջին հերթին ուսանողներին առնչվող կանոնակարգերին և կարգերին (ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, ԵՊՀ ներքին կարգապահական, ԵՊՀ
ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման և
այլն), ուսանողի ուղեցույցին, գրադարանից օգտվելու կանոններին և այլն:
Ուսումնական խորհրդատուն ծանոթանում է ուսանողների սոցիալ-կենցաղային պայմաններին, վերահսկում նրանց ուսումնական առաջընթացը, օգնում նրանց՝ հաղթահարելու ուսման ընթացքում ծագած դժվարությունները, ուսումնական գործընթացի հետ կապված
տարաբնույթ հարցերի շուրջ նրանց համար կազմակերպում խորհրդատվություններ:
Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը լսում և
գնահատում է ուսումնական խորհրդատուների հաշվետվությունները:
Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները
Ուսանողն իրավունք ունի`
սահմանված կարգով ցանկացած կրթական մակարդակում ընդհատելու կամ շարունակելու մասնագիտական կրթությունը,
սահմանված կարգով վերականգնելու ընդհատած ուսանողական իրավունքները ԵՊՀ-ում,
մասնակցելու ուսուցման որակն ապահովող գործառույթներին և գնահատելու պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության արդյունավետությունը,
բացի ընտրած մասնագիտության ուսումնական դասընթացներից՝ յուրացնելու ուսումնական ցանկացած այլ դասընթաց (արտածրագրային), որը դասավանդվում է ԵՊՀ-ում՝
ըստ սահմանված կարգի,
հիմնական մասնագիտական ուսուցումը համատեղելու երկրորդ մասնագիտական (զուգահեռ) ուսուցման հետ և ստանալու երկրորդ որակավորման աստիճան,
օգտվելու ԵՊՀ գրադարանից, լաբորատորիաներից, տեղեկատվական պահոցներից, ուսումնական, գիտական, բուժական, մարզական, առողջարանային, ուսումնաարտադրական և այլ ստորաբաժանումների ծառայություններից,
ըստ նախասիրությունների՝ մասնակցելու ԵՊՀ-ում անցկացվող ուսանողական գիտահետազոտական աշխատանքներին, սեմինարներին և գիտաժողովներին,
լիազորված մարմնի սահմանած կարգով, անհրաժեշտության դեպքում, ստանալու ակադեմիական արձակուրդ՝ մինչև մեկ տարի ժամկետով, բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի,

սահմանված կարգով փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ՝ օտարերկրյա պետությունների բուհերը) կամ փոխելու մասնագիտությունը,
միջբուհական փոխանակման և/կամ ակադեմիական շարժունության ծրագրերի շրջանակներում ուսումնառության որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուստարի) ուսումնառելու այլ
բուհում (ներառյալ` օտարերկրյա),
ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` ուսումնառության տվյալ կամ ամբողջ ժամանակահատվածի համար,
ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) հետ միասին անվճար ստանալու համաեվրոպական նմուշի երկլեզու դիպլոմի հավելվածը:
Ուսանողը պարտավոր է`
ծանոթանալ սույն կարգին և հետևել դրա պահանջներին,
կատարել դասընթացների և քննությունների համար սահմանված պահանջները,
հաճախել իր կրթական ծրագրում ընդգրկված բոլոր դասընթացներին,
սահմանված ժամկետներում կատարել բոլոր ուսումնական առաջադրանքները,
վճարովի հիմունքներով կրթություն ստանալու դեպքում ժամանակին վճարել ուսման
վարձավճարը,
հոգատար վերաբերվել ԵՊՀ գույքին,
կատարել սույն կարգով, ԵՊՀ կանոնադրությամբ և ԵՊՀ ներքին իրավական այլ ակտե- րով
սահմանված ուսանողի պարտականությունները:

II ԲԱԺԻՆ

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետը բակալավրի կրթական ծրագրով
կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ մասնագիտությունների գծով.
«Մաթեմատիկա»,
«Մեխանիկա»,
«Ֆինանսական մաթեմատիկա»
«Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն »:
«ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Մաթեմատիկա - 056101.01.6

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

մաթեմատիկայի բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2018/19

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

առկա

Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
«ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ
ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգ», ՀՀ կառավարության
որոշում ( 26 ապրիլի 2012 թվականի N 597 –Ն) :
Ընդունելության քննություններն են`
Մաթեմատիկա (գրավոր)
ֆիզիկա կամ անգլերեն (գրավոր)**
Հայոց լեզու (գրավոր, ոչ մրցութային)
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
ուսանողներին տրամադրել բազային գիտելիքներ մաթեմատիկայի տարբեր
բնագավառներում (մաթեմատիկական անալիզ, հանրահաշիվ և երկրաչափություն,

հավանականությունների

տեսություն

և

վիճակագրություն,

դիֆերենցիալ հավասարումներ),
ուսանողներին ծանոթացնել ծրագրավորման արդի լեզուներին և դրանց
կիրառությանը զանազան խնդիրների լուծման համար,
ձևավորել ունակություններ հանրակրթական դպրոցներում մաթեմատիկա
դասավանդելու
համար
(հաճախելով
լրացուցիչ
մանկավարժական

դասընթացների),
ձևավորել
ունակություններ
ասպիրանտական

ծրագրերում

կրթությունը
շարունակելու

մագիստրոսական
ու

հետագա

և

գիտական,

հետազոտական, մանկավարժական գործունեությամբ զբաղվելու համար:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
ներկայացնել իրական և կոմպլեքս անալիզի հիմնական դրույթները,
ներկայացնել հանրահաշվի հիմնական դրույթները,
ներկայացնել երկրաչափության հիմնական դրույթները,
ներկայացնել
հավանականությունների տեսության

և

վիճակագրության

հիմնական դրույթները,
ներկայացնել դիֆերենցիալ հավասարումների հիմնական դրույթները,
ներկայացնել ֆունկցիոնալ անալիզի հիմնական դրույթները,
ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական դրույթները,
ներկայացնել նախնական գաղափարներ բնագիտության բնագավառում:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և
կիրառել մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող
խնդիրների համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ,
կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնու- թյամբ
զանազան խնդիրներ լուծելու համար,
օգտագործել

ծրագրավորման

փաթեթներ

տեսական

և

կիրառական

փաթեթներ

կիրառական

խնդիրների լուծման համար,
կիրառել

ծրագրավորման

վիճակագրական

վիճակագրության խնդիրների լուծման համար,
մաթեմատիկա դասավանդել հանրակրթական դպրոցներում (հաճախելով
լրացուցիչ մանկավարժական դասընթացներին)։

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ,

գիտական

հոդվածներ

և

այլն)՝

անհրաժեշտ

տեղեկատվությունը

ստանալու համար,
համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ,
մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը,
կատարել թիմային աշխատանք,
մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում, որտեղ պահանջվում են ռացիոնալ մտացողություն, վերլուծական
ունակություններ, տրամաբանություն,
շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մաթեմատիկայի, ֆինանսական մաթեմատիկայի, ակտուարական մաթեմատիկայի, տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների,

ծրագրավորման,

համակարգչային

գիտությունների,

տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում։
լինել բազմակողմանի զարգացած, գրագետ քաղաքացի՝ պատրաստ
հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
-

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Գրավոր կամ բանավոր քննություններ, թեստեր, կուրսային աշխատանքներ։
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Շրջանավարտները կարող են աշխատել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների,
ծրագրավորման,
վիճակագրության
ոլորտներում
աշխատող
հաստատություններում, հանրակրթական դպրոցներում, ինչպես նաև այն բոլոր
հաստատություններում (պետական հիմնարկներ, բանկեր, առևտրական
կազմակերպություններ և այլն), որոնք ունեն վերլուծական կամ ՏՏ բաժիններ։
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Տպագիր, էլեկտրոնային, համացանցային գրականություն, համակարգչային
սենյակներ։
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք
օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս
Օգտագործվել են Մոսկվայի, Սանկտ Պետերբուգի և արևմտյան առաջատար
համալսարանների բակալավրիատի մաթեմատիկայի կրթական ծրագրերը։

Մաթեմատիկա

ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
ներկայացնել իրական և կոմպլեքս անալիզի հիմնական դրույթները
Ա2

ներկայացնել հանրահաշվի հիմնական դրույթները

Ա3

ներկայացնել երկրաչափության հիմնական դրույթները

Ա4

ներկայացնել հավանականությունների տեսության և
վիճակագրության հիմնական դրույթները
ներկայացնել դիֆերենցիալ հավասարումների հիմնական դրույթները

Ա5
Ա6
Ա7

ներկայացնել ֆունկցիոնալ անալիզի հիմնական դրույթները
ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական
դրույթները
Ա8
ներկայացնել բնագիտության հիմնական դրույթները
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային
Գ1
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ
տեղեկատվությունը ստանալու համար
Գ2

համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևու-

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական
մեթոդներ և կիրառել մասնագիտական խնդիրների լուծման համար
Բ2
կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում
առաջացող խնդիրների համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ
Բ3
կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների
օգնությամբ զանազան խնդիրներ լուծելու համար
Բ4
օգտագործել ծրագրավորման փաթեթներ տեսական և կիրառական
խնդիրների լուծման համար
Բ5
կիրառել ծրագրավորման վիճակագրական փաթեթներ կիրառական
վիճակագրության խնդիրների լուծման համար
Բ6
մաթեմատիկա դասավանդել հանրակրթական դպրոցներում

Գ4

մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր
բնագավառներում, որտեղ պահանջվում են ռացիոնալ մտացողություն,
վերլուծական ունակություններ, տրամաբանություն

Գ5

շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մաթեմատիկայի,
ֆինանսական մաթեմատիկայի, ակտուարական մաթեմատիկայի,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման,
համակարգչային գիտությունների, տնտեսագիտության, կառավարման
և այլ ոլորտներում։
լինել բազմակողմանի զարգացած, գրագետ քաղաքացի՝ պատրաստ
հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները

թյուններ,

Գ3

մասնակցել

քննարկումների,

փաստարկել

տեսակետը, կատարել թիմային աշխատանք

և

ներկայացնել

իր

Գ6

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա Ա Ա Ա Ա Ա Ա Ա Բ Բ Բ Բ Բ Բ Գ Գ Գ Գ Գ Գ
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ – 1
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ – 2
Հայոց պատմության հիմնահարցեր – 1
Հայոց պատմության հիմնահարցեր - 2
Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-1
Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-2
Ռուսերեն-1
Ռուսերեն-2
Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ.
առաջին բուժօգն.
Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ
Կիրառական վիճակագր. և տվյալների հետ
աշխատանք
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Իրավունքի հիմունքներ
Կամընտրական դասւնթացներ
Տնտեսագիտության հիմունքներ
Գործարարության հիմունքներ
Քաղաքագիտության հիմունքներ
Մշակութաբանության հիմունքներ
Կրոնագիտության հիմունքներ
Բարոյագիտության հիմունքներ
Սոցիոլոգիայի հիմունքներ
Տրամաբանության հիմունքներ

1401/Բ01
1401/Բ02
1106/Բ03
1106/Բ04
1602/Բ01
1603/Բ01
1703/Բ01
1704/Բ02
0002/Բ01
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0708/Բ01
0105/Բ01

x
x

1302/Բ18
1901/Բ01

x
x

1007/Բ20
1005/Բ24
1202/Բ23
1107/Բ55
2101/Բ01
1302/Բ01
2203/Բ22
1301/Բ02

x
x
x
x
x
x
x
x

Հոգեբանության հիմունքներ
Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ կԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզի ներածություն
Մաթեմատիկական անալիզ 1
Մաթեմատիկական անալիզ 2
Մաթեմատիկական անալիզ 3
Մաթեմատիկական անալիզ 4
Վերլուծական երկրաչափություն
Դիսկրետ մաթեմատիկա
Բարձրագույն հանրահաշիվ 1
Բարձրագույն հանրահաշիվ 2
Բարձրագույն հանրահաշիվ 3
Բարձրագույն հանրահաշիվ 4
Տոպոլոգիա
Դիֆերենցիալ հավասարումներ 1
Դիֆերենցիալ հավասարումներ 2
Դիֆերենցիալ երկրաչափություն
Իրական անալիզ
Կոմպլեքս անալիզ 1
Կոմպլեքս անալիզ 2
Հավանականությունների տեսություն 1
Հավանականությունների տեսություն 2
Ֆունկցիոնալ անալիզ
Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ 1
Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ 2
Արդի ծրագրավորման լեզուներ
Ծրագրավորում (python)
Ալգորիթմների տեսության տարրերը
Տեսական մեխանիկա
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Հաշվման մեթոդներ
Վարիացիոն հաշիվ
Ֆիզիկա
Մաթեմատիկական վիճակագրություն
Կամընտրական դասւնթացներ
Մաթեմատիկական անալիզի լրացուցիչ գլուխներ
Վերջավոր էլեմենտների մեթեդներ
Մաթեմատիկական տրամաբանություն
Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության ընտրովի գլուխներ
Կոմպլեքս անալիզի լրացուցիչ գլուխներ
Շտուրմ-Լիուվիլի եզրային խնդիրը
Երկրաչափոիւթյան լրացուցիչ գլուխներ
Ստոխաստիկ տոմոգրաֆիա
Ինտեգրալ ձևափոխություններ, կիրառություններ
Գծային տոպոլոգիական տարածություններ
Մատրիցների նորմալ տեսքեր և բազմանդամային
մատրիցներ
Պատահական պրոցեսների հիմունքներ
Իրական անալիզի լրացուցիչ գլուխներ
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«ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
1. 1401/Բ01
2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 1
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ.-30 ժամ
6. 1-ին՝ աշնանային
7. Ստուգարք
Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել լեզվի առանձին բաժինների առանձնահատկությունները,

3. 4 կրեդիտ

ծանոթացնել լեզվական նորմի չափանիշներին,
նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն ու փոփոխությունները։
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ճանաչել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները,
սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները,
ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը:

գ) ընդհանրական /փոխանցելի կարողություններ
1. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել
թիմային աշխատանք։
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
գործնական աշխատանք,
սլայդի ցուցադրում,
ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Եզրափակիչ ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքն անցկացվում է ուսանողներին նախապես
տրված հարցաշարով. յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները,
Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները,
Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, 2016:

2. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007:

1. 1401/Բ02
2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2
3. 4 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ.- 30 ժամ
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. Ստուգարք
8.Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները,
ծանոթացնել խոսքի հիմնական արժանիքներին,
նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկությունները։
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ճանաչել խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները,
սահմանել լեզվի ու խոսքի հատկանիշները,
ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան լեզվական միավորներ:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը,
կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի):

գ) ընդհանրական /փոխանցելի կարողություններ
1. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել
թիմային աշխատանք։
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
գործնական աշխատանք,
սլայդի ցուցադրում,
ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Եզրափակիչ ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքն անցկացվում է ուսանողներին նախապես
տրված հարցաշարով. յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները,
խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն),
խոսքային վարվեցողություն,
գործառական ոճեր:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, 2016,
Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003,
Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984,

4. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատոր, Երևան, 1990, 1991:

1106/Բ03

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1

2 ժամ/շաբ.

դաս.-15 ժամ, գործ.- 15 ժամ

1-ին՝ աշնանային

Ստուգարք

2 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակը հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերի
վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն
զարգացած, կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը
նպաստելն է:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն`
Ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի
հիմնահարցերը,
Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և միջին
դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
Բացատրելու հայոց պետականության ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու
առանձնահատկությունները հին և միջին դարերում՝ արժևորելով և իր քաղաքացիական
գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն
ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ`
Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,
Կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն
հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝
Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) գիտակցության
մեջ հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների արժևորմանն
ու արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, գրագետ քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել
առօրյա մարտահրավերները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություն,
Սեմինար,
Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու
հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Հայ
ժողովրդի ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական
լեռնաշխարհում: Վանի թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII դդ.): Հայաստանը Երվանդունիների
հարստության օրոք (Ք.ա. VI-III դդ.): Մեծ Հայքի թագավորությունը Արտաշեսյան (Ք.ա. 189-1 թթ.)
և Արշակունյաց (66-428 թթ.) հարստությունների օրոք: Հայոց մշակույթի Ոսկեդարը: Հայաստանը
նախարարական համակարգի ներքո (428-885 թթ.): Հայոց թագավորությունը Բագրատունյաց
հարստության (885-1045 թթ.) օրոք: Կիլիկիայի հայկական պետությունը (1080-1375 թթ.):
Քոչվորական ցեղերի արշավանքները Հայաստան: Հայ-վրացական զինակցությունը և
Զաքարյանների իշխանությունը: Հայաստանը ուշ միջնադարում:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի,
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի
պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ
հրատ., 1975:
Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ.
ինստ., «Զանգակ-97» հրատ., 2014:
1106/Բ04

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

2 ժամ/շաբ.

դաս.-15 ժամ, գործ.- 15 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Ստուգարք

2 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակը հայոց նոր ու նորագույն դարերի պատմության առանցքային հարցերի
վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն
զարգացած, կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը
նպաստելն է:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը,
Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և
նորագույն շրջանի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
Բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական
պայքարի ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները,
Վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց պետականության վերականգնումն ու
զարգացումը՝ վերարժևորելով և իր գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց
պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,
Կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հիմնահարցերի

վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-ազատագրական
պայքարի և հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների
արժևորման արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, գրագետ քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել
առօրյա մարտահրավերները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություն,
Սեմինար,
Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայ ազատագրական շարժումը XVI դ. կեսերից մինչև XVIII դ.: Ազատագրական պայքարը
Սյունիքում և Սյունիքում 1722-1730 թթ.: Ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական պատերազմները
և Հայաստանը XIX դ. առաջին երեսնամյակում: Հայկական հարցի միջազգայնացումը: Հայ
քաղաքական կուսակցությունների առաջացումը և հայ ազատագրական շարժումը XIX դ. վերջին
– XX դ. սկզբին: Հայոց ցեղասպանությունը: Մայիսյան հերոսամարտերը: Հայաստանի Առաջին
Հանրապետությունը (1918-1920 թթ.): Խորհրդային Հայաստանը (1920-1991 թթ.): Հայերի
մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհամարտին: Արցախյան շարժումը (1988-1991 թթ.) և
պատերազմը (1991-1994 թթ.): Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը (1991 թվականից):
Հիմնական գրականության ցանկ.
Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի,
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի
պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ
հրատ., 1975:
Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ.,
«Զանգակ-97» հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016:

1. 1602/Բ 01

2. Անգլերեն-1

3. 4 կրեդիտ

4. 4 ժամ / շաբ.

5. գործ. – 60 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային

7. Ստուգարք

Դասընթացի նպատակն է՝
ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների
զարգացում,
մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում,

հիմնական մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական
տերմինների
ներմուծում և ուսուցում,
մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի
տարբերակում և թարգմանություն
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա . մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
բացատրել անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել քերականական
կառույցները ,
ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները, բ .
գործնական մասնագիտական կարողություններ.
կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները,
հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր խոսքի
հիմնական հմտությունները,
գ . ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները (եթե այդպիսիք կան).
օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել
թիմային
աշխատանք
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ
անհատական և խմբային աշխատանք
անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք
ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և
բանավոր ստուգմամբ:
գրավոր ստուգում (թեստ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ):
բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
անգլերենի քերականական կառույցները
ընդհանուր բառապաշարի զարգացում
մասնագիտական անգլերենի հիմնական բառապաշարը
մասնագիտական անգլերեն լեզվով գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների
ներմուծում
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
Mkhitaryan Ye. “Basic English for University Student” Yerevan 2008
Karapetyan K. Grigorian V. “English for University students” Yerevan 2004
2. Margaryan Y. “A Guide to Science” Yerevan 2014 .

1. 1602/Բ01

2. Անգլերեն-2

3. 4 կրեդիտ

4. 4 ժամ / շաբ.

5. գործ. – 60 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. Ստուգարք

Դասընթացի նպատակն է՝
լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապաշարի,
շարահյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվի որպես համակարգի այլ
առանձնահատկությունների մասին,
հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների
ներգրավման մակարդակի բարձրացում,
մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման կարողությունների և հմտությունների
զարգացում,
մասնագիտական տեքստերի ընկալման կարողությունների զարգացում:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ընկալել, հասկանալ, մեկնաբանել մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու
կառուցվածքը,
տիրապետել մասնագիտական և ընդհանուր բառապաշարի հենքային շերտերին՝ դրանց
ճշգրիտ գործածության նպատակադրմամբ,
ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում անգլերեն լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքների իմացություն
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
իրականացնել գրավոր և բանավոր մասնագիտական տեքստերի ընթերցում,
վերարտադրում և թարգմանություն,
ձևավորել և ներկայացնել բանավոր կապակցված խոսք՝ ուսումնասիրվող
մասնագիտական թեմաների վերաբերյալ,
արտահայտել և հիմնավորել կարծիք՝ երկխոսության մեջ մտնելով համակուրսեցիների
հետ,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և

ներկայացնելու նպատակով
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել
թիմային
աշխատանք
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,
ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և
բանավոր ստուգմամբ:
գրավոր ստուգում (թեստ՝ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ),
բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ
անգլերենով մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների
վերլուծություն
դասախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում
տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի
համադրում և շարադրում
գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի օգտագործմամբ:
Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝
Дорожкина В. “Английский язык для студентов математиков” Москва 2001.
Bates M./ Dudley T. – Evans
“General Science” 1993.
Allan R. Hoffer “Mathematics in Action” 1989.
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4. 4 ժամ/շաբ.

2. Գերմաներեն-1

3. 4- կրեդիտ
5. գործ.-60 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային
7. Ստուգարք
Դասընթացի նպատակն է՝
տալ նախնական գիտելիքներ գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության և
բառագիտության բնագավառներում,
ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար:

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները,
պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի մասին,
ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական
կառույցների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական
տարբերակները,
հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,
ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ և
կիրառել դրանք խոսքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները,
կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել թիմային
աշխատանք,
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք,
խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն:
Հնչյունաբանական տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և
բաղաձայնական համակարգերը:
Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի,
ածականի և բայի ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները: Գոյականի
հոլովման տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը: Ածականի
համեմատության աստիճանները: Համեմատության աստիճանների կարգ: Բայի
ձևաբանական տիպերը: Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների գործառույթը
նախադասության մեջ:
Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն,
դրանց առանձնահատկությունները:
Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ

մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն»,
«Գերմանիա»:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Berlin, 1982.
Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001.
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2. Գերմաներեն-2
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործ.-60 ժամ
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. Ստուգարք
Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները
գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում,
ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական
գիտելիքները` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման
նպատակով,
ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների
գիտելիքները գերմաներեն լեզվից:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ
կաղապարների մասին,
ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը,
պատկերացում կազմել երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի
վերարտադրության ու փոխադրման սկզբունքների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական կաղապարները,
համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը,
կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը,
գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը,
մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել
թիմային աշխատանք,
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք,
խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի
կազմության հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ:
Գոյականների հոլովման համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական
նշանակությունները:
Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և
անանցողական երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը:
Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների
կազմությունն ու գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական
գործառույթը: Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Հրամայական եղանակի
ձևերը և նրանց քերականական հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ
կրավորական կառույցները:
Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական
շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը»,
«Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2, Berlin, 1992.
Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002.
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2. Ֆրանսերեն-1

3. 4 կրեդիտ
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6. 1-ին՝ աշնանային
7. Ստուգարք
Դասընթացի նպատակն է՝
Զարգացնել
ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական
հմտություններ
Ձևավորել
մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողություններ
Ձևավորել
մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության
կարողություններ
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
մատնանշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները
տարրորոշելու մասնագիտական տերմինները համատասխան տեքստերում
սահմանելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
մեկնաբանելու մասնագիտական տեքստերի բառաքերականական դժվարությունները
մենախոսելու մասնագիտական թեմաների շուրջ
թարգմանելու (գրավոր-բանավոր) մասնագիտական տեքստեր գ.
փոխանցելի կարողություններ
թարգմանելու հմտություններ
բառարաններից օգտվելու կարողություններ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել թիմային
աշխատանք,
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունք
հանձնարարված
գրականության
ընթերցում,
հետազոտություն, խմբային աշխատանք

քննարկումներ,

ինքնուրույն

դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ գրավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 10 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ բանավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
Présentations et usages
La famille – les âges de la vie
Le temps qui passe
Le physique – l’apparence
Les activités quotidiennes
Հիմնական գրականության ցանկ.
Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE internationale,
2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire,
CLE internationale, Paris 2009.
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6. 2-րդ՝ գարնանային

7. Ստուգարք

Դասընթացի նպատակն է՝
Զարգացնել
մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողությունները
Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
տարորոշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական ցուցիչները,
տարբերակելու
մասնագիտական տեքստերի
համընդհանուր և տերմինային
բառաշերտերը
բացատրելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները բ.
գործնական մասնագիտական կարողություններ
մենախոսելու և երկխոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ
թարգմանելու (գրավոր և բանավոր) մասնագիտական տեքստեր
բանավիճելու մասնագիտական թեմաների շուրջ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել թիմային
աշխատանք,
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունք
հանձնարարված
գրականության
ընթերցում,
հետազոտություն, խմբային աշխատանք

քննարկումներ,

ինքնուրույն

դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ գրավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 10 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ բանավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Les professions – les métiers
La technologie
La communication
L’argent- la banque
Le caractère et la personnalité
Հիմնական գրականության ցանկ.
Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE
internationale, 2009.

4. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau
intermédiaire, CLE internationale, Paris 2009.
1. 1703/ Բ01

2. Ռուսերեն - 1

3. 4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ

5. գործ.- 60 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային

7. Ստուգարք

Դասընթացի նպատակն է՝
զարգացնել բանավոր և գրավոր խոսքի հմտությունները
ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը
զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն
կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը
մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները
տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին
գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով
կրճատել/ընդլայնել տեքստը
պատասխանել հարցերին
կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական
կառուցվածքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում
տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ
թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել
թիմային
աշխատանք
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունքներ
ինքնուրույն աշխատանք
ստուգողական աշխատանք
ուսուցողական ֆիլմի դիտում
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Քերականության հիմնական հարցերը
խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները
շարահյուսական կառուցվածքները
գիտական ոճի ոճաբանական առանձնահատկությունները
գիտական ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները
մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները
Հիմնական գրականության ցանկ.
Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов.
Харьков: ХНУ, 2005.
Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических
специальностей (Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: РУДН,
2010.
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2. Ռուսերեն - 2

3. 4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ

5. գործ.- 60 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. Ստուգարք

Դասընթացի նպատակն է՝
զարգացնել բանավոր և գրավոր խոսքի հմտությունները
ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը
զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն
ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին
համապատասխանող ռուսաց լեզվի իմացություն

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ
տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը
մասնակցել ուսանողական մասնագիտական գիտաժողովներին և բանավեճերին
կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող
թեստային աշխատանք

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.
օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել
թիմային
աշխատանք

Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունքներ
ինքնուրույն աշխատանք
ստուգողական աշխատանք
ուսուցողական ֆիլմի դիտում
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Եզրափակիչ ստուգարքը բանավոր է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
շարահյուսական կառուցվածքներ
սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ
պարզ և բարդ նախադասություններ
կապեր և կապական բառեր
գիտական ոճի ժանրերը և դրանց շարադրման սկզբունքները
մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական սկզբունքները
Հիմնական գրականության ցանկ.
Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов.
Харьков: ХНУ, 2005.
Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как
иностранному. М., 2008-2010.
Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку.
Обучение дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010.
Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому
языку для иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998.

1. 0002/B01

2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ
իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն

3. 4 կրեդիտ

4.

4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 30 ժամ, գործ. – 30 ժամ

6.

1-ին՝աշնանային կամ 2-րդ՝ գարնանային

7. Եզրափակիչ ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում, ԱԻ-ներում գործելու
հմտություններ, փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ
հմտություններ և տարաբնույթ պատահարների ժամանակ հնարավոր վնասվածքների և այլ
ախտահարումների դեպքում առաջին բուժօգնության ցուցաբերման անհրաժեշտ
կարողություններ:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան

դիմակայելու ուղիները,
ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից
իրականացվող միջոցառումների մասին՝ ուղղված բնակչության պաշտպանությանը,
քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները,
գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսակն ու
ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին,
տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր
ուղիներին ու պաշտպանության ձևերին:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ
դրսևորելու ուղղությամբ,
ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների
դեպքերում,
օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության
կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,
աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ,
վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի
համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք:
Անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ:
Թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում:
Ուսումնամեթոդական վարժանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. անց է կացվում բանավոր կարգով և հարցաթերթիկներով (2 հարց, ուսումնառության
արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի
ապահովում):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ:
Քաղաքացիական պաշտպանություն:
ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա., Օհանջանյան Մ.Մ.,Հարությունյան Ա.Ա.,
Հարությունյան Վ.Ս., Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ.
«Քաղպաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի համալս.
հրատ., 2006, 238 էջ:
Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ
իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ:
Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների
ուսուցումը» (ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44 էջ:

Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր.,
Երևանի համալս. հրատ., 2011, 36 էջ:
Ս.Ա.Մանուկյան, Գ.Հ.Ճաղարյան «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական
պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս. հրատ.,
2017:
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4. 2 ժամ/շաբ.

2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

3. 2 կրեդիտ

5. 30 ժամ դաս.

6. 1-ին` աշնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհայացք և գիտելիք էկոլոգիայի` որպես գիտության,
բնապահպանության, բնական համակարգերի գործունեության հիմունքների, համաշխարհային
և Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների մասին, ձևավորել հիմնարար գիտելիքներ
բնություն–հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրների, բնության հետ
հասարակության համահունչ զարգացման մասին:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
նկարագրել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմություն, բացատրել
սոցիալական էկոլոգիայի հիմունքները և առանձնահատկությունները,
ձևակերպել էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքները,
նկարագրել մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները,
լուսաբանել աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների
հիմնական էկոլոգիական խնդիրները,
բացատրել բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր
սկզբունքները և օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կիրառել և գործնականում իրականացնել ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին,
կենսաբազմազանության մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցները,
մասնագիտական առանձնահատկություններից ելնելով կիրառել բնապահպանական և
էկոլոգիական գիտելիքները հասարակության կայուն զարգացման տարբեր ծրագրերում,
վերլուծել էկոլոգիական վիճակը և անել համապատասխան եզրակացություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
վերլուծել փաստերը և կատարել հետևություններ,
կազմակերպել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր

համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/ և
դասախոսություններ:
Ուսումնառության ձևեր
ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում զետեղված
դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և խմբային
քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. Ստուգարքն անցկացվում է թեստային համակարգով, on-line, տրվում է
առավելագույնը 60 հարց, նախապես կազմված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն: Էկոլոգիայի համառոտ պատմություն, կառուցվածքը, առարկան և օբյեկտը:
Օրգանիզմների գոյության միջավայրը և պայմաններին հարմարվելը: Կյանքի գոյատեվման
հիմնական միջավայրերը: Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Կենսացենոզներ: Էկոհամակարգեր:
Նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում: էկոհամակարգերի ինքնազարգացում:
Կենսոլորտ:
Մարդու փոխազդեցությունը բնության հետ: Մթնոլորտի պահպանությունը: Երկրի կլիմայի
փոփոխության և անապատացման հիմնախնդիրները: Ջրային պաշարների պահպանությունը:
Հողային պաշարների պահպանությունը: Երկրի կենսաբանական բազմազանությունը:
Կենսաբազմազանության պահպանությունը: Շրջակա միջավայրը և մարդու առողջությունը:
Հիմնական գրականության ցանկ.

Հովհաննիսյան Ն., Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն»,
Երևան: «ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 2014, 136 էջ.
Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս.,
Փիրումյան Գ.Պ., «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ»:
Ուսումնական ձեռնարկ, Զանգակ-97, Երևան, 2010, 224 Էջ:
Ռ.Հ. Եդոյան, Ժ.Հ Հովակիմյան, «Բնապահպանության դասավանդման
մեթոդիկայի և լաբորատոր-գործնական պարապմունքների ձեռնարկ», Երևան,
Իրավունք, 2010թ., 222 էջ:
Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան,
2010թ., 311 էջ:
Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Տեր Մինաս քահանա Մարտիրոսյան,
«Բնապահպանություն և Աստվածաբանություն», Վաղարշապատ, 2007, 215 էջ:
Հայրապետյան Է.Մ. և ուրիշներ, «Շրջակա միջավայրի պահպանություն», Երևան,
2005թ.:
Ñèòàðîâ Â. À. è äð., Ñîöèàëüíàÿ ýêîëîãèÿ, “Àêàäåìèÿ”, Ì., 2000
Маâðèùåâ Â.Â., Îñíîâû îáùåé ýêîëîãèè Ìèíñê, 2000.
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4. 2 ժամ/շաբ.

2. Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների հետ
աշխատանք
5. դաս. – 15 ժամ, գործն. – 15 ժամ

6. 2 – րդ՝ աշնանային

3. 2 կրեդիտ

7. Ստուգարք

Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել կիրառական վիճակագրության հիմնական մեթոդների հետ,
սովորեցնել ուսանողներին կիրառել վիճակագրության մեթոդները գործնական
խնդիրներ լուծելու համար,
ծանոթացնել ուսանողներին կիրառական վիճակագրության տարբեր բաժինների հետ:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիք` կարողանալ ձևակերպել վիճակագրական
խնդիրներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
վերլուծելով առկա տվյալները` կատարել վիճակագրական հետևություններ,
կարողանալ ստանալ տարբեր բնութագրիչների գնահատականներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. ներկայացնել հավանականությունների տեսության և վիճակագրության հիմնական
դրույթները,
Գ2. համակարգել և վերլուծելու ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ,
Գ4. մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են ռացիոնալ մտացողություն, վերլուծական ունակություններ,
տրամաբանություն:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է երկու հարց նախապես տրամադրված
հարցաշարից և մեկ խնդիր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Նկարագրական վիճակագրություն: Նմուշային եղանակ: Գնահատման տեսություն:
Միջակայքային գնահատականներ:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Գասպարյան Կ. Վ., “Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու’’, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017:
Ивченко Г. И., Медведев Ю. И., “Математическая статистика’’, кн. дом “ Либроком’’, М., 2014.
Ü. ¶. ²Ñ³ñáÝÛ³Ý, º. È. Æëñ³»ÉÛ³Ý, Ð³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ëáõÃÛ³Ý
ËÝ¹ñ³·Çñù, ºՊՀ, 2016::

4. Ե. Հարությունյան և այլոք, Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն, 2000:
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2. Փիլիսոփայության հիմունքներ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-30 ժամ. սեմ. -30 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. Ստուգարք

3. 4
կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝
ուսումնասիրել
փիլիսոփայական
մշակույթի
առանձնահատկությունները
փիլիսոփայության դերը մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում,
վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը,
ներկայացնել
փիլիսոփայական հիմանական հայեցակարգերի գիտական
աշխարհայացքային հիմնախնդիրները:

և

ու

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
տիրապետել փիլիսոփայության գիտական - մեթոդաբանական, աշխարհայացքային և
արժեքաբանական գործառույթները,
հասկանալ ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և
իռացիոնալի սահմանազատման սկզբունքները,
ճանաչել քաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափություննեն ու միտումները: բ.
գործնական մասնագիտական կարողություններ
պարզաբանել բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները,
տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը,
գնահատել փակ և բաց համակարգերի զարգացման առանձնահատկությունները,
վերլուծել հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները : գ.
ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան
մեթոդներ
5. իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային
կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016
Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012
Канке, В. А. Основы философии, М., 2014.
Губин, В. Д. Философия, М., 2013.
Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013.
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2.Իրավունքի հիմունքներ
3.2 կրեդիտ
4.2 ժամ/շաբ.
5.Դաս. – 30 ժամ
6.1-ին՝ աշ կիսամյակ
7.Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է
Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական-օրենսդրական
կարգավորման հիմունքները, մշակել ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում
կիրառելու հմտություններ, ինչպես նաև ձևավորել իրավական աշխարհայացք ու մշակույթ։
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի
արդի ձևերը, իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքի համակարգի
հիմնական ճյուղերը, դրանց կարգավորման հիմնական աղբյուրները,
տարբերել օրինականություն, իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծ, իրավական
պատասխանատվություն հասկացությունները,
բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, կարգավորման
առարկան, հիմնադրույթները։
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
համեմատել
և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները,
իրավունքի աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը,
իրականացնել
իրավական
և
սեփական
իրավունքների
պաշտպանության
գործողություններ։
դրսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ:
գ. ընդհանրական կարողություններ
ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,
օգտվել
իրավական տեղեկատվության
ռեսուրսներ, օրենսգրքեր, օրենքներ),

տարատեսակ

աղբյուրներից

(ինտերնետ

օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և
իրավական պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ
գիտակցություն, պատասխանատվության զգացում։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հասարակություն և պետություն: Իրավունք: Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և
իրավունքի կենսագործումը։ Իրավունքի ձևերը: Իրավունքի համակարգը: Օրինականություն,
իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական
հիմնահարցերը: Սահմանադրական իրավունք: Դատական իշխանություն և դատական
համակարգ: Քաղաքացիական իրավունք: Աշխատանքային իրավունք: Ընտանեկան իրավունք:
Էկոլոգիական իրավունք: Քրեական իրավունք: Դատավարական իրավունք: Միջազգային
իրավունք։
14.Հիմնական գրականության ցանկը
ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ:
ՀՀ քաղաքացիական,
քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքերը:
Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և
այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2014:
Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան
Ա. և այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015:
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ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
2. Տնտեսագիտության հիմունքներ

3. 2 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-30 ժամ
6. 4-րդ՝ գարնանային
7. Ստուգարք
Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին գիտելիքներ տալ տնտեսագիտության տեսության
միկրոտնտեսագիտական հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ:
ծանոթացնել ուսանողներին տնտեսագիտության տեսության մակրոտնտեսական
վերլուծության հիմնարար սկզբունքներին, որոնք և հիմք են հանդիսանում երկրի
տնտեսական քաղաքականության մշակման համար
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ուսումնասիրել սպառողի և արտադրողի վարքի հիմքում ընկած հիմնական տեսական
որոշիչները,
Ստանալ որոշակի գիտելիքներ շուկայի կառուցվածքի, հավասարակշռության և
արդյունավետության վերաբերյալ,

Ծանոթանալ տնային տնտեսությունների, ձեռնարկությունների և կառավարության
տնտեսական վարքագծի հիմնական սկզբունքներին, շուկաների տիպային մոդելներին:
Յուրացնել մակրոտնտեսական հիմնական ցուցանիշները և հավասարակշռության
մոդելները,
Մակրոտնտեսական մոդելների միջոցով վերլուծել տնտեսական քաղաքականության
տիպային սցենարների ընդհանրական հետևանքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Լուծել միկրո և մակրոտնտեսագիտության հետ կապված զանազան խնդիրներ
Կատարել տնտեսագիտական վերլուծություններ ու կանխատեսումներ, օգտագործել
դրանց արդյունքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
մասնագիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, գրագետ քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել
առօրյա մարտահրավերները։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն
խմբային աշխատանք
Ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 4 հարց նախապես տրամադրված
հարցաշարից։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տնտեսագիտության տեսության առարկան և մեթոդը: Շուկայական տնտեսական համակարգ:
Սպառողական վարքի տեսություն: Արտադրության տեսություն: Արտադրական գործոնների
շուկաները: Շուկայի կառուցվածքը՚ մենաշնորհ, բազմաշնորհ, մենաշնորհային
մրցակցություն: Մակրոտնտեսական ցուցանիշների սահմանումները և չափումը,
համախառն եկամուտներ: Տնտեսական տատանումներ, զբաղվածություն և
գործազրկություն: Ամբողջական պահանջարկ և առաջարկ: Փողը և վարկային շուկաները:
Ապրանքային և ֆինանսական շուկաները:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Макконнелл К.Р., Брю С.Л.- Экономикс -2003
Нуреев Р.М.- Курс микроэкономики-2002
Сидоровича А.В.-Курс экономической теории-2001
Чепурин М. Н., Киселева Е. А.- Курс экономической теории -2000
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2. Գործարարության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-30 ժամ

6. 4-րդ` գարնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 2 կրեդիտ

տրամադրել գործարարության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների, ինչպես
նաև գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ և
իմացություն,
ուսուցանել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության
կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքներն անհրաժեշտ հմտությունները,
տրամադրել բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք կարող են
օգտակար լինել շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
սահմանել գործարարության էությունը և հիմնական հասկացությունները,
գործարարության առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները,
գործարարության փուլային զարգացման բնորոշիչները և առանձնահատկությունները,
ներկայացնել
գործարարության
տեսա-մեթոդական
հենքերը,
ինչպես
նաև
գործարարության կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեըը,
լուսաբանել գործարարության կազմակերպման ձևերը, կառավարման սկզբունքները և
մոտեցումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
վերլուծել և տարբերակել գործարարության համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզն
զարգացման համարժեք մոտեցումները, ընտրել գործարարության կազմակերպման
կառավարման տեսա-գործնական հիմքերը և դրանց կիրարկման ձևերը,
գնահատել ՀՀ-ում գործարար միջավայրը, ներկայացնել գործարարության զարգաց
հնարավորությունները և խնդիրներն ու ռիսկերը, կանխատեսել գործարարութ
զարգացման հնարավորություններն ու հեռանկարները,
օգտվել բիզնես-պլանների մշակման գործիքներից, օգտվել Պորտերի մրցակցային հ ուժերի
և SWOT վերլուծական գործիքներից և կատարել բիզնես նախա արդյունավետության և
նպատակահարմարության գնահատում, կատարել բիզ հաշվարկներ, գնահատել
հնարավոր ֆինանսավորման աղբյուրները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
միջազգային կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ, կատարել անհրաժեշտ
վերլուծություններ և այլն,
իրականացնել գործարարության խաղարկային ներկայացումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, գրագետ քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել առօրյա
մարտահրավերները։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ
ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և դասախոսության
նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ.
-ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝
ինքնուրույն
պարապելու
համար,
հանձնարարվում
է
համապատասխան
գրականություն,
-կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ,
-այն կրում է խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային
բնորոշիչները
Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման ձևերը, գործառույթները և խնդիրները
Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային
առանձնահատկությունները
Ձեռներեցության տեսություն. զարգացման փուլերը և դրանց բնորոշիչները:
Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական հաշվարկներ
Կողմնորոշում դեպի շուկա: Ձեռներեցական գաղափարը և դրա գնահատումը:
Շուկայական տեղեկատվությունը` ձեռներեցական որոշումների կայացման հիմք:
Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը
Թեմա 4. Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը:
Թեմա 5. Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը:
Ձեռներեցի գործողությունների երեք հիմնական ուղղությունները. արտադրության
կառավարում, կողմնորոշում դեպի շուկա, գործարար կապերի կառավարում
Ձեռներեցի գործողությունների սխեման և դրանց ունիվերսալ բնույթը ձեռներեցական
գաղափարների մշակման փուլում:
Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները
Թեմա 7. Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես.
Start-up-երը իբրև ինովացիոն գործարարության արդի ձև.
-դրանց հիմնադրման ու զարգացման ձևերը և ֆինանսավորման աղբյուրնևերը,
-Start-up տարածքներ և կենտրոններ. միջազգային փորձը, ՀՀ-ի start-up միջավայրը և
հնարավորությունները:
b2b, b2c, c2c, միջնորդային հարթակները,
7.3.Սոցիալական ձեռներեցությունը:
Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը
Թեմա 10. Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և
գործառույթները
Թեմա 11. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային
առանձնահատկությունները
Թեմա 12. Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը. փոխազդեցությունը և
մոտեցումները
Թեմա 13. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան
13.1. Ձեռներեցության կազմակերպման մոտեցումները և խնդիրները
13.2.Բիզնես պլանի էությունը և կառուցվածքը
13.3 .Շուկայի ուսումնսիրությունը և վերլուծությունը
Բիզնեսի շրջական միջավայրը. արտաքին և ներքին միջավայրերը և դրանց
բնորոշիչները
Շուկայավարության, արտադրական և կազմակերպչական պլանների կազմը,
կառուցվածքը, բնութագրիչները
Ֆինանսավորման ռազմավարություն և ֆինանսական պլան: Ֆինանսական պլանի
կառուցվածքը և բնութագրիչները
Բիզնես պլանի նորմատիվա-իրավական բնութագիրը

Հիմնական գրականության ցանկ.
Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 2009,
288с.
Буров В.Ю. “Основы предпринимательства” Уч.пособие Чита, 2011. – 441 с.
Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А.Н.Асаул.–СПб.: АНО ИПЭВ,
2009, 336с.
Питер Ф.Друкер, Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: “И.Д.Вильямс”,2009, 432с.
Попков В. П., Евстафьева Е. В. “Организация предпринимательской деятельности”. Схемы и
таблицы, СПб., 2007, 352 с.
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2. Քաղաքագիտության հիմունքներ
5. դաս.- 30 ժամ

3. 2 կրեդիտ

6. 1-ին՝ աշնանային
7. Ստուգարք
Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքներին,
ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին,
ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական
հմտություններ:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց
իմաստն ու նշանակությունը,
պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող
հիմնահարցերի էությունը,
ընկալել քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական
տեքստերը և կատարել թարգմանություններ,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ,
կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների
մեկնաբանման հարցերում,
մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական սոցիոլոգիայի
հիմնահարցերը
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10.
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, գրագետ քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել առօրյա
մարտահրավերները։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:
Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի

առաջադրմամբ:
Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:
Արտալսարանային
պատրաստում:

հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ

Բանավոր ներկայացումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից: Ստուգարքն ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 8
միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության
օբյեկտը և առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Թեմա 2՝ Քաղաքական
իշխանության էությունը, կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։ Թեմա 3՝ Հասարակության
քաղաքական համակարգը։ Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր
ինստիտուտ։ Թեմա 4 ՝ Քաղաքական կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր։ Թեմա 5՝ Քաղաքական գործընթացներ: Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Թեմա 6՝
Քաղաքական գաղափարախոսություններ: Թեմա 7՝ Քաղաքական էլիտա և լիդերություն:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с.
Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 1999.
Мухаев Р.Т.Теория политики. М.:ЮНИТИ,2005.
Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии : Учебник для
студентов вузов . – М.: Аспект Пресс, 2006.
Òåîðèÿ ïîëèòèêè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Á.À. Èñàåâà. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2008.- 464
ñ. – (Ñåðèÿ §Ó÷åáíîå ïîñîáèå¦).

1. 1107/Բ55

2. Մշակութաբանության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 15 ժամ, ինքն.- 15 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. Ստուգարք

3. 2 կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը
հետազոտող գիտակարգերին:
ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ
առնչվող մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ:
ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների և
ներկա մշակութային գործընթացների մասին:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները,
մշակույթի առաջացման և զարգացման տեսությունները,

ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և
զարգացման հիմնական օրինաչափությունները,
նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական
ոլորտները,
քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների
օրինաչափությունները,
ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները,
պատճառներն ու պայմանները,
ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի
պատմական և լոկալ դրսևորումները,
տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի
տարբեր ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, գրագետ քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել առօրյա
մարտահրավերները։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություն
Գործնական պարապմունք
Դիդակտիկ նյութերի մատուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր:
Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:
«Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և
զարգացման վերաբերյալ տեսությունները:
Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը:
Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:
Մշակութային գործընթացներ:
Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները:
Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման
հասկացությունները:
Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը:
Մշակույթը «անհատ», «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն»
կատեգորիաների համատեքստում:
Մշակույթը և գենդերը:
Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը:
Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները:
Մշակույթը և լեզուն:
«Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները։

Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ,
հարցադրումներ, օրինաչափություններ:
Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ,
օրինաչափություններ:
Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը:
Հիմնական գրականության ցանկ.
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8. դասընթացի նպատակ(ներ)ը] Դասընթացի նպատակն է՝
տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների
առաջացման, ձևավորման և զարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում
դերակատարության մասին, ծանոթացնել,
տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, դրանց դասակարգման
սկզբունքների, օրինաչափությունների, առանձնահատկությունների, Հայոց եկեղեցու
հիմնական առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
ծանոթանալ ժամանակակից ավանդական և ոչ ավանդական կրոնների աշխարհայացքային և
դավանաբանական հիմնարար սկզբունքներին և պաշտամունքային
առանձնահատկություններին,
դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնելու կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության մեջ,
նկարագրելու ժամանակակից կրոնների և կրոնի պատմական ձևերի ձևավորման ու
զարգացման պատմությունը, ազգային և համաշխարհային կրոնների բնութագիրը,
գլխավոր առանձնահատկություններն ու հիմնական գծերը, ոչ ավանդական կրոնների
առանձնահատկությունները և դասակարգումը,
լուսաբանելու
Հայոց
եկեղեցու
պատմությունը,
դավանաբանական
առանձնահատկությունները և ՀՀ արդի կրոնական իրավիճակը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. հասկանալու և վերլուծելու կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը,

դասակարգելու կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները, խմբավորելու և
համեմատելու տարբեր կրոններ,
բացահայտելու
և
վերլուծելու
ժամանակակից
կրոնների
աշխարհայացքային,
ծիսապաշտամունքային, դավանաբանական առանձնահատկությունները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,
վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, գրագետ քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել առօրյա
մարտահրավերները։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում
քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
ուսանողները
լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում
քննարկումներին:
ուսանողներին
հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.Ստուգարք. ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի
կառուցվածքը, բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաների համակարգը։ «Կրոն» հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և
պատմական ձևերի դասակարգման սկզբունքները։ Կրոնի վաղ ձևերը: Նախնադարյան (վաղ)
հավատալիքներ. Դիցաբանություն և կրոն: Բազմաստվածություն և միաստվածություն։ Հայոց
դիցաբանություն: Ազգային և համաշխարհային կրոնների սահմանումն ու համառոտ
բնութագիրը:

Ժամանակակից

ազգային

կրոններ:

Կրոնը

ժամանակակից

աշխարհում:

Հնդկաստանի ազգային կրոնները (հինդուրիզմ, ջայնիզմ, սիկհիզմ), Չինաստանի և ճապոնիայի
ազգային կրոնները, (դաոսականություն, կոնֆուցիականություն, սինտո), Հուդայականության
էությունը և բնութագրիչ առանձնահատկությունները։ Բուդդայականության առաջացումը և
զարգացումը, դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները,
հիմնական ուղղությունները: Քրիստոնեության առաջացումը և զարգացումը: Քրիստոնեության
դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Ուղղափառություն.
Կաթոլիկություն.

Բողոքականություն,

հարանվանություններ,

Հայոց

բողոքական

եկեղեցու

ավանդական

դավանաբանական

և

և

ոչ

ավանդական

ծիսապաշտամունքային

առանձնահատկությունները: Իսլամի առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական և
ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները:
Հայաստանի Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։
История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.

Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013.
Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.
Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012.
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2. Հոգեբանության հիմունքներ

4. 2 ժամ/ շաբ.

5. դաս.-15 ժամ, գործ. – 15 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. Ստուգարք

3. 2 կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է`
մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային մեխանիզմների,
օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը,
ժամանակակից հոգեբանության ուղղություններին, դրանց կիրառման ոլորտներին
ծանոթացումը,
հոգեբանական կրթվածության և մշակույթի զարգացումը:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և
դրսևորման մեխանիզմները և օրինաչափությունները,
սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը,
սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական
ուղղությունները, մոտիվացիայի տեսությունները,
ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու
հաղորդակցման հոգեբանական հիմքերը,
ներկայացնել փոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ
աշխատելու հիմնական սկզբունքները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ
աշխատանքներում,
կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական գործունեությունը
հաշվի առնելով անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները,
կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության
ժամանակ:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
տիրապետել գիտական գրականության հետ աշխատելու հմտություններին
կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները,
օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի

իմացությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, գրագետ քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել առօրյա
մարտահրավերները։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել
դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները)
դասախոսություն,
սեմինար պարապմունք,
քննարկում,
պրակտիկ աշխատանքներ,
հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային
կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից
հոգեբանության ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և
մեթոդիկաները: Հոգեբանության բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական
հիմքերը:
Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ:
3.Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի տեսությունները:
Միջանձնային ընկալում, միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն:
Հաղորդակցում: Գործարար հաղորդակցման հոգեբանական մոտեցումները:
Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991, 512 էջ
Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ., Եր. ԵՊՀ
հրատ. 2010, 204 էջ
Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002.
Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара:
“Бахрар-М”, 2002
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4. 2 ժամ/շաբ.

2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր
5. դաս.-30 ժամ

3. 2 կրեդիտ

6. 4-րդ՝ գարնանային
7. Ստուգարք
Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել
հումանիտար
և
սոցիալ-տնտեսագիտական
մասնագիտությունների
ուսանողներին բնագիտական գրագիտության հիմունքներին XXI դարի մակարդակով,
ապագա մասնագետին ուսանել բնագիտության, մաթեմատիկայի և հումանիտար գիտությունների ուսումնասիրման առարկաների ու մեթոդաբանության ընդհանրություններն ու
տարբերությունները`
զանազան
մոլորություններից,
նախապաշարմունքներից,
սնահավատություններից և, ընդհանրապես, փսևդոգիտությունից զերշ պահելու
նպատակով:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնել բնագիտության հիմնական սկզբունքներն և հայեցակարգերը,
մեկնաբանել գիտության տարբեր բնագավառների ուսումնասիրման մեթոդաբանության
ընդհանրություններն ու տարբերությունները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կիրառել
ձեռք բերած գիտելիքները հետագա մասնագիտական գործունեության
ընթացքում,
կանխարգելել հումանիտար և տեխնածին աղետները
հանգեցնել տարբեր երևույթները պարզ նկարագրական մոդելների և վերլուծել, գ.
ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել քննարկումներին
ինքնուրույն զբաղվելու գիտական աշխատանքով և դասավանդել մասնագիտացման որոշ
դասընթացներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, գրագետ քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել առօրյա
մարտահրավերները։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
Անհատական
ռեֆերատներ
և
դրանց
միասնական
քննարկում
սեմինար
պարապմունքների ժամանակ,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքային. Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Ընդհանուր դրույթներ: Թեմա 2` Բնագիտության գիտական մեթոդները: Թեմա 3`
Բնագիտությունը և մաթեմատիկան: Թեմա 4` Ֆիզիկական պատկերացումները և նրանց էվոլյուցիան: Թեմա 5` Տիեզերագիտական կոնցեպցիաներ: Թեմա 6` Քիմիական հիմնախնդիրներ:
Թեմա 7`Բիոէթիկայի ներածություն:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Լ. Ս.Ասլանյան, Հ. Ս. Կարայան. Ժամանակակից բնագիտության հայեցակարգերը, Երևան,
2011թ.:
С. Н. Карпенков. Концепции современного естествознания. М. Академический проект. 2006.
В. В. Свиридов. Концепции современного естествознания. Питер, 2005.

В. А. Канке. Концепции современного естествознания.М. Логос. 2002
Д. А. Симонов. Концепции современного естествознания в вопросах и ответах. М.
Проспект,2005.
А. В. Волошинов. Математика и искусство. М. Просвещение.2000.

1. 0101/Բ01

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ
2. Մաթեմատիկական անալիզի ներածություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-2

6. 1-ին կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

3. 5 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի ներածական մասը՝ ֆունկցիա, ֆունկցիայի
հատկություններ, տարրական ֆունկցիաներ, հաջորդականություն։
[դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ
կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
բացատրել բազմությունների հետ գործողությունները, իրական թվերի հատկությունները,
ներկայացնել ֆունկցիաների հիմնական հատկությունները,
նկարագրել տարրական ֆունկցիաները, նրանց գրաֆիկները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կատարել գործողությունների բազմությունների հետ,
կիրառել տարրական ֆունկցիաների հատկությունները զանազան խնդիրներում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնել իրական և կոմպլեքս անալիզի հիմնական դրույթները
Բ6. մաթեմատիկա դասավանդել հանրակրթական դպրոցներում
Գ1. օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական պարապմունք
ինքնուրույն աշխատանք
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բազմություններ, գործողություններ բազմությունների հետ: Ռացիոնալ և իռացիոնալ
թվեր,
հատկություններ:
Բազմությունների
դեկարտյան
արտադրյալ,
կարգավորություններ, զուգորդություններ: Բաց և փակ բազմություններ: Թվային
բազմությունների եզրեր, ճշգրիտ եզրեր: Ֆունկցիա, պատկեր, նախապատկեր, ֆունկցիայի
տրման եղանակները, գրաֆիկ։ Մոնոտոն ֆունկցիաներ, զույգ և կենտ ֆունկցիաներ,

պարբերական ֆունկցիաներ։ Տարրական ֆունկցիաներ, հատկությունները, գրաֆիկները:
Բարդ ֆունկցիա, հակադարձ ֆունկցիա: Հաջորդականություններ, տրման եղանակները,
հատկությունները։ Հաջորդականության սահման։
Հիմնական գրականության ցանկ.
Ôèõòåíãîëüö Ã.Ì. Êóðñ äèôôåðåíöèàëüíîãî è èíòеãðàëüíîãî èñ÷èñëåíèÿ, М., 2001.
Վ. Մուսոյան, Մաթեմատիկական անալիզ, 1-2, ԵՊՀ 2014,
Լ. Գալստյան Բարձրագույն մաթեմատիկա, մաս 1, ԵՊՀ 2012,
¶¨áñ·Û³Ý ¨ áõñÇßներ, Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½Ç ËÝ¹ñ³·Çñù, 1-2, 2016։

1. 0104/Բ02

Վերլուծական երկրաչափություն

4 ժամ/շաբ․

5․ դաս․-2, գործ․-2

6. 1-ին կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

3. 5 ECTS
կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝
Ներմուծել կոորդինատական համակարգեր հարթության վրա և տարածության մեջ:
Ներկայացնել լ ուղղի և հարթության հավասարումները:
Ուսումնասիրել էլիպսի, հիպերբոլի և պարաբոլի հատկությունները:
Ներկայացնել երկրորդ կարգի հանրահաշվական մակերևույթները հատույթների
միջոցով:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
լուսաբանելու վեկտորներին սկալյար, վեկտորական և խառը արտադրյալները,
ներկայացնելու ուղղի, հարթության հավասարումները դրանց տրման տարբեր
եղանակների դեպքում,
ներկայացնելու երկրորդ կարգի հանրահաշվական կորերի և մակերևույթների հիմնական
հատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կիրառելու վեկտորական հանրահաշիվը երկրաչափական խնդիրներ լուծելիս,
լուծելու խնդիրներ ուղղի և հարթության վերաբերյալ,
գտնելու էլիպսի, հիպերբոլի և պարաբոլի հավասարումները հայտնի պարամետրների
միջոցով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգելու և վերլուծելու ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3․ներկայացնել երկրաչափության հիմնական դրույթները,
Բ1. օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Գ5. շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մաթեմատիկայի, ֆինանսական
մաթեմատիկայի, ակտուարական մաթեմատիկայի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների,
ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների, տնտեսագիտության, կառավարման
և այլ ոլորտներում։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ,
ինքնուրույն աշխատանք,

3. գործնական պարապմունքներ:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են գրավոր, առավելագույն արժեքը՝ 5 միավոր,
եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր` 10 միավոր առավելագույն արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կոորդինատական համակարգեր հարթության վրա և տարածության մեջ։ Վեկտորական
հանրահաշվի տարրերը։ Ուղիղը հարթության վրա և տարածության մեջ։ Հարթության
հավասարումը։ Երկրորդ կարգի հանրահաշվական կորեր Էլիպս, հիպերբոլ, պարաբոլ)։
Երկրորդ կարգի հանրահաշվական մակերևույթներ (գլան, կոն, Էլիպսոիդ,
հիպերբոլոիդներ, պարաբոլոիդներ):
Հիմնական գրականության ցանկ.
П.С.Александров, Лекции по аналитической геометрии, ,,Наука,, М., 1968.
М.М.Постников, Аналитическая геометрия, ,,Наука,, М., 1986.
П.С.Моденов, А.С.Пархоменко, Сборник задач по аналитической геометрии, ,,Наука,, М.
1976.
Վ.Ա. Փիլիպոսյան, Հ.Հ. Օհնիկյան, Վերլուծական երկրաչափության խնդրագիրք, առաջին
մաս, ԵՊՀ 2012.
Վ.Ա. Փիլիպոսյան, Հ.Հ. Օհնիկյան, Վերլուծական երկրաչափության խնդրագիրք, երկրորդ
մաս, ԵՊՀ 2012.

1. 0104/Բ03

2. Դիսկրետ մաթեմատիկա

4. 2 ժամ/շաբ

5. գործ. 2

6. 1-ին կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 5 ECTS
կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել բազմություների հետ կատարվող գործողությունները, n-տեղանի
հարաբերության, համարժեքության հարաբերության, կարգի գաղափարները,
ֆունկցիայի, բազմության հզորության գաղափարները,
մատուցել ալգորիթմի գաղափարը, կոմբինատորիկայի տարրերը, գրաֆների տեսության
հիմնական գաղափարները,
ներկայացնել պրոպոզիցիոնալ տրամաբանության և բուլյան ֆունկցիաների
կիրառությունները։
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
լուսաբանելու բազմություների հետ կատարվող գործողությունները,
բացատրելու համարժեքության հարաբերության, կարգի գաղափարները,
բացատրելու Էվկլիդեսի ալգորիթմը ամբողջ թվերի համար,
ներկայացնելու զուգորդությունների, կարգավորությունների հիմնական
հատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
գտնելու բազմությունների հատումը միավորումը, հզորությունը,
կիրառելու Էվկլիդեսի, Գաուսի և այլ ալգորիթմներ,
կիրառելու կոմբինատորիկայի տարրերը,
կիրառելու հարթ գրաֆի հայտանիշը և Էյլերի բանաձևը, որոշելու գրաֆների

տեսակները,
5. կառուցելու բուլյան ֆունկցիայի դիզյունկտիվ և կոնյունկտիվ նորմալ ձևերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծելու առկա խնդիրները և առաջարկելու դրանց լուծման եղանակներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. ներկայացնել հավանականությունների տեսության և վիճակագրության հիմնական
դրույթները,
Ա7. ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական դրույթները,
Բ6. մաթեմատիկա դասավանդել հանրակրթական դպրոցներում,
Գ2. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ,
Գ4. մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են ռացիոնալ մտացողություն, վերլուծական ունակություններ,
տրամաբանություն։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունքներ,
ինքնուրույն աշխատանք ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են գրավոր, առավելագույն արժեքը՝ 10 միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բազմություներ և գործողություններ դրանց հետ, հարաբերություններ բազմության վրա,
հզորություն, կոմբինատորիկայի տարրերը, գրաֆների տեսության տարրեր,
պրոպոզիցիոնալ տրամաբանություն և բուլյան ֆունկցիաներ։
Հիմնական գրականության ցանկ.
K.H.Rosen, Discrete Mathematics and its Applications, Mc. Graw Hill, 2012.
R.L. Graham, D.E. Knuth, O. Patashnik, Concrete mathematics, 2015.
Edward R. Scheinerman, Mathematics։ A Discrete Introduction. 2013.

1․ 0104/Բ04

2. Բարձրագույն հանարահաշիվ 1

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործն.-2

6. 1-ին կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

3. 5 ECTS
կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել գծային հավասարումների համակարգի լուծման ալգորիթմներ,
ծանոթացնել կոմպլեքս թվերի, մատրիցների հետ կատարվող գործողություններին,
ներկայացնել տեղադրությունների բազմապատկման, նշանի գաղափարները և դրանց
հատկությունները,
մատուցել որոշիչի գաղափարը, հատկությունները, դրանց հաշվման եղանակներն ու
կիրառությունները,
ծանոթացնել մատրիցի հակադարձի հասկացությանը, հաշվման ալգորիթմներին,
կիրառություններին։
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնելու գծային հավասարումների համակարգերի լուծման ալգորիթմներ,

լուսաբանելու կոմպլեքս թվերի, մատրիցների, տեղադրությունների հետ կատարվող
գործողությունները,
նկարագրելու որոշիչի հաշվման ալգորիթմները,
բացատրելու մատրիցի հակադարձի հաշվման ալգորիթմները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
լուծելու գծային հավասարումների համակարգեր,
հաշվելու մատրիցների, կոմպլեքս թվերի արտադրյալը, գումարը, տեղադրությունների
արտադրյալը, նշանը,
հաշվելու որոշիչներ,
գտնելու մատրիցի հակադարձը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.մոդելավորելու մասնագիտության խնդիրները հանրահաշվի մեթոդներով։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2․ներկայացնել հանրահաշվի հիմնական դրույթները,
Ա3․ներկայացնել երկրաչափության հիմնական դրույթները,
Բ3․կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրներ լուծելու համար,
Բ6. մաթեմատիկա դասավանդել հանրակրթական դպրոցներում,
Գ1․ օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2․ համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ,
ինքնուրույն աշխատանք,
3․ գործնական պարապմունքներ:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են գրավոր, առավելագույն արժեքը՝ 5 միավոր,
եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր` 10 միավոր առավելագույն արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կոմպլեքս թվեր, գծային հավասարումների համակարգեր, տեղափոխություններ և
տեղադրություններ, մատրիցներ և որոշիչներ։
Հիմնական գրականության ցանկ.
E.B.Vinberg, A Course in Algebra. 2003.
Кострикин А.И. Введение в алгебру. Ч. 1,2,3. М., Физико-математическая литература,
2004.
Фадеев Д.К. Лекции по алгебре , изд. «Лань» 2007.
Աթաբեկյան Վ., Հանրահաշվի ներածություն, ԵՊՀ, 2005:
Մովսիսյան Յու., Հանրահաշիվ և թվերի տեսություն, 2015:

1. 0108/Բ01
2. Համակարգչային հմտություններ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ.- 2.
6. 1-ին կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8.Դասընթացի նպատակն է

3. 2 ECTS կրեդիտ

Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիանների զարգացման,
կիրառության պատմությունից, օպերացիոն համակարգի տարրական գործիքների և
կիրառական ծրագրերի օգտագործման հմտություններ
MS Windows սերնդի օպերացիոն համակարգերի ուսումնասիրություն, MS Ofiice փաթեթի
կիրառական ծրագրերի կիրառում մասնավորապես MS Word, MS Excel կիրառական ծրագրեր,
Ինտերնետային տեխնոլոգիաների կիրառություն Web 2.0 տեխնոլոգիայի միջոցով։
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ծանոթություն համակարգչային տեխնիկայի հետ, համակարգիչների զարգացումը, տեխնիկական
բնութագրերը, ֆունկցիոնալ տարբերությունները: Աշխատանք Windows 7,8,10 օպերացիոն
համակարգի հետ, MS Word և MS Excel ծրագրերի հետ: Օգտվել համալսարանական
էլեկտրոնային փոստից:
բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. աշխատելու վիզուալ ինտրֆեյս ունեցող ցանկացած Օպերացիոն համակարգի հետ : MS Office
փաթեթի MS Word, MS Excel MS PowerPoint ծրագրերի կիրառություն: Ինտերնետային և
ցանցային ռեսուրսներից օգտվելու կարողություններ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Ա7. ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական դրույթները,
Բ3. կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրներ լուծելու համար,
Բ4. օգտագործել ծրագրավորման փաթեթներ տեսական և կիրառական խնդիրների լուծման
համար,
Գ4. մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում, որտեղ
պահանջվում են ռացիոնալ մտացողություն, վերլուծական ունակություններ,
տրամաբանություն,
Գ5. շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մաթեմատիկայի, ֆինանսական մաթեմատիժկայի, ակտուարական մաթեմատիկայի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման,
համակարգչային գիտությունների, տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
գործնական պարապմունք
ինքնուրույն աշխատանք
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
2 ընթացիկ քննություններն անց են կացվում համակարգչով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
MS Office սերնդի ծրագրային փաթեթի ուսումնասիրություն։ MS Word Հղումային գործիքների
կիրառություն: Աշխատանք տվյալների հետ։ MS Excel Ծրագրի ուսումնասիրություն։ Ստանդարտ
Ֆունկցիաներ։ Ծանոթություն MS PowerPoint ծրագրին։
Հիմնական գրականության ցանկը
Самоучитель Office 2010 Ю. Стоцкий, А.Васильев, И. Телина 2011թ.
Համակարգչի դասընթացներ, Վաչագան Սարգսյան 2009 թ.
MS PowerPoint 2007, Սիմակ Գալստյան 2009 թ.
Уокенбах Дж. - Microsoft Excel 2010. Библия пользователя.

1. 0104/Բ05

2. Բարձրագույն հանարահաշիվ – 2

3. 5 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, գործն.-2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով
Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել բազմանդամների հետ կատարվող գործողություններին, մնացորդով բաժանման
ալգորիթմին,
բացատրել ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարի և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկի
գաղափարները, Էվկլիդեսի ալգորիթմը,
ծանոթացնել թվաբանության հիմնական թեորեմին, բազմանդամը պարզ արտադրիչների
վերլուծելու, արմատի պատիկությունը որոշելու հնարավորությանն ու մեթոդներին,
ներկայացնել գծային տարածության գաղափարը, հիմանական հատկությունները,
ծանոթացնել վեկտորների համակարգի գծային անկախության, հենքի, չափողականության
գաղափարներին,
ներկայացնել ենթատարածությունների գումարը, ուղիղ գումարը։
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնելու ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարի և ամենափոքր ընդհանուր
բազմապատիկի գաղափարները, Էվկլիդեսի ալգորիթմը,
լուսաբանելու բազմանդամը պարզ արտադրիչների վերլուծելու, բազմանդամի արմատի
պատիկությունը որոշելու հնարավորությունն ու մեթոդները,
ներկայացնելու գծային տարածության գաղափարը, հատկությունները,
լուսաբանելու վեկտորների գծային անկախության, հենքի, չափողականության գաղափարները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կատարելու մնացորդով բաժանում,
կիրառելու ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար գտնելու Էվկլիդեսի ալգորիթմը․
բազամանդամը վերլուծելու պարզ արտադրիչների, գտնելու արամատի պատիկությունը,
որոշելու վեկտորների համակարգի գծային կախվածությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.մոդելավորելու մասնագիտության խնդիրները հանրահաշվի մեթոդներով։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնել հանրահաշվի հիմնական դրույթները,
Ա3. ներկայացնել երկրաչափության հիմնական դրույթները,
Բ3. կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրներ լուծելու համար,
Բ6. մաթեմատիկա դասավանդել հանրակրթական դպրոցներում,
Գ1․ օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ,
ինքնուրույն աշխատանք,
3․ գործնական պարապմունքներ:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են գրավոր, առավելագույն արժեքը՝ 5 միավոր,

2. եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր` 10 միավոր առավելագույն արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գործողություններ բազմանդամների հետ, մնացորդով բաժանում, Էվկլիդեսի ալգորիթմը,
ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար, բազմանդամնի արժեք և արմատ, գծային տարածությունների
հիմնական հատկությունները, վեկտորների համակարգի ռանգ, տարածության
չափողականություն, ենթատարածությունների գումար։
Հիմնական գրականության ցանկ.
E.B.Vinberg, A Course in Algebra. 2003.
Кострикин А.И. Введение в алгебру. Ч. 1,2, М., Физико-математическая литература, 2004.
Фадеев Д.К. Лекции по алгебре , изд. «Лань» 2007.
Աթաբեկյան Վ., Հանրահաշվի ներածություն, ԵՊՀ, 2005:
Մովսիսյան Յու., Հանրահաշիվ և թվերի տեսություն, 2015:

1. 0101/Բ06
4. 6 ժամ/շաբ.

2. Մաթեմատիկական անալիզ - 1

3. 6 ECTS կրեդիտ

5. դաս.-3, գործ.-3

6. 2-րդ կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել հաջորդականության, ֆունկցիայի սահմանների, անընդհատության, ածանցյալի
գաղափարները։
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնել ֆունկցիայի սահմանի, անընդհատության և ածանցյալի հիմնական
հատկությունները,
ձևակերպել դիֆերենցիալ հաշվի հիմնական թեորեմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
հաշվել ֆունկցիաների սահմաններն ու ածանցյալները,
հետազոտել ֆունկցիան։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.ունակ կլինի մոդելավորել և լուծել էքստրեմումի խնդիրներ ածանցյալի օգնությամբ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնել իրական և կոմպլեքս անալիզի հիմնական դրույթները,
Բ1. օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Բ6. մաթեմատիկա դասավանդել հանրակրթական դպրոցներում,
Գ1. օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական պարապմունք
ինքնուրույն աշխատանք
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ֆունկցիայի սահմանը, հատկությունները։ Ֆունկցիայի անընդհատությունը։ Ֆունկցիայի
ածանցյալ, հատկությունները։ Դիֆերենցիալ հաշվի հիմնական թեորեմները։ Ֆունկցիայի
հետազոտումն ածանցյալի միջոցով։
Հիմնական գրականության ցանկ.
Ôèõòåíãîëüö Ã.Ì. Êóðñ äèôôåðåíöèàëüíîãî è èíòеãðàëüíîãî èñ÷èñëåíèÿ, М., 2001.
Վ. Մուսոյան, Մաթեմատիկական անալիզ, 1-2, ԵՊՀ 2014,
Լ. Գալստյան Բարձրագույն մաթեմատիկա, մաս 1, ԵՊՀ 2012,
¶¨áñ·Û³Ý ¨ áõñÇßներ, Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½Ç ËÝ¹ñ³·Çñù, 1-2, 2016։

1. 0309/Բ07

2. Արդի ծրագրավորման լեզուներ

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. 60 ժամ գործնական պարապմունք
6. 4-րդ կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ներկայացնել արդի ծրագրավորման լեզուների դասակարգման սկզբունքները, կիրառման
ոլորտները, իրականացման եղանակները: Ներկայացնել պրոցեդուրային և օբյեկտներին
կողմնորոշված ծրագրավորման հիմունքները և առանձնահատկությունները C++ լեզվի
օրինակով:
Ձևավորել ծրագրավորման ինտեգրացված համակարգերում ծրագրեր ստեղծելու ունակություն:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ծրագրավորման լեզուների կառուցման և իրականացման սկզբունքները;
պրոցեդուրային ծրագրավորման հիմունքները;
օբյեկտներին կողմնորոշված ծրագրավորման հիմնական տարրերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կատարել ծրագրավորման ենթակա խնդրի դեկոմպոզիցիա,
ստեղծել պրոցեդուրային ծրագրեր C++ լեզվով,
թեստավորել ծրագերը սև և սպիտակ արկղերի սկզբունքներով,
ստեղծել և իրականացնել տվյալների նոր տիպեր:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.կայացնել մասնագիտական ոլորտի խնդիրները ծրագրավորելու հետ կապված հիմնավորված
որոշումներ :
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական դրույթները,
Բ3. կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրներ լուծելու համար,
Բ4. օգտագործել ծրագրավորման փաթեթներ տեսական և կիրառական խնդիրների լուծման
համար,
Գ4. մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են ռացիոնալ մտացողություն, վերլուծական ունակություններ,
տրամաբանություն,
Գ5. շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մաթեմատիկայի, ֆինանսական
մաթեմատիկայի, ակտուարական մաթեմատիկայի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների,
ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների, տնտեսագիտության, կառավարման և այլ

ոլորտներում։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
աշխատանք համակարգչի վրա
ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություն համակարգչով, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արդի ծրագրավորման պարադիգմաները և ծրագրավորման լեզուների դասակարգման
սկզբունքները: C++ լեզվի հիմնական կառուցվածքները` լեքսեմներ, գործողություններ,
օպերատորներ: Տվյալների ստանդարտ տիպեր: Ցուցիչներ: Կառուցվածքային ծրագրավորման
հիմունքներ: Ֆունկցիաներ: Միաչափ և երկչափ զանգվածներ, կապը ցուցիչների հետ: Տողեր:
Օգտագործողի կողմից ստեղծվող տիպեր: Տվյալների հիմնական կառուցվածքներ` կապակցված
ցուցակներ, պահունակ, հերթ: Օբյեկտներին կողմնորոշված ծրագրավորման հիմունքներ: Դասեր,
գործողությունների վերաբեռնում, ժառանգում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Дейтел Х.М, Дейтел П.Дж. Как программировать на C++. – М., 2001.
Т.А. Павловская.C/C++. Программирование на языке высокого уровня. СПБ Питер, 2001г.
Дж. Либерти. Освой самостоятельно С++ за 21 день. Москва,2000г.
В.В.Подбельский.Язык C++.Изд-во “Финансы и статистика”,М.,2003г.
http://book.kbsu.ru.

1. 0104/Բ08
2. Բարձրագույն հանարահաշիվ - 3
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն.
6. 3-րդ կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով
Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել գծային արտապատկերման գաղափարին,
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ներմուծել գծային արտաaպատկերման և գծային ձևափոխության մատրիցի գաղափարը,
բացատրալ այդ մատրիցների փոփոխության բանաձևը /հենքի փոփոխության դեպքում/,
ներկայացնել գծային ձևափոխության սեփական վեկտորի, սեփական արժեքի
գաղափարները, կիրառությունները,
ներկայացնել երկգծային և քառակուսային ձևերի հիմանական հատկությունները,
տեսակները, դասակարգման հայտանիշերը, ալգորիթմները։
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
բացատրելու համասեռ գծային հավասարումների համակարգի ֆունդամենտալ լուծումները
գտնելու ալգորիթմը,
ներկայացնելու գծային արտապատկերման հասկացությունը, հիմնական հատկությունները,
դրա մատրիցի, միջուկի և պատկերի գաղափարը,
ներկայացնելու երկգծային և քառակուսային ձևի հասկացությունները, հիմնական
հատկությունները, դասկարգման հայտանիշերն ու ալգորիթմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
հաշվելու գծային արտապատկերման միջուկի և պատկերի չափողականությունը,
գտնելու համասեռ գծային հավասարումների համակարգի ֆունդամենտալ լուծումները,

կիրառելու Գրամ-Շմիդտի օրթոգոնալացման ալգորիթմը,
հաշվելու մատրիցի սեփական արժեքներն ու սեփական վեկտորները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. մոդելավորելու մասնագիտության խնդիրները հանրահաշվի մեթոդներով։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնել հանրահաշվի հիմնական դրույթները,
Բ3. կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրներ լուծելու համար,
Գ1. օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ,
ինքնուրույն աշխատանք,
3․ գործնական պարապմունքներ:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են գրավոր, առավելագույն արժեքը՝ 5 միավոր,
եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր` 10 միավոր առավելագույն արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գծային արտապատկերումներ, գծային ձևափոխություններ, երկգծային ձևեր, քառակուսային ձևեր։
Հիմնական գրականության ցանկ.E.B.Vinberg, A Course in Algebra. 2003.
E.B.Vinberg, A Course in Algebra. 2003.
Кострикин А.И. Введение в алгебру. Ч. 2. М., Физико-математическая литература, 2004.
Фадеев Д.К. Лекции по алгебре , изд. «Лань» 2007.
Աթաբեկյան Վ., Հանրահաշվի ներածություն, ԵՊՀ, 2005:
Մովսիսյան Յու., Հանրահաշիվ և թվերի տեսություն, 20015:

1. 0101/Բ09
4. 8 ժամ/շաբ.

2. Մաթեմատիկական անալիզ - 2
5. դաս.-4, գործ.-4

6. 3-րդ կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով
Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել անորոշ և որոշյալ ինտեգրալներին և նրանց կիրառություններին,
n
ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի տարրերը R -ում։
Դասընթացի ավարտին ուսանողը`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
կիմանա անորոշ և որոշյալ ինտեգրալների հիմնական հատկությունները,
կիմանա դիֆերենցիալ հաշվի տարրերը բազմաչափ դեպքում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կկարողանա հաշվել ինտեգրալներ,
ունակ կլինի կիրառել ինտեգրալը մակերես, ծավալ հածվելու համար,
կկարողանա հետազոտել մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

3. 9 ECTS կրեդիտ

1. ունակ կլինի մոդելավորել և լուծել խնդիրներ ինտեգրալի օգնությամբ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնել իրական և կոմպլեքս անալիզի հիմնական դրույթները,
Բ1. օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար
Բ6. մաթեմատիկա դասավանդել հանրակրթական դպրոցներում,
Գ1. օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական պարապմունք
ինքնուրույն աշխատանք
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Նախնական ֆունկցիա, անորոշ ինտեգրալ, որոշյալ իտեգրալ, մի քանի փոփոխականի
ֆունկցիաների սահմանը, անընդհատությունը, ածանցյալը, դիֆերեցիալ և նրանց
հատկություննյերը։
Հիմնական գրականության ցանկ.
Ôèõòåíãîëüö Ã.Ì. Êóðñ äèôôåðåíöèàëüíîãî è èíòеãðàëüíîãî èñ÷èñëåíèÿ, М., 2001.
Վ. Մուսոյան, Մաթեմատիկական անալիզ, 1-2, ԵՊՀ 2014,
Լ. Գալստյան Բարձրագույն մաթեմատիկա, մաս 1, ԵՊՀ 2012,
¶¨áñ·Û³Ý ¨ áõñÇßներ, Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½Ç ËÝ¹ñ³·Çñù, 1-2, 2016։

1. 0104/Բ010

3. 4 ECTS կրեդիտ

2. Տոպոլոգիա

4. 4 ժամ/շաբ

5. դաս.- 2, գործ.- 2

6. 3-րդ կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել տոպոլոգիայի հիմնական հասկացությունները, բաց, փակ բազմության,
եզրային, կուտակաման կետի գաղափարները,
անընդհատ, բաց, փակ արտապատկերումների, հոմեոմորֆիզմի հասկացությունները,
կոմպակտ, կապակցված, գծորեն կապակցված տարածությունների գաղափարները։
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
լուսաբանելու բաց և փակ բազմության, եզրային, կուտակաման կետի գաղափարները,
ներկայացնելու մետրիկայի գաղափարը,
վերարտադրելու
անընդհատ արտապատկերման, զուգամետ
հաջորդականության
գաղափարների տոպոլոգիական ընդհանրացումները,
բացատրելու հոմեոմորֆիզմի հասկացությունը,
ներկայացնելու կոմպակտ և կապակցված տարածությունների գաղափարները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
պարզելու բազմության բաց կամ փակ լինելը,

որոշելու արտապատկերման անընդհատ լինելը,
կառուցելու մետրիկական տարածություններ,
կիրառելու կոմպակտության հայտանիշը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
վերլուծելու առկա խնդիրները և առաջարկելու դրանց լուծման եղանակներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնել հանրահաշվի հիմնական դրույթները,
Ա6. կունենա մասնագիտական գիտելիքներ ֆունկցիոնալ անալիզի բնագավառում,
Բ2. կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել թիմային
աշխատանք,
Գ4. մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում, որտեղ
պահանջվում են ռացիոնալ մտացողություն, վերլուծական ունակություններ, տրամաբանություն։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ,
գործնական պարապմունքներ,
ինքնուրույն աշխատանք։
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են բանավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, երկուսը` 3 միավոր, մեկը՝ 4 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բազմությունների տեսության տարրերը, մետրիկական և տոպոլոգիական տարածություններ,
կոմպակտ տարածություններ, կապակցված տարածություններ։
Հիմնական գրականության ցանկ.
Александрян Р.А., Мирзаханян Э.А., Общая топология, М., Наука, 1979.
Kelley, John L. General Topology. Springer-Verlag, 2005.
James R Munkres, Topology. 2015.
Lynn Arthur Steen, Counterexamples in Topology. 2010.

1. 0103/Բ11

2. Դիֆերենցիալ հավասարումններ 1

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.- 2

6. 3-րդ կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

3. 4 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ուսանողին դիֆերենցիալ հավասարումների համար Կոշու խնդրի դրվածքին և
գծային հավասարումների լուծումների հատկություններին
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն՝
ներկայացնել գոյության և միակության թեորեմները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ՝
1. լուծել պարզագույն դիֆերենցիալ հավասարումներ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5 ներկայացնել դիֆերենցիալ հավասարումների հիմնական դրույթները,
Ա6 ներկայացնել ֆունկցիոնալ անալիզի հիմնական դրույթները,
Բ1 օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Գ1 օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ,էլեկտրոնային գրադարաններ ,գիտական
հոդվածներ և այլն) ՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ5 շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մաթեմատիկայի, ֆինանսական մաթեմատիկայի, ակտուարական մաթեմատիկայի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման,
համակարգչային գիտությունների, տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն
գործնական պարապմունքներ
ինքնությույն աշխատանք
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, մեկը՝ 2 միավոր, 3-ը՝ 1-ական։ Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կոշու խնդրի լուծման գոյության և միակության մասին թեորեմներ դիֆերենցիալ
հավասարումների նորմալ համակարգի համար։ Բացահայտ լուծվող դիֆերենցիալ
հավասարումներ։ Գծային դիֆերենցիալ հավասարումներ և համակարգեր:Համասեռ
հավասարումների հիմնարար համակարգի գոյությունը և հատկությունները
Հիմնական գրականության ցանկ.
Ղազարյան Հ.Գ.,Հովհաննիսյան Ա.Հ.,Հարությունյան Տ.Ն,Կարապետյան Գ.Ա., Սովորական
դիֆերենցիալ հավասարումներ, Երևան, 2002
Понтрягин Л.С., Обыкновенные дифференциальные уравнения,М., Наука, 1982
Бибиков Ю. Н., Курс обыкновенных дифференциальных уравнений, Высшая школа, 1991
Ղազարյան Հ.Գ., Հովհաննիսյան Ա.Հ,Մամիկոնյան Ֆ.Հ., Կարապետյան Գ.Ա., Սովորական
դիֆերենցիալ հավասարումներ (խնդրագիրք), Երևան, 1989
Филиппов А.Ф., Сборник задач по дифференциальным уравнениям, М., Наука, 2000

1. 0104/Բ12
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Բարձրագույն հանրահաշիվ - 4
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն.

6. 4-րդ` աշնանային կիսամյակ

3. 5 ECTS կրեդիտ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել կիսախմբի, խմբի, գաղափարներին, հատկություններին,
ներմուծել, խմբի կարգի, տարրի կարգի հասկացությունները, հարակից դասի, նորմալ
ենթախմբի, քանորդ խմբի գաղափարները,
ներկայացնել իդեալի, օղակի, քանորդ օղակի հասկացությունները և հատկությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
բացատրելու կիսախմբի, խմբի, գաղափարները, պարզագույն հատկությունները,
ներկայացնելու Լագրանժի թեորեմը, հոմոմորֆիզմի հիմնական թեորեմը,
լուսաբանել տարրի կարգի, հարակից դասի, նորմալ ենթախմբի, քանորդ խմբի
հասկացությունները
ներկայացնելու օղակների, դաշտերի հիմնական տեսակները, հատկությունները,
բացատրելու իդեալի, քանորդ օղակի հասկացությունը, նկարագրել դասական օղակների
պարզ տարրերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
որոշելու խմբի տարրի կարգը, հակադարձը, համալուծները,
ստուգելու արտապատկերման հոմոմորֆիզմ լինելը, գտնել դրա միջուկը,
որոշելու քանորդ խմբի կարգը,
կառուցելու քանորդ օղակ, վերջավոր դաշտ, որոշել դաշտի բնութագրիչը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. մոդելավորելու մասնագիտության խնդիրները հանրահաշվի մեթոդներով։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնել հանրահաշվի հիմնական դրույթները,
Բ3. կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրներ լուծելու համար,
Գ1. օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ,
ինքնուրույն աշխատանք,
գործնական պարապմունքներ:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են գրավոր, առավելագույն արժեքը՝ 5 միավոր,
եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր` 10 միավոր առավելագույն արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Խմբեր և ենթախմբեր, ծնորդների բազմություն, միածին խմբեր, հարակից դասեր, Լագրանժի
թեորեմը, հոմոմորֆիզմներ, օղակների հիմնական տեսակները, պարզ տարրեր և վերջավոր
դաշտեր։
Հիմնական գրականության ցանկ.E.B.Vinberg, A Course in Algebra. 2003.
E.B.Vinberg, A Course in Algebra. 2003.
Кострикин А.И. Введение в алгебру. Ч. 2. М., Физико-математическая литература, 2004.
Фадеев Д.К. Лекции по алгебре , изд. «Лань» 2007.
Մովսիսյան Յու., Հանրահաշիվ և թվերի տեսություն, 2015:

1. 0101/Բ13
4. 8 ժամ/շաբ.

2. Մաթեմատիկական անալիզ - 3
5. դաս.-4, գործ.-4

3. 9 ECTS կրեդիտ

6. 4-րդ կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով
Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի հիմնական հատկությունները,
ծանոթացնել Թեյլորի և Ֆուրիեի շարքերին,
ուսումնասիրել կորագիծ և մակերևույթային ինտեգրալները։
Դասընթացի ավարտին ուսանողը `

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
կհասկանա թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի գումարների գաղափարները, անիսկական
ինտեգրալի էությունը
կիմանա թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի, Ֆուրիեի շարքերի, կորագիծ և մակերևույթային
ինտեգրալների հատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կկարողանա հետազոտել շարքի զուգամիտությունը, պարզել ֆունկցիոնալ շարքի գումարի
ֆունկցիոնալ հատկությունները,
ունակ կլինի վերլուծել տարրական ֆունկցիաները Թեյլորի և Ֆուրիեի շարքերի։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնել իրական և կոմպլեքս անալիզի հիմնական դրույթները,
Բ1. օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար
Բ6. մաթեմատիկա դասավանդել հանրակրթական դպրոցներում,
Գ1. օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական պարապմունք
ինքնուրույն աշխատանք
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի հատկությունները, աստիճանային և Թեյլորի շարքեր, Ֆուրիեի
շարքեր, կորագիծ և մակերևույթային ինտեգրալներ, դրանց հատկությունները։
Հիմնական գրականության ցանկ.
Ôèõòåíãîëüö Ã.Ì. Êóðñ äèôôåðåíöèàëüíîãî è èíòеãðàëüíîãî èñ÷èñëåíèÿ, М., 2001.
Վ. Մուսոյան, Մաթեմատիկական անալիզ, 1-2, ԵՊՀ 2014,
Լ. Գալստյան Բարձրագույն մաթեմատիկա, մաս 1, ԵՊՀ 2012,
¶¨áñ·Û³Ý ¨ áõñÇßներ, Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½Ç ËÝ¹ñ³·Çñù, 1-2, 2016։

1. 0103/Բ14
4. 4 ժամ/շաբ.
6. 4-րդ կիսամյակ

2. Դիֆերենցիալ հավասարումներ 2
5. դաս.-2, գործ.- 2
7. Եզրափակիչ գնահատումով

3. 4 ECTS
կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ուսանողին եզրային խնդիրներին և նրանց կիրառություններին,
ծանոթացնել կայունունության հատկությանը
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
պարզել հավասարակշռության դիրքի կայունության հարցը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. հաշվել պարզագույն եզրային խնդիրների սեփական արժեքները և սեփական ֆունկցիաները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5 ներկայացնել դիֆերենցիալ հավասարումների հիմնական դրույթները,
Ա6 ներկայացնել ֆունկցիոնալ անալիզի հիմնական դրույթները
Բ1 օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար
Բ3 կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրների լուծման համար
Գ1 օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ,էլեկտրոնային գրադարաններ ,գիտական
հոդվածներ և այլն) ՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար
Գ5 շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝մաթեմատիկայի, ֆինանսկան մաթեմատիկայի, ակտուարական մաթեմատիկայի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման,
համակարգչային գիտությունների,տնտեսագիտության,կառավարման և այլ ոլորտներում։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն
գործնական պարապմունքներ
ինքնությույն աշխատանք
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Եզրային խնդիրներ: Գծային անհամասեռ եղրային խնդրի լուծումը համապատասխան համասեռ
խնդրի հիմնարար համակարգի միջոցով: Գրինի ֆունկցիա։ Կոշու խնդրի լուծման
կախվածությունը պարամետրերից, սկզբնական պայմաններից և հավասարման աջ մասից։
Դինամիկ(ինքնավար) համակարգեր:Կայունություն: Լյապունովի թեորեմը հավասարակշռության
դիրքի ասիմպտոտիկ կայունության մասին։
Հիմնական գրականության ցանկ.
Ղազարյան Հ.Գ.,Հովհաննիսյան Ա.Հ.,Հարությունյան Տ.Ն,Կարապետյան Գ.Ա., Սովորական
դիֆերենցիալ հավասարումներ, Երևան, 2002
Понтрягин Л.С., Обыкновенные дифференциальные уравнения, М., Наука, 1982
Бибиков Ю. Н., Курс обыкновенных дифференциальных уравнений, Высшая школа, 1991
Ղազարյան Հ.Գ., Հովհաննիսյան Ա.Հ,Մամիկոնյան Ֆ.Հ., Կարապետյան Գ.Ա., Սովորական
դիֆերենցիալ հավասարումներ (խնդրագիրք),Երևան, 1989
Филиппов А.Ф., Сборник задач по дифференциальным уравнениям, М., Наука, 2000
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7. 2 ընթացիկ

Դասընթացի նպատակն է՝
Ծանոթացնել մաթեմատիկական անալիզի կիրառություններին երկրաչափության մեջ,
Ներմուծել կորերի տեսության հիմնական գաղափարները` շոշափող, կորություն, ոլորում և
այլն,
Մակերևույթների առաջին և երկրորդ քառակուսային ձևերի միջոցով տալ մակերևույթների
տեսության կարևոր գաղափարները,
Մատուցել մակերևույթների ներքին երկրաչափությունը:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Սահմանել կորի շոշափող և նորմալ, կորի կորություն և ոլորում,
Սահմանել մակերևույթների ասիմպտոտական գծեր, կորության գծեր, բացատրել Ռոդրիգեսի և
Դյուպենի թեորեմները,
Լրիվ կորության միջոցով դասակարգել հաստատուն կորության մակերևույթները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Գտնել շոշափողի և նորմալի հավասարումները կորի տրման տարբեր եղանակների
դեպքում,
Գտնել մակերևույթի գլխավոր ուղղությունները, ասիմպտոտական գծերը, լրիվ և միջին
կորությունները,
Գտնել մակերևույթների գեոդեզիկ գծերը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Վերլուծել առարկայի խնդիրները և առաջարկել դրանք ընդհանրացնել բազմաչափ
տարածություններում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3․ ներկայացնել երկրաչափության հիմնական դրույթները,
Ա5․ ներկայացնել դիֆերենցիալ հավասարումների հիմնական դրույթները,
Բ1․ օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Գ1․ Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ,
ինքնուրույն աշխատանք,
3․ գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են գրավոր, առավելագույնը՝ 10 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կորերի տեսություն, Մակերևույթների տեսություն, Մակերևույթների ներքին երկրաչափություն:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Рашевский П.К., Курс дифференциальной геометрии, УРСС, М.,2003.

Тайманов И.А. Лекции по дифференциальной геометрии. I. Новосибирск., 2005.
Игнатьев Ю.Г. Дифференциальная геометрия кривых и поверхностей, КФУ, 2013г.
Мищенко А.С., Фоменко А.Т., Краткий курс дифференциальной геометрии и топологии, М.,
2004.
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Դասընթացի նպատակն է`
ծանոթացնել Python ծրագրավորման լեզվին:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
օգտագործելու Python լեզուն՝ մասնագիտական և այլ բնագավառի խնդիրների լուծման համար

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կազմելու գրագետ ալգորիթմներ և ծրագրեր խնդիրների լուծման համար
օգտագործելու Python լեզվի տարբեր մասնագիտացված փաթեթներ՝ թվային հաշվարկների,
տվյալների մշակման ու պատկերման (visualization) համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
առաջարկելու ալգորիթմական մոտեցում տարբեր խնդիրների լուծման համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական դրույթները,
Բ2. կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ
Բ3. կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրներ լուծելու համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել թիմային
աշխատանք,
Գ4. մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում, որտեղ
պահանջվում են ռացիոնալ մտացողություն, վերլուծական ունակություններ, տրամաբանություն
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական և սեմինար պարապմունքներ,
ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անց են կացվում համակարգչով, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Օբյեկտային կողմնորոշված ծրագրավորում, Jupyter Notebook. Pycharm։ Հիմնական տվյալների
կառուցվածքները Python-ում։ Տվյալների մշակման Numpy փաթեթը։ Data frame-ների ու
ժամանակային շարքերի մշակման Pandas փաթեթը։ Տվյալների պատկերման Matplotlib, seaborn և
այլ փաթեթներ։ Վիճակագրական հաշվարկների statsmodels փաթեթը։ Մեքենայական ուսուցման
scikit-learn փաթեթը։ Տեքստի ու տվյալների բազաների հետ աշխատանքի համար նախատեսված
NLTK գրադարանը։

Հիմնական գրականության ցանկ.
David Beazley, Brian K. Jones, Python Cookbook, Third edition, O'Reilly Media, 2013
Zed Shaw, Learn Python 3 the Hard Way, Addison-Wesley Professional, 2017
Mark Pilgrim, Dive into Python 3, Apress, 2009
Allen B. Downey, Think Python: How to Think Like a Computer Scientist, 2nd Edition, O'Reilly
Media, 2015
https://developers.google.com/edu/python/
https://www.learnpython.org/
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Դասընթացի նպատակն է՝
ուսումնասիրել սահմանափակ վարիացիայի ֆունկցիաների հատկությունները,
ներկայացնել Ստիլտեսի ինտեգրալ, պարամետրից կախված իսկական և անիսկական
ինտեգրալների հատկությոթւնները։
Դասընթացի ավարտին ուսանողն `

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
կիմանա սահմանափակ վարիացիայի ֆունկցիաների հատկությունները
կիմանա Ստիլտեսի, պարամետրից կախված ինտեգրալների հատկությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ունակ կլինի կատարել գործողություններ պարամետրից կախված ինտեգրալների հետ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնել իրական և կոմպլեքս անալիզի հիմնական դրույթները,
Բ1. օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Գ1. օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական պարապմունք
ինքնուրույն աշխատանք
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սահմանափակ վարիացիայի ֆունկցիաներ, Ստիլտեսի ինտեգրալ, անիսկական ինտեգրալ,
պարամետրից կախված իսկական և անիսկական ինտեգրալներ։
Հիմնական գրականության ցանկ.
Ôèõòåíãîëüö Ã.Ì. Êóðñ äèôôåðåíöèàëüíîãî è èíòеãðàëüíîãî èñ÷èñëåíèÿ, М., 2001.

Վ. Մուսոյան, Մաթեմատիկական անալիզ, 1-2, ԵՊՀ 2014,
Լ. Գալստյան Բարձրագույն մաթեմատիկա, մաս 1, ԵՊՀ 2012,
¶¨áñ·Û³Ý ¨ áõñÇßներ, Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½Ç ËÝ¹ñ³·Çñù, 1-2, 2016։

1. 0101/Բ18

2. Իրական անալիզ

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.

5. դաս.-4, գործ.-2

6. 5-րդ կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել Լեբեգի չափի տեսությունը, չափելի ֆունկցիաների, Լեբեգի ինտեգրալի
հատկությունները, հարմոնիկ անալիզի հիմունքները։
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
որոշել բազմաությունների, ֆունկցիաների չափելիությունը,
ներկայացնել Լեբեգի ինտեգրալի հատկությունները, բ.
գործնական մասնագիտական կարողություններ
տիրապետել իրական անալիզի հիմնական մեթոդներին
կիրառել իրական անալիզի մեթոդները խնդիրներ լուծելիս գ.
ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. շարունակել կրթությունը ֆունկցիաների տեսության բնագավառում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնել իրական և կոմպլեքս անալիզի հիմնական դրույթները,
Ա4. ներկայացնել հավանականությունների տեսության և վիճակագրության հիմնական
դրույթները
Բ1. օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել թիմային
աշխատանք
Գ5. շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մաթեմատիկայի, ֆինանսական
մաթեմատիկայի, ակտուարական մաթեմատիկայի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների,
ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների, տնտեսագիտության, կառավարման և այլ
ոլորտներում։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք։
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բազմություններ. հզորություն, առանցքի վրա բաց և փակ բազմություններ։ Բազմությունների դասեր։
Լեբեգի չափի ընդհանուր տեսությունը։ Չափելի ֆունկցիաներ։ Համարյա ամենուրեք և ըստ չափի
զուգամիտություն։ Լեբեգի ինտեգրալ։ Lp , 1  p   տարածություններ։ Մոնոտոն ֆունկցիայի
դիֆերենցելիությունը։ Բացարձակ անընդհատ ֆունկցիաներ։ Լեբեգի անորոշ ինտեգրալ։ Օրթոգոնալ

համակարգեր, Ֆուրիեի շարք ։
Հիմնական գրականության ցանկ.
À. È. Êîëìîãîðîâ, Ñ.Â. Ôîìèí. Ýëåìåíòû òåîðèè ôóíêöèé è ôóíêöèîíàëüíîãî àíàëèçà, М. 1976.
È. Ï. Íàòàíñîí. Òåîðèÿ ôóíêöèé âåùåñòâåííîé ïåðåìåííîé. М. 1974.
Rudin W., Real and complex analysis, 1986
Ю. С. Очан. Сборник задач по математическому анализу. М. 1982.
Ա. Սահակյան, Կ. Քեռյան, Վ. Միքայելյան՞ Իրական անալիզի խնդրագիրք, ԵՊՀ, 2017.

1. 0101/Բ19
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Կոմպլեքս անալիզ 1

6. 5-րդ՝ աշնանային

3. 4 ECTS կրեդիտ
5. դաս.-2, գործ.-2
7. Եզրափակիչ գնահատումով

Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ուսանողներին կոմպլեքս փոփոխականի և անալիտիկ ֆունկցիաների տեսության
հարցերին, տալ գաղափար Ռիմանի սֆերայի մասին,
ներկայացնել Կոշիի ինտեգրալային թեորեմները և բանաձևերը, անալիտիկ ֆունկցիաները
վերլուծել Թեյլորի շարքով,
տալ գաղափար բազմարժեք անալիտիկ ֆունկցիաների և Ռիմանյան մակերևույթների մասին:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ձևակերպել և ստուգել անալիտիկ ֆունկցիաների հատկությունները,
նկարագրել կոտորակագծային ֆունկցիաները, թվարկել դրանց շրջանագծային
հատկությունները,
դասակարգել բազմարժեք անալիտիկ ֆունկցիաները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կատարել գործողություններ կոմպլեքս թվերի հետ և հաշվել ինտեգրալներ կոմպլեքս
փոփոխականի ֆունկցիաներից,
կատարել կոնֆորմ արտապատկերումներ շրջանային տիրույթներում,
հաշվել ինտեգրալներ կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաներից՝ օգտվելով Կոշիի
ինտեգրալային բանաձևից,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնել իրական և կոմպլեքս անալիզի հիմնական դրույթները,
Ա5. ներկայացնել դիֆերենցիալ հավասարումների հիմնական դրույթները,
Բ1. օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել թիմային
աշխատանք,
Գ5. շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մաթեմատիկայի, ֆինանսական
մաթեմատիկայի, ակտուարական մաթեմատիկայի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների,
ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների, տնտեսագիտության, կառավարման և այլ
ոլորտներում։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն գնահատականով:
Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կոմպլեքս թվեր և կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաներ: Ցուցչային և լոգարիթմական
ֆունկցիաների հատկությունները: Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիայի ինտեգրալի
սահմանումը և հատկությունները: Կոշիի ինտեգրալային թեորեմը և Կոշիի ինտեգրալային
բանաձևը: Կոշիի տիպի ինտեգրալ և նրա հատկությունները:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Ablomitz J. M., Fokas A. S., Complex Variables, 2013.
Brown J. W., Churchill R. V., Complex Variables and Applications, 1996.
Маркушевич А. И., Краткий курс теории аналитических функций, Москва, 2013.
Шабат Б. В., Введение в комплексный анализ, Москва, 2015.
1. 0105/Բ20
2. Հավանականությունների տեսություն-1
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2, գործն. – 2
6. 5-րդ կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
3-րդ աշնանային կիսամյա
Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել հավանականությունների տեսության հիմնական մեթոդների հետ,
սովորեցնել ուսանողներին կիրառել հավանականությունների տեսության մեթոդները
գործնական խնդիրներ լուծելու համար,
ձևավորել հավանականային մտածելակերպ, որը կօգնի ուսանողներին կառուցել
պատահական երևույթները նկարագրող հավանականային մոդելներ:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ, կկարողանա կիրառել տարբեր տիպի
հավանականային մոդելներ,
հասկանալու տարբեր տիպի բաշխումների կիրառումը հավանականային մոդելների կառուցման
ժամանակ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
օգտագործելու համապատասխան հավանականային մոդելները առաջարկված խնդիրները
լուծելու համար,
վերլուծելով առկա տվյալները կառուցել բաշխման ֆունկցիայի տեսքը,
կարողանալու արդյունավետորեն օգտագործել կցման արտաքսման սկզբունքը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծելով առաջարկված խնդիրը ստեղծագործաբար կիրառել հավանականային եղանակներ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. ներկայացնել հավանականությունների տեսության և վիճակագրության հիմնական դրույթները,
Բ2. կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող
խնդիրների համար, հետազոտելու և առաջարկելու լուծումներ,
Բ3. կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրներ լուծելու համար,
Բ5. կիրառել ծրագրավորման վիճակագրական փաթեթներ կիրառական վիճակագրության
խնդիրների լուծման համար,
Գ4. մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում, որտեղ
պահանջվում
են
ռացիոնալ
մտացողություն,
վերլուծական
ունակություններ,
տրամաբանություն։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք։
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անց են կացվում գրավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Հավանականության աքսիոմատիկ սահմանումը: Հավանականության հատկությունները:
Պատահույթների անկախություն: Անկախ փորձեր: Պոլինոմիալ բաշխում: Պատահական
մեծություններ և բաշխման ֆունկցիաներ: Պատահական մեծությունների թվային
բնութագրիչները: Պատահական մեծությունների համատեղ բաշխումներ:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Ширяев А.Н., Вероятность, М. , ''Наука'', 2004.
Ահարոնյան Ն., Իսրաելյան Ե. , Հավանականությունների տեսության խնդրագիրք, ԵՊՀ, 2016.
Օհանյան Վ.Կ.,Դիսկրետ հավանականություններ, ԵՊՀ-ի հրատ., 2004.
Sheldon M. Ross, A first course in Probability, fifth edition, Prentice Hall, New Jersey, 1998.
Dimitri P. Bertsekas and John N. Tsitsiklis, Introduction to Probability, 2 nd edition, Athena Scientific,
Belmont, Massachusetts, 2008.
Sheldon Ross, Introduction to Probability Models, Academic Press, New York, 9th ed., 2007.
Sheldon Ross, Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, Elsevier, 2004.
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2. Ալգորիթմների տեսության տարրերը

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-2

6. 4-րդ կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 5 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է`
ուսանողներին ծանոթացնել տվյալների հիմնական կառուցվածքներին ու ալգորիթմների
տեսության տարրերին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
հասկանալու և օգտագործելու տվյալների հիմնական կառուցվածքները
օգտագործելու հիմնական (դասական) ալգորիթմները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
օգտագործելու տարատեսակ դասական ալգորիթմներ խնդիրների արդյունավետ
լուծման համար
պարզելու ալգորիթմների բարդությունը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
առաջարկելու ալգորիթմական մոտեցում տարբեր խնդիրների լուծման համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական դրույթները,
Բ2. կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ
Բ3. կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրներ լուծելու համար,
Բ4. օգտագործել ծրագրավորման փաթեթներ տեսական և կիրառական խնդիրների լուծման
համար
Գ2. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել թիմային
աշխատանք։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական և սեմինար պարապմունքներ,
ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անց են կացվում գրավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ֆունկցիաների աճի արագությունների համեմատումը։ Բաժանիր և տիրիր սկզբունքը։ Տվյալների
հիմնական կառուցվածքներ։ Դասակարգման (տեսակավորման, ըստ աճման կամ նվազման
դասավորելու) ալգորիթմներ։ Դինամիկ ծրագրավորում։ Ագահ ալգորիթմներ։ Ալգորիթմներ
գրաֆների վրա։
Հիմնական գրականության ցանկ.
Thomas, H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, Introduction to
Algorithms, 3rd edition, by The MIT Press, 2009
R. Sedgewick. Algorithms in C++. Parts 1-4: Fundamentals, Data Structures, Sorting, Searching,
Addison-Wesley, 1999
R. Sedgewick. Algorithms in C++. Part 5: Graph Algorithms, Addison-Wesley, 2002.
Donald Knuth, The Art of Computer Programming, Volumes 1-4A, Addison-Wesley, 2011.
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3. Կոմպլեքս անալիզ 2

3. 5 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-2

6. 6-րդ կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ուսանողներին Լորանի շարքերին, ստանալ միակության թեորեմներ անալիտիկ
ֆունկցիաների համար
տալ գաղափար անալիտիկ ֆունկցիայի եզակի և էապես եզակի կետերի մասին, ծանոթացնել
մնացքների տեսության հիմնական հարցերին,
ներկայացնել անալիտիկ ֆունկցիաներով տրվող արտապատկերումները և դրանց
հատկությունները:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ձևակերպել և ապացուցել Լիուվիլլի թեորեմը և հանրահաշվի հիմնական թեորեմը,
ձևակերպել միակության թեորեմներ անալիտիկ ֆունկցիաների դասերում,
դասակարգել անալիտիկ ֆունկցիաների եզակի կետերը և նկարագրել այդ ֆունկցիաների
հատկությունները եզակի կետերի շրջակայքերում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
գտնել բազմանդամի զրոների քանակը տրված տիրույթում Ռուշեի թեորեմի օգնությամբ,
գտնել անալիտիկ ֆունկցիաների եզակի կետերը և վերլուծել այդ ֆունկցիաները Թեյլորի և
Լորանի շարքերի,
կիրառելով մնացքների տեսությունը՝ հաշվել անիսկական ինտեգրալներ կոմպլեքս
փոփոխականի ֆունկցիաներից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնել իրական և կոմպլեքս անալիզի հիմնական դրույթները,
Ա5. ներկայացնել դիֆերենցիալ հավասարումների հիմնական դրույթները,
Բ1. օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել թիմային
աշխատանք,
Գ5. շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մաթեմատիկայի, ֆինանսական
մաթեմատիկայի, ակտուարական մաթեմատիկայի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների,
ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների, տնտեսագիտության, կառավարման և այլ
ոլորտներում։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն գնահատականով:
Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Անալիտիկ ֆունկցիայի վերլուծումը աստիճանային շարքի և Լորանի շարքի: Մնացքների
տեսություն, անալիտիկ ֆունկցիաների բևեռներ և էապես եզակի կետեր: Անալիտիկ
ֆունկցիաների միակության թեորեմներ: Անիսկական ինտեգրալների հաշվումը մնացքերի
տեսությամբ: Արգումենտի սկզբունքը և Ռուշեի թեորեմը: Անալիտիկ շարունակություն: ՌիմանՇվարցի սիմետրիայի սկզբունքը:

Հիմնական գրականության ցանկ.
Ablomitz J. M., Fokas A. S., Complex Variables, 2013.
Brown J. W., Churchill R. V., Complex Variables and Applications, 1996.
Маркушевич А. И., Краткий курс теории аналитических функций, Москва, 2013.
Шабат Б. В., Введение в комплексный анализ, Москва, 2015.
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4. 4 ժամ/շաբ.

2. Հավանականությունների տեսություն-2
5. դաս. – 2ժ., գործն. – 2ժ.

3. 5 ECTS կրեդիտ

6. 6-րդ կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով
3-րդ գարնանային կիսամյակ
Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել հավանականությունների տեսության հիմնական մեթոդների հետ,
սովորեցնել ուսանողներին կիրառել հավանականությունների տեսության մեթոդները
գործնական խնդիրներ լուծելու համար,
ձևավորել հավանականային մտածելակերպ, որը կօգնի ուսանողներին կառուցել
պատահական երևույթները նկարագրող հավանականային մոդելներ:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ, կկարողանա կիրառել տարբեր տիպի
հավանականային մոդելներ,
հասկանալու տարբեր տիպի բաշխումների կիրառումը հավանականային մոդելների կառուցման
ժամանակ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
օգտագործելու համապատասխան հավանականային մոդելները առաջարկված խնդիրները
լուծելու համար,
վերլուծելով առկա տվյալները օգտագործել մեծ թվերի օրենքը,
կարողանալու արդյունավետորեն օգտագործել կենտրոնական սահմանային թեորեմը,
արդյունավետորեն օգտագործել մարկովյան շղթաներ կիրառական խնդիրներում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծելով առաջարկված խնդիրը ստեղծագործաբար կիրառել հավանականային եղանակներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. ներկայացնել հավանականությունների տեսության և վիճակագրության հիմնական դրույթները,
Բ2. կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող
խնդիրների համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ,
Բ3. կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրներ լուծելու համար,
Բ5. կիրառել ծրագրավորման վիճակագրական փաթեթներ կիրառական վիճակագրության
խնդիրների լուծման համար,
Գ4. մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում, որտեղ
պահանջվում
են
ռացիոնալ
մտացողություն,
վերլուծական
ունակություններ,
տրամաբանություն:

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք։
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անց են կացվում գրավոր` 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
Եզրափակիչ քննությունն. անց է կացվում բանավոր`10 միավոր առավելագույն արժեքով
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Պատահական մեծության բնութագրիչ ֆունկցիա: Պատահական մեծությունների
հաջորդականության զուգամիտության տեսակները: Չեբիշևի անհավասարությունները և մեծ
թվերի օրենքը: Կենտրոնական սահմանային թեորեմներ: Մարկովյան շղթաների հիմնական
գաղափարը:
Պայմանական բաշխումներ: Պայմանական մաթ. սպասումներ, մարտինգալներ:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Ширяев А.Н., Вероятность, М. , ''Наука'', 2004.
Ահարոնյան Ն. Գ., Իսրաելյան Ե. Ռ., Հավանականությունների տեսության խնդրագիրք, , ԵՊՀ- ի
հրատ., 2016.
Օհանյան Վ.Կ.,Դիսկրետ հավանականություններ, ԵՊՀ-ի հրատ., 2004.
Sheldon M. Ross, A first course in Probability, fifth edition, Prentice Hall, New Jersey, 1998.
Dimitri P. Bertsekas and John N. Tsitsiklis, Introduction to Probability, 2nd edition, Athena Scientific,
Belmont, Massachusetts, 2008.
Sheldon Ross, Introduction to Probability Models, Academic Press, New York, 9th ed., 2007.
Sheldon Ross, Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, Academic Press,
Elsevier, 3rd edition, 2004.
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2. Ֆունկցիոնալ անալիզ

3. 7 ECTS
կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.

5. դաս.-4ժ գործ 2 ժ.

6. 6-րդ գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

Դասընթացի նպատակն է՝
Ներկայացնել ուսանողին բանախյան, հիլբերտյան տարածությունների և նրանց վրա
սահմանված ֆունկցիոնալների հիմնական հատկությունները:՛
Ծանոթացնել ուսանողին օպերատորների տեսության հիմունքներին:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Օգտագործել հավասարաչափ սահմանափակության և բաց արտապատկերումների
սկզբունքները:
Լուսաբանել Հան-Բանախի թեորեմը և օգտվել ուռուցիկ բազմությունների անջատելիության
հատկություններից:
Նկարագրել որոշակի բանախյան տարածությունների համալուծ տարածությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Կիրառել կոմպակտ և ինքնահամալուծ օպերատորների հատկությունները՝
ինտեգրալ և դիֆերենցիալ հավասարումների ուսումնասիրման ժամանակ:
Կիրառել ստացված գիտելիքները ֆունկցիաների տեսության խնդիրներում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. ներկայացնել ֆունկցիոնալ անալիզի հիմնական դրույթները,
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն ) անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար:
Գ2. Համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ:
Գ5. Շարունակել կրթությունը նագիստրատուրայում՝ մաթեմատիկայի, ֆինանսական
մաթեմատիկայի, ակտուարական մաթեմատիկայի, տեղեկատվական տեխնալոգիաների,
ծրագրավորման , համակարգչային գիտությունների, տնտեսագիտության , կառավարման և
այլ ոլորտներում:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք։
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
ընթացիկ քննություններն անցակցվում են գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն գնահատականով,
եզրափակիչ քննությունն անցակցվում է բանավոր ՝ 10 միավոր առավելագույն գնահատականով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գծային և նորմավորված տարածություններ, Մինկովսկու ֆունկցիոնալ, Հան- Բանախի թեորեմ:
Մետրիկական տարածություն, լրիվություն, անշարժ կետի սկզբունք, կատեգորիաներ,
կոմպակտություն: Հիլբերտյան տարծություն, Բեսելի անհավասարություն, ֆուրիեյի շարքեր։
Բաց արտապատկերումների սկզբունք, թեորեմ փակ գրաֆիկի մասին: Կետային (ուժեղ)
զուգամիտություն, հավասարաչափ սահմանափակության սկզբունք: Համալուծ տարածություն,
համալուծ օպերատոր, թույլ զուգամիտություն, թույլ կոմպակտություն։ Բանախյան
հանրահաշիվներ: Գծային օպերատորի սպեկտր։ Կոմպակտ օպերատորներ, Ֆրեդհոլմի
թեորեմներ, սպեկտրի նկարագրություն: Ինքնահամալուծ կոմպակտ օպերատորներ, ՀիլբերտՇմիդտի թեորեմ: Երկրորդ սեռի Ֆրեդհոլմի ինտեգրալ հավասարումենր, Ֆրեդհոլմի թեորեմներ:
Ոչ բացասական օպերատորներ, ինքնահամալուծ օպերատորի սպեկտրի վերլուծություն:
Հիմնական գրականության ցանկ.
А. Н. Колмогоров, С. В. Фомин ,, Элементы теории функций и функционального анализа,, М. , Физматлит 2002
Л. А. Люстерник, В. И. Соболев ,, Краткий курс функционального анализ,, М., Висшая школа , 1982
В.А Треногин ,, Функциональный анализ,, М. , Физматлит 2002
У. Рудин ,, Функциональный анализ,, М. , Лань 2005
В. М. Кадец ,, Курс функционального анализа,, ХНУ 2006
В.А Треногин, Б.М. Писаревский, Т.С. Соболева ,, Задачи и упражнения по Функциональному анализу,,
М. Наука 1984

1. 0108/Բ25
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Տեսական մեխանիկա

6. 6–րդ կիսամյակ

3. 4 ECTS կրեդիտ
5. դաս. – 2, գործն. – 2
7. Եզրափակիչ գնահատումով

Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ուսանողներին տեսական մեխանիկայի հիմնական մեթոդների հետ,
սովորեցնել ուսանողներին կիրառել տեսական մեխանիկայի մեթոդները գործնական
խնդիրներ լուծելու համար,
տալ ուսանողներին գաղափարներ տեսական մեխանիկայի տարբեր բաժիններից:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիք կետի, բացարձակ պինդ մարմնի և
մեխանիկական համակարգի կինեմատիկայից, դինամիկայից ու ստատիկայից, կկարողանա
մոդելավորել դրանց վերաբերյալ խնդիրնր,
կատարել նյութական կետի, բացարձակ պինդ մարմնի և նրանց բարդ շարժման կինեմատիկայի,
ինչպես նաև համակարգերի հավասարակշռության վերաբերյալ տեսական և կիրառական
ուսումնասիրություններ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. օգտագործել համապատասխան գիտելիքները առաջարկված խնդիրները լուծելու համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. ուսումնասիրելով առաջարկված մաթեմատիկական մոդելները, ստեղծագործաբար կիրառել

ստացված գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա8. ներկայացնել բնագիտության հիմնական դրույթները,
Բ2. կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ,
Գ4. մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում, որտեղ
պահանջվում են ռացիոնալ մտացողություն, վերլուծական ունակություններ, տրամաբանություն։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք։
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անց են կացվում գրավոր` 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
Եզրափակիչ քննությունն. անց է կացվում բանավոր`10 միավոր առավելագույն արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Կետի կինեմատիկա: Բացարձակ պինդ մարմնի կինեմատիկա: Ստատիկայի աքսիոմները և
կամայական ուժահամակարգի ուսումնասիրությունը: Նյութական կետի դինամիկա, շարժման
դիֆերենցիալ հավասարումները և դինամիկայի խնդիրները: Կետի դինամիկայի հիմնական
թեորեմները: Կետի ուղղագիծ և կորագիծ շարժումներ, տիեզերական ձգողական դաշտում կետի
շարժումը: Կետի տատանողական շարժումը: Ոչ ազատ նյութական կետի շարժումը:
Համակարգի դինամիկա, շարժման հավասարումներ: Վերլուծական մեխանիկայի տարրեր:

Հիմնական գրականության ցանկ.
Томилов Е.Д. Теоретическая механика. Часть 1, часть 2. Курс лекций. Томск, 1966, 1970.
Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики, В 2-х ч. Москва, Наука, 1972.
Մ. Ս. Գաբրիելյան, Է. Մ. Մանուկյան․ Տեսական մեխանիկայի դասընթաց։ ԵՊՀ, 2001
Ի.Վ. Մեշչերսկի, Տեսական մեխանիկայի խնդիրների ժողովածու, ԵՊՀ 1990։
Մանուկյան Մ. Մ., Սարգսյան Վ. Ս., Գաբրիելյան Մ. Ս.։ Տեսական մեխանիկայի խնդիրների
լուծման ուղեցույց։ Պրակ 1,2 և 3։ Երևան, 1972, 1974:
Մանուկյան Մ. Մ., Սարգսյան Վ. Ս., Գաբրիելյան Մ. Ս., Մինասյան Մ. Մ.։ Տեսական մեխանիկայի
խնդիրների լուծման ուղեցույց։ Պրակ 4։ Երևան, 2001:
Полозов М.Н., Клёван Р.А. Теоретическая механика с системой Mathematica. Минск, 2006 БГУ
Гантмахер Ф.Р., Курс аналитической механики. 3-е изд. — М.: Физматлит, 2005. — 264 с.

1. 0103/Բ26

2. Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ 1

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.- 2

6. 6-րդ կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 4 ECTS
կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ուսանողին ֆիզիկական պրոցեսներում հաճախակի հանդիպող մասնակի
ածանցյալներով հավասարումների հետ,
ներկայացնել ուսանողին ալիքային հավասարման հետ խնդիրների լուծման եղանակների հետ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
արտածել Կիրխհոֆի բանաձևը ալիքային հավասարման համար
ներկայացնել Գուրսայի խնդրի լուծման գոյությունը և միակությունը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
դասակարգել երկրորդ կարգի մասնական ածանցյալներով հավասարումները
օգտագործել Ֆուրիեյի մեթոդը խառը խնդիրներ լուծելու համար։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա 5 ներկայացնել դիֆերենցիալ հավասարումների հիմնական դրույթները,
Ա8 ներկայացնել բնագիտության հիմնական դրույթները,
Բ1 օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար
Բ2 կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ
Գ1 օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ,էլեկտրոնային գրադարաններ ,գիտական
հոդվածներ և այլն) ՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար
Գ3 մասնակցել քննարկումների,փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը,կատարել թիմային
աշխատանք

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում բանավոր հարցման միջոցով`20 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Երկրորդ կարգի մասնակի ածանցյալներով գծային դիֆերենցիալ հավասարումների դասակարգումը։
Կոշիի խնդրի կոռեկտության անհրաժեշտ պայմանը ընդհանուր դեպքում: Բնութագրիչ մակերևույթներ:
Կոշիի-Կովալևսկայայի թեորեմները։ Կոշիի խնդրի լուծումը լարի տատանման հավասարման համար:
Դալամբերի բանաձևը: Ոչ կոռեկտ խնդրի Ադամարի օրինակը։ Կոշիի խնդրի լուծման գոյությունը և
միակությունը ալիքային հավասարման համար: Կիրխհոֆի բանաձևը: Վայրէջքի եղանակ։ Գուրսայի
խնդրի լուծման գոյությունը և միակությունը ընդհանուր երկրորդ կարգի հիպերբոլական
հավասարումների համար։ խառը խնդրի լուծումը լարի տատանման հավասարման համար Ֆուրիեյի
մեթոդով։

Հիմնական գրականության ցանկ.
Evans L.C., Partial differential equations, 1997
Тихонов А.Н. Самарский А.А., Уравнения математической физики, М., МГУ , 2004
Владимиров В.С. , Жаринов В.В., Уравнения математической физики, М., 2004
Владимиров В.С. Сборник задач по уравнениям математической физики, М., 2003
Михлин С.Г., Курс математической физики, М., Лань, 2002
Бицадзе А.В., Калиниченко Д.Ф., Сборник задач по уравнениям математической физики, М., Наука, 1985
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2. Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ 2

4. 3 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2, գործ.-1

6. 7-րդ կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3
կրեդիտ

ECTS

Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ուսանողին հարմոնիկ ֆունկցիայի հիմնական հատկությունների հետ
ներկայացնել ուսանողին ջերմահաղորդականության հավասրման հետ կապված խնդիրներին
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնել Դիրիխլեի և Նեյմանի խնդիրների լուծման գոյության և միակության վերաբերյալ
արդյունքները,
ձևակերպել և ապացուցել Կոշիի խնդրի լուծման գոյությունը և միակությունը
ջերմահաղորդականության հավասարման համար

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կառուցել Գրինի ֆունկցիան որոշ տիրույթներում,
օգտվել ջերմահաղորդականության հավասարման համար ուղղանկյան դեպքում մաքսիմումի
սկզբունքից։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա 5 ներկայացնել դիֆերենցիալ հավասարումների հիմնական դրույթները,
Բ1 օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար
Բ2 կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար,հետազոտել և առաջարկել լուծումներ
Բ4 օգտագործել ծրագրավորման փաթեթներ տեսական և կիրառական խնդիրների լուշման համար
Գ5 շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մաթեմատիկայի, ֆինանսական
մաթեմատիկայի, ակտուարական մաթեմատիկայի, տեղեկատվական տեխնալոգիաների,
ծրագրավորման , համակարգչային գիտությունների, տնտեսագիտության , կառավարման և այլ
ոլորտներում։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում բանավոր հարցման միջոցով`20 միավոր
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հարմոնիկ ֆունկցիաների հատկությունները
Դիրիխլեի և Նեյմանի ներքին և արտաքին խնդիրների լուծման միակությունը սահմանափակ և
անսահմանափակ տիրույթների համար։ Դիրիխլեի և Նեյմանի խնդրի Գրինի ֆունկցիան
Դիրիխլեի խնդրի լուծումը շրջանի և գնդի համար: Միջին արժեքի հակադարձ թեորեմը։
Մաքսիմումի սկզբունքը ջերմահաղորդականության հավասարման համար ուղղանկյան
դեպքում: Խառը խնդրի լուծման գոյությունը և միակությունը ջերմահաղորդականության
հավասարման համար։ Կոշիի խնդրի լուծման գոյությունը և միակությունը ջերմահաղորդականության հավասարման համար։
Հիմնական գրականության ցանկ.
Тихонов А.Н. Самарский А.А., Уравнения математической физики, М.,Наука, 2004
Владимиров В.С. , Жаринов В.В., Уравнения математической физики, М., 2004
Владимиров В.С. (ред.) Сборник задач по уравнениям математической физики, М., 2003
Михлин С.Г., Курс математической физики, М., Лань, 2002
Бицадзе А.В., Калиниченко Д.Ф., Сборник задач по уравнениям математической физики, М., Наука, 1985
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2. Հաշվման մեթոդներ

3. 7 ECTS
կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, գործ.- 3

6. 7-րդ կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

Դասընթացի նպատակն է՝
Ներկայացնել ուսանողին գծային և ոչ գծային հավասարումների մոտավոր լուծումների
տարբեր մեթոդներ,
ծանոթացնել ուսանողին դիֆերենցիալ հավասարումների թվային լուծումների հետ։

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
տեսականորեն հիմնավորել դիտարկվող մոտարկման մեթոդները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ՝
օգտագործել մոտարկման մեթոդները կիրառական խնդիրներ լուծելիս։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7 ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական դրույթները,
Բ2 կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ
Բ3 կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրների լուծման համար
Գ2 համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը,անել հետևություններ
Գ5 շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝մաթեմատիկայի,ֆինանսկան մաթեմատիկայի,ակտուարական մաթեմատիկայի,տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման,
համակարգչային գիտությունների, տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
ընթացիկ քննություններն անցակցվում են գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն գնահատականով,
եզրափակիչ քննությունն անցակցվում է բանավոր ՝ 10 միավոր առավելագույն գնահատականով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ինտերպոլացիոն խնդիր,ինտերպոլացիոն բազմանդամներ,ինտերպոլացիայի մինիմիզացիա:
Փոքրագույն քառակուսիների մեթոդ: Ինտերպոլացիոն պրոցեսի զուգամիտություն։ Քառակուսեցման բանաձևեր,սխալանքի գնահատականներ։ Լավագույն մոտարկում նորմավորված տարածություններում: Լավագույն մոտարկման էլեմենտի միակությունը; Հավասարաչափ լավագույն
մոտարկում։ Գծային հավասարումների համակարգի լուծման պարզ մոտավոր մեթոդներ: Գծային
հավասարումների համակարգի լուծման և քառակուսային ձևի մինիմումի կապը։ Ոչ գծային
հավասարումների լուծման Նյուտոնի մեթոդը։ Դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման Ռիտցի
մեթոդը: Եզրյաին խնդիրներ տարբերակային համակարգերի համար: Առաջին և երկրորդ կարգի
տարբերակային համակարգեր,ֆունդամենտալ լուծման կառուցումը: Քշման մեթոդը։
Հիմնական գրականության ցանկ.
Յու. Ռ. Հակոբյան, Թվային մեթոդներ, Երևան, 2007
Н. С. Бахвалов, Численные методы, Наука, 1975
В.И. Крылов, В.В. Бобков, П.И. Монастырный, Вычислительные методы, Наука,1977
С.К. Годунов, В.С. Рябенький, Разностные схемы , Наука 1977
Н. С. Бахвалов, Н.П.Жидков,Г.М. Кобельков,Численные методы , М., Бином, 2011
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4. 5 ժամ/շաբ.

2. Վարիացիոն հաշիվ

3. 6 ECTS կրեդիտ

5. դաս. - 3 ժամ, գործն. -2 ժամ

6. 7-րդ կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝ սովորեցնել օպտիմիզացիայի մաթեմատիկական տեսության
հիմնդրույթներն ու էքստրեմալ խնդիրների լուծման հիմնական եղանակները։
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
տիրապետել էքստրեմալ խնդիրների լուծման հիմնական մեթոդներին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կազմել գործնականում հանդիպող էքստրեմալ խնդիրների մաթեմատիկական մոդելներ
ընտրել խնդրի լուծման համապատասխան օպտիմիզացիոն մեթոդը՝ կախված խնդրի
մաթեմատիկական դրվածքից

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
օգտվելու մասնագիտական գրականությունից և տեղեկատվական այլ աղբյուրներից։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա8. ներկայացնել բնագիտության հիմնական դրույթները,
Բ1. օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Բ2. կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ
Գ2. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ,
Գ5. շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մաթեմատիկայի, ֆինանսական մաթեմատիկայի, ակտուարական մաթեմատիկայի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների, տնտեսագիտության և այլ ոլորտներում։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք։
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Լագրանժի սկզբունքը պայմանական էքստրեմումի խնդրում: Թեորեմ թամբի կետի գոյության
մասին: Գծային ծրագրավորման հիմնական և երկակի խնդիրներ: Կուն Տակերի և երկակիության
թեորեմները: Թեորեմներ գծային ծրագրավորման հիմնական խնդրում լուծման ոչ միակության և
անկյունային կետի օպտիմալության մասին: Վարիացիոն հաշվի հիմնական խնդիրներն ու
լեմմաները: Վարիացիոն հաշվի պարզագույն և ընդհանրացված խնդիրները: Վարիացիոն հաշվի
Բոլցի և իզոպերիմետրիկ խնդիրները: Ֆիքսված ժամանակով և աջ ազատ ծայրակետով
վարիացիոն հաշվի խնդիրը: Օպտիմալ կառավարման խնդիրների մաթեմատիկակամ դրվածքն
ու դասակարգումը: Պոնտրյագինի մաքսիմումի սկզբունքը օպտիմալ կառավարման
խնդիրներում: Օպտիմալ ըստ արագագործության պարզագույն խնդիրը:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Карманов В.Г. Математическое программирование. М. Физматлит. 2004.
Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач. М. Наук. 1988.
Алексеев В.М. и др. Сборник задач по оптимизации. М. Физматлит. 2005.
Ванько В.И., Вариационное исчисление и оптимальное управление. Изд. МГТУ. 2003.
Ավետիսյան Վ.Վ., Պողոսյան Մ.Պ. Վարիացիոն հաշիվ և օպտիմալ կառավարում, ԵՊՀ,2008
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6. 7–րդ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով
4 –րդ աշնանային կիսամյակ
Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել մաթեմատիկական վիճակագրության հիմնական մեթոդների հետ,
սովորեցնել ուսանողներին կիրառել մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները
գործնական խնդիրներ լուծելու համար,
տալ ուսանողներին գաղափարներ մաթեմատիկական վիճակագրության տարբեր
բաժիններից:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիք, կկարողանա ձևակերպել վիճակագրական
խնդիրնր,
դիտարկել տարբեր վիճակագրական մոդելներ և գնահատել դրանց անհայտ պարամետրերը,
ստուգել պարզ և բարդ վիճակագրական վարկածներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
օգտագործել համապատասխան հայտանիշները` առաջարկված խնդիրները լուծելու համար,
վերլուծելով առկա տվյալները` կատարել վիճակագրական հետևություններ,
կարողանալ մեծ քանակությամբ տվյալների օգնությամբ, կիրառելով մաթեմատիկական
վիճակագրության մեթոդները, ստանալ տարբեր բնութագրիչների գնահատականներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծելով առաջարկված վիճակագրական տվյալները ստեղծագործաբար կիրառել ստացված
գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. ներկայացնել հավանականությունների տեսության և վիճակագրության հիմնական
դրույթները ,
Ա7. մասնագիտական գիտելիքներ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում,
Բ2. կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ,
Գ4. մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում, որտեղ
պահանջվում են ռացիոնալ մտացողություն, վերլուծական ունակություններ, տրամաբանություն։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք։
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անց են կացվում գրավոր` 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունն անց է կացվում բանավոր`10 միավոր առավելագույն արժեքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Նմուշային բաշխում և բաշխման ֆունկցիա: Հիստոգրամ և պոլիգոն: Նմուշային բնութագրիչները:
Որոշ պարամետրական բաշխումների դասեր: Կետային գնահատականներ: Միջակայքային
գնահատականներ: Վիճակագրական վարկածների ստուգում` ընդհանուր գաղափարներ:
Համաձայնության և համասեռության հայտանիշներ:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Боровков А. А., Математическая статистика, СПБ, Лань, 2010.
Ивченко Г. И., Медведев Ю. И., Математическая статистика, Москва, 2014.
Գասպարյան Կ. Վ., “Տեսական և կիրառական վիճակագրության հիմունքներ’’, մաս առաջին,
Գիտություն հրատ., Երևան, 2015:
Գասպարյան Կ. Վ., “Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու’’, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017:
Gibbons J. D., Chakraborti S., Nonparametric statistical inference, Marcel Dekker inc., 2003.
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ծանոթացնելու տեսական ֆիզիկայի հիմնական սկզբունքներին, օրենքներին և
նրանց կոնկրետ կիրառությանը ճանաչողական և գործնական խնդիրներ լուծելիս:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնելու դասական (անալիտիկ) մեխանիկայի, հարաբերականության հատուկ
տեսության, էլեկտրադինամիկայի և քվանտային մեխանիկայի հիմնական սկզբունքները և
օրենքները,
լուսաբանելու դասական ֆիզիկայի և քվանտային մեխանիկայի մաթեմատիկական
կառուղվածքը և առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
պարզաբանելու մեխանիկական և էլեկտրադինամիկական երևույթները նկարագրող
հիմնական հավասարումների բովանդակությունը, ճշգրիտ և մոտավոր լուծման ենթակա
ֆիզիկական համակարգերը,
օգտագործելու ձեռք բերված գիտելիքները տեսական ֆիզիկայի սկզբունքային կարևորության
խնդիրների մաթեմատիկական մոդելավորման և թվային մեթոդներով լուծման համար,
3. ուսումնական լաբորատոր սարքերի վրա ցուցադրելու ֆիզիկայի որոշ հիմնական
օրինաչափություններ և կատարելու չափումներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
օգտվելու գրականության տարաբնույթ աղբյուրներից,
վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ շրջակա միջավայրում ընթացող
երևույթների վերաբերյալ,
աշխատելու թիմում և վերլուծելու բարդ խնդիրը բաղկացուցիչ մասերի:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա8. ներկայացնել բնագիտության հիմնական դրույթները,
Բ2. կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ:

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
լաբորատոր պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մեխանիկական շարժման հավասարումներ: Լագրանժի ֆունկցիա և Լագրանժի հավասարումներ: Շարժման ինտեգրալներ: Ֆինիթ և ինֆինիթ շարժումներ: Մարող և հարկադրական
տատանումներ:
Էյնշտեյնի հարաբերականության սկզբունքը: Մինկովսկու քառաչափ տարածություն:
Լորենցի ձևափոխությունները: Ռելյատիվիստական դինամիկա:
Էլեկտրամագնիսական դաշտի -4-չափ պոտենցիալ: Մասնիկի Լագրանժի ֆունկցիան,
իմպուլսը, էներգիան, շարժման հավասարումը: Մաքսվելի հավասարումները: Էլեկտրամագնիսական ալիք: Ինտերֆերենց և դիֆրակցիա:
Մասնիկ-ալիք դուալիզմը: Անորոշությունների առնչություններ: Ալիքային ֆունկցիա: Նրա
վիճակագրական մեկնաբանությունը: Վերադրման սկզբունքը: Շրեդինգերի ժամանակային և
ստացիոնար հավասարումները: Ստացիոնար վիճակներ: Ուղղանկյուն պոտենցիալային փոս:
Հարմոնիկ օսցիլյատոր և ջրածնի ատոմ:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Краткий курс теоретической физики, Книга 1, Механика и
электродинамика, Москва, Наука, 1969
И.В. Савельев. Основы теоретической физики. Т.1, Механика и электродинамика, Москва, 1991
Գ.Ս. Սահակյան, Է.Վ. Չուբարյան. Քվանտային մեխանիկա, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009
Д.И. Блохинцев. Основы квантовой механики, Москва, Наука, 1976
Դ. Բադալյան, Վ. Գասպարյան: Լաբորատոր աշխատանքներ մեխանիկայից և էլեկտրադինամիկայից, ԵՊՀ
Կամընտրական դասւնթացներ
1. 0103/Բ34

2. Վերջավոր էլեմենտների մեթոդներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժ

6. 5-րդ կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 2
կրեդիտ

ECTS

Դասընթացի նպատակն է՝
ուսումնասիրել երկրորդ կարգի պարզագույն սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների
համար եզրային խնդիրների լուծման գոյության հարցը,
ստանալ այդ լուծումները մոտարկող հաջորդականությունը

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն՝
ունակ կլինի լուծել երկրորդ կարգի դիֆերենցիալ հավասարումների համար եզրային խնդիրներ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կառուցել երկրորդ կարգի դիֆերենցիալ հավասարումների եզրային խնդիրների մոտավոր
լուծումներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. ներկայացնել դիֆերենցիալ հավասարումների հիմնական դրույթները
Ա6. ներկայացնել ֆունկցիոնալ անալիզի հիմնական դրույթները
Բ1. օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար
Բ2. կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար,հետազոտել և առաջարկել լուծումներ
Գ2. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ:
Գ3. մասնակցել քննարկումների,փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը,կատարել թիմային
աշխատանք
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում բանավոր հարցման միջոցով`20 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ռիտցի մեթոդն ընդհանուր դեպքում։ Սոբոլևի տարածությունները։ Հիմնական ֆունկցիաների
կառուցումը մեկ և երկու փոփոխականների դեպքում։ Վերջավոր Էլեմենտների մեթոդի
կիրառումը պարզագույն եզրային խնդիրներում։
Հիմնական գրականության ցանկ.
Михлин С.Г., Вариационные методы в математической физике, Наука, 1970
Ա.Գ. Խաչատրյան, Ընդհանրացված ածանցվող և ներդրման թեորեմները տարածությունների
համար, Երևան, 2007։

1. 0104/Բ35

2. Մաթեմատիկական տրամաբանություն

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 5-րդ կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 2 ECTS կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝
մատուցել ասույթների և պրեդիկատների հաշվի բանաձևերը և աքսիոմները,
տալ տրամաբանական կապերի աղյուսակները,
բուլյան ֆունկցիաների արտահայտումը
տրամաբանական կապերի միջոցով,
ներկայացնել ասույթների և պրեդիկատների հաշիվների լրիվության մասին Պոստի և Գյոդելի
թեորեմները,
ներկայացնել Մալցևի թեորեմը 1-ին կարգի պրեդիկատների հաշվի բանաձևերի
կոմպակտության մասին:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնել ասույթների և պրեդիկատների տեսության բանաձևերը և աքսիոմները,
լուսաբանել տրամաբանական կապերի աղյուսակները, բուլյան ֆունկցիաների
արտահայտումը տրամաբանական կապերի միջոցով,
ներկայացնելու ասույթների և պրեդիկատների հաշիվների լրիվության մասին թեորեմները,
ներկայացնելու Մալցևի թեորեմը 1-ին կարգի պրեդիկատների հաշվի բանաձևերի
կոմպակտության մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
որոշելու ասույթների և պրեդիկատների տեսության բանաձևերի ճշմարտացիությունը կամ
տրամաբանորեն հանրիմաստ լինելը,
գտնել տվյալ բուլյան ֆունկցիայի նորմալ տեսքերը,
պարզեցնել կոնտակտային սխեմաներ,
կառուցելու հանգունակներ (մոդելներ),
կառուցելու ոչ ստանդարտ անալիզի տարրեր։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. մոդելավորելու մասնագիտության խնդիրները հանրահաշվի մեթոդներով։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնել հանրահաշվի հիմնական դրույթները,
Ա7. ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական դրույթները,
Բ2. կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ,
Բ3. կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրներ լուծելու համար,
Գ2. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
ինքնուրույն աշխատանք,
գործնական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անցակցվում են գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն գնահատականով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ասույթների հաշվի տարրերը, ասույթների հաշվի լրիվության մասին Պոստի թեորեմը
պրեդիակատների հաշվի տարրերը և անհակասական լինելը, պրեդիակատների հաշվի
լրիվության մասին Գյոդելի թեորեմը, Մալցևի թեորեմը կոմպակտության մասին։
Հիմնական գրականության ցանկ.E.B.Vinberg, A Course in Algebra. 2003.
Мендельсон Э., Введение в математическую логику, 2009.
Колмогоров А. Н., Драгалин А. Г., Математическая логика. М., 2004.

Лавров И. А., Максимова Л. Л. Задачи по теории множеств, математической логике и теории
алгоритмов. М., Физматлит, 2005.
Клини С. К., Математическая логика. — М.: Мир, 2003. 480 с.
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2. Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական 3. 3 ECTS կրեդիտ
վիճակագրության ընտրովի գլուխներ
4. 2 ժամ/շաբ.
4. 2 ժամ/շաբ.
6. 6-րդ կիսամյակ
6. Առանց եզրափակիչ գնահատման
Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության
ընտրովի խնդիրների հետ,
սովորեցնել ուսանողներին կիրառել հավանականությունների տեսության և
մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները գործնական խնդիրներ լուծելու համար,
ձևավորել հավանականային մտածելակերպ, որը կօգնի ուսանողներին կառուցել
պատահական երևույթները նկարագրող հավանականային մոդելներ:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ, կկարողանա կիրառել տարբեր տիպի
վիճակագրական մոդելներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

արդյունավետորեն օգտագործելու արտացոլման սկզբունքը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծելով առաջարկված խնդիրը ստեղծագործաբար կիրառել հավանականային և
վիճակագրական եղանակներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. ներկայացնել հավանականությունների տեսության և վիճակագրության հիմնական դրույթները,
Բ1. օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառելու
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Բ2. կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ,
Գ2. համակարգել և վերլուծելու ստացած տեղեկատվությունը, անելու հետևություններ
Գ4. մասնագիտանալու գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում, որտեղ
պահանջվում են ռացիոնալ մտացողություն, վերլուծական ունակություններ, տրամաբանություն։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անցակցվում են գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն գնահատականով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Տատանումներ և պատահական թափառումներ: Արտացոլման սկզբունքը: Մաքսիմումներ և
առաջին հասանելիություն: Վերականգնման պրոցեսներ: Գծային ռեգրեսիա:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Ширяев А.Н., Вероятность, М. , ''Наука'', 2004.

Феллер В., Введение в теорию вероятностей и ее приложения, Тома 1, 2, М., “Мир” 1984
Օհանյան Վ.Կ.,Դիսկրետ հավանականություններ, ԵՊՀ-ի հրատ., 2004.
Sheldon Ross, Introduction to Probability Models, Academic Press, New York, 9th ed., 2007.
Секей Г., Парадоксы в теории вероятностей и математической статистике, М., “Мир” 1990
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2. Կոմպլեքս անալիզի լրացուցիչ գլուխներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 7-րդ՝ աշնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 2 ECTS կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել մերոմորֆ ֆունկցիաները վերլուծումը ռացիոնալ կոտորակների գումարի տեսքով,
ծանոթացնել միակության թեորեմներին հարմոնիկ և անալիտիկ ֆունկցիաների դասերում,
տալ գաղափար անալիտիկ ֆունկցիաների նորմալ ընտանիքների և կոնֆորմ
արտապատկերումների մասին, ներկայացնել Ռիմանի թեորեմը:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
մերոմորֆ ֆունկցիաները ներկայացնել ռացիոնալ կոտորակների գումարի տեսքով,
ապացուցել թեորեմներ հակադարձ ֆունկցիաների մասին,
ձևակերպել և ապացուցել Մոնտելի և Վիտալիի թեորեմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
մերոմորֆ ֆունկցիաները ներկայացնել պարզագույն ֆունկցիաների արտադրյալի տեսքով
ctg z և sin-1z ֆունկցիաները վերլուծել պարզագույն ռացիոնալ կոտորակների գումարի,
Լուծել Դիրիխլեի խնդիրը շրջանում և կիսահարթությունում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնել իրական և կոմպլեքս անալիզի հիմնական դրույթները,
Բ1. օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Բ2. կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ,
Գ2. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ,,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել թիմային
աշխատանք:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
սեմինար պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անցակցվում են գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն գնահատականով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մնացքների տեսության կիրառություններ: Հարմոնիկ ֆունկցիաներ: Դիրիխլեի խնդիրը:
Կոնֆորմ արտապատկերումներ: Մոնտելի և Վիտալիի թեորեմները:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Ablomitz J. M., Fokas A. S., Complex Variables, 2013.
Brown J. W., Churchill R. V., Complex Variables and Applications, 1996.

Маркушевич А. И., Краткий курс теории аналитических функций, Москва, 2013.
Шабат Б. В., Введение в комплексный анализ, Москва, 2015.
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2. Շտուրմ-Լիուվիլի եզրային խնդիրը
3. 2 ECTS
կրեդիտ
5. դաս.-2
4. 2 ժամ/շաբ.
6. 5-րդկիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ուսանողներին Շտուրմ-Լյուվիլի օպերատորների սպեկտրալ տեսության
հիմունքներին և արդի զարգացումներին
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ձևակերպել և ապացուցել սեփական ֆունկցիաների լրիվության և միակության թեորեմները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
կառուցել Շտուրմ-Լյուվիլի օպերատորների ինքնահամալուծ լայնացումները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5 ներկայացնել ֆունկցիոնալ անալիզի հիմնական դրույթները,
Ա6 կունենա մասնագիտական գիտելիքներ ֆունկցիոնալ անալիզի բնագավառում
Բ1 օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար
Բ2 կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար,հետազոտել և առաջարկել լուծումներ
Գ2 համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ
Գ3 մասնակցել քննարկումների,փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը,կատարել թիմային
աշխատանք
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում բանավոր հարցման միջոցով`20 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հանրագումարելի պոտենցիալով Շտուրմ-Լյուվիլի հավասարման լուծումների գոյությունը,
հատկությունները և ասիմպտոտիկան սպեկտրալ պարամետրի անվերջի ձգտելու դեպքում։
Շտուրմ-Լյուվիլի եզրային խնդրի սեփական արժեքների գոյությունը, հաշվելիությունը և
ասիմպտոտիկան։ Շտուրմ-Լյուվիլի օպերատորները և նրանց ինքնահամալուծ լայնացումները
Հիլբերտյան տարածությունում։ Սեփական ֆունկցիաների լրիվությունը և վերլուծության
թեորեմները։ Շտուրմ-Լյուվիլի օպերատորների ընտանիքի սեփական արժեքների ֆունկցիան և
նրանց հատկությունները։

Հիմնական գրականության ցանկ.
Юрко В.А. Введение в теорию обратных спектральных задач, М., Физматлит, 2007
Марченко В.А. Операторы Штурма-Лиувиля и их приложения, Киев, 1977
Левитан Б.М.,Саргсян И.С. , Операторы Штурма-Лиувилля и Дирака, М., Наукa, 1988
Հարությունյան Տ.Ն., Շտուրմ-Լյուվիլի եզրային խնդիրը, ԵՊՀ, 2014

1․ 0104/Բ39
4․ 2 ժամ/շ

2․ Երկրաչափության լրացուցիչ գլուխներ
5. դաս․ 2

6․6-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3․ 2 ECTS կրեդիտ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8․ Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել աֆինական ձևափոխության հասկացություն, կորերի և մակերևույթների
հավասարումները, բնութագրիչները, դասակարգումը։
մատուցել պրոյեկտիվ հարթության և գծի հասկացությունը, ուղղի հավասարումը պրոյեկտիվ
հարթությունում,
ուսումնասիրել հարթության (տարածության) իզոմետրիկ և աֆինական ձևափոխությունների
խմբերը, պրոյեկտիվ հարթության պրոյեկտիվ ձևափոխությունների խումբը:
լուսաբանել
բազմաչափ աֆինական տարածության հասկացությունը, ներկայացնել
ուղիղներն ու հիպերհարթությունները բազմաչափ աֆինական տարածություններում:
9․ Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
լուսաբանելու աֆինական ձևափոխության հասկացություն,
ներկայացնելու
կորերի և մակերևույթների հավասարումները, բնութագրիչները,
դասակարգումը,
նկարագրելու հարթության (տարածության) իզոմետրիկ և աֆինական ձևափոխությունների
խմբերը,
լուսաբանել բազմաչափ աֆինական տարածության հասկացությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
գտնելու հ³ñÃáõÃÛ³Ý áõÕÕ³ÝÏÛáõÝ Ïááñ¹ÇÝ³ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·եñÇ Ó¨³÷áËáõÃÛ³Ý µ³Ý³Ó¨եñÁ,
որոշելու կորերի և մակերևույթների կանոնական հավասարումները,
գտնելու ուղղի հավասարումը պրոյեկտիվ հարթությունում,
որոշելու 2-ñդ Ï³ñ·Ç ÏáñÇ ïñ³Ù³·ÇÍը, Ñ³Ù³ÉáõÍ áõÕÕáõÃÛáõÝÝեñÁ, կենտրոնը,
գտնելու 2-ñդ Ï³ñ·Ç Ù³Ïեñ¨áõÛÃÇ ïñ³Ù³·Í³ÛÇÝ Ñ³ñÃáõÃÛáõÝÝեñÁ, ·ÉË³íáñ áõÕÕáõÃÛáõÝÝեñÁ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծելու առկա խնդիրները և առաջարկելու դրանց լուծման եղանակներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3․ներկայացնել երկրաչափության հիմնական դրույթները,
Բ2. կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ,
Գ3․ մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել թիմային
աշխատանք,
Գ5․ շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մաթեմատիկայի, ֆինանսական
մաթեմատիկայի, ակտուարական մաթեմատիկայի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների,
ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների, տնտեսագիտության, կառավարման և այլ
ոլորտներում։

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ,
ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անցակցվում են գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն գնահատականով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Աֆինական ձևափոխությություններ, 2-ñդ Ï³ñ·Ç Ïáñեր, 2-ñդ Ï³ñ·Ç մակերևույթներ, պրոյեկտիվ
հարթություն, բազմաչափ աֆինական տարածություններ։
Հիմնական գրականության ցանկ.
Постников М. М., Лекции по геометрии. Аналитическая геометрия. М. УРСС, 2017
Смирнов Ю. М., Курс аналитической геометрии, УРСС, 2017․
П.С.Александров, Лекции по аналитической геометрии, ,,Наука,, М., 1998․

1. 0105/Բ40
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Ստոխաստիկ տոմոգրաֆիա
5. դաս. – 2

3. 3 ECTS կրեդիտ

6. 6 – րդ կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
3-րդ գարնանային կիսամյակ
Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել պատկերների վերականգնման հետ,
ծանոթացնել տոմոգրաֆիայի հիմունքների հետ,
ձևավորել ստերեոլոգիական մտածելակերպը, որը կօգնի ուսանողներին կառուցել
ստոխաստիկ մոդելներ, որոնք նկարագրում են տվյալ պատահական երևույթը:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ, կկարողանա կիրառել տարբեր տիպի
ստոխաստիկ մոդելներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
օգտագործելու համապատասխան ստոխաստիկ մոդելները առաջարկված տոմոգրաֆիկ
խնդիրները լուծելու համար,
վերլուծելով առկա տվյալները կառուցել պրոեկցիաների մակերեսների բաշխման ֆունկցիայի
տեսքը,
կարողանալու արդյունավետորեն օգտագործել կովարիոգրամների բացահայտ տեսքերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
վերլուծելով առաջարկված խնդիրը ստեղծագործաբար կիրառել ստոխաստիկ եղանակներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. մասնագիտական գիտելիքներ հավանականությունների տեսության և վիճակագրության
բնագավառում,
Բ1. օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնելու մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառելու
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Բ2. կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ,
Գ2. համակարգել և վերլուծելու ստացած տեղեկատվությունը, անելու հետևություններ,
Գ4. մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում, որտեղ
պահանջվում են ռացիոնալ մտացողություն, վերլուծական ունակություններ, տրամաբանություն:

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անցակցվում են գրավոր՝ 10 միավոր առավելագույն գնահատականով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Ռադոնի ձևափոխություն և նրա հատկությունները: Կովարիոգրամի սահմանումը և
հատկությունները: Իզոպերիմետրիկ անհավասարություն: Լարի երկարության բաշխման
ֆունկցիան: Լարի երկարության բաշխման ֆունկցիան ֆիքսած ուղղությամբ:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Baddeley A. J., Jensen E. B. V. “Stereology for statisticians”, Chapman & Hall, 2005.
Beneŝ V., Rataj J. “Stochastic Geometry”, Selected topics, Kluwer, Dordrecht, 2004.
Gardner R. J., “Geometric Tomography”, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2006
Baddeley A. T., Bárány I., Schneider R., Weil W., “Stochastic Geometry”, Lecture Notes in
Mathematics, vol. 1892, Springer, Berlin, 2007.
Rolf Schneider, Wolfgang Weil, “Stochastic and Integral Geometry”, Springer, 2008.
Martin Haenggi, “Stochastic Geometry for Wireless Networks”, Cambridge University Press, 2013.
Rémi Langevin, “Integral geometry from Buffon to geometers of today”, France, 2015.
Sayandev Mukherjee, “Analytical Modeling of Heterogeneous Cellular Networks”, Cambridge University Press,

2014.
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2. Ինտեգրալային ձևափոխություններ, կիրառություններ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-4

6. 7-րդ կիսամյակ

7.

3. 4 ECTS կրեդիտ

Եզրափակիչ գնահատումով

Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ծանոթացնել ինտեգրալային ձևափոխությունների ընդհանուր տեսությանը,
շարադրել Ֆուրիեի դիսկրետ ձևափոխությունների տեսությունը և նրա կիրառությունները,
ձևակերպել դիսկրետ ձևափոխությունների և նրանց շրջման արագ հաշվման ալգորիթմները,
ծանոթացնել գծային դիսկրետ համակարգերին և դիսկրետ ազդանշանների մաթեմատիկական
բնութագրումներին,
շարադրել անընդհատ և դիսկրետ վեյվլետ ձևափոխությունների տարրերը։

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
շարադրել տարբեր տիպի ինտեգրալային ձևափոխությունների հատկություններն ու գրել նրանց
շրջման բանաձևերը,
շարադրել Ֆուրիեի դիսկրետ ձևափոխությունների տեսության տարրերը և նրանց հաշվման
արագ ալգորիթմները, նկարագրել գծային դիսկրետ համակարգերի և դիսկրետ ազդանշանների
հատկություններն ու նրանց ձևափոխությունները,
նկարագրել օպերացիոն հաշվի հիմնական սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ֆուրիեի ձևափոխությունների օգնությամբ լուծել մաթեմատիկական ֆիզիկայի որոշ դասական
հավասարումներ, օպերացիոն հաշվի մեթոդներով լուծել դիֆերենցիալ հավասարումների
համար Կոշիի խնդիրը,
որոշել մոդելային համակարգերի դիսկրետ ձևափոխությունները և նրանց հակադարձները,
օրինակների վրա իրականացնել դիսկրետ ձևափոխությունների արագ հաշվման ալգորիթմները,
անընդհատ ազդանշանները դիսկրետացնել և հաշվել նրանց ձևափոխությունները,
3. կառուցել մոդելային վեյվլետ ձևափոխությունները և վեյվլետ բազիսների հայտնի օրինակները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնել իրական և կոմպլեքս անալիզի հիմնական դրույթները,
Բ1. օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Բ2. կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ,
Գ2. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ,,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել թիմային
աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական և սեմինար պարապմունքներ,
3.ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն գնահատականով:
2. Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ֆուրյեի ձևափոխությունը L1 և L2 տարածություններում: Ֆուրյեի ձևափոխությունների տարբեր
կիրառություններ: Ֆուրյեի դիսկրետ ձևափոխությունը և նրա իրականացման տարբեր
ալգորիթմները: Գծային դիսկրետ համակարգերի և դիսկրետ ազդանշանների մաթեմատիկական
բնութագրումները: Անընդհատ և դիսկրետ վեյվլետ ձևափոխությունները, հատկություններն ու
որոշ կիրառությունները: Օպերացիոն հաշվի հիմունքները և նրա որոշ կիրառությունները:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Князев П. Н., Интегральные преобразования, Москва, 2001.
Hansen E. W., Fourier Transforms Principles and Applications, 2014.
Bracewell R. N., The Fourier Transform and Its Applications, 2000.
Малла С., Вэйвлеты в обработке сигналов, Москва, 2005.
Солонина А. И. и др., Основы цифровой обработки сигналов, 2003.
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5. դաս.-4
7. եզրափակիչ գնահատումով

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 7-րդ կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ներկայացնել ուսանողներին գծային ինտեգրալ հավասարումների լուծման , ինչպես նաև
կիրառություններում հանդիպող որոշ դասերի ոչ գծային օպերատորական հավասարումների
լուծումների կառուցման մի շարք մեթոդներ։
Ուսումնասիրել

բնագիտության մի շարք ճյուղերում հայտնի

ինտեգրալ հավասարումների դասեր։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնել Ֆրեդհոլմի և Վոլտերայի տիպի ինտեգրալ հավասարումների լուծելիության
թեորեմների վերաբերյալ:
ներկայացնել բանախյան տարածություններում որոշակի կոնային հատվածներն
ինվարիանտ թողնող մի շարք մոնոտոն գծային և ոչ գծային օպերատորների անշարժ
կետերի սկզբունքների վերաբերյալ։
նկարագրել և ուսումնասիրել կիրառություններում ծագող փաթեթի տիպի ոչ գծային
օպերատորների դասեր, որոնք ինվարիանտ են թողնում համապատասխան կոնային
հատվածները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Մոդելային խնդիրներում ծագող որոշ գծային, ոչ գծային ինտեգրալ և ինտեգրադիֆերենցիալ հավասարումների համար, կիրառելով նշված անշարժ կետերի
սկզբունքները, կառուցել ոչ տրիվիալ լուծումներ և ուսումնասիրել դրանց որակական
հատկությունները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. ներկայացնել դիֆերենցիալ հավասարումների հիմնական դրույթները,
Ա6. ներկայացնել ֆունկցիոնալ անալիզի և իրական փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության
հիմնական դրույթները,
Բ1 օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Բ2 կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ,
Գ2 համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ,
Գ3 մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը,կատարել թիմային
աշխատանք։
11. Կիրառվումենդասավանդմանևուսումնառությանհետևյալձևերնումեթոդները.
դասախոսություն,
գործնականպարապմունք,
ինքնուրույնաշխատանք։

12. Գնահատմանմեթոդներըևչափանիշներնեն.
1-ին ընթացիկ քննություն․ անց է կացվում գրավոր աշխատանք` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով,
2-րդ ընթացիկ քննություն․ անց է կացվում գրավոր աշխատանք` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով,
Եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում բանավոր հարցման միջոցով`10 միավոր
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ֆրեդհոլմի տիպի ինտեգրալ հավասարումներ, Վոլտերայի ինտեգրալ հավասարումներ,
սիմետրիկ կորիզներով ինտեգրալ օպերատորներ, Կոնով տարածություններ, կանոնավոր,
նորմալ, մինիէդրալ և ուժեղ մինիէդրալ կոներ։ Կոնային հատված։ Կոնային հատվածն
ինվարիանտ թողնող օպերատորներ։ Անշարծ կետի սկզբունքներ կանոնավոր, նորմալ և ուժեղ
մինիէդրալ կոներում գործող օպերատորների համար։ Համերշտեյնի և Ուրիսոնի տիպի ոչ
գծային օպերատորներ, Փաթեթի տիպի ոչ գծային ինտեգրալ հավասարումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
М. А. Красносельский. Положительные решения операторных уравнений. М., Изд. Физ
.мат. лит. 1962г.
У. Рудин. Функциональный анализ. М., Лань. 2005г.
J. Appell, P. Zabreiko. Nonlinear Superposition operators. Cambridge Univ. Press. 1990.
M. A. Krasnoselskii, G.M. Vainikko, P. P. Zabreiko, Ya. B. Ruticki, V.V. Stetsenko. Approximate
solution of operator equations. Springer Science, Business Media, 2012.
МихлинС.Г. Лекции по линейным интегральным уравнениям. М.: ГИФМЛ, 1959.
Васильева А.Б., Тихонов Н.А. Интегральные уравнения. Изд. МГУ, 2009.

1. 0104/Բ43
4. 4 ժամ/շաբ.
6. 7-րդ կիսամյակ

2. Մատրիցների նորմալ տեսքեր և բազմանդամային
մատրիցներ
5. դաս.- 4

3. 4 ECTS կրեդիտ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել -մառրիցի գաղափարը, դրանց կանոնական տեսքի բերելու ալգորիթմը, 0ացնող բազմանդամի գաղափարը, Համիլտոն-Քելլիի թեորեմը,
գտնել շեղ-սիմետրիկ, օրթոգոնալ մատրիցերի կանոնական տեսքերը,
մատրիցների արմատային ենթատարածությունները, ենթատարածության նկատմամբ
հարաբերական հենքը, մատրիցը ժորդանյան տեսքի բերելու ալգորիթմը, ժորդանյան հենք
գտնելու ալգորիթմը,
հաշվարկներ կատարել մատրիցների վրա որոշված Ֆունկցիաներով։
9․ Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնելու -մառրիցի գաղափարը, դրանց կանոնական տեսքի բերելու ալգորիթմը,
լուսաբանելու Համիլտոն-Քելլիի թեորեմը,
ներկայացնելու մատրիցների արմատային ենթատարածությունները,
4. լուսաբանել սիմետրիկ, շեղ-սիմետրիկ, օրթոգոնալ մատրիցները, մատրիցի ժորդանյան
տեսքը և ժորդանյան հենքը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
գտնելու սիմետրիկ, շեղ-սիմետրիկ, օրթոգոնալ մատրիցերի կանոնական տեսքերը,
հաշվարկներ կատարելու մատրիցների վրա որոշված Ֆունկցիաներով,
կիրառելու մատրիցը ժորդանյան տեսքի բերելուալգորիթմը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2․ներկայացնել հանրահաշվի հիմնական դրույթները,
Ա7․ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական դրույթները,
Բ2․ կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ,
Բ3․ կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրներ լուծելու համար,
Գ2․ համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
ինքնուրույն աշխատանք։
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են բանավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սիմետրիկ և շեղ-սիմետրիկ մատրիցների կանոնական տեսքերը։ -մառրիցներ, դրանց
կանոնական տեսքը։ Համիլտոն-Քելլիի թեորեմը։ Մատրիցների արմատային
ենթատարածությունները։ Մատրիցի ժորդանյան տեսքը,
Հիմնական գրականության ցանկ.
Шафаревич И. Р., Ремизов А. О. Линейная алгебра и геометрия. М.Ф. 2009.
Ф.Р. Гантмахер, “Теория матриц”, М.:, Наука, 2010.
Joel N. Franklin,Matrix Theory, 2011.
Фаддеев Д. К. Лекции по алгебре. 5-е. СПб.: Лань, 2007.

1. 0105/Բ44
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Պատահական պրոցեսների հիմունքներ
5. դաս. – 4ժ.

6. 4 – րդ աշնանային կիսամյակ

3. 6 ECTS կրեդիտ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել պատահական պրոցեսների հիմնական մեթոդների հետ,
ծանոթացնել պատահական պրոցեսների դասական օրինակների հետ,
ուսմնասիրել անկախ աճերով պատահական պրոցեսներ:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
իմանալու պատահական պրոցեսների հիմնական դասերը, պատահական պրացեսների
բնութագրիչները,
2. կառուցելու պատահական պրոցեսների պարզագույն մոդելները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
օգտագործելու Պուասունյան և Վիներյան պրոցեսների հատկությունները,
վերլուծելու առկա խնդիրները և առաջարկելու դրանց լուծման եղանակները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

վերլուծելով կոնկրետ պատահական պրոցեսների հատկությունները կարողանալ
ստեղծագործաբար կիրառել ստացված գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. ներկայացնել հավանականությունների տեսության և վիճակագրության հիմնական
դրույթները,
Բ1. օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնելու մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառելու
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Բ2. կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ,
Գ2. համակարգել և վերլուծելու ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ,
Գ4. մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում, որտեղ
պահանջվում
են
ռացիոնալ
մտացողություն,
վերլուծական
ունակություններ,
տրամաբանություն:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք։

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անց են կացվում գրավոր` 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
Եզրափակիչ քննությունն. անց է կացվում բանավոր`10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Պատահական պրոցեսների դասակարգումը: Պատահական պրոցեսի բնութագրիչները: Անկախ
աճերով պրոցեսներ, Պուասունի և Վիների պրոցեսները: Անընդհատ ժամանակով դիսկրետ
մարկովյան պրոցեսներ: Բազմացման և կործանման պրոցեսներ, ճյուղավորվող պրոցեսներ: Նեղ և
լայն իմաստով ստացիոնար պրոցեսներ: Ստացիոնար պրոցեսի կոռելյացիոն ֆունկցիայի
սպեկտրալ ներկայացումը:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Миллер Б. М., Панков А. Р., “Теория случайных процессов в примерах и задачах”, физматлит, 2002.
Koralov. L., Sinai Y. G., “Theory of Probability and Random Processes ”, Springer , 2007.
Булинский А. В., Ширяев А. Н., “ Теория случайных процессов ”, 2005.
Sheldon M. Ross, “Introduction to Probability models ”, 9-th edition, Elsevier, 2007.
Боровков А. А., “Теория вероятностей”, Наука, 2009.

«ՄԵԽԱՆԻԿԱ »
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

Մեխանիկա - 056801.01.6

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Մեխանիկայի բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2018/19

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
«ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության (ըստ
բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգ», ՀՀ կառավարության որոշում ( 26 ապրիլի 2012 թվականի N 597 –Ն)
Ընդունելության քննություններն են`
Մաթեմատիկա (գրավոր)
ֆիզիկա կամ անգլերեն (գրավոր)**
Հայոց լեզու (գրավոր, ոչ մրցութային)

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
ուսանողներին

տրամադրել

բազային

գիտելիքներ

մեխանիկայի

և

մաթեմատիկայի

տարբեր

բնագավառներից (տեսական մեխանիկա, հոծ միջավայրի մեխանիկա, մեխանիկական համակարգերի
ղեկավարում, առաձգականության տեսություն, վարիացիոն հաշիվ և օպտիմիզացիայի մեթոդներ,
շարժման կայունության և օպտիմալ կայունացման տեսություն, մաթեմատիկական անալիզ,
հանրահաշիվ և երկրաչափություն, հավանականությունների տեսություն և վիճակագրություն,
դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա),

ուսանողներին ծանոթացնել ծրագրավորման արդի լեզուներին և դրանց կիրառությանը
զանազան խնդիրների լուծման համար,
ձևավորել ունակություններ տեսական և կիրառական մեխանիկա, մաթեմատիկա
դասավանդել միջնակարգ և միջին մասնագիտական կրթություն իրականացնող
ուսումնական հաստատություններում (հաճախելով լրացուցիչ մանկավարժական
դասընթացներին),
ձևավորել ունակություններ կրթությունը մագիստրոսական և ասպիրանտական
ծրագրերում շարունակելու ու հետագա գիտական, հետազոտական, մանկավարժական գործունեությամբ զբաղվելու համար:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. ներկայացնել
հանրահաշիվ

մաթեմատիկական առարկաների՝ մաթեմատիկական
անալիզ,
և երկրաչափություն, հավանականությունների տեսություն և

վիճակագրություն, դիֆերենցիալ հավասարումներ և մաթեմատիկական ֆիզիկա,
հիմնական դրույթները,
ներկայացնել տեսական մեխանիկայի հիմնական դրույթները,
ներկայացնել հոծ միջավայրի մեխանիկայի հիմնական դրույթները,
ներկայացնել

վարիացիոն հաշվի

և օպտիմիզացիայի մեթոդների հիմնական

դրույթները,
ներկայացնել մեխանիկական համակարգերի ղեկավարման հիմնական դրույթները,
ներկայացնել
մեխանիկական համակարգերի շարժման կայունության և օպտիմալ
կայունացման հիմնական դրույթները,
ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական դրույթները,
ներկայացնել ընդհանուր ֆիզիկայի հիմնական դրույթները:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

օգտվել գիտական գրականությունից, դիտարկել տեսական և կիրառական
մեխանիկայի խնդիրներ, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ

և

կիրառել

մեխանիկայի խնդիրների լուծման համար ,
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
կիրառել ծրագրավորման վիճակագրական փաթեթներ կիրառական վիճակագրության
խնդիրների լուծման համար
դասավանդել տեսական և կիրառական մեխանիկա, մաթեմատիկա միջնակարգ և միջին
մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
օգտվել
տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
վերլուծել
առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները և անել հետևություններ,
մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել
թիմային աշխատանք,
մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագա- վառներում,
որտեղ պահանջվում են ռացիոնալ մտածողություն, վերլուծական ունակություններ,
տրամաբանություն,
շարունակել

կրթությունը

մագիստրատուրայում՝

մեխանիկայի,

մեխանիկայի

և

կիրառական մաթեմատիկայի, մաթեմատիկայի, ֆինանսական և ակտուարական
մաթեմատիկայի,
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների,
ծրագրավորման,
համակարգչային

գիտությունների,

տնտեսագիտության,

կառավարման

և

այլ

ոլորտներում,
լինել բազմակողմանի զարգացած, հետազոտական ընդունակություններով գրագետ
քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել արդի մարտահրավերները:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
-

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Գրավոր կամ բանավոր քննություններ, թեստեր, կուրսային աշխատանքներ։

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Շրջանավարտները կարող են աշխատել մեխանիկայի, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և
դրանց կիրառությամբ տարբեր բնագավառների հետազոտական և գիտատեխնոլոգիական
կենտրոններում, համակարգերի և/կամ պրոցեսների ավտոմատ կառավարման խնդիրներով
զբաղվող արտադրական միավորումներում, միջնակարգ և միջին մասնագիտական
կրթություն իրականացնող պետական ուսումնական հաստատություններում, բուհերում,
կոնստրուկտորական բյուրոներում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներում`
էլեկտրոնային

նախագծման

ավտոմատացում

և

ծրագրային

ապահովման

մատակարարում (հիմնականում համակարգերի մոդելավորման մասնագետներ):

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Տպագիր, էլեկտրոնային և համացանցային գրականություն, համակարգչային սենյակներ։
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս

Օգտագործվել են Մոսկվայի, Սանկտ Պետերբուրգի, Դոնի Ռոստովի Հարավ Դաշնային
համալսարանների մեխանիկայի և մաթեմատիկայի,
կիրառական մաթեմատիկա և
պրոցեսների ղեկավարում, համակարգչային գիտությունների ֆակուլտետների,եվրոպական
առաջատար համալսարանների և International Centre for Mechanical Sciences (Իտալիա)
միջազգային կենտրոնի բակալավրիատի մեխանիկայի կրթական ծրագրերը։

ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
ներկայացնել
մաթեմատիկական

մաթեմատիկական

անալիզ,

երկրաչափություն,
տեսություն

և

հավասարումներ

առարկաների՝

հանրահաշիվ

և

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
օգտվել գիտական գրականությունից, դիտարկել տեսական և
կիրառական մեխանիկայի խնդիրներ, յուրացնել մաթեմատիկական
մեթոդներ և կիրառել մեխանիկայի խնդիրների լուծման համար

հավանականությունների
վիճակագրություն,
և

դիֆերենցիալ

մաթեմատիկական

ֆիզիկա,

հիմնական դրույթները
Ա2

ներկայացնել

տեսական

մեխանիկայի

հիմնական

Բ2

կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում
առաջացող խնդիրների համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ

մեխանիկայի

Բ3

կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների
օգնությամբ զանազան խնդիրներ լուծելու համար

Բ4

օգտագործել ծրագրավորման փաթեթներ տեսական և կիրառական
խնդիրների լուծման համար

Բ5

կիրառել ծրագրավորման վիճակագրական փաթեթներ կիրառական
վիճակագրության խնդիրների լուծման համար

դրույթները
Ա3

ներկայացնել

հոծ

միջավայրի

հիմնական դրույթները
Ա4

ներկայացնել վարիացիոն հաշվի և օպտիմիզացիայի
մեթոդների հիմնական դրույթները

Ա5

ներկայացնել
մեխանիկական
ղեկավարման հիմնական դրույթները

Ա6

ներկայացնել
մեխանիկական
համակարգերի Բ6
շարժման կայունության և օպտիմալ կայունացման
հիմնական դրույթները

համակարգերի

դասավանդել տեսական և կիրառական մեխանիկա, մաթեմատիկա
միջնակարգ և միջին մասնագիտական կրթություն իրականացնող
ուսումնական հաստատություններում

Ա7

ներկայացնել
տեղեկատվական
հիմնական դրույթները

տեխնոլոգիաների

Ա8
ներկայացնել ընդհանուր ֆիզիկայի հիմնական դրույթները
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
օգտվել գիտական և մանկավարժական տարատեսակ

Գ4

մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր
բնագավառներում, որտեղ պահանջվում են ռացիոնալ մտածողություն,
վերլուծական ունակություններ, տրամաբանություն

Գ2

վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատել դրանց Գ5
լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները և
անել հետևություններ

Գ3

մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել

շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մեխանիկայի,
մեխանիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի, մաթեմատիկայի,
ֆինանսական և ակտուարական մաթեմատիկայի, տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման, համակարգչային
գիտությունների, տնտեսագիտության, կառավարման և այլ
ոլորտներում
լինել բազմակողմանի զարգացած, հետազոտական
ընդունակություններով գրագետ քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել
արդի մարտահրավերները

աղբյուրներից ( էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հրապարակումներ
և
այլն)
անհրաժեշտ
տեղեկատվությունն ստանալու համար

իր տեսակետը, կատարել թիմային աշխատանք։

Գ6

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2

Ա3

Ա4 Ա5 Ա6

Ա7 Ա8

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Գ1

Գ2

Գ3

Գ4

Գ5

Գ6

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 1
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2
Հայոց պատմության հիմնահարցեր - 1
Հայոց պատմության հիմնահարցեր - 2
Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-1
Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-2
Ռուսերեն-1
Ռուսերեն-2
Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ.
առաջին բուժօգն.
Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ
Կիրառական վիճակագր. և տվյալների հետ
աշխատանք
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Իրավունքի հիմունքներ
Ֆիզդաստիարակություն

1401/Բ01
1401/Բ02

x

1106/Բ03
1106/Բ04
1602/Բ01
1602/Բ01
1703/Բ01
1704/Բ02
0002/Բ01

x
x
x
x
x
x

0708/Բ01
0105/Բ01
1302/Բ18
1901/Բ01

Կամընտրական դասընթացներ

Տնտեսագիտության հիմունքներ
Գործարարության հիմունքներ
Քաղաքագիտության հիմունքներ
Մշակութաբանության հիմունքներ
Կրոնագիտության հիմունքներ
Բարոյագիտության հիմունքներ
Սոցիոլոգիայի հիմունքներ
Տրամաբանության հիմունքներ
Հոգեբանության հիմունքներ

0110/Բ02
1005/Բ24
1202/Բ23
1107/Բ55
2101/Բ01
1302/Բ01
2203/Բ22
1301/Բ02
1306/Բ17

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ կԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզի ներածություն
Վերլուծական երկրաչափություն
Դիսկրետ մաթեմատիկա
Բարձրագույն հանրահաշիվ 1
Բարձրագույն հանրահաշիվ 2
Մաթեմատիկական անալիզ 1
Համակարգչային հմտություններ
Տեսական մեխանիկա 1
Մաթեմատիկական անալիզ 2
Տեսական մեխանիկա 2
Դիֆերենցիալ հավասարումներ 1
Ծրագրավորման արդի տեխնոլոգիաներ 1
Մաթեմատիկական անալիզ 3
Դիֆերենցիալ հավասարումներ 2
Դիֆերենցիալ երկրաչափություն և թենզորական անալիզի
տարրեր
Հոծ միջավայրի մեխանիկա 1
Հոծ միջավայրի մեխանիկա 2
Տեսական մեխանիկա 3
Կոմպլեքս անալիզ
Հավանականությունների տեսություն 1
Ծրագրավորման արդի տեխնոլոգիաներ 2
Ծրագրավորման արդի տեխնոլոգիաներ 3
Տեսական մեխանիկա 4
Հոծ միջավայրի մեխանիկա 3
Ֆունկցիոնալ անալիզ և ինտեգրալ հավասարումներ
Նյութերի դիմադրություն
Վարիացիոն հաշիվ և օպտիմիզացիայի մեթոդներ 1
Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ 1
Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ 2
Վարիացիոն հաշիվ և օպտիմիզացիայի մեթոդներ 2
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Հաշվողական մաթեմատիկա և ծրագրավորում
Մաթեմատիկական վիճակագրություն
Հաշվման մեթոդներ
Ղեկավարման տեսություն 1
Ղեկավարման տեսություն 2
Տատանումներ և կայունություն
Առաձգականության տեսություն 1
Ֆիզիկա
Կամընտրական դասընթացներ
Հոծ միջավայրի մեխանիկայի ընտրովի հարցեր
Առաձգականության տեսություն 2
Պլաստիկության տեսություն և քայքայման մեխանիկա
Հոծ միջավայրի կառուցվածքային օպտիմալացում
Շարժման կայունության և օպտիմալ կայունացման
տեսություն
Շարժման ղեկավարման և դիտման որոշ հարցեր
Մեխանիկական համակարգերի (թռչող սարքերի և
ռոբոտատեխնիկական համակարգերի)մաթեմատիկական
մոդելավորում և ղեկավարում
Ավտոմատ կառավարման և օպտիմալ ղեկավարման
որակական ուսումնասիրությունները
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«ՄԵԽԱՆԻԿԱ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ ՊԱՐՏԱԴԻՐ
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

1. 1401/Բ01
2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 1
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ.-30 ժամ
7. 1-ին՝ աշնանային
7. Ստուգարք
Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել լեզվի առանձին բաժինների առանձնահատկությունները,

3. 4 կրեդիտ

ծանոթացնել լեզվական նորմի չափանիշներին,
նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն ու փոփոխությունները։
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ճանաչել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները,
սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները,
ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը:

գ) ընդհանրական /փոխանցելի կարողություններ
1. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել թիմային
աշխատանք։
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
գործնական աշխատանք,
սլայդի ցուցադրում,
ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Եզրափակիչ ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքն անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված
հարցաշարով. յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները,
Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները,
Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, 2016:
Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007:

1. 1401/Բ02
2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2
3. 4 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ.- 30 ժամ
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. Ստուգարք
8.Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները,
ծանոթացնել խոսքի հիմնական արժանիքներին,
նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկությունները։
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ճանաչել խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները,
սահմանել լեզվի ու խոսքի հատկանիշները,
ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան լեզվական միավորներ:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը,
կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի):

գ) ընդհանրական /փոխանցելի կարողություններ
1. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել թիմային
աշխատանք։
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
գործնական աշխատանք,
սլայդի ցուցադրում,
ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Եզրափակիչ ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքն անցկացվում է ուսանողներին նախապես
տրված հարցաշարով. յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները,
խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն),
խոսքային վարվեցողություն,
գործառական ոճեր:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, 2016,
Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003,
Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984,
Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատոր, Երևան, 1990, 1991:

1106/Բ03

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1

2 ժամ/շաբ.

դաս.-15 ժամ, գործ.- 15 ժամ

1-ին՝ աշնանային

Ստուգարք

2 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակը հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերի
վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն
զարգացած, կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը
նպաստելն է:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն`
Ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերը,
Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի
պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
Բացատրելու
հայոց
պետականության
ձևավորման
և
զարգացման
ընթացքն
ու
առանձնահատկությունները հին և միջին դարերում՝ արժևորելով և իր քաղաքացիական
գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված
ավանդույթների նշանակությունը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ`
Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,
Կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն
հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝
1.
Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) գիտակցության
մեջ հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների արժևորմանն ու
արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, գրագետ քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել առօրյա
մարտահրավերները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություն,
Սեմինար,
Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
4. Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Հայ
ժողովրդի ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական լեռնաշխարհում:
Վանի թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII դդ.): Հայաստանը Երվանդունիների հարստության օրոք (Ք.ա.
VI-III դդ.): Մեծ Հայքի թագավորությունը Արտաշեսյան (Ք.ա. 189-1 թթ.) և Արշակունյաց (66-428 թթ.)
հարստությունների օրոք: Հայոց մշակույթի Ոսկեդարը: Հայաստանը նախարարական համակարգի
ներքո (428-885 թթ.): Հայոց թագավորությունը Բագրատունյաց հարստության (885-1045 թթ.) օրոք:

Կիլիկիայի հայկական պետությունը (1080-1375 թթ.): Քոչվորական ցեղերի արշավանքները
Հայաստան: Հայ-վրացական զինակցությունը և Զաքարյանների իշխանությունը: Հայաստանը ուշ
միջնադարում:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի,
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի
պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ
հրատ., 1975:
Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ.
ինստ., «Զանգակ-97» հրատ., 2014:

1106/Բ04

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

2 ժամ/շաբ.

դաս.-15 ժամ, գործ.- 15 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Ստուգարք

2 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակը հայոց նոր ու նորագույն դարերի պատմության առանցքային հարցերի
վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն
զարգացած, կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը
նպաստելն է:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը,
Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և նորագույն
շրջանի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
Բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական
պայքարի ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները,
Վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց պետականության վերականգնումն ու
զարգացումը՝ վերարժևորելով և իր գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց
պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,
Կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հիմնահարցերի
վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-ազատագրական
պայքարի և հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների

արժևորման արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, գրագետ քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել առօրյա
մարտահրավերները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություն,
Սեմինար,
Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայ ազատագրական շարժումը XVI դ. կեսերից մինչև XVIII դ.: Ազատագրական պայքարը
Սյունիքում և Սյունիքում 1722-1730 թթ.: Ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական պատերազմները և
Հայաստանը XIX դ. առաջին երեսնամյակում: Հայկական հարցի միջազգայնացումը: Հայ
քաղաքական կուսակցությունների առաջացումը և հայ ազատագրական շարժումը XIX դ. վերջին –
XX դ. սկզբին: Հայոց ցեղասպանությունը: Մայիսյան հերոսամարտերը: Հայաստանի Առաջին
Հանրապետությունը (1918-1920 թթ.): Խորհրդային Հայաստանը (1920-1991 թթ.): Հայերի
մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհամարտին: Արցախյան շարժումը (1988-1991 թթ.) և պատերազմը
(1991-1994 թթ.): Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը (1991 թվականից):
Հիմնական գրականության ցանկ.
Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի,
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի
պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ
հրատ., 1975:
Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ.,
«Զանգակ-97» հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016:
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Դասընթացի նպատակն է՝
ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների զարգացում,
մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում,
հիմնական մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների
ներմուծում և ուսուցում,
մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի տարբերակում և
թարգմանություն

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` ա
. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
բացատրել անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել քերականական
կառույցները ,
2 . ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները,
բ . գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1. կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները,
2. հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր խոսքի
հիմնական հմտությունները,
գ . ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները (եթե այդպիսիք կան).
1. օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել թիմային
աշխատանք
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ
անհատական և խմբային աշխատանք
անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք
ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և բանավոր
ստուգմամբ:
գրավոր ստուգում (թեստ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ):
բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
անգլերենի քերականական կառույցները
ընդհանուր բառապաշարի զարգացում
մասնագիտական անգլերենի հիմնական բառապաշարը
մասնագիտական անգլերեն լեզվով գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների ներմուծում
Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
Mkhitaryan Ye. “Basic English for University Student” Yerevan 2008

2. Karapetyan K. Grigorian V. “English for University students” Yerevan 2004
2. Margaryan Y. “A Guide to Science” Yerevan 2014 .
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Դասընթացի նպատակն է՝
լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապաշարի,
շարահյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվի որպես համակարգի այլ
առանձնահատկությունների մասին,
հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների
ներգրավման մակարդակի բարձրացում,
մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման կարողությունների և հմտությունների
զարգացում,
մասնագիտական տեքստերի ընկալման կարողությունների զարգացում:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ընկալել, հասկանալ, մեկնաբանել մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու
կառուցվածքը,
տիրապետել մասնագիտական և ընդհանուր բառապաշարի հենքային շերտերին՝ դրանց
ճշգրիտ գործածության նպատակադրմամբ,
ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում անգլերեն լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքների իմացություն
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
իրականացնել գրավոր և բանավոր մասնագիտական տեքստերի ընթերցում, վերարտադրում և
թարգմանություն,
ձևավորել և ներկայացնել բանավոր կապակցված խոսք՝ ուսումնասիրվող մասնագիտական
թեմաների վերաբերյալ,
արտահայտել և հիմնավորել կարծիք՝ երկխոսության մեջ մտնելով համակուրսեցիների հետ, գ.
ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել թիմային
աշխատանք
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները:

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,
ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և բանավոր
ստուգմամբ:
գրավոր ստուգում (թեստ՝ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ),
բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ
անգլերենով մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն
դասախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում
տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի համադրում և
շարադրում
գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի օգտագործմամբ:
Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝
Дорожкина В. “Английский язык для студентов математиков” Москва 2001.
Bates M./ Dudley T. – Evans
“General Science” 1993.
Allan R. Hoffer “Mathematics in Action” 1989.
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4. 4 ժամ/շաբ.

2. Գերմաներեն-1

3. 4- կրեդիտ
5. գործ.-60 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային
7. Ստուգարք
Դասընթացի նպատակն է՝
տալ նախնական գիտելիքներ գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության և
բառագիտության բնագավառներում,
ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները,
պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի մասին,
ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական կառույցների
մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական
տարբերակները,
հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,
ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ և
կիրառել դրանք խոսքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները,
կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել թիմային
աշխատանք,
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք,
խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն: Հնչյունաբանական
տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և բաղաձայնական համակարգերը:
Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի,
ածականի և բայի ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները: Գոյականի
հոլովման տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը: Ածականի
համեմատության աստիճանները: Համեմատության աստիճանների կարգ: Բայի
ձևաբանական տիպերը: Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների գործառույթը
նախադասության մեջ:
Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն, դրանց
առանձնահատկությունները:
Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ
մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն»,
«Գերմանիա»:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Berlin, 1982.
Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001.
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2. Գերմաներեն-2
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործ.-60 ժամ
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. Ստուգարք
Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները
գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում,
ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական
գիտելիքները` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման
նպատակով,
ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների
գիտելիքները գերմաներեն լեզվից:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ
կաղապարների մասին,
ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը,
պատկերացում կազմել երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի վերարտադրության ու
փոխադրման սկզբունքների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական կաղապարները,
համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը,
կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը,
գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը,
մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել թիմային
աշխատանք,
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք,
խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի կազմության
հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների հոլովման

համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները:
Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և
անանցողական երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը:
Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների կազմությունն ու
գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական գործառույթը: Ստորոգյալի
համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Հրամայական եղանակի ձևերը և նրանց քերականական
հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ կրավորական կառույցները:
Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական
շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը»,
«Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2, Berlin, 1992.
Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002.
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4. 4 ժամ/շաբ.

2. Ֆրանսերեն-1

3. 4 կրեդիտ
5. գործն.- 60 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային
7. Ստուգարք
Դասընթացի նպատակն է՝
Զարգացնել
ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական
հմտություններ
Ձևավորել
մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողություններ
Ձևավորել
մասնագիտական տեքստերի
բանավոր
և գրավոր թարգմանության
կարողություններ
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
մատնանշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները
տարրորոշելու մասնագիտական տերմինները համատասխան տեքստերում
սահմանելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները բ.
գործնական մասնագիտական կարողություններ
մեկնաբանելու մասնագիտական տեքստերի բառաքերականական դժվարությունները
մենախոսելու մասնագիտական թեմաների շուրջ
թարգմանելու (գրավոր-բանավոր) մասնագիտական տեքստեր գ.
փոխանցելի կարողություններ
թարգմանելու հմտություններ
բառարաններից օգտվելու կարողություններ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել թիմային
աշխատանք,
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները:

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունք
հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն,
խմբային աշխատանք
դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ գրավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 10 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ բանավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
Présentations et usages
La famille – les âges de la vie
Le temps qui passe
Le physique – l’apparence
Les activités quotidiennes
Հիմնական գրականության ցանկ.
Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE internationale, 2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, CLE
internationale, Paris 2009.
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6. 2-րդ՝ գարնանային

7. Ստուգարք

Դասընթացի նպատակն է՝
Զարգացնել
մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողությունները
Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
տարորոշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական ցուցիչները,
տարբերակելու մասնագիտական տեքստերի համընդհանուր և տերմինային բառաշերտերը
բացատրելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները բ.
գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. մենախոսելու և երկխոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ

թարգմանելու (գրավոր և բանավոր) մասնագիտական տեքստեր
բանավիճելու մասնագիտական թեմաների շուրջ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել թիմային
աշխատանք,
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունք
հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն,
խմբային աշխատանք
դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ գրավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 10 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ բանավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Les professions – les métiers
La technologie
La communication
L’argent- la banque
Le caractère et la personnalité
Հիմնական գրականության ցանկ.
Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE internationale, 2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, CLE
internationale, Paris 2009.
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7. Ստուգարք

Դասընթացի նպատակն է՝
զարգացնել բանավոր և գրավոր խոսքի հմտությունները
ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը
զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն
կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը
մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները
տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին
գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով
կրճատել/ընդլայնել տեքստը
պատասխանել հարցերին
կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական
կառուցվածքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում
տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ
թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել
թիմային
աշխատանք
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունքներ
ինքնուրույն աշխատանք
ստուգողական աշխատանք
ուսուցողական ֆիլմի դիտում
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Քերականության հիմնական հարցերը
2.խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները
3.շարահյուսական կառուցվածքները
4.գիտական ոճի ոճաբանական առանձնահատկությունները
5.գիտական ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները
6.մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները
Հիմնական գրականության ցանկ.
Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов.
Харьков: ХНУ, 2005.
Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических
специальностей (Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: РУДН,
2010.

1. 1704/ Բ02

2. Ռուսերեն - 2

3. 4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ

5. գործ.- 60 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. Ստուգարք

Դասընթացի նպատակն է՝
զարգացնել բանավոր և գրավոր խոսքի հմտությունները
ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը
զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն
ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին
համապատասխանող ռուսաց լեզվի իմացություն

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ
տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը
մասնակցել ուսանողական մասնագիտական գիտաժողովներին և բանավեճերին
կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող
թեստային աշխատանք

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել
թիմային
աշխատանք
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունքներ
ինքնուրույն աշխատանք
ստուգողական աշխատանք
ուսուցողական ֆիլմի դիտում
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Եզրափակիչ ստուգարքը բանավոր է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
շարահյուսական կառուցվածքներ
սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ
պարզ և բարդ նախադասություններ
կապեր և կապական բառեր
գիտական ոճի ժանրերը և դրանց շարադրման սկզբունքները
մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական սկզբունքները

Հիմնական գրականության ցանկ.
Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов.
Харьков: ХНУ, 2005.
Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как
иностранному. М., 2008-2010.
Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку.
Обучение дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010.
Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому
языку для иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998.

1. 0002/B01

2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ
իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն

3. 4 կրեդիտ

4.

4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 30 ժամ, գործ. – 30 ժամ

6.

1-ին՝աշնանային կամ 2-րդ՝ գարնանային

7. Եզրափակիչ ստուգարք

8.

Դասընթացի նպատակն է՝

սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում, ԱԻ-ներում գործելու
հմտություններ, փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ
հմտություններ և տարաբնույթ պատահարների ժամանակ հնարավոր վնասվածքների և այլ
ախտահարումների դեպքում առաջին բուժօգնության ցուցաբերման անհրաժեշտ
կարողություններ:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան
դիմակայելու ուղիները,
ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից
իրականացվող միջոցառումների մասին՝ ուղղված բնակչության պաշտպանությանը,
քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները,
գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսակն ու
ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին,
տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր
ուղիներին ու պաշտպանության ձևերին:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ
դրսևորելու ուղղությամբ,
ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների
դեպքերում,
օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության
կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,
աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ,
վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք:
Անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ:
Թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում:
Ուսումնամեթոդական վարժանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. անց է կացվում բանավոր կարգով և հարցաթերթիկներով (2 հարց, ուսումնառության
արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի
ապահովում):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ:
Քաղաքացիական պաշտպանություն:
ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա., Օհանջանյան Մ.Մ.,Հարությունյան Ա.Ա.,
Հարությունյան Վ.Ս., Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ.
«Քաղպաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի համալս.
հրատ., 2006, 238 էջ:
Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ
իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ:
Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների ուսուցումը»
(ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44 էջ:
Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր.,
Երևանի համալս. հրատ., 2011, 36 էջ:
Ս.Ա.Մանուկյան, Գ.Հ.Ճաղարյան «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական
պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս. հրատ.,
2017:
1. 0708/Բ01

4. 2 ժամ/շաբ.

2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

3. 2 կրեդիտ

5. 30 ժամ դաս.

6. 1-ին` աշնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհայացք և գիտելիք էկոլոգիայի` որպես գիտության,
բնապահպանության, բնական համակարգերի գործունեության հիմունքների, համաշխարհային

և Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների մասին, ձևավորել հիմնարար գիտելիքներ
բնություն–հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրների, բնության հետ
հասարակության համահունչ զարգացման մասին:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
նկարագրել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմություն, բացատրել
սոցիալական էկոլոգիայի հիմունքները և առանձնահատկությունները,
ձևակերպել էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքները,
նկարագրել մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները,
լուսաբանել աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների
հիմնական էկոլոգիական խնդիրները,
բացատրել բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր
սկզբունքները և օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կիրառել և գործնականում իրականացնել ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին,
կենսաբազմազանության մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցները,
մասնագիտական առանձնահատկություններից ելնելով կիրառել բնապահպանական և
էկոլոգիական գիտելիքները հասարակության կայուն զարգացման տարբեր ծրագրերում,
վերլուծել էկոլոգիական վիճակը և անել համապատասխան եզրակացություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
վերլուծել փաստերը և կատարել հետևություններ,
կազմակերպել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր
համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/ և
դասախոսություններ:
Ուսումնառության ձևեր
ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում զետեղված
դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և խմբային
քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. Ստուգարքն անցկացվում է թեստային համակարգով, on-line, տրվում է
առավելագույնը 60 հարց, նախապես կազմված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն: Էկոլոգիայի համառոտ պատմություն, կառուցվածքը, առարկան և օբյեկտը:
Օրգանիզմների գոյության միջավայրը և պայմաններին հարմարվելը: Կյանքի գոյատեվման

հիմնական միջավայրերը: Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Կենսացենոզներ: Էկոհամակարգեր:
Նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում: էկոհամակարգերի ինքնազարգացում:
Կենսոլորտ:
Մարդու փոխազդեցությունը բնության հետ: Մթնոլորտի պահպանությունը: Երկրի կլիմայի
փոփոխության և անապատացման հիմնախնդիրները: Ջրային պաշարների պահպանությունը:
Հողային պաշարների պահպանությունը: Երկրի կենսաբանական բազմազանությունը:
Կենսաբազմազանության պահպանությունը: Շրջակա միջավայրը և մարդու առողջությունը:
Հիմնական գրականության ցանկ.

Հովհաննիսյան Ն., Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն»,
Երևան: «ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 2014, 136 էջ.
Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս.,
Փիրումյան Գ.Պ., «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ»:
Ուսումնական ձեռնարկ, Զանգակ-97, Երևան, 2010, 224 Էջ:
Ռ.Հ. Եդոյան, Ժ.Հ Հովակիմյան, «Բնապահպանության դասավանդման
մեթոդիկայի և լաբորատոր-գործնական պարապմունքների ձեռնարկ», Երևան,
Իրավունք, 2010թ., 222 էջ:
Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան,
2010թ., 311 էջ:
Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Տեր Մինաս քահանա Մարտիրոսյան,
«Բնապահպանություն և Աստվածաբանություն», Վաղարշապատ, 2007, 215 էջ:
Հայրապետյան Է.Մ. և ուրիշներ, «Շրջակա միջավայրի պահպանություն», Երևան,
2005թ.:
Ñèòàðîâ Â. À. è äð., Ñîöèàëüíàÿ ýêîëîãèÿ, “Àêàäåìèÿ”, Ì., 2000
Маâðèùåâ Â.Â., Îñíîâû îáùåé ýêîëîãèè Ìèíñê, 2000.

1. 0105/Բ01
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների հետ
աշխատանք
5. դաս. – 15 ժամ, գործն. – 15 ժամ

6. 2 – րդ՝ աշնանային

3. 2 կրեդիտ

7. Ստուգարք

Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել կիրառական վիճակագրության հիմնական մեթոդների հետ,
սովորեցնել ուսանողներին կիրառել վիճակագրության մեթոդները գործնական
խնդիրներ լուծելու համար,
ծանոթացնել ուսանողներին կիրառական վիճակագրության տարբեր բաժինների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիք` կարողանալ ձևակերպել վիճակագրական
խնդիրներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
վերլուծելով առկա տվյալները` կատարել վիճակագրական հետևություններ,
կարողանալ ստանալ տարբեր բնութագրիչների գնահատականներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. ներկայացնել հավանականությունների տեսության և վիճակագրության հիմնական
դրույթները,
Գ2. համակարգել և վերլուծելու ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ,
Գ4. մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են ռացիոնալ մտացողություն, վերլուծական ունակություններ,
տրամաբանություն:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է երկու հարց նախապես տրամադրված
հարցաշարից և մեկ խնդիր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Նկարագրական վիճակագրություն: Նմուշային եղանակ: Գնահատման տեսություն:
Միջակայքային գնահատականներ:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Գասպարյան Կ. Վ., “Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու’’, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017:
Ивченко Г. И., Медведев Ю. И., “Математическая статистика’’, кн. дом “ Либроком’’, М., 2014.
Ü. ¶. ²Ñ³ñáÝÛ³Ý, º. È. Æëñ³»ÉÛ³Ý, Ð³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ëáõÃÛ³Ý
ËÝ¹ñ³·Çñù, ºՊՀ, 2016:
Ե. Հարությունյան և այլոք, Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն, 2000:

1302/Բ18

2. Փիլիսոփայության հիմունքներ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-30 ժամ. սեմ. -30 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. Ստուգարք

3. 4
կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝
ուսումնասիրել
փիլիսոփայական
մշակույթի
առանձնահատկությունները
փիլիսոփայության դերը մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում,
վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը,
ներկայացնել
փիլիսոփայական հիմանական հայեցակարգերի գիտական
աշխարհայացքային հիմնախնդիրները:

և

ու

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
տիրապետել փիլիսոփայության գիտական - մեթոդաբանական, աշխարհայացքային և
արժեքաբանական գործառույթները,
հասկանալ ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և
իռացիոնալի սահմանազատման սկզբունքները,
ճանաչել քաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափություննեն ու միտումները: բ.
գործնական մասնագիտական կարողություններ
պարզաբանել բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները,
տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը,
գնահատել փակ և բաց համակարգերի զարգացման առանձնահատկությունները,
վերլուծել հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները : գ.
ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան
մեթոդներ
իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային
կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016
Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012
Канке, В. А. Основы философии, М., 2014.
Губин, В. Д. Философия, М., 2013.
Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013.

1901/Բ01.
Իրավունքի հիմունքներ
2 կրեդիտ
2 ժամ/շաբ.
Դաս. – 30 ժամ
1-ին՝ աշ կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է
Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական-օրենսդրական
կարգավորման հիմունքները, մշակել ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում
կիրառելու հմտություններ, ինչպես նաև ձևավորել իրավական աշխարհայացք ու մշակույթ։
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի
արդի ձևերը, իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքի համակարգի
հիմնական ճյուղերը, դրանց կարգավորման հիմնական աղբյուրները,
տարբերել
օրինականություն, իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծ, իրավական
պատասխանատվություն հասկացությունները,
բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, կարգավորման
առարկան, հիմնադրույթները։
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
սևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ:համեմատել և տարբերակել
պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի աղբյուրները, դրանց
աստճանակարգությունը,
իրականացնել իրավական և սեփական իրավունքների պաշտպանության գործողություններ։
գ. ընդհանրական կարողություններ
ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,
օգտվել իրավական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
օրենսգրքեր, օրենքներ),
օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և
իրավական
պետության
արժեքները,
ունենալ
բարոյաիրավական
պատշաճ
գիտակցություն, պատասխանատվության զգացում։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները:

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հասարակություն և պետություն: Իրավունք: Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և
իրավունքի կենսագործումը։ Իրավունքի ձևերը: Իրավունքի համակարգը: Օրինականություն,
իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական
հիմնահարցերը: Սահմանադրական իրավունք: Դատական իշխանություն և դատական
համակարգ: Քաղաքացիական իրավունք: Աշխատանքային իրավունք: Ընտանեկան իրավունք:
Էկոլոգիական իրավունք: Քրեական իրավունք: Դատավարական իրավունք: Միջազգային
իրավունք։
Հիմնական գրականության ցանկը
ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ:
ՀՀ քաղաքացիական,
քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքերը:
Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և
այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2014:
Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան
Ա. և այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015:

1. 1007/Բ20

2. Տնտեսագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-30 ժամ

6. 4-րդ՝ գարնանային

7. Ստուգարք

3. 2 կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին գիտելիքներ տալ տնտեսագիտության տեսության
միկրոտնտեսագիտական հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ:
ծանոթացնել ուսանողներին տնտեսագիտության տեսության մակրոտնտեսական
վերլուծության հիմնարար սկզբունքներին, որոնք և հիմք են հանդիսանում երկրի
տնտեսական քաղաքականության մշակման համար

Բ1.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ուսումնասիրել սպառողի և արտադրողի վարքի հիմքում ընկած հիմնական տեսական
որոշիչները,
Ստանալ որոշակի գիտելիքներ շուկայի կառուցվածքի, հավասարակշռության և
արդյունավետության վերաբերյալ,
Ծանոթանալ տնային տնտեսությունների, ձեռնարկությունների և կառավարության
տնտեսական վարքագծի հիմնական սկզբունքներին, շուկաների տիպային մոդելներին:
Յուրացնել մակրոտնտեսական հիմնական ցուցանիշները և հավասարակշռության
մոդելները,
Մակրոտնտեսական մոդելների միջոցով վերլուծել տնտեսական քաղաքականության
տիպային սցենարների ընդհանրական հետևանքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Լուծել միկրո և մակրոտնտեսագիտության հետ կապված զանազան խնդիրներ
Կատարել տնտեսագիտական վերլուծություններ ու կանխատեսումներ, օգտագործել
դրանց արդյունքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
մասնագիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, գրագետ քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել
առօրյա մարտահրավերները։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն
խմբային աշխատանք
Ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 4 հարց նախապես տրամադրված
հարցաշարից։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տնտեսագիտության տեսության առարկան և մեթոդը: Շուկայական տնտեսական համակարգ:
Սպառողական վարքի տեսություն: Արտադրության տեսություն: Արտադրական գործոնների
շուկաները: Շուկայի կառուցվածքը՚ մենաշնորհ, բազմաշնորհ, մենաշնորհային
մրցակցություն: Մակրոտնտեսական ցուցանիշների սահմանումները և չափումը,
համախառն եկամուտներ: Տնտեսական տատանումներ, զբաղվածություն և
գործազրկություն: Ամբողջական պահանջարկ և առաջարկ: Փողը և վարկային շուկաները:
Ապրանքային և ֆինանսական շուկաները:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Макконнелл К.Р., Брю С.Л.- Экономикс -2003
Нуреев Р.М.- Курс микроэкономики-2002
Сидоровича А.В.-Курс экономической теории-2001
Чепурин М. Н., Киселева Е. А.- Курс экономической теории -2000
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2. Գործարարության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-30 ժամ

6. 4-րդ` գարնանային

7. Ստուգարք

3. 2 կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝
տրամադրել գործարարության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների, ինչպես
նաև գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ և
իմացություն,
ուսուցանել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության
կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքներն անհրաժեշտ հմտությունները,
տրամադրել բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք կարող են
օգտակար լինել շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
սահմանել գործարարության էությունը և հիմնական հասկացությունները,
գործարարության առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները,
գործարարության փուլային զարգացման բնորոշիչները և առանձնահատկությունները,
ներկայացնել
գործարարության
տեսա-մեթոդական
հենքերը,
ինչպես
նաև
գործարարության կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեըը,
լուսաբանել գործարարության կազմակերպման ձևերը, կառավարման սկզբունքները և
մոտեցումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
վերլուծել և տարբերակել գործարարության համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզն
զարգացման համարժեք մոտեցումները, ընտրել գործարարության կազմակերպման
կառավարման տեսա-գործնական հիմքերը և դրանց կիրարկման ձևերը,
գնահատել ՀՀ-ում գործարար միջավայրը, ներկայացնել գործարարության զարգաց
հնարավորությունները և խնդիրներն ու ռիսկերը, կանխատեսել գործարարութ
զարգացման հնարավորություններն ու հեռանկարները,
օգտվել բիզնես-պլանների մշակման գործիքներից, օգտվել Պորտերի մրցակցային հ ուժերի
և SWOT վերլուծական գործիքներից և կատարել բիզնես նախա արդյունավետության և
նպատակահարմարության գնահատում, կատարել բիզ հաշվարկներ, գնահատել
հնարավոր ֆինանսավորման աղբյուրները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ,
հաշվետվություններ, միջազգային կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ,
կատարել անհրաժեշտ վերլուծություններ և այլն,
իրականացնել գործարարության խաղարկային ներկայացումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, գրագետ քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել առօրյա
մարտահրավերները։

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ
ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և դասախոսության
նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ.
-ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝
ինքնուրույն
պարապելու
համար,
հանձնարարվում
է
համապատասխան
գրականություն,
-կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ,
-այն կրում է խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային
բնորոշիչները
1.2.Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման ձևերը, գործառույթները և խնդիրները
Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային
առանձնահատկությունները
Ձեռներեցության տեսություն. զարգացման փուլերը և դրանց բնորոշիչները:
Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական հաշվարկներ
Կողմնորոշում դեպի շուկա: Ձեռներեցական գաղափարը և դրա գնահատումը:
Շուկայական տեղեկատվությունը` ձեռներեցական որոշումների կայացման հիմք:

Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը
Թեմա 4. Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը:
Թեմա 5. Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը:
Ձեռներեցի գործողությունների երեք հիմնական ուղղությունները. արտադրության
կառավարում, կողմնորոշում դեպի շուկա, գործարար կապերի կառավարում
Ձեռներեցի գործողությունների սխեման և դրանց ունիվերսալ բնույթը ձեռներեցական
գաղափարների մշակման փուլում:
Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները
Թեմա 7. Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես.
Start-up-երը իբրև ինովացիոն գործարարության արդի ձև.
-դրանց հիմնադրման ու զարգացման ձևերը և ֆինանսավորման աղբյուրնևերը,
-Start-up տարածքներ և կենտրոններ. միջազգային փորձը, ՀՀ-ի start-up միջավայրը և
հնարավորությունները:
b2b, b2c, c2c, միջնորդային հարթակները,
7.3.Սոցիալական ձեռներեցությունը:
Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը
Թեմա 10. Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և
գործառույթները
Թեմա 11. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային
առանձնահատկությունները
Թեմա 12. Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը. փոխազդեցությունը և
մոտեցումները
Թեմա 13. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան
13.1. Ձեռներեցության կազմակերպման մոտեցումները և խնդիրները
13.2.Բիզնես պլանի էությունը և կառուցվածքը
13.3 .Շուկայի ուսումնսիրությունը և վերլուծությունը
Բիզնեսի շրջական միջավայրը. արտաքին և ներքին միջավայրերը և դրանց
բնորոշիչները
Շուկայավարության, արտադրական և կազմակերպչական պլանների կազմը,
կառուցվածքը, բնութագրիչները
Ֆինանսավորման ռազմավարություն և ֆինանսական պլան: Ֆինանսական պլանի
կառուցվածքը և բնութագրիչները
Բիզնես պլանի նորմատիվա-իրավական բնութագիրը
Հիմնական գրականության ցանկ.
Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 2009,
288с.
Буров В.Ю. “Основы предпринимательства” Уч.пособие Чита, 2011. – 441 с.
Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А.Н.Асаул.–СПб.: АНО ИПЭВ,
2009, 336с.
Питер Ф.Друкер, Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: “И.Д.Вильямс”,2009, 432с.
Попков В. П., Евстафьева Е. В. “Организация предпринимательской деятельности”. Схемы
и таблицы, СПб., 2007, 352 с.
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2. Քաղաքագիտության հիմունքներ
5. դաս.- 30 ժամ

3. 2 կրեդիտ

6. 1-ին՝ աշնանային
7. Ստուգարք
Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքներին,
ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին,
ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական
հմտություններ:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց
իմաստն ու նշանակությունը,
պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող
հիմնահարցերի էությունը,
ընկալել քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական
տեքստերը և կատարել թարգմանություններ,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ,
կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների
մեկնաբանման հարցերում,
մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական սոցիոլոգիայի
հիմնահարցերը
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10.
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, գրագետ քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել առօրյա
մարտահրավերները։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:
Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի
առաջադրմամբ:
Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:
Արտալսարանային
հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ
պատրաստում:
Բանավոր ներկայացումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից: Ստուգարքն ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 8
միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության
օբյեկտը և առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Թեմա 2՝ Քաղաքական
իշխանության էությունը, կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։ Թեմա 3՝ Հասարակության
քաղաքական համակարգը։ Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր
ինստիտուտ։ Թեմա 4 ՝ Քաղաքական կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր։ Թեմա 5՝ Քաղաքական գործընթացներ: Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Թեմա 6՝
Քաղաքական գաղափարախոսություններ: Թեմա 7՝ Քաղաքական էլիտա և լիդերություն:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с.
Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 1999.
Мухаев Р.Т.Теория политики. М.:ЮНИТИ,2005.
Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии : Учебник для
студентов вузов . – М.: Аспект Пресс, 2006.
Òåîðèÿ ïîëèòèêè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Á.À. Èñàåâà. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2008.- 464
ñ. – (Ñåðèÿ §Ó÷åáíîå ïîñîáèå¦).
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2. Մշակութաբանության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 15 ժամ, ինքն.- 15 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. Ստուգարք

3. 2 կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը
հետազոտող գիտակարգերին:
ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ
առնչվող մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ:
ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների և
ներկա մշակութային գործընթացների մասին:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները,
մշակույթի առաջացման և զարգացման տեսությունները,
ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և
զարգացման հիմնական օրինաչափությունները,
նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական
ոլորտները,
քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների
օրինաչափությունները,
ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները,
պատճառներն ու պայմանները,
ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի

պատմական և լոկալ դրսևորումները,
3. տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի
տարբեր ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, գրագետ քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել առօրյա
մարտահրավերները։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություն
Գործնական պարապմունք
Դիդակտիկ նյութերի մատուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր:
Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:
«Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և
զարգացման վերաբերյալ տեսությունները:
Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը:
Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:
Մշակութային գործընթացներ:
Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները:
Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման
հասկացությունները:
Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը:
Մշակույթը «անհատ», «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն»
կատեգորիաների համատեքստում:
Մշակույթը և գենդերը:
Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը:
Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները:
Մշակույթը և լեզուն:
«Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները։
Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ,
հարցադրումներ, օրինաչափություններ:
Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ,
օրինաչափություններ:
Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002:
Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004:
Кравченко А. И. Культурология, М., 2003.
Розин В.М. Культурология. М., 1998.

5. Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press,
2001.
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2. Կրոնագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.
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6. 3-րդ՝ աշնանային կամ 4-րդ՝
գարնանային

7. Ստուգարք

3. 2 կրեդիտ

8. դասընթացի նպատակ(ներ)ը] Դասընթացի նպատակն է՝
տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների
առաջացման, ձևավորման և զարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում
դերակատարության մասին, ծանոթացնել,
տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, դրանց դասակարգման
սկզբունքների, օրինաչափությունների, առանձնահատկությունների, Հայոց եկեղեցու
հիմնական առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
ծանոթանալ ժամանակակից ավանդական և ոչ ավանդական կրոնների աշխարհայացքային
և
դավանաբանական
հիմնարար
սկզբունքներին
և
պաշտամունքային
առանձնահատկություններին,
դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնելու կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության մեջ,
նկարագրելու ժամանակակից կրոնների և կրոնի պատմական ձևերի ձևավորման ու
զարգացման պատմությունը, ազգային և համաշխարհային կրոնների բնութագիրը,
գլխավոր առանձնահատկություններն ու հիմնական գծերը, ոչ ավանդական կրոնների
առանձնահատկությունները և դասակարգումը,
լուսաբանելու
Հայոց
եկեղեցու
պատմությունը,
դավանաբանական
առանձնահատկությունները և ՀՀ արդի կրոնական իրավիճակը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
հասկանալու և վերլուծելու կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը,
դասակարգելու կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները, խմբավորելու և
համեմատելու տարբեր կրոններ,
բացահայտելու
և
վերլուծելու
ժամանակակից
կրոնների
աշխարհայացքային,
ծիսապաշտամունքային, դավանաբանական առանձնահատկությունները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,
վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, գրագետ քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել առօրյա

մարտահրավերները։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում
քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
ուսանողները
լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում
քննարկումներին:
ուսանողներին
հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի
կառուցվածքը, բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաների համակարգը։ «Կրոն» հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և
պատմական ձևերի դասակարգման սկզբունքները։ Կրոնի վաղ ձևերը: Նախնադարյան (վաղ)
հավատալիքներ. Դիցաբանություն և կրոն: Բազմաստվածություն և միաստվածություն։ Հայոց
դիցաբանություն: Ազգային և համաշխարհային կրոնների սահմանումն ու համառոտ
բնութագիրը: Ժամանակակից ազգային կրոններ: Կրոնը ժամանակակից աշխարհում:
Հնդկաստանի ազգային կրոնները (հինդուրիզմ, ջայնիզմ, սիկհիզմ), Չինաստանի և ճապոնիայի
ազգային կրոնները, (դաոսականություն, կոնֆուցիականություն, սինտո), Հուդայականության
էությունը և բնութագրիչ առանձնահատկությունները։ Բուդդայականության առաջացումը և
զարգացումը, դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները,
հիմնական ուղղությունները: Քրիստոնեության առաջացումը և զարգացումը: Քրիստոնեության
դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Ուղղափառություն.
Կաթոլիկություն.

Բողոքականություն,

բողոքական

ավանդական

և

ոչ

ավանդական

հարանվանություններ, Հայոց եկեղեցու դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկությունները: Իսլամի առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական և
ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները:
Հայաստանի Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։
История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.
Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013.
Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.
Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012.
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2. Հոգեբանության հիմունքներ
5. դաս.-15 ժամ, գործ. – 15 ժամ

3. 2 կրեդիտ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. Ստուգարք

Դասընթացի նպատակն է`
մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային մեխանիզմների,
օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը,
ժամանակակից հոգեբանության ուղղություններին, դրանց կիրառման ոլորտներին
ծանոթացումը,
հոգեբանական կրթվածության և մշակույթի զարգացումը:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և
դրսևորման մեխանիզմները և օրինաչափությունները,
սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը,
սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական
ուղղությունները, մոտիվացիայի տեսությունները,
ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու
հաղորդակցման հոգեբանական հիմքերը,
ներկայացնել փոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ
աշխատելու հիմնական սկզբունքները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ
աշխատանքներում,
կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական գործունեությունը
հաշվի առնելով անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները,
կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության
ժամանակ:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
տիրապետել գիտական գրականության հետ աշխատելու հմտություններին
կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները,
օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի
իմացությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, գրագետ քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել առօրյա
մարտահրավերները։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել
դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները)
դասախոսություն,
սեմինար պարապմունք,
քննարկում,
պրակտիկ աշխատանքներ,

հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային
կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից
հոգեբանության ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և
մեթոդիկաները: Հոգեբանության բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական
հիմքերը:
Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ:
3.Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի տեսությունները:
Միջանձնային ընկալում, միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն:
Հաղորդակցում: Գործարար հաղորդակցման հոգեբանական մոտեցումները:
Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991, 512 էջ
Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ., Եր. ԵՊՀ
հրատ. 2010, 204 էջ
Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002.
Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара:
“Бахрар-М”, 2002
Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf

1. 0404/Բ01

2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր

3. 2 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-30 ժամ
6. 4-րդ՝ գարնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել
հումանիտար
և
սոցիալ-տնտեսագիտական
մասնագիտությունների
ուսանողներին բնագիտական գրագիտության հիմունքներին XXI դարի մակարդակով,
ապագա մասնագետին ուսանել բնագիտության, մաթեմատիկայի և հումանիտար գիտությունների ուսումնասիրման առարկաների ու մեթոդաբանության ընդհանրություններն ու
տարբերությունները`
զանազան
մոլորություններից,
նախապաշարմունքներից,
սնահավատություններից և, ընդհանրապես, փսևդոգիտությունից զերշ պահելու նպատակով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնել բնագիտության հիմնական սկզբունքներն և հայեցակարգերը,
մեկնաբանել գիտության տարբեր բնագավառների ուսումնասիրման մեթոդաբանության
ընդհանրություններն ու տարբերությունները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կիրառել
ձեռք բերած գիտելիքները հետագա մասնագիտական գործունեության
ընթացքում,
կանխարգելել հումանիտար և տեխնածին աղետները
հանգեցնել տարբեր երևույթները պարզ նկարագրական մոդելների և վերլուծել, գ.
ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել քննարկումներին
ինքնուրույն զբաղվելու գիտական աշխատանքով և դասավանդել մասնագիտացման
որոշ դասընթացներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, գրագետ քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել առօրյա
մարտահրավերները։
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
Անհատական
ռեֆերատներ
և
դրանց
միասնական
քննարկում
սեմինար
պարապմունքների ժամանակ,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքային. Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Ընդհանուր դրույթներ: Թեմա 2` Բնագիտության գիտական մեթոդները: Թեմա 3`
Բնագիտությունը և մաթեմատիկան: Թեմա 4` Ֆիզիկական պատկերացումները և նրանց էվոլյուցիան: Թեմա 5` Տիեզերագիտական կոնցեպցիաներ: Թեմա 6` Քիմիական հիմնախնդիրներ:
Թեմա 7`Բիոէթիկայի ներածություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Լ. Ս.Ասլանյան, Հ. Ս. Կարայան. Ժամանակակից բնագիտության հայեցակարգերը, Երևան,
2011թ.:
С. Н. Карпенков. Концепции современного естествознания. М. Академический проект. 2006.
В. В. Свиридов. Концепции современного естествознания. Питер, 2005.
В. А. Канке. Концепции современного естествознания.М. Логос. 2002
Д. А. Симонов. Концепции современного естествознания в вопросах и ответах. М. Проспект,2005.
А. В. Волошинов. Математика и искусство. М. Просвещение.2000.
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2. Մաթեմատիկական անալիզի ներածություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-2

6. 1-ին աշնանային

7 Եզրափակիչ գնահատումով

3. 5 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի ներածական մասը՝ ֆունկցիա, ֆունկցիայի
հատկություններ, տարրական ֆունկցիաներ, հաջորդականություն։
[դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ
կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
բացատրել բազմությունների հետ գործողությունները, իրական թվերի
հատկությունները,
ներկայացնել ֆունկցիաների հիմնական հատկությունները,
նկարագրել տարրական ֆունկցիաները, նրանց գրաֆիկները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կատարել գործողությունների բազմությունների հետ,
կիրառել տարրական ֆունկցիաների հատկությունները զանազան խնդիրներում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.ներկայացնել մաթեմատիկական առարկաների՝ մաթեմատիկական անալիզ, հանրահաշիվ
և երկրաչափություն, հավանականությունների տեսություն և վիճակագրություն, դիֆերենցիալ
հավասարումներ և մաթեմատիկական ֆիզիկա, հիմնական դրույթները,
Բ6.դասավանդել տեսական և կիրառական մեխանիկա, մաթեմատիկա միջնակարգ և միջին
մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում,
Գ1.օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2.վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել
հնարավորությունները և անել հետևություններ,

դրանց

լուծման

համար

անհրաժեշտ

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական պարապմունք
ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բազմություններ, գործողություններ բազմությունների հետ: Ռացիոնալ և իռացիոնալ թվեր,
հատկություններ:

Բազմությունների

դեկարտյան

արտադրյալ,

կարգավորություններ,

զուգորդություններ: Բաց և փակ բազմություններ: Թվային բազմությունների եզրեր, ճշգրիտ
եզրեր: Ֆունկցիա, պատկեր, նախապատկեր, ֆունկցիայի տրման եղանակներ, գրաֆիկ։
Մոնոտոն ֆունկցիաներ, զույգ և կենտ ֆունկցիաներ, պարբերական ֆունկցիաներ։
Տարրական ֆունկցիաներ, հատկությունները, գրաֆիկները: Բարդ ֆունկցիա, հակադարձ
ֆունկցիա:

Հաջորդականություններ,

տրման

եղանակները,

հատկությունները։

Հաջորդականության սահման։
Հիմնական գրականության ցանկ.
Ôèõòåíãîëüö Ã.Ì. Êóðñ äèôôåðåíöèàëüíîãî è èíòеãðàëüíîãî èñ÷èñëåíèÿ,
Վ. Մուսոյան, Մաթեմատիկական անալիզ, 1-2, ԵՊՀ 2014,
Լ. Գալստյան Բարձրագույն մաթեմատիկա, մաս 1, ԵՊՀ 2012,
¶¨áñ·Û³Ý ¨ áõñÇßներ, Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½Ç ËÝ¹ñ³·Çñù, 1-2, 2016։

1. 0104/Բ02

2.Վերլուծական երկրաչափություն

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ․
5․ դաս․-2, գործ․-2
6. 1-ին աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով
Դասընթացի նպատակն է՝
Ներմուծել կոորդինատական համակարգեր հարթության վրա և տարածության մեջ:
Գրել ուղղի և հարթության հավասարումները դրանց տրման տարբեր եղանակների
դեպքում:
Ստանալ էլիպսի, հիպերբոլի և պարաբոլի կանոնական հավասարումները և
ուսումնասիրել դրանց հատկությունները:
Ներկայացնել երկրորդ կարգի հանրահաշվական մակերևույթները հատույթների
միջոցով:
Ծանոթացնել երկրորդ կարգի մակերևույթների ծնիչների գաղափարին:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
լուսաբանելու վեկտորներին սկալյար, վեկտորական և խառը արտադրյալները,
ներկայացնելու ուղղի, հարթության հավասարումները դրանց տրման տարբեր
եղանակների դեպքում,
ներկայացնելու երկրորդ կարգի հանրահաշվական կորերի և մակերևույթների
հիմնական հատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կիրառելու վեկտորական հանրահաշիվը երկրաչափական խնդիրներ լուծելիս,
լուծելու խնդիրներ ուղղի և հարթության վերաբերյալ,
գտնելու էլիպսի, հիպերբոլի և պարաբոլի հավասարումները հայտնի պարամետրների
միջոցով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. համակարգելու և վերլուծելու ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.ներկայացնել
մաթեմատիկական առարկաների՝ մաթեմատիկական
անալիզ,
հանրահաշիվ և երկրաչափություն, հավանականությունների տեսություն և վիճակագրություն,
դիֆերենցիալ հավասարումներ և մաթեմատիկական ֆիզիկա, հիմնական դրույթները,
Բ1.օգտվել գիտական գրականությունից, դիտարկել տեսական և կիրառական մեխանիկայի

խնդիրներ, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել մեխանիկայի խնդիրների
լուծման համար ,
Գ5.շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մեխանիկայի, մեխանիկայի և կիրառական
մաթեմատիկայի, մաթեմատիկայի, ֆինանսական և ակտուարական մաթեմատիկայի,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների,
տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ,
ինքնուրույն աշխատանք,
գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն գնահատականով:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կոորդինատական համակարգեր հարթության վրա և տարածության մեջ,
Վեկտորական հանահաշվի տարրերը,
Ուղիղը հարթության վրա և տարածության մեջ,
Հարթության հավասարումը,
Երկրորդ կարգի հանրահաշվական կորեր ( Էլիպս, հիպերբոլ, պարաբոլ ),
Երկրորդ կարգի հանրահաշվական մակերևույթներ ( Էլիպսոիդ, հիպերբոլոիդներ,
պարաբոլոիդներ, գլան, կոն):
Հիմնական գրականության ցանկ.
П.С.Александров, Лекции по аналитической геометрии, ,,Наука,, М., 1968.
М.М.Постников, Аналитическая геометрия, ,,Наука,, М., 1986.
П.С.Моденов, А.С.Пархоменко, Сборник задач по аналитической геометрии, ,,Наука,, М.
1976.
Վ.Ա. Փիլիպոսյան, Հ.Հ. Օհնիկյան, Վերլուծական երկրաչափության խնդրագիրք,
առաջին մաս, Երևան 2012.
Վ.Ա. Փիլիպոսյան, Հ.Հ. Օհնիկյան, Վերլուծական երկրաչափության խնդրագիրք,
երկրորդ մաս, Երևան 2012.

1. 0104/Բ03

2. Դիսկրետ մաթեմատիկա

4. 2 ժամ/շաբ

5. գործ. -2

6. 1-ին աշնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 2 ECTS
կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել բազմություների հետ կատարվող գործողությունները, n-տեղանի
հարաբերության, համարժեքության հարաբերության, կարգի գաղափարները,
ֆունկցիայի, բազմության հզորության գաղափարները,
մատուցել ալգորիթմի գաղափարը, կոմբինատորիկայի տարրերը, գրաֆների

տեսության հիմնական գաղափարները,
ներկայացնել պրոպոզիցիոնալ տրամաբանության և բուլյան ֆունկցիաների
կիրառությունները։
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
լուսաբանելու բազմություների հետ կատարվող գործողությունները,
բացատրելու համարժեքության հարաբերության, կարգի գաղափարները,
բացատրելու Էվկլիդեսի ալգորիթմը ամբողջ թվերի համար,
ներկայացնելու զուգորդությունների, կարգավորությունների հիմնական
հատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
գտնելու բազմությունների հատումը միավորումը, հզորությունը,
կիրառելու Էվկլիդեսի, Գաուսի և այլ ալգորիթմներ,
կիրառելու կոմբինատորիկայի տարրերը,
կիրառելու հարթ գրաֆի հայտանիշը և Էյլերի բանաձևը, որոշելու գրաֆների
տեսակները,
կառուցելու բուլյան ֆունկցիայի դիզյունկտիվ և կոնյունկտիվ նորմալ ձևերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. վերլուծելու առկա խնդիրները և առաջարկելու դրանց լուծման եղանակներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.ներկայացնել
մաթեմատիկական առարկաների՝ մաթեմատիկական
անալիզ,
հանրահաշիվ և երկրաչափություն, հավանականությունների տեսություն և վիճակագրություն,
դիֆերենցիալ հավասարումներ և մաթեմատիկական ֆիզիկա, հիմնական դրույթները,
Ա7.ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական դրույթները,
Բ6.դասավանդել տեսական և կիրառական մեխանիկա, մաթեմատիկա

միջնակարգ և միջին

մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում,
Գ2.վերլուծել

առկա խնդիրները և գնահատել

դրանց լուծման համար անհրաժեշտ

հնարավորությունները և անել հետևություններ,
Գ4.մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում
տրամաբանություն:

են

ռացիոնալ

մտածողություն,

վերլուծական

ունակություններ,

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունքներ,
ինքնուրույն աշխատանք ։
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 10 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բազմություներ և գործողություններ դրանց հետ, հարաբերություններ բազմության վրա,
հզորություն, կոմբինատորիկայի տարրերը, գրաֆների տեսության տարրեր,
պրոպոզիցիոնալ տրամաբանություն և բուլյան ֆունկցիաներ։
Հիմնական գրականության ցանկ.
K.H.Rosen, Discrete Mathematics and its Applications, Mc. Graw Hill, 2012.
R.L. Graham, D.E. Knuth, O. Patashnik, Concrete mathematics, 2015.

3. Edward R. Scheinerman, Mathematics։ A Discrete Introduction. 2013.

1․ 0104/Բ04

2. Բարձրագույն հանրահաշիվ 1

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործն.-2

6. 1-ին աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով

3. 4 ECTS
կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել գծային հավասարումների համակարգի լուծման ալգորիթմներ,
ծանոթացնել կոմպլեքս թվերի, մատրիցների հետ կատարվող գործողություններին,
ներկայացնել տեղադրությունների բազմապատկման, նշանի գաղափարները և դրանց
հատկությունները,
մատուցել որոշիչի գաղափարը, հատկությունները, դրանց հաշվման եղանակներն ու
կիրառությունները,
ծանոթացնել մատրիցի հակադարձի հասկացությանը, հաշվման ալգորիթմներին,
կիրառություններին։
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնելու գծային հավասարումների համակարգերի լուծման ալգորիթմներ,
լուսաբանելու կոմպլեքս թվերի, մատրիցների, տեղադրությունների հետ կատարվող
գործողությունները,
նկարագրելու որոշիչի հաշվման ալգորիթմները,
բացատրելու մատրիցի հակադարձի հաշվման ալգորիթմները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
լուծելու գծային հավասարումների համակարգեր,
հաշվելու մատրիցների, կոմպլեքս թվերի արտադրյալը, գումարը, տեղադրությունների
արտադրյալը, նշանը,
հաշվելու որոշիչներ,
գտնելու մատրիցի հակադարձը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. մոդելավորելու մասնագիտության խնդիրները հանրահաշվի մեթոդներով։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.ներկայացնել
մաթեմատիկական առարկաների՝ մաթեմատիկական
անալիզ,
հանրահաշիվ և երկրաչափություն, հավանականությունների տեսություն և վիճակագրություն,
դիֆերենցիալ հավասարումներ և մաթեմատիկական ֆիզիկա, հիմնական դրույթները,
Բ3.կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրներ լուծելու համար,
Բ6.դասավանդել տեսական և կիրառական մեխանիկա, մաթեմատիկա

միջնակարգ և միջին

մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում,
Գ1.օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,

Գ2.վերլուծել
առկա խնդիրները և գնահատել
հնարավորությունները և անել հետևություններ,

դրանց լուծման համար անհրաժեշտ

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ,
ինքնուրույն աշխատանք,
գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն գնահատականով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
կոմպլեքս թվեր,
գծային հավասարումների համակարգեր,
տեղափոխություններ և տեղադրություններ,
մատրիցներ և որոշիչներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
E.B.Vinberg, A Course in Algebra. 2003.
Кострикин А.И. Введение в алгебру. Ч. 1,2,3. М., Физико-математическая литература,
2004.
Фадеев Д.К. Лекции по алгебре , изд. «Лань» 2007.
Աթաբեկյան Վ., Հանրահաշվի ներածություն, ԵՊՀ, 2005:
Մովսիսյան Յու., Հանրահաշիվ և թվերի տեսություն, 2015:

1. 0104/Բ05

2. Բարձրագույն հանրահաշիվ – 2

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, գործն.-2
6. 1-ին գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով
Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել բազմանդամների հետ կատարվող գործողություններին, մնացորդով
բաժանման ալգորիթմին,
բացատրել ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարի և ամենափոքր ընդհանուր
բազմապատիկի գաղափարները, Էվկլիդեսի ալգորիթմը,
ծանոթացնել թվաբանության հիմնական թեորեմին, բազմանդամը պարզ
արտադրիչների վերլուծելու, բազմանդամի արմատի պատիկությունը որոշելու
հնարավորությանն ու մեթոդներին,
ներկայացնել գծային տարածության գաղափարը, հիմանական հատկությունները,
ծանոթացնել վեկտորների համակարգի գծային անկախության, հենքի,
չափողականության գաղափարներին,
ներկայացնել ենթատարածությունների գումարը, ուղիղ գումարը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

բացատրելու մնացորդով բաժանման ալգորիթմը,
ներկայացնելու ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարի և ամենափոքր ընդհանուր
բազմապատիկի գաղափարները, Էվկլիդեսի ալգորիթմը,
լուսաբանելու բազմանդամը պարզ արտադրիչների վերլուծելու, բազմանդամի արմատի
պատիկությունը որոշելու հնարավորությունն ու մեթոդները,
ներկայացնելու գծային տարածության գաղափարը, հատկությունները,
լուսաբանելու վեկտորների գծային անկախության, հենքի, չափողականության
գաղափարները,
բացատրելու ենթատարածությունների գումարը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կատարելու մնացորդով բաժանում,
կիրառելու ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար գտնելու Էվկլիդեսի ալգորիթմը․
բազամանդամը վերլուծելու պարզ արտադրիչների, գտնելու արամատի
պատիկությունը,
որոշելու վեկտորների համակարգի գծային կախվածությունը,
հաշվելու ենթատարածության չափողականութունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. մոդելավորելու մասնագիտության խնդիրները հանրահաշվի մեթոդներով։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.ներկայացնել
մաթեմատիկական առարկաների՝ մաթեմատիկական
անալիզ,
հանրահաշիվ և երկրաչափություն, հավանականությունների տեսություն և վիճակագրություն,
դիֆերենցիալ հավասարումներ և մաթեմատիկական ֆիզիկա, հիմնական դրույթները,
Բ3.կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրներ լուծելու համար,
Բ6.դասավանդել տեսական և կիրառական մեխանիկա, մաթեմատիկա

միջնակարգ և միջին

մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում,
Գ1.օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2.վերլուծել

առկա խնդիրները և գնահատել

դրանց լուծման համար անհրաժեշտ

հնարավորությունները և անել հետևություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ,
ինքնուրույն աշխատանք,
գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գործողություններ բազմանդամների հետ, մնացորդով բաժանում, Էվկլիդեսի ալգորիթմը,
ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար, բազմանդամնի արժեք և արմատ, գծային

տարածությունների հիմնական հատկությունները, վեկտորների համակարգի ռանգ,
տարածության չափողականություն, ենթատարածությունների գումար։
Հիմնական գրականության ցանկ.
E.B.Vinberg, A Course in Algebra. 2003.
Кострикин А.И. Введение в алгебру. Ч. 1,2, М., Физико-математическая литература, 2004.
Фадеев Д.К. Лекции по алгебре , изд. «Лань» 2007.
Աթաբեկյան Վ., Հանրահաշվի ներածություն, ԵՊՀ, 2005:
Մովսիսյան Յու., Հանրահաշիվ և թվերի տեսություն, 2015:

1. 0101/Բ06

2. Մաթեմատիկական անալիզ - 1

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, գործ.-3

6. 1-ին գարնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել հաջորդականության, ֆունկցիայի սահմանների, անընդհատության, ածանցյալի գաղափարները։
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնել ֆունկցիայի սահմանի, անընդհատության և ածանցյալի հիմնական
հատկությունները,
ձևակերպել դիֆերենցիալ հաշվի հիմնական թեորեմները, բ.
գործնական մասնագիտական կարողություններ
հաշվել ֆունկցիաների սահմաններն ու ածանցյալները,
հետազոտել ֆունկցիան,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.
ունակ կլինի մոդելավորել և լուծել էքստրեմումի խնդիրներ ածանցյալի օգնությամբ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.ներկայացնել

մաթեմատիկական

առարկաների՝

մաթեմատիկական

անալիզ,

հանրահաշիվ և երկրաչափություն, հավանականությունների տեսություն և վիճակագրություն,
դիֆերենցիալ հավասարումներ և մաթեմատիկական ֆիզիկա, հիմնական դրույթները,
Բ1.օգտվել գիտական գրականությունից, դիտարկել տեսական և կիրառական մեխանիկայի
խնդիրներ, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել մեխանիկայի խնդիրների
լուծման համար ,
Բ6.դասավանդել տեսական և կիրառական մեխանիկա, մաթեմատիկա

միջնակարգ և միջին

մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում,
Գ1.օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական պարապմունք

3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ֆունկցիայի սահմանը, հատկությունները։ Ֆունկցիայի անընդհատությունը։ Ֆունկցիայի
ածանցյալ, հատկությունները։ Դիֆերենցիալ հաշվի հիմնական թեորեմները։ Ֆունկցիայի
հետազոտումն ածանցյալի միջոցով։
Հիմնական գրականության ցանկ.
Ôèõòåíãîëüö Ã.Ì. Êóðñ äèôôåðåíöèàëüíîãî è èíòеãðàëüíîãî èñ÷èñëåíèÿ, М., 2001.
Վ. Մուսոյան, Մաթեմատիկական անալիզ, 1-2, ԵՊՀ 2014,
Լ. Գալստյան Բարձրագույն մաթեմատիկա, մաս 1, ԵՊՀ 2012,
¶¨áñ·Û³Ý ¨ áõñÇßներ, Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½Ç ËÝ¹ñ³·Çñù, 1-2, 2016։

1. 0101/Բ09

2. Մաթեմատիկական անալիզ - 2

3. 9 ECTS
կրեդիտ

4. 8 ժամ/շաբ.

5. դաս.-4, գործ.-4

6. 2-րդ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով

Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել անորոշ և որոշյալ ինտեգրալներին և նրանց կիրառություններին,
n
ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի տարրերը R -ում։
Դասընթացի ավարտին ուսանողը`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
կիմանա անորոշ և որոշյալ ինտեգրալների հիմնական հատկությունները,
կիմանա դիֆերենցիալ հաշվի տարրերը բազմաչափ դեպքում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կկարողանա հաշվել ինտեգրալներ,
ունակ կլինի կիրառել ինտեգրալը մակերես, ծավալ հածվելու համար,
կկարողանա հետազոտել մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.
ունակ կլինի մոդելավորել և լուծել խնդիրներ ինտեգրալի օգնությամբ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.ներկայացնել

մաթեմատիկական

առարկաների՝

մաթեմատիկական

անալիզ,

հանրահաշիվ և երկրաչափություն, հավանականությունների տեսություն և վիճակագրություն,
դիֆերենցիալ հավասարումներ և մաթեմատիկական ֆիզիկա, հիմնական դրույթները,
Բ1.օգտվել գիտական գրականությունից, դիտարկել տեսական և կիրառական մեխանիկայի
խնդիրներ, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել մեխանիկայի խնդիրների
լուծման համար ,
Բ6.դասավանդել տեսական և կիրառական մեխանիկա, մաթեմատիկա

միջնակարգ և միջին

մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում,

Գ1.օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական պարապմունք
ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Նախնական ֆունկցիա, անորոշ ինտեգրալ, որոշյալ իտեգրալ, մի քանի փոփոխականի
ֆունկցիաների սահմանը, անընդհատությունը, ածանցյալը, դիֆերեցիալ և նրանց
հատկություննյերը։
Հիմնական գրականության ցանկ.
Ôèõòåíãîëüö Ã.Ì. Êóðñ äèôôåðåíöèàëüíîãî è èíòеãðàëüíîãî èñ÷èñëåíèÿ, М., 2001.
Վ. Մուսոյան, Մաթեմատիկական անալիզ, 1-2, ԵՊՀ 2014,
Լ. Գալստյան Բարձրագույն մաթեմատիկա, մաս 1, ԵՊՀ 2012,
¶¨áñ·Û³Ý ¨ áõñÇßներ, Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½Ç ËÝ¹ñ³·Çñù, 1-2, 2016։
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2. Մաթեմատիկական անալիզ - 3

3. 9 ECTS
կրեդիտ

4. 8 ժամ/շաբ.

5. դաս.-4, գործ.-4

6. 2-րդ գարնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով

Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի հիմնական հատկությունները,
ծանոթացնել Թեյլորի և Ֆուրիեի շարքերին,
ուսումնասիրել կորագիծ և մակերևույթային ինտեգրալները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը `

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

կհասկանա թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի գումարների գաղափարները, անիսկական
ինտեգրալի էությունը
2. կիմանա թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի, Ֆուրիեի շարքերի, կորագիծ և մակերևույթային
ինտեգրալների հատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կկարողանա հետազոտել շարքի զուգամիտությունը, պարզել ֆունկցիոնալ շարքի
գումարի ֆունկցիոնալ հատկությունները,
2. ունակ կլինի վերլուծել տարրական ֆունկցիաները Թեյլորի և Ֆուրիեի շարքերի։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.ներկայացնել

մաթեմատիկական

առարկաների՝

մաթեմատիկական

անալիզ,

հանրահաշիվ և երկրաչափություն, հավանականությունների տեսություն և վիճակագրություն,
դիֆերենցիալ հավասարումներ և մաթեմատիկական ֆիզիկա, հիմնական դրույթները,

Բ1.օգտվել գիտական գրականությունից, դիտարկել տեսական և կիրառական մեխանիկայի
խնդիրներ, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել մեխանիկայի խնդիրների
լուծման համար ,
Բ6.դասավանդել տեսական և կիրառական մեխանիկա, մաթեմատիկա միջնակարգ և միջին
մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում,
Գ1.օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
2. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի հատկությունները, աստիճանային և Թեյլորի շարքեր,
Ֆուրիեի շարքեր, կորագիծ և մակերևույթային ինտեգրալներ, դրանց հատկությունները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ôèõòåíãîëüö Ã.Ì. Êóðñ äèôôåðåíöèàëüíîãî è èíòеãðàëüíîãî èñ÷èñëåíèÿ, М., 2001.
2. Վ. Մուսոյան, Մաթեմատիկական անալիզ, 1-2, ԵՊՀ 2014,
3. Լ. Գալստյան Բարձրագույն մաթեմատիկա, մաս 1, ԵՊՀ 2012,
4. ¶¨áñ·Û³Ý ¨ áõñÇßներ, Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½Ç ËÝ¹ñ³·Çñù, 1-2, 2016։
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2. Դիֆերենցիալ հավասարումներ 1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.- 2

6. 2-րդ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ուսանողին դիֆերենցիալ հավասարումների համար Կոշու խնդրի դրվածքին և
գծային հավասարումների լուծումների հատկություններին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն՝
ներկայացնել գոյության և միակության թեորեմները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ՝
լուծել պարզագույն դիֆերենցիալ հավասարումներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.ներկայացնել

մաթեմատիկական

առարկաների՝

մաթեմատիկական

անալիզ,

հանրահաշիվ և երկրաչափություն, հավանականությունների տեսություն և վիճակագրություն,
դիֆերենցիալ հավասարումներ և մաթեմատիկական ֆիզիկա, հիմնական դրույթները,

Բ1.օգտվել գիտական գրականությունից, դիտարկել տեսական և կիրառական մեխանիկայի
խնդիրներ, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել մեխանիկայի խնդիրների
լուծման համար ,
Բ6.դասավանդել տեսական և կիրառական մեխանիկա, մաթեմատիկա

միջնակարգ և միջին

մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում,
Գ1.օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ5.շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մեխանիկայի, մեխանիկայի և կիրառական
մաթեմատիկայի,

մաթեմատիկայի,

ֆինանսական

և

ակտուարական

մաթեմատիկայի,

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների,
տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. գործնական պարապմունքներ
3. ինքնությույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
2. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կոշու խնդրի լուծման գոյության և միակության մասին թեորեմներ դիֆերենցիալ
հավասարումների նորմալ համակարգի համար։ Բացահայտ լուծվող դիֆերենցիալ
հավասարումներ։ Գծային դիֆերենցիալ հավասարումներ և համակարգեր:Համասեռ
հավասարումների հիմնարար համակարգի գոյությունը և հատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ղազարյան Հ.Գ.,Հովհաննիսյան Ա.Հ.,Հարությունյան Տ.Ն,Կարապետյան Գ.Ա.,
Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ, Երևան, 2002
2. Понтрягин Л.С., Обыкновенные дифференциальные уравнения,М., Наука, 1982
3. Бибиков Ю. Н., Курс обыкновенных дифференциальных уравнений, Высшая школа, 1991
4. Ղազարյան Հ.Գ., Հովհաննիսյան Ա.Հ,Մամիկոնյան Ֆ.Հ., Կարապետյան Գ.Ա., Սովորական
դիֆերենցիալ հավասարումներ (խնդրագիրք), Երևան, 1989
5. Филиппов А.Ф., Сборник задач по дифференциальным уравнениям, М., Наука, 2000
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2. Դիֆերենցիալ հավասարումներ 2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, գործ.- 2
6. 2-րդ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել ուսանողին եզրային խնդիրներին և նրանց կիրառություններին,
 ծանոթացնել կայունունության հատկությանը
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
պարզել հավասարակշռության դիրքի կայունության հարցը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
հաշվել պարզագույն եզրային խնդիրների սեփական արժեքները և սեփական
ֆունկցիաները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.ներկայացնել

մաթեմատիկական

առարկաների՝

մաթեմատիկական

անալիզ,

հանրահաշիվ և երկրաչափություն, հավանականությունների տեսություն և վիճակագրություն,
դիֆերենցիալ հավասարումներ և մաթեմատիկական ֆիզիկա, հիմնական դրույթները,
Բ1.օգտվել գիտական գրականությունից, դիտարկել տեսական և կիրառական մեխանիկայի
խնդիրներ, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել մեխանիկայի խնդիրների
լուծման համար ,
Բ6.դասավանդել տեսական և կիրառական մեխանիկա, մաթեմատիկա

միջնակարգ և միջին

մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում,
Գ1.օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ5.շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մեխանիկայի, մեխանիկայի և կիրառական
մաթեմատիկայի, մաթեմատիկայի, ֆինանսական և ակտուարական մաթեմատիկայի,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների,
տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. գործնական պարապմունքներ
3. ինքնությույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
2. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Եզրային խնդիրներ: Գծային անհամասեռ եղրային խնդրի լուծումը համապատասխան
համասեռ խնդրի հիմնարար համակարգի միջոցով:Գրինի ֆունկցիա։ Կոշու խնդրի լուծման
կախվածությունը պարամետրերից, սկզբնական պայմաններից և հավասարման աջ մասից։
Դինամիկ(ինքնավար) համակարգեր:Կայունություն: Լյապունովի թեորեմը
հավասարակշռության դիրքի ասիմպտոտիկ կայունության մասին։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Ղազարյան Հ.Գ.,Հովհաննիսյան Ա.Հ.,Հարությունյան Տ.Ն,Կարապետյան Գ.Ա.,
Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ, Երևան, 2002
2. Понтрягин Л.С., Обыкновенные дифференциальные уравнения, М., Наука, 1982
3.
Бибиков Ю. Н., Курс обыкновенных дифференциальных уравнений, Высшая школа, 1991
4. Ղազարյան Հ.Գ., Հովհաննիսյան Ա.Հ,Մամիկոնյան Ֆ.Հ., Կարապետյան Գ.Ա.,
Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ (խնդրագիրք),Երևան, 1989
5. Филиппов А.Ф., Сборник задач по дифференциальным уравнениям, М., Наука, 2000
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2.Դիֆերենցիալ երկրաչափություն և թենզորական անալիզի
տարրեր
5. դաս. -2, գործն.-1

4. 3 ժամ/շաբ.

6. 2-րդ գարնանային

3. 3 ECTS
կրեդիտ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել մաթեմատիկական անալիզի կիրառություններին երկրաչափության մեջ,
 ներմուծել կորերի տեսության հիմնական գաղափարները` շոշափող, կորություն, ոլորում և
այլն,
 մակերևույթների առաջին և երկրորդ քառակուսային ձևերի միջոցով տալ մակերևույթների
տեսության կարևոր գաղափարները,
 մատուցել մակերևույթների ներքին երկրաչափությունը,
 ներմուծել տենզոր, ծանոթացնել թենզորական անալիզի տարրերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանել կորի շոշափող և նորմալ, կորի կորություն և ոլորում,
2. սահմանել մակերևույթների ասիմպտոտական գծեր, կորության գծեր, բացատրել
Ռոդրիգեսի և Դյուպենի թեորեմները,
3. լրիվ կորության միջոցով դասակարգել հաստատուն կորության մակերևույթները,
4. սահմանել տենզոր:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գտնել շոշափողի և նորմալի հավասարումները կորի տրման տարբեր եղանակների
դեպքում,
2. գտնել մակերևույթի գլխավոր ուղղությունները, ասիմպտոտական գծերը, լրիվ և միջին
կորությունները,
3. գտնել մակերևույթների գեոդեզիկ գծերը,
4. կատարել գործողություններ տենզորների հետ,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. վերլուծել առարկայի խնդիրները և առաջարկել դրանք ընդհանրացնել բազմաչափ
տարածություններում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.ներկայացնել
մաթեմատիկական առարկաների՝ մաթեմատիկական
անալիզ,
հանրահաշիվ և երկրաչափություն, հավանականությունների տեսություն և վիճակագրություն,
դիֆերենցիալ հավասարումներ և մաթեմատիկական ֆիզիկա, հիմնական դրույթները,
Բ1.օգտվել գիտական գրականությունից, դիտարկել տեսական և կիրառական մեխանիկայի
խնդիրներ, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել մեխանիկայի խնդիրների
լուծման համար ,
Բ2.կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ,
Գ2.վերլուծել

առկա

խնդիրները

և

գնահատել

հնարավորությունները և անել հետևություններ,

դրանց

լուծման

համար

անհրաժեշտ

Գ4.մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են ռացիոնալ մտածողություն, վերլուծական ունակություններ,
տրամաբանություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կորերի տեսություն
2. Մակերևույթների տեսություն
3. Մակերևույթների ներքին երկրաչափություն
4. Թենզորական անալիզի տարրեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Погорелов А.В. Дифференциальная геометрия. М., Наука, 1969.
2. Позняк Э.Г., Шикин Е.В. Дифференциальная геометрия. М.,УРСС,2003.
3. Рашевский П.К. Курс дифференциальной геометрин. М.,УРСС, 2014.
4. Мищенко А.С., Фоменко А.Т. Краткий курс дифференциальной геометрии и
топологии. М., УРСС, 2016.
5. Постников М.М. Лекции по геометрии: Дифференциальная геометрия. M.,УРСС,
2017.
6. Кованцов Н.И. и др. Дифференциальная геометрия, топология, тензорный анализ.
Сборник задач. Киев, Вища школа, 1982.
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2. Հավանականությունների տեսություն-1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2, գործն. – 2
6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել հավանականությունների տեսության հիմնական մեթոդների հետ,
 սովորեցնել ուսանողներին կիրառել հավանականությունների տեսության մեթոդները
գործնական խնդիրներ լուծելու համար,
 ձևավորել հավանականային մտածելակերպ, որը կօգնի ուսանողներին կառուցել
պատահական երևույթները նկարագրող հավանականային մոդելներ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ, կկարողանա կիրառել տարբեր տիպի
հավանականային մոդելներ,
2. հասկանալու տարբեր տիպի բաշխումների կիրառումը հավանականային մոդելների
կառուցման ժամանակ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

օգտագործելու համապատասխան հավանականային մոդելները առաջարկված
խնդիրները լուծելու համար,
2. վերլուծելով առկա տվյալները կառուցել բաշխման ֆունկցիայի տեսքը,
3. կարողանալու արդյունավետորեն օգտագործել կցման արտաքսման սկզբունքը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

վերլուծելով առաջարկված խնդիրը ստեղծագործաբար կիրառել հավանականային
եղանակներ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.ներկայացնել
մաթեմատիկական առարկաների՝ մաթեմատիկական
անալիզ,
հանրահաշիվ և երկրաչափություն, հավանականությունների տեսություն և վիճակագրություն,
դիֆերենցիալ հավասարումներ և մաթեմատիկական ֆիզիկա, հիմնական դրույթները,
Բ1.օգտվել գիտական գրականությունից, դիտարկել տեսական և կիրառական մեխանիկայի
խնդիրներ, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել մեխանիկայի խնդիրների
լուծման համար ,
Բ6.դասավանդել տեսական և կիրառական մեխանիկա, մաթեմատիկա միջնակարգ և միջին
մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում
Գ1.օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ5.շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մեխանիկայի, մեխանիկայի և կիրառական
մաթեմատիկայի,

մաթեմատիկայի,

ֆինանսական

և

ակտուարական

մաթեմատիկայի,

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների,
տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր
առավելագույն գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Հավանականության աքսիոմատիկ սահմանումը: Հավանականության հատկությունները:
Պատահույթների անկախություն: Անկախ փորձեր: Պոլինոմիալ բաշխում: Պատահական
մեծություններ և բաշխման ֆունկցիաներ: Պատահական մեծությունների թվային
բնութագրիչները: Պատահական մեծությունների համատեղ բաշխումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Ширяев А.Н., Вероятность, М. , ''Наука'', 2004.
2. Ահարոնյան Ն. Գ., Իսրաելյան Ե. Ռ., Հավանականությունների տեսության խնդրագիրք, ,
ԵՊՀ-ի հրատ., 2016.
3. Օհանյան Վ.Կ.,Դիսկրետ հավանականություններ, ԵՊՀ-ի հրատ., 2004.
4. Sheldon M. Ross, A first course in Probability, fifth edition, Prentice Hall, New Jersey, 1998.
5.

Dimitri P. Bertsekas and John N. Tsitsiklis, Introduction to Probability, 2 nd edition, Athena

Scientific, Belmont, Massachusetts, 2008.
6. Sheldon Ross, Introduction to Probability Models, Academic Press, New York, 9th ed., 2007.
7. Sheldon Ross, Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, Academic
Press, Elsevier, 3rd edition, 2004.
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2. Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ 1

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.- 2

6. 3-րդ գարնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 4 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել ուսանողին ֆիզիկական պրոցեսներում հաճախակի հանդիպող մասնակի
ածանցյալներով հավասարումների հետ,
 ներկայացնել ուսանողին ալիքային հավասարման հետ խնդիրների լուծման
եղանակների հետ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

արտածել Կիրխհոֆի բանաձևը ալիքային հավասարման համար,

2. ներկայացնել Գուրսայի խնդրի լուծման գոյությունը և միակությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

դասակարգել երկրորդ կարգի մասնական ածանցյալներով հավասարումները,

2. օգտագործել Ֆուրիեյի մեթոդը խառը խնդիրներ լուծելու համար։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.ներկայացնել
մաթեմատիկական առարկաների՝ մաթեմատիկական
անալիզ,
հանրահաշիվ և երկրաչափություն, հավանականությունների տեսություն և վիճակագրություն,
դիֆերենցիալ հավասարումներ և մաթեմատիկական ֆիզիկա, հիմնական դրույթները,
Բ1.օգտվել գիտական գրականությունից, դիտարկել տեսական և կիրառական մեխանիկայի
խնդիրներ, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել մեխանիկայի խնդիրների
լուծման համար ,
Բ6.դասավանդել տեսական և կիրառական մեխանիկա, մաթեմատիկա միջնակարգ և միջին
մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում
Գ1.օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,

Գ5.շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մեխանիկայի, մեխանիկայի և կիրառական
մաթեմատիկայի, մաթեմատիկայի, ֆինանսական և ակտուարական մաթեմատիկայի,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների,
տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Երկրորդ կարգի մասնակի ածանցյալներով գծային դիֆերենցիալ հավասարումների
դասակարգումը։ Կոշիի խնդրի կոռեկտության անհրաժեշտ պայմանը ընդհանուր դեպքում:
Բնութագրիչ մակերևույթներ: Կոշիի-Կովալևսկայայի թեորեմները։ Կոշիի խնդրի լուծումը
լարի տատանման հավասարման համար: Դալամբերի բանաձևը: Ոչ կոռեկտ խնդրի
Ադամարի օրինակը։ Կոշիի խնդրի լուծման գոյությունը և միակությունը ալիքային
հավասարման համար: Կիրխհոֆի բանաձևը: Վայրէջքի եղանակ։ Գուրսայի խնդրի լուծման
գոյությունը և միակությունը ընդհանուր երկրորդ կարգի հիպերբոլական հավասարումների
համար։ խառը խնդրի լուծումը լարի տատանման հավասարման համար Ֆուրիեյի
մեթոդով։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Тихонов А.Н. Самарский А.А., Уравнения математической физики, М., Наука, МГУ , 2004
Владимиров В.С. , Жаринов В.В., Уравнения математической физики, М., Физматлит, 2004
Владимиров В.С. Сборник задач по уравнениям математической физики, М., 2003
Михлин С.Г., Курс математической физики, М., Лань, 2002
Бицадзе А.В., Калиниченко Д.Ф., Сборник задач по уравнениям математической физики, М., Наука,
1985
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3. 3
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2, գործ. - 1

6. 4-րդ աշնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

ECTS

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել ուսանողին հարմոնիկ ֆունկցիայի հիմնական հատկությունների հետ,
 ներկայացնել ուսանողին ջերմահաղորդականության հավասրման հետ կապված
խնդիրներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնել Դիրիխլեի և Նեյմանի խնդիրների լուծման գոյության և միակության

վերաբերյալ արդյունքները,
2.

ձևակերպել և ապացուցել Կոշիի խնդրի լուծման գոյությունը և միակությունը
ջերմահաղորդականության հավասարման համար,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կառուցել Գրինի ֆունկցիան որոշ տիրույթներում,
2. օգտվել ջերմահաղորդականության հավասարման համար ուղղանկյան դեպքում
մաքսիմումի սկզբունքից։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.ներկայացնել

մաթեմատիկական

առարկաների՝

մաթեմատիկական

անալիզ,

հանրահաշիվ և երկրաչափություն, հավանականությունների տեսություն և վիճակագրություն,
դիֆերենցիալ հավասարումներ և մաթեմատիկական ֆիզիկա, հիմնական դրույթները,
Բ1.օգտվել գիտական գրականությունից, դիտարկել տեսական և կիրառական մեխանիկայի
խնդիրներ, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել մեխանիկայի խնդիրների
լուծման համար ,
Բ6.դասավանդել տեսական և կիրառական մեխանիկա, մաթեմատիկա միջնակարգ և միջին
մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում
Գ1.օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ5.շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մեխանիկայի, մեխանիկայի և կիրառական
մաթեմատիկայի, մաթեմատիկայի, ֆինանսական և ակտուարական մաթեմատիկայի,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների,
տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հարմոնիկ ֆունկցիաների հատկությունները:
Դիրիխլեի և Նեյմանի ներքին և արտաքին խնդիրների լուծման միակությունը
սահմանափակ և անսահմանափակ տիրույթների համար։ Դիրիխլեի և Նեյմանի խնդրի
Գրինի ֆունկցիան
Դիրիխլեի խնդրի լուծումը շրջանի և գնդի համար: Միջին արժեքի հակադարձ թեորեմը։
Մաքսիմումի սկզբունքը ջերմահաղորդականության հավասարման համար ուղղանկյան
դեպքում: Խառը խնդրի լուծման գոյությունը և միակությունը ջերմահաղորդականության
հավասարման համար։ Կոշիի խնդրի լուծման գոյությունը և միակությունը ջերմահաղորդականության հավասարման համար։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Тихонов А.Н. Самарский А.А., Уравнения математической физики, М.,Наука, 2004
2. Владимиров В.С. , Жаринов В.В., Уравнения математической физики, М., 2004

3. Владимиров В.С. (ред.) Сборник задач по уравнениям математической физики, М., 2003
4. Михлин С.Г., Курс математической физики, М., Лань, 2002
5. Бицадзе А.В., Калиниченко Д.Ф., Сборник задач по уравнениям математической физики,
М., Наука, 1985
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2. Ֆունկցիոնալ անալիզ և ինտեգրալ հավասարումններ

4. 3 ժամ/շաբ.

3. 3
ECTS կրեդիտ

5. դաս.- 3ժ

6. 3-րդ աշնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել ուսանողին բանախյան տարածությունների և նրանց վրա սահմանված
ֆունկցիոնալների հիմնական հատկությունները,


ծանոթացնել ուսանողին օպերատորների տեսության հիմունքներին
ծանոթացնել ուսանողին ինտեգրալ հավասարումների տեսության հիմունքներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

օգտագործել հավասարաչափ սահմանափակության և բաց արտապատկերումների
սկզբունքները,

2. լուսաբանել Հան-Բանախի թեորեմը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կիրառել կոմպակտ և ինքնահամալուծ օպերատորների հատկությունները՝

ինտեգրալ և դիֆերենցիալ հավասարումների ուսումնասիրման ժամանակ ,
2. լուծել պարզագույն ինտեգրալ հավասարումներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.ներկայացնել
մաթեմատիկական առարկաների՝ մաթեմատիկական
անալիզ,
հանրահաշիվ և երկրաչափություն, հավանականությունների տեսություն և վիճակագրություն,
դիֆերենցիալ հավասարումներ և մաթեմատիկական ֆիզիկա, հիմնական դրույթները,
Բ1.օգտվել գիտական գրականությունից, դիտարկել տեսական և կիրառական մեխանիկայի
խնդիրներ, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել մեխանիկայի խնդիրների
լուծման համար ,
Բ6.դասավանդել տեսական և կիրառական մեխանիկա, մաթեմատիկա

միջնակարգ և միջին

մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում
Գ1.օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,

Գ5.շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մեխանիկայի, մեխանիկայի և կիրառական
մաթեմատիկայի, մաթեմատիկայի, ֆինանսական և ակտուարական մաթեմատիկայի,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների,
տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը բանավոր է ՝ 20 միավոր առավելագույն գնահատականով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. մետրիկական տարածություն, լրիվություն, անշարժ կետի սկզբունք, կատեգորիաներ,
կոմպակտություն
2. բաց արտապատկերումների սկզբունք, թեորեմ փակ գրաֆիկի մասին: Կետային (ուժեղ)
զուգամիտություն, հավասարաչափ սահմանափակության սկզբունք
3. Հան-Բանախի թեորեմը և նրա հետևանքները
4. կոմպակտ օպերատորներ
5. ինտեգրալ հավասարումներ, Ֆրեդհոլմի թեորեմներ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А. Н. Колмогоров, С. В. Фомин, Элементы теории функций и функционального
анализа, М., Физматлит, 2002
2. Л. А. Люстерник, В. И. Соболев, Краткий курс функционального анализ, М., Висшая
школа , 1982
3. В.А Треногин, Функциональный анализ, М., Физматлит, 2002
4. У. Рудин, Функциональный анализ, М., Лань, 2005
5. В. М. Кадец, Курс функционального анализа, ХНУ, 2006
6.
В.А Треногин, Б.М. Писаревский, Т.С. Соболева, Задачи и упражнения по
Функциональному анализу, М., Наука, 1984
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2. Կոմպլեքս անալիզ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-2

6. 3-րդ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողներին ծանոթացնել անալիտիկ ֆունկցիաների տեսության հարցերին,
բնութագրել անալիտիկության և հարմոնիկության գաղափարները:
 Ներկայացնել անալիտիկ ֆունկցիաների տեսության հիմնական սկզբունքները,
ինտեգրալային թեորեմներն ու բանաձևերը: Թեյլորի և Լորանի շարքերը:



Տալ մնացքների տեսության հիմնական սկզբունքները և նրանց կիրառությունները
անալիզի և մեխանիկայի խնդիրներում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ձևավորել անալիտիկ ֆունկցիաների հիմնական հատկությունները,
2. նկարագրել տարրական ֆունկցիաներով ծնված արտապատկերումները և նրանց կապը
մեխանիկայի որոշ խնդիրների հետ,
3. դասակարգել անալիտիկ ֆունկցիաների եզակի կետերը և շարադրել մնացքների
տեսությունը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.. ստուգել կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների անալիտիկությունը և հաշվել
ինտեգրալները,
2.. կատարել տարրական կոնֆորմ արտապատկերումները,
3.. ուսանողը կկարողանա դասակարգել անալիտիկ ֆունկցիաների եզակի կետերը և
մնացքների տեսությունը կիրառել անալիզի և մեխանիկայի որոշ խնդիրների լուծելու
համար:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.ներկայացնել

մաթեմատիկական

առարկաների՝

մաթեմատիկական

անալիզ,

հանրահաշիվ և երկրաչափություն, հավանականությունների տեսություն և վիճակագրություն,
դիֆերենցիալ հավասարումներ և մաթեմատիկական ֆիզիկա, հիմնական դրույթները,
Բ2.կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ,
Բ6.դասավանդել տեսական և կիրառական մեխանիկա, մաթեմատիկա

միջնակարգ և միջին

մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում,
Գ2.վերլուծել

առկա խնդիրները և գնահատել

դրանց լուծման համար անհրաժեշտ

հնարավորությունները և անել հետևություններ,
Գ5.շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մեխանիկայի, մեխանիկայի և կիրառական
մաթեմատիկայի,

մաթեմատիկայի,

ֆինանսական

և

ակտուարական

մաթեմատիկայի,

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների,
տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն

գնահատականով:
2. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Անալիտիկ և հարմոնիկ ֆունկցիաները:
2. Կոմպլեքս փոփոխականի տարրական ֆունկցիաները:
3. Կոշիի ինտեգրալային թեորեմն ու բանաձևը և նրանց հետևանքները:
4. Մնացքների տեսությունը և կիրառությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

Ablomitz I.M., Fokas A.S., Complex Variables, 2013.
Лаврентьев М.А. и Шабат Б.В., Методы теории функций комплексного анализа. М., 2002.
Сидоров Ю.В., Федорюк М.В., Шабунин М.И., Лекции по теории функций комплексного
переменного. М., 1989.
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2. Հոծ միջավայրի մեխանիկա 1

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-1

6. 2-րդ գարնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողի մոտ ձևավորել հոծ միջավայրի մեխանիկայի նկարագրման ընթացքում
առաջարկվող մոդելների և կիրառվող խնդիրների մասին պատշաճ մասնագիտական
պատկերացում։
9. [դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ
կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիմանա հոծ միջավայրի մեխանիկայի տեսական հիմունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կկարողանա լուծել հոծ միջավայրի մեխանիկայի և նրա կիրառությունների վերաբերյալ
տեսական խնդիրներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3.ներկայացնել հոծ միջավայրի մեխանիկայի հիմնական դրույթները,
Բ1.օգտվել գիտական գրականությունից, դիտարկել տեսական և կիրառական մեխանիկայի
խնդիրներ, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել մեխանիկայի խնդիրների
լուծման համար ,
Գ1.օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2.վերլուծել
առկա խնդիրները և գնահատել
հնարավորությունները և անել հետևություններ:

դրանց լուծման համար անհրաժեշտ

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Քննությունը բանավոր է ՝ 20 միավոր առավելագույն գնահատականով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թենզորական հաշվի տարրերը: Հոծ միջավայրի կինեմատիկա: Հոծ միջավայրի դինամիկա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Седов Л.И. Механика сплошной среды. В 2-х томах. Наука. М.1976.
2. Жермен П. Курс механики сплошных сред. Общая теория. М: В.Ш.1983.
3. Ильюшин А.А. Механика сплошной среды.МГУ М.1978.
4. Սարգսյան Վ.Ս. Հոծ միջավայրի մեխանիկա (դասախոսութ.): Մաս 1 / ԵՊՀ: Ե.: Եր.
համալս. հրատ., 1984. - 252 էջ.
5. Իլյուշին Ա.Ա., Լոմակին Վ.Ա., Շմակով Ա.Պ. Հոծ միջավայրի մեխանիկայի խնդիրներ
և վարժություններ: ԵՊՀ Երևան. 1981.
6. Мейз Дж. Теория и задачи механики сплошных сред. Изд.Мир, М.1974.
7. Зозуля В.В.,Мартыненко А.В.,Лукин А.Н. Механика сплошной среды.Харьков:Изд-во
Нац. УВД,2003,600с.
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2. Հոծ միջավայրի մեխանիկա 2

4. 6 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, գործ.-1, լաբ.-2

6. 3-րդ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով

3. 6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողի մոտ ձևավորել հոծ միջավայրի մեխանիկայի՝ դեֆորմացվող պինդ մարմնի
մեխանիկայի, առաձգականության տեսության, նկարագրման ընթացքում առաջարկվող
մոդելների և կիրառվող խնդիրների մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
9. [դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ
կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիմանա գծային առաձգականության տեսության հիմնական դրույթները,
2. կկարողանա ուսումնասիրել առաձգականության տեսության պարզագույն խնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.. կկարողանա լուծել հոծ միջավայրի մեխանիկայի և նրա կիրառությունների վերաբերյալ
տեսական խնդիրներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3.ներկայացնել հոծ միջավայրի մեխանիկայի հիմնական դրույթները,

Բ1.օգտվել գիտական գրականությունից, դիտարկել տեսական և կիրառական մեխանիկայի
խնդիրներ, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել մեխանիկայի խնդիրների
լուծման համար ,
Գ1.օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2.վերլուծել
առկա խնդիրները և գնահատել
դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները և անել հետևություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
2. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Լարվածային և դեֆորմացիոն վիճակների կապը: Հուկի ընդհանրացված օրենքը:
Առաձգականության տեսության հիմնական հավասարումների լրիվ համակարգը: Պրիզմատիկ
ձողերի ոլորում և ծռում: Առաձգականության տեսության հարթ խնդիր: Առաձգական հոծ
միջավայրի դինամիկական խնդիրներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Седов Л.И. Механика сплошной среды. В 2-х томах. Наука. М.1976.
2. Жермен П. Курс механики сплошных сред. Общая теория. М: В.Ш.1983.
3. Ильюшин А.А. Механика сплошной среды.МГУ М.1978.
4. Սարգսյան Վ.Ս. Հոծ միջավայրի մեխանիկա (դասախոսութ.): Մաս 1 / ԵՊՀ: Ե.: Եր.
համալս. հրատ., 1984. - 252 էջ.
5. Իլյուշին Ա.Ա., Լոմակին Վ.Ա., Շմակով Ա.Պ. Հոծ միջավայրի մեխանիկայի խնդիրներ
և վարժություններ: ԵՊՀ Երևան. 1981.
6. Мейз Дж. Теория и задачи механики сплошных сред. Изд.Мир, М.1974.
7. Зозуля В.В.,Мартыненко А.В.,Лукин А.Н. Механика сплошной среды.Харьков:Изд-во
Нац. УВД,2003,600с.

8. Тимошенко С. П. ,Гудьер Дж. Теория упругости, перев. с англ.,Главная редакция
физико-математической литературы.Наука. М. 1975 г., 576 с.
9. Новацкий В.Теория упругости.Мир.,М.1975
10. Механика сплошных сред в задачах. Том 1: Теория и задачи.М.: , 1996. 396 с. Под
ред. М. Э. Эглит
11. Эглит М. Э. Лекции по механике сплошных сред. МГУ М.2008,318 с.
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2. «ՀԲ» Հոծ միջավայրի մեխանիկա - 3

3. 7 ECTS
կրեդիտ

4.6 ժամ/շաբ.

5. դաս.-4, գործ.-1, լաբ.-1

6. 3-րդ գարնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին տալ կայուն գիտելիքներ հոծ միջավայրի մեխանիկայի հիմնական
բաժիններից մեկի` հիդրոմեխանիկայի, մասին:Հնարավորություն տալ հասկանալու պինդ
մարմինների և հեղուկ միջավայրի փոխազդեցության օրինաչափությունները:
9. [դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ
կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լիարժեք պատկերացնել հոծ միջավայրի
հասկացություններն ու առնչությունները,

կինեմատիկական

և

դինամիկական

2. հասկանալ հեղուկների, գազերի և նրանցում շարժվող մարմինների փոխազդեցության
օրինաչափությունները,
3. ըմբռնել հոծ միջավայրերում ալիքային շարժումների առանձնահատկությունները,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. հետազոտել պինդ մարմինների իդեալական և մածուցիկ հեղուկներով շրջհոսման
խնդիրները,
2. հաշվարկելով հեղուկից մարմնին ազդող ուժերը՝ բացահայտել դիտարկվող խնդիրների
առանձնահատկությունները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. ուսումնասիրել տարբեր ֆիզիկական դաշտերի և դեֆորմացվող միջավայրերի
փոխազդեցության խնդիրներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3.ներկայացնել հոծ միջավայրի մեխանիկայի հիմնական դրույթները,
Բ1.օգտվել գիտական գրականությունից, դիտարկել տեսական և կիրառական մեխանիկայի
խնդիրներ, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել մեխանիկայի խնդիրների
լուծման համար ,
Բ2.կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ,
Բ6.դասավանդել տեսական և կիրառական մեխանիկա, մաթեմատիկա միջնակարգ և միջին
մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում,
Գ2.վերլուծել
առկա խնդիրները և գնահատել
դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները և անել հետևություններ,
Գ3.մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել
թիմային աշխատանք,
Գ5.շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մեխանիկայի, մեխանիկայի և կիրառական
մաթեմատիկայի, մաթեմատիկայի, ֆինանսական և ակտուարական մաթեմատիկայի,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների,

տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
2. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Շարժման հավասարումները: Կինետիկ էներգիան, զանգվածային և մակերևութային
ուժերի աշխատանքը, էներգիայի ինտեգրալ: Թեորեմներ արագությունների շրջապտույտի և
պոտենցիալ հոսանքների պահպանման մասին: Հելմհոլցի թեորեմները մրրիկների մասին:
Հիդրոստատիկա, հավասարակշռությունը ծանրության ուժերի դաշտում: Բեռնուլիի
ինտեգրալը և կիրառությունները: Պոտենցիալ հոսանք և Կոշի-Լագրանժի ինտեգրալ:
Անսեղմելի հեղուկի պոտենցիալ շարժում: Սֆերայի շարժումը անսեղմելի հեղուկի անսահման
ծավալում: Անսեղմելի մածուցիկ հեղուկի շարժումը խողովակներով: Պուազեյլի օրենքը: Ալիքային հավասարումներ: Ռիմանի ալիքներ: Անսեղմելի հեղուկի հարթ անմրրիկ շարժում:
Կոմպլեքս պոտենցիալ: Շրջհոսման խնդիրներ: Հոսքի ճնշման ուժերի գլխավոր վեկտորն ու
մոմենտը: Ժուկովսկու թեորեմը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Седов Л.И. Механика сплошной среды. В 2-х томах. Наука. М.1976.
2. Жермен П. Курс механики сплошных сред. Общая теория. М: В.Ш.1983.
3. Ильюшин А.А. Механика сплошной среды.МГУ М.1978.
4. Իլյուշին Ա.Ա., Լոմակին Վ.Ա., Շմակով Ա.Պ. Հոծ միջավայրի մեխանիկայի խնդիրներ և
վարժություններ: ԵՊՀ Երևան. 1981.
5. Механика сплошных сред в задачах. Том 1: Теория и задачи.М.: , 1996. 396 с. Под ред. М.
Э. Эглит
6. Эглит М. Э. Лекции по механике сплошных сред. МГУ М.2008,318 с.
7. Мейз Дж. Теория и задачи механики сплошных сред. Москва, Мир, 1974.
8. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. Москва, Наука. 1978.
9. Բաբաջանյան Գ.Հ. Հեղուկների և գազերի մեխանիկա: Երևան, ԵՊՀ հրատ.: 2000:
10. Кочин Н.Е., Кибель И.А., Розе Н.В. Теоретическая гидромеханика. В 2-х томах. Москва,
Физматлит. 1963.
11. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. Москва, Наука. 1988.
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4. 6 ժամ/շաբ.

2.Նյութերի դիմադրություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

5. դաս.-2, գործ.-4

6. 3-րդ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողների մոտ ձևավորել ունակություն ինժեներական կառուցվածքների, մեքենաների
տարրերի ամրության հաշվարկի, նախագծման խնդիրների հետազոտման ասպարեզում,
խորացնել ուսանողների գիտելիքները դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկայի
բնագավառում՝ հիմքում ունենալով փորձնական փաստեր:
9.] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ըմբռնելու առաձգական կառուցվածքային տարրերի ամրության խախտման պատճառները, որի տակ կհասկացվի կամ ֆիզիկական քայքայումը, կամ անթույլատրելի մեծ
դեֆորմացիաների առաջացումը,
2. հասկանալ բարդ լարվածային վիճակներում գտնվող կառուցվածքային տարրերում
լարվածադեֆորմացիոն վիճակների բնութագրական առանձնահատկությունները,
3. մշակել և կիրառել կառուցվածքային տարրերի նախագծման և ամրության հաշվարկի
մեթոդներ:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ուսումնասիրել ձողերի ձգման-սեղմման պրակտիկ խնդիրները` կատարելով
համակարգերի ամրության հաշվարկ,
2. հետազոտել բարակապատ կառուցվածքային տարրերի
ծռման,տատանումներիկոնկրետ խնդիրներ՝կիրառելով հաշվարկային մեթոդներ:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. խորացնել և ամրապնդել հիմնարար գիտելիքները դեֆորմացվող պինդ մարմնի
մեխանիկայի բնագավառում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. կունենա մասնագիտական գիտելիքներ հոծ միջավայրի մեխանիկայի բնագավառում,
Բ1. օգտվել գիտական գրականությունից, դիտարկել տեսական և կիրառական մեխանիկայի
խնդիրներ, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել մեխանիկայի խնդիրների
լուծման համար,
Բ2. կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ,
Բ6. տեսական և կիրառական մեխանիկա, մաթեմատիկա դասավանդել միջնակարգ և միջին
մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում,
Գ2. վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները և անել հետևություններ,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել
թիմային աշխատանք,
Գ5. շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մեխանիկայի, մեխանիկայի և

կիրառական մաթեմատիկայի, մաթեմատիկայի, ֆինանսական և ակտուարական
մաթեմատիկայի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման, համակարգչային
գիտությունների, տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում :
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք
3. ինքնուրույն աշխատանք
12.

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
2. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն գնահատականով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ձողերի ձգում-սեղմում, ամրության հաշվարկ: Ստատիկորեն անորոշելի համակարգեր:
Լարումները հարվածի ժամանակ և առաձգական ալիքները ձողերում: Բարդ լարվածային
վիճակ: Երկառանցք ձգում և Մորի շրջանային դիագրամ: Հարթ և տարածական լարվածային
վիճակներ, գլխավոր լարումներ, մաքուր սահք: Սահքի գործնական հաշվարկներ, գամային և
զոդված միացումներ: Պլաստիկության պայմաններ: Իներցիայի մոմենտներ: Ձողերի ոլորում
և ծռում: Առաձգական դեֆորմացիայի պոտենցիալ էներգիա, ձևի փոփոխման էներգիա:
Լարումները ծռման ժամանակ, ծռող մոմենտ և կտրող ուժ: Արտակենտրոն ձգում-սեղմում:
Ճկվածքների որոշումը ձողերի ծռման խնդիրներում: Երկայնալայնական ծռում, առաձգական
հավասարակշռության կայունություն: Կրիտիկական ուժեր: Նյութերի դիմադրության
ընդհանուր թեորեմներ: Հնարավոր տեղափոխությունների սկզբունք: Էներգիայի մինիմումի
թեորեմ: Թեորեմներ գծային առաձգական համակարգերի համար:
Ձողերի երկայնական և լայնական տատանումները: Ռելեյ-Ռիտցի եղանակը: Հարվածի և
իմպուլսային բեռերը առաձգական համակարգի վրա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Работнов Ю.Н. Сопротивление материалов. Москва, Физматлит. 1962.
Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. Москва, Наука. 1979.
Феодосьев В.И. Избранные задачи и вопросы по сопротивлению материалов. Москва.
Наука. 1973.
Ստեպին Պ.Ա. Նյութերի դիմադրություն: Երևան. Լույս: 1978:
Беляев Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов. Москва, Наука. 1968.
Филин А.П. Прикладная механика твердого деформируемого тела. Том 1-3. Москва,
Наука. 1978.
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4. 4 ժամ/շաբ.

2. Հոծ միջավայրի մեխանիկայի ընտրովի հարցեր
5. դաս.-4

3. 4 ECTS
կրեդիտ

6. 4-րդ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել հոծ միջավայրերի թերմոդինամիկայի սկզբունքներին և
հիմնական հասկացություններին, ընդհանուր թեորեմներին ու վարիացիոն
մեթոդներին,


հիմնային գիտելիքներ հաղորդել դեֆորմացվող պինդ մարմիններում տատանումների և
ալիքային շարժման մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

հասկանալ առաձգական դեֆորմացման թերմոդինամիկան, ըմբռնել սկզբունքներն ու
կարողանալ ընդհանրացումներ անել ու մեկնաբանել պրոցեսների որոշակի
առանձնահատկությունները,
2. յուրացնել ընդհանուր թեորեմները հոծ միջավայրի մեխանիկայում, իմանալ հոծ
միջավայրի ստատիկայի, դինամիկայի վարիացիոն սկզբունքների մեթոդները,
3. հասկանալ
առաձգական
ալիքների
տարածման
օրինաչափությունները
և
առանձնահատկությունները,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. հետազոտել մեխանիկական հիմնական բնութագրիչները, կատարել ջերմային
դաշտում հոծ միջավայրերում լարվածադեֆորմացիոն վիճակների հաշվարկ,
2. կատարել ֆիզիկամեխանիկական մի շարք պրոցեսների մաթեմատիկական
մոդելավորում և ձևակերպել խնդիրների դրվածքներ,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. ուսումնասիրել բարդ ֆիզիկամեխանիկական ազդեցությունների առկայությամբ
դեֆորմացվող հոծ միջավայրերում դինամիկական պրոցեսների
առանձնահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3.ներկայացնել հոծ միջավայրի մեխանիկայի հիմնական դրույթները,
Բ1.օգտվել գիտական գրականությունից, դիտարկել տեսական և կիրառական մեխանիկայի
խնդիրներ, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել մեխանիկայի խնդիրների
լուծման համար ,
Բ2.կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ
Բ6.դասավանդել տեսական և կիրառական մեխանիկա, մաթեմատիկա միջնակարգ և միջին
մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում
Գ2.վերլուծել
առկա խնդիրները և գնահատել
դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները և անել հետևություններ,
Գ3.մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել
թիմային աշխատանք,
Գ5.շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մեխանիկայի, մեխանիկայի և կիրառական
մաթեմատիկայի, մաթեմատիկայի, ֆինանսական և ակտուարական մաթեմատիկայի,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների,

տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
2. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թերմոդինամիկայի սկզբունքները, ներքին էներգիա, էնտրոպիա, ջերմահաղորդականության
հավասարում: Թերմոդինամիկական պոտենցիալներ, դիֆերենցիալ առնչություններ:Իրական
պրոցեսների հատկությունների հետազոտում: Առաձգական դեֆորմացման թերմոդինամիկա,
ջերմաառաձգականության խնդրի դրվածքն ու ընդհանուր լուծման ներկայացումը: Ընդհանուր թեորեմներ, լուծումների միակությունը, պոտենցիալ էներգիայի մինիմումի սկզբունքը:
Լրացուցիչ աշխատանքի մինիմումի սկզբունքը, ջերմաառաձգականության վարիացիոն
սկզբունքները, Ռեյսների վարիացիոն սկզբունքը: Առաձգական մարմնի ստատիկայի լրիվ
ֆունկցիոնալը, դինամիկայի վարիացիոն սկզբունքների մասին, Համիլտոնի սկզբունք, հնարավոր տեղափոխությունների սկզբունք: Ալիքները հոծ միջավայրում, առաձգական ալիքների
տարածման տեսությունը, մակերևութային ալիքներ: Բարակապատ մարմիններ, սալերի
ծռումն ու տատանումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Седов Л.И. Механика сплошной среды. В 2-х томах. Наука. М.1976.
2.

Бреховских Л.М.,Гончаров В.В.Введение в механику сплошных сред. Наука, М.1982,335 с.

3.

Михлин С.Г. Вариационные методы в математической физике. М.: Наука, 1970,512с.

4.

Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория упругости. Москва, Наука. 1988.

5.

Тимошенко С. П. ,Гудьер Дж. Теория упругости, перев. с англ.,Главная редакция физикоматематической литературы.Наука. М. 1975 г., 576 с.

6.

Новацкий В.Теория упругости.Мир.,М.1975 .

7.

Коваленко А.Д.Термоупругость.Киев,1976,216 с.

1. 0108/B02

2. Տեսական մեխանիկա -1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2 ,գործն.-2
6. 1-ին գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ ձևավորել տարբեր համակարգերում նյութական կետի և
բացարձակ պինդ մարմնի մեխանիկական շարժման, արագության և արագացման
նկարագրման եղանակների մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիմանա կետի և բացարձակ պինդ մարմնի կինեմատիկան,
2. կկարողանա կատարել նյութական կետի, բացարձակ պինդ մարմնի և նրանց բարդ
շարժման
կինեմատիկայի
վերաբերյալ
տեսական
և
կիրառական
ուսումնասիրություններ,
բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կկարողանա լուծել կետի և բացարձակ պինդ մարմնի կինեմատիկայի հետ կապված
խնդիրներ,
գ) ընդհանրական /փոխանցելի կարողություններ
1.վերլուծելու առկա խնդիրները և առաջարկելու դրանց լուծման եղանակներ։

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Ա2.ներկայացնել տեսական մեխանիկայի հիմնական դրույթները,
Բ1.օգտվել գիտական գրականությունից, դիտարկել տեսական և կիրառական մեխանիկայի
խնդիրներ, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել մեխանիկայի խնդիրների
լուծման համար ,
Բ2.կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ
Գ1.օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2.վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները և անել հետևություններ,
Գ4.մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են ռացիոնալ մտածողություն, վերլուծական ունակություններ,
տրամաբանություն,
Գ5.շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մեխանիկայի, մեխանիկայի և կիրառական
մաթեմատիկայի, մաթեմատիկայի, ֆինանսական և ակտուարական մաթեմատիկայի,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների,
տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում,
Գ6.լինել բազմակողմանի զարգացած, հետազոտական ընդունակություններով գրագետ
քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել արդի մարտահրավերները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝

1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները

1.

2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
գնահատականով:

2. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն գնահատականով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կետի հետագիծը և շարժման հավասարումները: Կետի

արագությունը:

Կետի

արագացումը: Բացարձակ պինդ մարմնի կինեմատիկա: Կետի բարդ շարժում: Պինդ մարմնի
բարդ շարժումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Томилов Е.Д. Теоретическая механика. Часть 1, часть 2. Курс лекций. Томск, изд. ТГУ,
2.
3.

1966,1970.
Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики, В 2-х ч. Москва, Наука, 1972.
Полозов М.Н., Клёван Р.А. Теоретическая механика с системой Mathematica. Минск, 2006
БГУ

4.
5.
6.

7.
8.

Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в примерах и задачах.
Том 1, Том 2, Том 3. М.: Наука, 1966,1967,1973․
Մ. Ս. Գաբրիելյան, Է. Մ. Մանուկյան․ Տեսական մեխանիկայի դասընթաց։ Երևան, ԵՊՀ
հրատ., 2001, 534 էջ
Ի.Վ. Մեշչերսկի; Թարգմ.՝ Գ. Բաբաջանյան, Կ. Շահբազյան; Տեսական մեխանիկայի
խնդիրների ժողովածու: Ուսումնական ձեռնարկ բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների համար / ԵՊՀ 1990։
Մանուկյան Մ. Մ., Սարգսյան Վ. Ս., Գաբրիելյան Մ. Ս.։ Տեսական մեխանիկայի
խնդիրների լուծման ուղեցույց։ Պրակ 1,2 և 3։ Երևան, 1972, 1974:
Մանուկյան Մ. Մ., Սարգսյան Վ. Ս., Գաբրիելյան Մ. Ս., Մինասյան Մ. Մ.։ Տեսական
մեխանիկայի խնդիրների լուծման ուղեցույց։ Պրակ 4։ Երևան, 2001

1. 0108/B03
2. Տեսական մեխանիկա -2
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 6 ժամ/շաբ.
5. դաս.-4 ,գործն.-2
6.2-րդ աշնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մեխանիկական համակարգի վրա ազդող ուժերի հավասարակշռության վերաբերյալ և նյութական
կետերի վրա ազդող ուժերից կախված շարժման օրենքների մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիմանա տեսական մեխանիկայի ստատիկա և կետի դինամիկա բաժինների տեսական
հիմունքները,
2. կկարողանա կատարել կամայական ուժահամակարգի և կետի դինամիկայի վերաբերյալ
տեսական և կիրառական ուսումնասիրություններ:
բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կկարողանա լուծել ստատիկայի և կետի դինամիկայի հետ կապված խնդիրներ:
գ) ընդհանրական /փոխանցելի կարողություններ
1.վերլուծելու առկա խնդիրները և առաջարկելու դրանց լուծման եղանակներ։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Ա2.ներկայացնել տեսական մեխանիկայի հիմնական դրույթները,
Բ1.օգտվել գիտական գրականությունից, դիտարկել տեսական և կիրառական մեխանիկայի
խնդիրներ, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել մեխանիկայի խնդիրների

լուծման համար ,
Բ2.կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ
Գ1.օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2.վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները և անել հետևություններ,
Գ4.մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են ռացիոնալ մտածողություն, վերլուծական ունակություններ,
տրամաբանություն,
Գ5.շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մեխանիկայի, մեխանիկայի և կիրառական
մաթեմատիկայի, մաթեմատիկայի, ֆինանսական և ակտուարական մաթեմատիկայի,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների,
տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում,
Գ6.լինել բազմակողմանի զարգացած, հետազոտական ընդունակություններով գրագետ
քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել արդի մարտահրավերները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1. 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
2. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն գնահատականով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ստատիկայի աքսիոմները և կամայական ուժահամակարգի ուսումնասիրությունը:
Ծանրության կենտրոն և զանգվածների կենտրոն: Նյութական կետի շարժման դիֆերենցիալ
հավասարումները և դինամիկայի խնդիրները: Կետի դինամիկայի հիմնական թեորեմները:
Կետի ուղղագիծ և կորագիծ շարժումներ, տիեզերական ձգողական դաշտում կետի շարժումը:
Կետի տատանողական շարժումը: Ոչ ազատ նյութական կետի շարժումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Томилов Е.Д. Теоретическая механика. Часть 1, часть 2. Курс лекций. Томск, изд. ТГУ,
1966,1970.
2. Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики, В 2-х ч. Москва, Наука, 1972.
3. Полозов М.Н., Клёван Р.А. Теоретическая механика с системой Mathematica. Минск, 2006
БГУ
4.
5.
6.

7.

Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в примерах и задачах.
Том 1, Том 2, Том 3. М.: Наука, 1966,1967,1973․
Մ. Ս. Գաբրիելյան, Է. Մ. Մանուկյան․ Տեսական մեխանիկայի դասընթաց։ Երևան, ԵՊՀ
հրատ., 2001, 534 էջ
Ի.Վ. Մեշչերսկի; Թարգմ.՝ Գ. Բաբաջանյան, Կ. Շահբազյան; Տեսական մեխանիկայի
խնդիրների ժողովածու: Ուսումնական ձեռնարկ բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների համար / ԵՊՀ 1990։
Մանուկյան Մ. Մ., Սարգսյան Վ. Ս., Գաբրիելյան Մ. Ս.։ Տեսական մեխանիկայի

8.

խնդիրների լուծման ուղեցույց։ Պրակ 1,2 և 3։ Երևան, 1972, 1974:
Մանուկյան Մ. Մ., Սարգսյան Վ. Ս., Գաբրիելյան Մ. Ս., Մինասյան Մ. Մ.։ Տեսական
մեխանիկայի խնդիրների լուծման ուղեցույց։ Պրակ 4։ Երևան, 2001:
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2. Տեսական մեխանիկա-3

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2, գործն. – 2

6. 2–րդ գարնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով

3. 4 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել ուսանողներին նյութական կետի հարաբերական շարժման դինամիկայի,
ռելյատվիստիկ մեխանիկայի հիմունքների ու նյութական կետերի համակարգի
դինամիկայի հիմնական թեորեմների հետ,
 սովորեցնել ուսանողներին կիրառել ստացած մեթոդները գործնական խնդիրներ
լուծելու համար,
 տալ ուսանողներին գաղափարներ տեսական մեխանիկայի վերը նշված բաժիններից:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիք նյութական կետի հարաբերական
շարժման դինամիկայի, ռելյատիվիստիկ մեխանիկայի հիմունքների և նյութական
կետերի համակարգի դինամիկայի հիմնական թեորեմներից, մոդելավորել դրանց
վերաբերյալ խնդիրնր,

2.

կատարել նյութական կետի հարաբերական շարժման դինամիկայի, ռելյատիվիստիկ
մեխանիկայի հիմունքների և նյութական կետերի համակարգի դինամիկայի
վերաբերյալ տեսական և կիրառական ուսումնասիրություններ:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. օգտագործել համապատասխան գիտելիքները առաջարկված խնդիրները լուծելու
համար,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. ուսումնասիրելով առաջարկված մաթեմատիկական մոդելները, ստեղծագործաբար
կիրառել ստացված գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2.ներկայացնել տեսական մեխանիկայի հիմնական դրույթները,
Բ1.օգտվել գիտական գրականությունից, դիտարկել տեսական և կիրառական մեխանիկայի
խնդիրներ, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել մեխանիկայի խնդիրների
լուծման համար ,
Բ2.կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ
Գ1.օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2.վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ

հնարավորությունները և անել հետևություններ,
Գ4.մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են ռացիոնալ մտածողություն, վերլուծական ունակություններ,
տրամաբանություն,
Գ5.շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մեխանիկայի, մեխանիկայի և կիրառական
մաթեմատիկայի, մաթեմատիկայի, ֆինանսական և ակտուարական մաթեմատիկայի,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների,
տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում,
Գ6.լինել բազմակողմանի զարգացած, հետազոտական ընդունակություններով գրագետ
քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել արդի մարտահրավերները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 2 ընթացիկ քննություններն գրավոր են ` 5 միավոր առավելագույն գնահատականով:
2. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է `10 միավոր առավելագույն գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Նյութական կետի հարաբերական շարժման հավասարակշռությունը: Ռելյատիվիստիկ
մեխանիկայի հիմունքները: Նյութական կետերի համակարգի հիմնական
հասկացությունները և կապերը: Անալիտիկ ստատիկա: Նյութական կետերի
համակարգի դինամիկայի հիմնական թեորեմները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Томилов Е.Д. Теоретическая механика. Часть 1, часть 2. Курс лекций. Томск, изд. ТГУ,
1966,1970.
2. Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики, В 2-х ч. Москва, Наука, 1972.
3. Մ. Ս. Գաբրիելյան, Է. Մ. Մանուկյան․ Տեսական մեխանիկայի դասընթաց։ Երևան, ԵՊՀ
հրատ., 2001, 534 էջ
4. Ի.Վ. Մեշչերսկի; Թարգմ.՝ Գ. Բաբաջանյան, Կ. Շահբազյան; Տեսական մեխանիկայի
խնդիրների ժողովածու: Ուսումնական ձեռնարկ բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների համար / ԵՊՀ 1990։
5. Մանուկյան Մ. Մ., Սարգսյան Վ. Ս., Գաբրիելյան Մ. Ս.։ Տեսական մեխանիկայի
խնդիրների լուծման ուղեցույց։ Պրակ 1,2 և 3։ Երևան, 1972, 1974:
6. Մանուկյան Մ. Մ., Սարգսյան Վ. Ս., Գաբրիելյան Մ. Ս., Մինասյան Մ. Մ.։ Տեսական
մեխանիկայի խնդիրների լուծման ուղեցույց։ Պրակ 4։ Երևան, 2001:
7. Полозов М.Н., Клёван Р.А. Теоретическая механика с системой Mathematica. Минск, 2006
БГУ
8.

Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в примерах и задачах.
Том 1, Том 2, Том 3. М.: Наука, 1966,1967,1973․
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2. Վարիացիոն հաշիվ և օպտիմիզացիայի
մեթոդներ-1

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, գործ-1.
6. 3-րդ աշնանային
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ ձևավորել վարիացիոն հաշվի և օպտիմիզացիայի մեթոդների
տեսական հիմունքների ու մեխանիկայի տարբեր խնդիրների լուծումներում դրանք
կիրառելու համար պատշաճ մասնագիտական պատկերացում,


ծանոթացնել անշարժ և շարժական
դրվածքներին և լուծումներին:

եզրերով

տարբեր

վարիացիոն

խնդիրների

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիմանա վարիացիոն հաշվի և օպտիմիզացիայի մեթոդների տեսական հիմունքները, անշարժ
և շարժական եզրերով վարիացիոն խնդիրները,
2. կհասկանա օպտիմիզացիայի մեթոդների տարբերությունը և յուրաքանչյուրի կիրառական
նշանակությունը, վարիացիոն հաշվի խնդիրների լուծման համար անհրաժետ քայլերը:
բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կկարողանա վարիացիոն հաշվի խնդիրների լուծման համար անհրաժետ գործողությունների
կիրառմամբ լուծել անշարժ և շարժական եզրերով տարբեր վարիացիոն խնդիրներ:
գ) ընդհանրական /փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծելու առկա վարացիոն խնդիրները և առաջարկելու դրանց լուծման եղանակներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Ա4.ներկայացնել վարիացիոն հաշվի և օպտիմիզացիայի մեթոդների հիմնական դրույթները,
Ա5.ներկայացնել մեխանիկական համակարգերի ղեկավարման հիմնական դրույթները,
Բ1.օգտվել գիտական գրականությունից, դիտարկել տեսական և կիրառական մեխանիկայի
խնդիրներ, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել մեխանիկայի խնդիրների լուծման
համար ,
Բ2.կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների համար,
հետազոտել և առաջարկել լուծումներ
Գ1.օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2.վերլուծել
առկա խնդիրները և գնահատել
դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները և անել հետևություններ,
Գ4.մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում, որտեղ
պահանջվում են ռացիոնալ մտածողություն, վերլուծական ունակություններ, տրամաբանություն,
Գ5.շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մեխանիկայի, մեխանիկայի և կիրառական
մաթեմատիկայի,
մաթեմատիկայի,
ֆինանսական
և
ակտուարական
մաթեմատիկայի,
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների,
ծրագրավորման,
համակարգչային
գիտությունների,
տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում,
Գ6.լինել բազմակողմանի զարգացած, հետազոտական ընդունակություններով գրագետ քաղաքացի՝
պատրաստ հաղթահարել արդի մարտահրավերները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝

1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք

3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հիմնական հասկացություններ: Ֆունկցիոնալ, ֆունկցիոնալի վարիացիա և նրա հատկությունները: Էքստրեմումի անհրաժեշտ պայմանը և վարիացիոն հաշվի հիմնական լեմաները: Անշարժ
եզրերով վարիացիոն խնդիրներ: Վարիացիոն հաշվի պարզագույն խնդիրը, Էյլերի հավասարումը:
Վարիացիոն հաշվի պարզագույն խնդրի ընդհանրացումները: Շարժական եզրերով վարիացիոն
խնդիրներ: Պայմանական էքստրեմումի խնդիրներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Амосов А.А., Игнатьева Н.У., Перескоков А.В. Задачи по вариационному исчислению. М.: Изд-во
МЭИ, 2007. 64 с.
2. Ванько В.И., Ермошина О.В., Кувыркин Г.Н. Вариационное исчисление и оптимальное управление.
М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. 488 с.
3. Гельфанд И.М., Фомин С.В. Вариационное исчисление. М.: Физматгиз.1961. 228 с.
4. Краснов М.Л., Макаренко Г.И., Киселев А.И. Вариационное исчисление. Задачи и упражнения. М.:
Наука. 1973. 191 с.
5. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. М.: Наука.1969. 424 с.
6. Բարսեղյան Վ. Ռ. Վարիացոն հաշիվ: Խնդիրների լուծման ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2011, 146 էջ:
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2. Վարիացիոն հաշիվ և օպտիմիզացիայի
3. 3 ECTS կրեդիտ
մեթոդներ-2
4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, գործ-1.
6.3-րդ գարնանային 7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ ձևավորել վարիացիոն հաշվի և օպտիմիզացիայի մեթոդների
տեսական հիմունքների ու մեխանիկայի տարբեր խնդիրների լուծումներում դրանք
կիրառելու համար պատշաճ մասնագիտական պատկերացում,


ծանոթացնել էքստրեմումի բավարար պայմաններին և վարիացիոն մեթոդներին օպտիմալ
ղեկավարման խնդիրներում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիմանա էքստրեմումի բավարար պայմանները և վարիացիոն մեթոդները օպտիմալ
ղեկավարման խնդիրներում,
2. կիմանա մաքսիմումի և դինամիկ ծրագրավորման սկզբունքները և նրանց կապը,
բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կկարողանա վարիացիոն հաշվի և օպտիմիզացիայի մեթոդների կիրառմամբ ուսումնասիրել
մեխանիկայի վարիացոն և օպտիմալ ղեկավարման խնդիրներ,
գ) ընդհանրական /փոխանցելի կարողություններ
4. վերլուծելու առկա խնդիրները և առաջարկելու դրանց լուծման եղանակներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝

Ա4.ներկայացնել վարիացիոն հաշվի և օպտիմիզացիայի մեթոդների հիմնական դրույթները,
Ա5.ներկայացնել մեխանիկական համակարգերի ղեկավարման հիմնական դրույթները,
Բ1.օգտվել գիտական գրականությունից, դիտարկել տեսական և կիրառական մեխանիկայի
խնդիրներ, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել մեխանիկայի խնդիրների լուծման
համար ,
Բ2.կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների համար,
հետազոտել և առաջարկել լուծումներ
Գ1.օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2.վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները և անել հետևություններ,
Գ4.մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում, որտեղ
պահանջվում են ռացիոնալ մտածողություն, վերլուծական ունակություններ, տրամաբանություն,
Գ5.շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մեխանիկայի, մեխանիկայի և կիրառական
մաթեմատիկայի,
մաթեմատիկայի,
ֆինանսական
և
ակտուարական
մաթեմատիկայի,
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների,
ծրագրավորման,
համակարգչային
գիտությունների,
տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում,
Գ6.լինել բազմակողմանի զարգացած, հետազոտական ընդունակություններով գրագետ քաղաքացի՝
պատրաստ հաղթահարել արդի մարտահրավերները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք
3. ինքնուրույն աշխատանք
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է ՝ 20 միավոր առավելագույն գնահատականով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Էքստրեմումի բավարար պայմանները: Թույլ և ուժեղ էքստրեմումներ: Վարիացիոն մեթոդների
կիրառությունները: Վարիացոն մեթոդները օպտիմալ ղեկավարման խնդիրներում: Բելմանի
սկզբունքը: Մաքսիմումի սկզբունքը: Օրինակներ մաքսիմումի սկզբունքի վերաբերյալ:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ванько В.И., Ермошина О.В., Кувыркин Г.Н. Вариационное исчисление и оптимальное управление.
М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. 488 с.
2. Բարսեղյան Վ. Ռ. Վարիացոն հաշիվ: Խնդիրների լուծման ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2011, 146 էջ:
3. Гельфанд И.М., Фомин С.В. Вариационное исчисление. М.: Физматгиз.1961. 228 с.
4. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. М.: Наука.1969. 424 с.
5. Понтрягин Л.С. и др.. Математическая теория оптимальных процессов. М.: Физматлит, 1961, 391 с.
6. Ройтенберг Я.Н. Автоматическое управление. М.: Наука, 1978, 552 с.
7. Болтянский В.Г. Математические методы оптимального управления. М.: Наука, 1969, 408 с.
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4. 5 ժամ/շաբ.

2. Տեսական մեխանիկա-4
5. դաս. – 2, գործն. – 2, լաբ. -1

6.3–րդ աշնանային

3. 6 ECTS կրեդիտ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ծանոթացնել ուսանողներին նյութական կետերի համակարգի շարժման
հավասարումների և բացարձակ պինդ մարմնի դինամիկայի հետ,
2. սովորեցնել ուսանողներին կիրառել ստացած մեթոդները գործնական խնդիրներ լուծելու
համար,
3. տալ ուսանողներին գաղափարներ տեսական մեխանիկայի վերը նշված բաժիններից:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիք նյութական կետերի համակարգի շարժման
հավասարումների և բացարձակ պինդ մարմնի դինամիկայի վերաբերյալ, մոդելավորել
դրանց վերաբերող խնդիրներ,
2. կատարել նյութական կետերի համակարգի շարժման հավասարումների և բացարձակ
պինդ մարմնի դինամիկայի վերաբերյալ տեսական և կիրառական
ուսումնասիրություններ,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. օգտագործել համապատասխան գիտելիքները առաջարկված խնդիրները լուծելու համար,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. ուսումնասիրելով առաջարկված մաթեմատիկական մոդելները, ստեղծագործաբար
կիրառել ստացված գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2.ներկայացնել տեսական մեխանիկայի հիմնական դրույթները,
Բ1.օգտվել գիտական գրականությունից, դիտարկել տեսական և կիրառական մեխանիկայի
խնդիրներ, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել մեխանիկայի խնդիրների լուծման
համար ,
Բ2.կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ
Գ1.օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2.վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները և անել հետևություններ,
Գ4.մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում, որտեղ
պահանջվում են ռացիոնալ մտածողություն, վերլուծական ունակություններ, տրամաբանություն,
Գ5.շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մեխանիկայի, մեխանիկայի և կիրառական
մաթեմատիկայի,
մաթեմատիկայի,
ֆինանսական
և
ակտուարական
մաթեմատիկայի,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների,

տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում,
Գ6.լինել բազմակողմանի զարգացած, հետազոտական ընդունակություններով գրագետ քաղաքացի՝
պատրաստ հաղթահարել արդի մարտահրավերները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են ` 5 միավոր առավելագույն գնահատականով:
2. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`10 միավոր առավելագույն գնահատականով
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Մեխանիկական համակարգի դինամիկա,Դալամբեր-Լագրանժի սկզբունքը և մեխանիկայի
ունիվերսալ հավասարումը: Մեխանիկական համակարգի շարժման(Լագրանժի 1-ին և 2-րդ
սեռի) հավասարումները: Բացարձակ պինդ մարմնի դինամիկա: Բացարձակ պինդ մարմնի
համընթաց և հարթ զուգահեռական շարժումները, պտույտն անշարժ կետի և առանցքի
շուրջը: Էյլերի կինեմատիկական հավասարումները: Էյլերի դինամիկական
հավասարումները: Ծանր պինդ մարմնի պտույտը անշարժ կետի շուրջը (ընդհանուր
դրվածքը):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Томилов Е.Д., Теоретическая механика. -М.: Наука, 1966, ч.1.
2. Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики. М.: Наука, 1972, ч. 1,2.
3. Гантмахер Ф.Р., Курс аналитической механики. 3-е изд. — М.: Физматлит, 2005. — 264 с.
4. Մ. Ս. Գաբրիելյան, Է. Մ. Մանուկյան․ Տեսական մեխանիկայի դասընթաց։ Երևան, ԵՊՀ
հրատ., 2001, 534 էջ
5. Ի.Վ. Մեշչերսկի; Թարգմ.՝ Գ. Բաբաջանյան, Կ. Շահբազյան; Տեսական մեխանիկայի
խնդիրների
ժողովածու:
Ուսումնական
ձեռնարկ
բարձրագույն
ուսումնական
հաստատությունների համար / ԵՊՀ 1990։
6. Մանուկյան Մ. Մ., Սարգսյան Վ. Ս., Գաբրիելյան Մ. Ս.։ Տեսական մեխանիկայի խնդիրների
լուծման ուղեցույց։ Պրակ 1,2 և 3։ Երևան, 1972, 1974:
7. Մանուկյան Մ. Մ., Սարգսյան Վ. Ս., Գաբրիելյան Մ. Ս., Մինասյան Մ. Մ.։ Տեսական
մեխանիկայի խնդիրների լուծման ուղեցույց։ Պրակ 4։ Երևան, 2001:
8. Полозов М.Н., Клёван Р.А. Теоретическая механика с системой Mathematica. Минск, 2006 БГУ
9. Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в примерах и задачах. Том
1, Том 2, Том 3. М.: Наука, 1966,1967,1973․
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2. Հաշվման մեթոդներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6.4-րդ աշնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել ուսանողին գծային և ոչ գծային հավասարումների մոտավոր լուծումների
տարբեր մեթոդներ,
 ծանոթացնել ուսանողին դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումների թվային լուծումների

հետ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տեսականորեն հիմնավորել դիտարկվող մոտարկման մեթոդները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ՝
2. օգտագործել մոտարկման մեթոդները կիրառական խնդիրներ լուծելիս։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.ներկայացնել մաթեմատիկական առարկաների՝ մաթեմատիկական անալիզ, հանրահաշիվ և
երկրաչափություն, հավանականությունների տեսություն և վիճակագրություն, դիֆերենցիալ
հավասարումներ և մաթեմատիկական ֆիզիկա, հիմնական դրույթները,
Բ2.կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ
Բ3.կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրներ լուծելու համար
Գ2.վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները և անել հետևություններ,
Գ5.շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մեխանիկայի, մեխանիկայի և կիրառական
մաթեմատիկայի,
մաթեմատիկայի,
ֆինանսական
և
ակտուարական
մաթեմատիկայի,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների,
տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը բանավոր է ՝ 20 միավոր առավելագույն գնահատականով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ինտերպոլացիոն խնդիր, ինտերպոլացիոն բազմանդամներ, ինտերպոլացիայի մինիմիզացիա:
Փոքրագույն քառակուսիների մեթոդ: Ինտերպոլացիոն պրոցեսի զուգամիտություն։
Քառակուսեցման բանաձևեր, սխալանքի գնահատականներ։ Լավագույն մոտարկում նորմավորված
տարածություն-ներում: Լավագույն մոտարկման էլեմենտի միակությունը; Հավասարաչափ
լավագույն մոտարկում։ Գծային հավասարումների համակարգի լուծման պարզ մոտավոր
մեթոդներ: Գծային հավասարումների համակարգի լուծման և քառակուսային ձևի մինիմումի
կապը։
Ոչ գծային հավասարումների լուծման Նյուտոնի մեթոդը։ Դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման
Ռիտցի մեթոդը: Եզրյաին խնդիրներ տարբերակային համակարգերի համար: Առաջին և երկրորդ
կարգի տարբերակային համակարգեր, ֆունդամենտալ լուծման կառուցումը: Քշման մեթոդը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Н. С. Бахвалов, Численные методы, Наука, 1975
2. В.И. Крылов, В.В. Бобков, П.И. Монастырный, Вычислительные методы, Наука,1977
3.
Յու. Ռ. Հակոբյան, Թվային մեթոդներ , Երևան, 2007

4.
5.

С.К. Годунов, В.С. Рябенький, Разностные схемы , Наука 1977
Н. С. Бахвалов, Н.П.Жидков,Г.М. Кобельков,Численные методы , М., Бином, 2011
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4. 4 ժամ/շաբ.

2. Մաթեմատիկական վիճակագրություն
5. դաս. – 2, գործն. – 2

6. 4–րդ աշնանային

3. 4 ECTS կրեդիտ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել մաթեմատիկական վիճակագրության հիմնական մեթոդների հետ,
 սովորեցնել ուսանողներին կիրառել մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները
գործնական խնդիրներ լուծելու համար,
 տալ ուսանողներին գաղափարներ մաթեմատիկական վիճակագրության տարբեր
բաժիններից:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
2. ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիք, կկարողանա ձևակերպել վիճակագրական
խնդիրնր,
3. դիտարկել տարբեր վիճակագրական մոդելներ և գնահատել դրանց անհայտ պարամետրերը,
4. ստուգել պարզ և բարդ վիճակագրական վարկածներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

օգտագործել համապատասխան հայտանիշները` առաջարկված խնդիրները լուծելու
համար,
2. վերլուծելով առկա տվյալները` կատարել վիճակագրական հետևություններ,
3. կարողանալ մեծ քանակությամբ տվյալների օգնությամբ, կիրառելով մաթեմատիկական
վիճակագրության մեթոդները, ստանալ տարբեր բնութագրիչների գնահատականներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

վերլուծելով առաջարկված վիճակագրական տվյալները ստեղծագործաբար կիրառել
ստացված գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.ներկայացնել մաթեմատիկական առարկաների՝ մաթեմատիկական անալիզ, հանրահաշիվ և
երկրաչափություն, հավանականությունների տեսություն և վիճակագրություն, դիֆերենցիալ
հավասարումներ և մաթեմատիկական ֆիզիկա, հիմնական դրույթները,
Ա7.ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական դրույթները,
Բ2.կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ
Գ4.մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում, որտեղ
պահանջվում են ռացիոնալ մտածողություն, վերլուծական ունակություններ, տրամաբանություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է `20 միավոր առավելագույն գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
Նմուշային բաշխում և բաշխման ֆունկցիա: Հիստոգրամ և պոլիգոն: Նմուշային
բնութագրիչները: Որոշ պարամետրական բաշխումների դասեր: Կետային գնահատականներ:
Միջակայքային գնահատականներ: Վիճակագրական վարկածների ստուգում` ընդհանուր
գաղափարներ: Համաձայնության և համասեռության հայտանիշներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Боровков А. А., Математическая статистика, СПБ, Лань, 2010.
2. Ивченко Г. И., Медведев Ю. И., Математическая статистика, Книж. Дом Либроком, Москва,
2014.
3. Գասպարյան Կ. Վ., “Տեսական և կիրառական վիճակագրության հիմունքներ’’, մաս առաջին,
Գիտություն հրատ., Երևան, 2015:
4. Գասպարյան Կ. Վ., “Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու’’, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017:
5. Gibbons J. D., Chakraborti S., Nonparametric statistical inference, Marcel Dekker inc., 2003.
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2.

Ֆիզիկա

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4.
4 ժամ/շաբ.
5.
դաս.–2, գործ.-2
6.
4-րդ աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնելու տեսական ֆիզիկայի հիմնական սկզբունքներին,
օրենքներին և նրանց կոնկրետ կիրառությանը ճանաչողական և գործնական խնդիրներ
լուծելիս:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու անալիտիկ մեխանիկայի, հարաբերականության հատուկ տեսության,
էլեկտրադինամիկայի և քվանտային մեխանիկայի հիմնական սկզբունքները և
օրենքները,
2. լուսաբանելու դասական ֆիզիկայի և քվանտային մեխանիկայի մաթեմատիկական
կառուցվածքը և առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. պարզաբանելու մեխանիկական և էլեկտրադինամիկական երևույթները նկարագրող
հավասարումները, ճշգրիտ և մոտավոր լուծման ենթակա ֆիզիկական համակարգերը,
2. օգտագործելու ձեռք բերված գիտելիքները տեսական ֆիզիկայի սկզբունքային
կարևորության խնդիրների մաթեմատիկական մոդելավորման և թվային մեթոդներով
լուծելու համար,
3. ուսումնական լաբորատոր սարքերի վրա ցուցադրելու ֆիզիկայի որոշ հիմնական
օրինաչափություններ և կատարելու չափումներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու գրականության տարաբնույթ աղբյուրներից,
2. վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ շրջակա միջավայրում ընթացող
երևույթների վերաբերյալ,
3. աշխատելու թիմում և վերլուծելու բարդ խնդիրը բաղկացուցիչ մասերի:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա8.ներկայացնել ընդհանուր ֆիզիկայի հիմնական դրույթները:
Բ2.կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ
Բ6.դասավանդել տեսական և կիրառական մեխանիկա, մաթեմատիկա միջնակարգ և միջին
մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում
Գ2.վերլուծել
առկա խնդիրները և գնահատել
դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները և անել հետևություններ,
Գ3.մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել
թիմային աշխատանք,
Գ5.շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մեխանիկայի, մեխանիկայի և կիրառական
մաթեմատիկայի, մաթեմատիկայի, ֆինանսական և ակտուարական մաթեմատիկայի,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների,
տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում,
Գ6.լինել բազմակողմանի զարգացած, հետազոտական ընդունակություններով
քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել արդի մարտահրավերները:

գրագետ

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 10 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Դասական մեխանիկա



Մեխանիկական շարժման հավասարումներ: Լագրանժի ֆունկցիա և Լագրանժի
հավասարումներ: Շարժման ինտեգրալներ: Ֆինիթ և ինֆինիթ շարժումներ: Մարող և
հարկադրական տատանումներ:
Հարաբերականության հատուկ տեսության ներածություն



Էյնշտեյնի հարաբերականության սկզբունքը: Գաղափար Մինկովսկու քառաչափ
տարածության մասին: Լորենցի ձևափոխությունները: Քանոնների կարճացման և
ժամացույցների դանդաղման ,,պարադոքսները,,: Ռելյատիվիստական դինամիկա:
Էլեկտրադինամիկայի հիմունքները



Լիցքակիր մասնիկի Լագրանժի ֆունկցիան, իմպուլսը, էներգիան: Մասնիկի շարժման
հավասարումը: Կուլոնի և Բիո-Սավար-Լապլասի օրենքները: Մաքսվելի
հավասարումները: Էլեկտրամագնիսական ալիք: Ինտերֆերենց և դիֆրակցիա:
Քվանտային մեխանիկայի տարրերը

Մասնիկ-ալիք դուալիզմը: Հայզենբերգի անորոշությունների առնչությունը: Ալիքային
ֆունկցիա: Նրա վիճակագրական մեկնաբանությունը: Շրեդինգերի ժամանակային և
ստացիոնար հավասարումները: Ստացիոնար վիճակներ: Միկրոմասնիկը միաչափ
ուղղանկյուն պոտենցիալային փոսում: Հարմոնիկ օսցիլյատորի և ջրածնի ատոմի
խնդիրները քվանտային մեխանիկայում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Краткий курс теоретической физики, Книга 1, Механика и
электродинамика, Москва, Наука, 1969.
2. И.В. Савельев. Основы теоретической физики. Т.1, Механика и электродинамика,
Москва, Наука, 1991.

3. Գ.Ս. Սահակյան, Է.Վ. Չուբարյան. Քվանտային մեխանիկա, Երևան, ԵՊՀ հրատ.,
2009.
4. Д.И. Блохинцев. Основы квантовой механики, Москва, Наука, 1976.
5.

Դ.Բադալյան, Վ.Գասպարյան: Լաբորատոր աշխատանքներ մեխանիկայից և
էլեկտրադինամիկայից, Երևան, ԵՊՀ տպարան.
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2. «ՀԲ» Տատանումներ և կայունություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. –4

6. 4–րդ աշնանային

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 5 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել ուսանողներին Լյապունովի կայունության տեսության և համակարգերի
կայունության ուսումնասիրման եղանակների հետ,
 սովորեցնել ուսանողներին դրանք կիրառել տարբեր մեխանիկական համակարգերի
շարժման կամ հավասարակշռության դիրքերի կայունությունն ուսումնասիրելիս:
 ծանոթացնել ուսանողներին գծային և ոչ գծային տատանումների, դրանց
ուսումնասիրման եղանակների հետ,
 սովորեցնել ուսանողներին դրանք կիրառել տարբեր մեխանիկական համակարգերի
տատանողական շարժումներն ուսումնասիրելիս:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ կայունության զանազան
սահմանումների, ըստ Լյապունովի կայունության ուսումնասիրման եղանակների
մասին, կկարողանա դրանք կիրառել տարբեր մեխանիկական համակարգերի
շարժումներն ուսումնասիրելիս,
2. ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ գծային և ոչ գծային տատանումների և
նրանց կայունության ուսումնասիրման եղանակների մասին, կկարողանա դրանք
կիրառել տարբեր մեխանիկական համակարգերի տատանողական շարժումներն
ուսումնասիրելիս:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. օգտագործել համապատասխան գիտելիքները առաջարկված խնդիրները լուծելու
համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
2. ուսումնասիրելով առաջարկված մաթեմատիկական մոդելները, ստեղծագործաբար
կիրառել ստացված գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա2.ներկայացնել տեսական մեխանիկայի հիմնական դրույթները,
Ա3.ներկայացնել հոծ միջավայրի մեխանիկայի հիմնական դրույթները,
Ա6.ներկայացնել մեխանիկական համակարգերի շարժման կայունության և օպտիմալ
կայունացման հիմնական դրույթները,
Բ2.կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ
Գ4.մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են ռացիոնալ մտածողություն, վերլուծական ունակություններ,
տրամաբանություն,
Գ5.շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մեխանիկայի, մեխանիկայի և կիրառական
մաթեմատիկայի, մաթեմատիկայի, ֆինանսական և ակտուարական մաթեմատիկայի,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների,
տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 10 միավոր առավելագույն
գնահատականով ։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Կայունության տեսության ուսումնասիրության առարկան: Կայունության զանազան
սահմանումների մասին: Կայունություն ըստ Լյապունովի: Լյապունովի թեորեմները,
Լագրանժի թեորեմը մեխանիկական համակարգերի հավասարակշռության վերաբերյալ,
Չետաևի
թեորեմը անկայունության վերաբերյալ: Կայունության հայտանիշները գրգռումների հավասարումների առաջին մոտավորության միջոցով: Գծային տատանումներ (մեկ ազատության
աստիճան ունեցող համակարգի ազատ,հարկադրական տատանումներ, ռեզոնանս,
հարմոնիկներ): Ոչ գծային տատանումներ (պարբերական լուծումները գտնելու փոքր
պարամետրի մեթոդ, Պուանկարե-Լյապունովի մեթոդը, ֆազային հարթության մեթոդ,
ասիմպտոտիկ լուծումների կառուցումը):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Малкин И.Г., Теория устойчивости движения. -М.: Наука, 1966.
2. Демидович Б.П., Лекции по математической теории устойчивости. -М.: Наука, 1967.
3. Меркин Д.Р. Введение в теорию устойчивости движения. -М.: Наука, 1976
4. Բարսեղյան Վ.Ռ., Շահինյան Ս.Գ., Սիմոնյան Թ.Ա., Ստաբիլացման տեսություն. Երևան,
2017:
5. Бутенин Н.В., Теория колебаний. –М: Высшая школа. 1963.
6. Боголюбов Н.Н., Метропольский Ю.А., Асимптотические методы в теории нелинейных
колебаний. -М.: Наука, 1974.
7. Ерофеев В.И., Кажаев В.В., Семерикова Н.П., Вольны в стержнях. Дисперсия, Диссипация.
Нелинейность. –М: ФИЗМАТЛИТ. 2002.
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2. Առաձգականության տեսություն-1

4. 3 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3

6. 3-րդ գարնանային

7. . առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել առաձգականության տեսության
վերաբերյալ պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետելու գծային առաձգականության տեսության հիմնական դրույթներին
2. ուսումնասիրելու առաձգականության տեսության առաջարկվող խնդիրները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3.ներկայացնել հոծ միջավայրի մեխանիկայի հիմնական դրույթները,
Բ1.օգտվել գիտական գրականությունից, դիտարկել տեսական և կիրառական մեխանիկայի
խնդիրներ, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել մեխանիկայի խնդիրների
լուծման համար ,
Բ2.կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ
Գ2.վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները և անել հետևություններ,
Գ3.մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել
թիմային աշխատանք,
Գ5.շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մեխանիկայի, մեխանիկայի և կիրառական
մաթեմատիկայի, մաթեմատիկայի, ֆինանսական և ակտուարական մաթեմատիկայի,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների,
տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. ինքնուրույն աշխատանք։
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը բանավոր է ՝ 20 միավոր առավելագույն գնահատականով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Համառոտ որոշ հիմնական տեղեկություններ երկչափ /հարթ/ խնդրից: Առանցքի նկատմամբ
սիմետրիկ դեպքում լարումների բաշխումը: Անվերջ երկար խողովակում լարումների որոշումը
/ Լամեի խնդիրը/: Կիսահարթության եզրի մի կետում կիրառված կենտրոնացված ուղղաձիգ
ուժի ազդեցությունը: Լարումների և տեղափոխությունների որոշումը (Ֆլամանի խնդիրը):

Կիսահարթության եզրի մի կետում կիրառված կենտրոնացված շոշոփող ուժի ազդեցությունը:
Առաձգականության տեսության երկչափ խնդիրների լուծումը բազմանդամներով:Ուղղանկյուն
շերտի լարվածային վիճակի որոշումը Ֆուրիեի շարքերով: Ուղղանկյուն շերտի եզրերում
կամայական բաշխվածության դեպքում լարվածա-դեֆորմացիոն վիճակի որոշումը Ռիբերի
եղանակով: Եզրերում անընդհատ բաշխվածությամբ ուղղանկյուն սալի համար Ֆայլոնի
լուծումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Тимошенко С. П. ,Гудьер Дж. Теория упругости, перев. с англ.,Главная редакция физикоматематической литературы.Наука. М. 1975 г., 576 с.
2. Новацкий В.Теория упругости.Мир.,М.1975
3. Демидов С.П. Теория упругости. Учебник для вузов. М.: Высш. школа, 1979
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2. Առաձգականության տեսություն-2

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6.4-րդ աշնանային

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ծանոթացնել այն հիմնական մեթոդներին ու եղանակներին, որոնց
օգնությամբ կառուցվում են մաթեմատիկական առաձգականության տեսության պարզագույն
կոնտակտային խնդիրների լուծման ալգորիթմները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կկառուցի լարումների և տեղափոխությունների դաշտերը կոմպլեքս փոփոխականի
ֆունկցիաների օգնությամբ
2. կտիրապետի պարզագույն կոնտակտային խնդիրների լուծման մեթոդներին և
եղանակներին
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. օգտագործել համապատասխան գիտելիքները առաջարկված խնդիրները լուծելու
համար,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. ուսումնասիրելով առաջարկված մաթեմատիկական մոդելները, ստեղծագործաբար
կիրառել ստացված գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3.ներկայացնել հոծ միջավայրի մեխանիկայի հիմնական դրույթները,
Բ1.օգտվել գիտական գրականությունից, դիտարկել տեսական և կիրառական մեխանիկայի
խնդիրներ, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել մեխանիկայի խնդիրների
լուծման համար ,

Բ2.կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ
Գ2.վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները և անել հետևություններ,
Գ3.մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել
թիմային աշխատանք,
Գ5.շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մեխանիկայի, մեխանիկայի և կիրառական
մաթեմատիկայի, մաթեմատիկայի, ֆինանսական և ակտուարական մաթեմատիկայի,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների,
տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը բանավոր է ՝ 20 միավոր առավելագույն գնահատականով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տեղափոխությունների
որոշումը
լարումների
ֆունկցիայի
օգնությամբ
կոմպլեքս
փոփոխականից կախված ֆունկցիայի միջոցով: Լարումների ֆունկցիայի ներկայացումը
կոմպլեքս
փոփոխականից
կախված
ֆունկցիաներով,
եզրային
պայմանների
ներկայացումները: Լարումների և տեղափոխությունների ներկայացումը կոմպլեքս
փոփոխականի
ֆունկցիաների
օգնությամբ
(Կոլոսով-Մուսխելեշվիլու
բանաձևերը):
Կիսահարթության դեֆորմացիոն եզրի P ուժով սեղմվող կոշտ մամլիչի (շտամպի)
ազդեցության տակ,Սադովսկու բանաձևը: Սեպի դեֆորմացիան, երբ կենտրոնացված ուժը
կիրառված է նրա գագաթին՝ կամայական ուղղությամբ: Պտտման մարմինների
առանցքասիմետրիկ դեֆորմացիան: Առանցքասիմետրիկ դեֆորմացիայի հիմնական
հավասարումները,
Հուկի
օրենքը,
հավասարակշռության
հավասարումները
տեղափոխություններով, եզրային պայմանները, համասեղության հավասարումները:
Առանցքասիմետրիկ դեֆորմացիայի խնդրի լուծումը Պապկովիչի ֆունկցիաներով:
Առանցքասիմետրիկ դեֆորմացիայի խնդրի լուծումը լյավի բիհարմոնիկ ֆունկցիայով,
տեղափոխությունների և լարումների որոշումը: Կիսահարթության մակերևույթի մի կետում
կիրառված կենտրոնացված ուժի ազդեցությունը (Բուսինեսկի խնդիրը): Կիսաանվերջ մարմնի
դեֆորմացիան նրա մակերևույթի շրջանաձև մասի վրա կիրառված հավասարաչափ բաշխված
բեռի ազդեցության տակ: Կիսահարթության մակերևույթին սեղմվող բացարձակ կոշտ մամլիչի
(շտամպի) տակ լարումների բաշխման որոշումը: Իրար հպված երկու գնդաձև մարմինների
միջև ճնշումը (Հերցի խնդիրը):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Тимошенко С. П. ,Гудьер Дж. Теория упругости, перев. с англ.,Главная редакция физикоматематической литературы.Наука. М. 1975 г., 576 с.
2. Новацкий В.Теория упругости.Мир.,М.1975
3. Мусхелишвили Н. Некоторые основные задачи математической теории упругости (5-е

издание). М.: Наука, 1966
4. Лейбензон Л.С. Курс теории упругости (2-е изд.). М.-Л.: ГИТТЛ, 1947
5. Ляв А. Математическая теория упругости. М.-Л.: ОГИЗ Гостехтеориздат, 1935
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4. 4 ժամ/շաբ.

2. Շարժման կայունության և օպտիմալ կայունացման
տեսություն
5. դաս. –4

3. 4 ECTS
կրեդիտ

6. 4–րդ աշնանային
7.Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ծանոթացնել ուսանողներին համակարգերի կայունության ուսումնասիրման
եղանակներին, համակարգի հավասարակշռության դիրքի կայունության վրա տարբեր
բնույթի ուժերի ազդեցությանը,
2. ծանոթացնել ուսանողներին օպտիմալ կայունացման տեսության հետ,
3. սովորեցնել ուսանողներին դրանք կիրառել տարբեր մեխանիկական համակարգերի
շարժման կամ հավասարակշռության դիրքերի կայունությունն ուսումնասիրելիս,
ինչպես նաև կայունացման և օպտիմալ կայունացման վերաբերյալ խնդիրներ լուծելիս:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ համակարգերի կայունության
ուսումնասիրման եղանակների, օպտիմալ ստաբիլիզացիայի տեսության վերաբերյալ,
կկարողանա դրանք կիրառել տարբեր մեխանիկական համակարգերի
հավասարակշռության դիրքերի կայունությունն ուսումնասիրելիս, ինչպես նաև լուծել
օպտիմալ կայունացման խնդիրներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. օգտագործել համապատասխան գիտելիքները առաջարկված խնդիրները լուծելու
համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. ուսումնասիրելով առաջարկված մաթեմատիկական մոդելները, ստեղծագործաբար
կիրառել ստացված գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6.ներկայացնել
մեխանիկական համակարգերի շարժման կայունության և օպտիմալ
կայունացման հիմնական դրույթները,
Բ2.կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ
Բ4.օգտագործել ծրագրավորման փաթեթներ տեսական և կիրառական խնդիրների լուծման
համար
Գ4.մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են ռացիոնալ մտածողություն, վերլուծական ունակություններ,
տրամաբանություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,

2. գործնական պարապմունք,
3. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են ` 5 միավոր առավելագույն գնահատականով:
2. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է `10 միավոր առավելագույն գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Լյապունովի ֆունկցիայի կառուցման եղանակները: Կոնսերվատիվ համակարգերի
հավասարակշռության կայունությունը: Ստացիոնար շարժում և նրա կայունությունը:
Ուժերի դասակարգումը: Տարբեր բնույթի ուժերի ազդեցությունը հավասարակշռության
դիրքի կայունության վրա: Կայունացման և օպտիմալ կայունացման խնդիրների
դրվածքը:Ղեկավարման օպտիմալության բավարար պայման: Լյապունովի օպտիմալ
ֆունկցիայի կառուցումը գծային համակարգերի համար: Գծային
համակարգերի օպտիմալ կայունացման խնդրի լուծման գործնական եղանակներ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բարսեղյան Վ.Ռ., Շահինյան Ս.Գ., Սիմոնյան Թ.Ա., Ստաբիլացման տեսություն. Երևան,
2017:
2. Малкин И.Г., Теория устойчивости движения. -М.: Наука, 1966.
3. Демидович Б.П., Лекции по математической теории устойчивости. -М.: Наука, 1967.
4. Меркин Д.Р. Введение в теорию устойчивости движения. -М.: Наука, 1976
5. Альбрехт Э.Г., Шелементьев Г.С. Лекции по теории стабилизации. Свердловск, 1972.
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2. Մեխանիկական համակարգերի (թռչող սարքերի և
3. 3 ECTS
ռոբոտոտեխնիկական համակարգերի) մաթեմատիկական
կրեդիտ
մոդելավորում և ղեկավարում
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 3-րդ գարնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողների մոտ ձևավորել տիեզերական ձգողության դաշտում գտնվող մարմնի
շարժման, մեխանիկական համակարգերի մաթեմատիկական մոդելների օպտիմալ
ղեկավարման վերաբերյալ պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիմանա տիեզերական ձգողության դաշտում գտնվող մարմնի շարժման Կեպլերյան
հետագծերի բնութագրիչները,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կկարողանա մեխանիկական համակարգերի տարբեր մաթեմատիկական մոդելների
համար կառուցել ղեկավարման ալգորիթմներ,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2.ներկայացնել տեսական մեխանիկայի հիմնական դրույթները,
Ա5.ներկայացնել մեխանիկական համակարգերի ղեկավարման հիմնական դրույթները,
Բ1.օգտվել գիտական գրականությունից, դիտարկել տեսական և կիրառական մեխանիկայի
խնդիրներ, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել մեխանիկայի խնդիրների
լուծման համար ,
Բ2.կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ
Գ1.օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2.վերլուծել
առկա խնդիրները և գնահատել
դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները և անել հետևություններ,
Գ4.մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են ռացիոնալ մտածողություն, վերլուծական ունակություններ,
տրամաբանություն,
Գ5.շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մեխանիկայի, մեխանիկայի և կիրառական
մաթեմատիկայի, մաթեմատիկայի, ֆինանսական և ակտուարական մաթեմատիկայի,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների,
տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում,
Գ6.լինել բազմակողմանի զարգացած, հետազոտական ընդունակություններով գրագետ
քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել արդի մարտահրավերները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տրված ուղեծրի տրված կետից դուրս եկող ուղեծրերի փնջի հավասարումը: Գրավիտացիոն
դաշտում հասանելիության տիրույթի սահմանումը և հարթ դեպքում հասանելիության
տիրույթի եզրագծի կառուցման մասին: Գրավիտացիոն դաշտում երկու խաղացողների
հետապնդման և մոտեցման ոչ անտոգոնիստական խաղեր: Ռոբոտոտեխնիկական համակարգերի մաթեմատիկական մոդելներ: Ռոբոտոտեխնիկական համակարգերի
մաթեմատիկական մոդելների ղեկավարման հարցեր: Մեխանիկական համակարգերի
մաթեմատիկական մոդելների ղեկավարման ալգորիթմների կառուցում և ուսումնասիրում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Д.Е.Охоцимский, Ю.Г.Сихарулидзе. Основы механики космического полета. М., Наука,
1990.
2. А.А.Дмитриевский, Л.Н.Лисенко. Прикладные задачи теории оптимального управления

движением бецпилотных летательных аппаратов. М., Машиностроение, 1978.
3. Ф.Л.Черноусько, Н.Н.Болотник, В.Г.Градецкий. Манипуляционные роботы. М., Наука,
1989.
4. Механика промышленных роботов. В трех книгах под ред. К.В. Фролова, Е.И. Воробьева. М.,
Высшая школа, 1988.

1. 0108/Բ27
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Ավտոմատ կառավարման և օպտիմալ ղեկավարման
որակական ուսումնասիրությունները
5. դաս. –2

3. 3 ECTS
կրեդիտ

6. 4–րդ աշնանային
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել ուսանողներին ավտոմատ կառավարման համակարգերի տիպերին,
դրանց մաթեմատիկական նկարագրությանը,
 ուսանողներին տալ պատշաճ մասնագիտական պատկերացում այդպիսի
համակարգերի կայունության ուսումնասիրման եղանակների մասին,
 սովորեցնել ուսանողներին դրանք կիրառել տարբեր ավտոմատ կառավարվող
համակարգերի կայունությունն ուսումնասիրելիս:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիմանա ավտոմատ կառավարման համակարգերի կայունության ուսումնասիրման
հանրահաշվական և հաճախականային եղանակները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կկարողանա կառուցել ավտոմատ ղեկավարվող համակարգի մաթեմատիկական
մոդել,
2. ուսումնասիրել դրա կայունությունը և կառուցել կայունության տիրույթը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

ուսումնասիրելով առաջարկված մաթեմատիկական մոդելները, ստեղծագործաբար
կիրառել ստացված գիտելիքները:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6.ներկայացնել մեխանիկական համակարգերի շարժման կայունության և օպտիմալ
կայունացման հիմնական դրույթները,
Բ2.կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ
Բ4.օգտագործել ծրագրավորման փաթեթներ տեսական և կիրառական խնդիրների լուծման
համար
Գ4.մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են ռացիոնալ մտածողություն, վերլուծական ունակություններ,
տրամաբանություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1.
դասախոսություն,
2.
գործնական պարապմունք,
3.
ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Ավտոմատ ղեկավարման համակարգերի դասակարգումը: Փակ համակարգեր: Լապլասի
ձևափոխությունը, սահմանումներ, թեորեմներ: Փոխանցման ֆունկցիաներ: Հաստատուն
գործակիցներով գծային համակարգերի կայունությունը: Կայունության հայտանիշներ:
Կայունության հետազոտման D- տրոհման եղանակը: Գծային ղեկավարման համակարգերի
ճշտությունը: Ստատիկ և աստատիկ համակարգեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Гнвенский Л.С., Каменский Г.А., Эльсгольц Л.Э., Математические основы теории
управляемых систем. -М.: Наука, 1969.
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2. Պլաստիկության տեսություն և քայքայման մեխանիկա

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6.3-րդ գարնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ առաձգականության
սահմաններից դուրս ընթացող դեֆորմացիաների դեպքում տեղի ունեցող բարդ ֆիզիկամեխանիկական
վիճակների
փորձնական
ու
տեսական
ուսումնասիրությունների
արդյունքների և նրանց մաթեմատիկական ձևակերպումների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիմանա ժամանակակից պլաստիկության տեսության շրջանակներում խնդիրների
դրվածքը, նրանց մաթեմատիկական ներկայացումները և ծանոթ կլինի փորձնական
հետազոտությունների արդյունքներին,
2. կիմանա հոծ միջավայրերում դեֆորմացիայի տարբեր փուլերը նկարագրող վիճակների
մաթեմատիկական ձևակերպումները պլաստիկության առավել ճանաչում ստացած
տեսությունների շրջանակներում,
3. կտիրապետի պլաստիկության տեսության եզրային խնդիրների դրվածքին և նրանց
լուծման մեթոդներին:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
կկարողանա կառուցել պլաստիկության տեսություն և քայքայման մեխանիկայի
մաթեմատիկական մոդել:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1.

ուսումնասիրելով առաջարկված մաթեմատիկական մոդելները, ստեղծագործաբար
կիրառել ստացած գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3.ներկայացնել հոծ միջավայրի մեխանիկայի հիմնական դրույթները,
Բ1.օգտվել գիտական գրականությունից, դիտարկել տեսական և կիրառական մեխանիկայի
խնդիրներ, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել մեխանիկայի խնդիրների
լուծման համար ,
Բ2.կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ
Գ2.վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները և անել հետևություններ,
Գ3.մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել
թիմային աշխատանք,
Գ5.շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մեխանիկայի, մեխանիկայի և կիրառական
մաթեմատիկայի, մաթեմատիկայի, ֆինանսական և ակտուարական մաթեմատիկայի,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների,
տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պլաստիկության տեսության հիմունքները և հիմնական առնչությունները: Պլաստիկության
պայմաններ, ամրապնդման և էներգետիկ պայմաններ: Պլաստիկության հիմնական
տեսությունները: Պլաստիկության հոսունության տեսություն և դեֆորմացիոն տեսություն:
Մաքսիմումի սկզբունք: Հոսունության ֆունկցիա և պլաստիկական պոտենցիալ: Եզրային
խնդիրների դրվածքը պլաստիկության հոսքի տեսության շրջանակներում: Վարիացիոն
եղանակների վրա հիմնված մինիմալ սկզբունքներ: Իդեալական պլաստիկական մարմինների
քայքայման սահմանային հավասարակշռություն և պլաստիկության տեսության պարզագույն
խնդիրներ: Նյութերի քայքայման հատկանիշներ, սահմանային մակերևույթ, ամրության
տեսություն: Սահմանային բեռն ու մաքսիմալ լարումները: Քայքայման մեխանիկայի ընտրովի
հարցեր: Իդեալական պլաստիկական քայքայում, ամրապնդվող մարմինների դեֆորմացման
անկայունությունը, ձգվող ձողերի մածուցիկ քայքայման ժամանակը սողքի պայմաններում:
Լարումների կոնցենտրացիա: Փխրուն քայքայումն ու ճաքերի մեխանիկան: Գրիֆիտսի
տեսություն: Ճաքերի մեխանիկայի պրակտիկ կիրառության մասին:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Качанов Л.М. Основы теории пластичности. М.: Наука, 1969.
2. Соколовский В.В. Теория пластичности (3-е издание). М.: Высшая школа, 1969.

3. Качанов Л.М. Основы механики разрушения. М.: Наука, 1974.
4. Կիրակոսյան Ռ.Մ. Պլաստիկության ժամանակակից տեսությունները: Եր.1999
5. Черепанов Г.П. Механика хрупкого разрушения. М.: Наука, 1974.
6. Томас Т.Пластическое течение и разрушение в твердых телах.Мир,1964г.
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2. Հոծ միջավայրի կառուցվածքային օպտիմալացում

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6.4-րդ աշնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ծանոթացնել կառուցվածքների օպտիմալ նախագծման արդիական
տարաբնույթ խնդիրներին, ցույց տալ դրանց կիրառական և տեսական գիտական
նշանակությունը, ուսուցանել կառուցվածքների օպտիմալ նախագծման խնդիրների լուծման
վերլուծական և թվային եղանակները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուծել վերլուծական և թվային միջոցներով կիրառական խնդիրներ,
2. ձևակերպել ինքնուրույն խնդիրներ:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տիրապետելու դեֆորմացվող միջավայրի կառուցվածքային օպտիմալացման
հիմնական դրույթներին (տարաբնույթ խնդիրների դրվածք, դրանց լուծման
եղանակներ),
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
2. ուսումնասիրելով առաջարկված մաթեմատիկական մոդելները, ստեղծագործաբար
կիրառել ստացված գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3.ներկայացնել հոծ միջավայրի մեխանիկայի հիմնական դրույթները,
Բ1.օգտվել գիտական գրականությունից, դիտարկել տեսական և կիրառական մեխանիկայի
խնդիրներ, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել մեխանիկայի խնդիրների
լուծման համար ,
Բ2.կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ
Գ2.վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները և անել հետևություններ,
Գ3.մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել
թիմային աշխատանք,
Գ5.շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մեխանիկայի, մեխանիկայի և կիրառական
մաթեմատիկայի, մաթեմատիկայի, ֆինանսական և ակտուարական մաթեմատիկայի,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների,

տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կառուցվածքների օպտիմալ նախագծման խնդիրների ձևակերպում: Նպատակի
ֆունկցիոնալի սահմանում: Ղեկավարման (նախագծման) պարամետրերի և վիճակի
պարամետրերի տարանջատում: Սահմանափակումների և կապերի ձևակերպում:
Կառուցվածքների օպտիմալ նախագծման խնդիրներում կիրառվող վերլուծական, վարիացիոն
եղանակների նկարագրում: Թվային եղանակների կիրառումը կառուցվածքների օպտիմալ
նախագծման խնդիրները լուծելու համար: Անհրաժեշտ և բավարար պայմանների
ուսումնասիրում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Սարգսյան Վ.Ս.,Գեղամյան Բ.Պ.Կառուցվածքների օպտիմալ նախագծման տեսություն և
կիրառություններ.ԵՊՀ,Երևան,1990.
2. Баничук Н.В. Оптимизация форм упругих тел. М.: Наука, 1980
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2. Ղեկավարման տեսություն-1
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 2
6.3-րդ գարնանային
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ձևավորել գաղափար գծային ղեկավարվող համակարգերի մասին,


ծանոթացնել ղեկավարման խնդրի նախնական լուծման ուսումնասիրությանը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիմանա ղեկավարման և օպտիմալ ղեկավարման խնդիրների դրվածքները,
2. կիմանա ղեկավարման խնդիրը լուծող ֆունկցիայի ստացումը ,
բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կկարողանա կառուցել ղեկավարման խնդիրը լուծող ֆունկցիան:
գ) ընդհանրական /փոխանցելի կարողություններ
1.վերլուծելու առկա խնդիրները և առաջարկելու դրանց լուծման եղանակներ։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Ա4.ներկայացնել վարիացիոն հաշվի և օպտիմիզացիայի մեթոդների հիմնական դրույթները,
Ա5.ներկայացնել մեխանիկական համակարգերի ղեկավարման հիմնական դրույթները,
Բ1.օգտվել գիտական գրականությունից, դիտարկել տեսական և կիրառական մեխանիկայի
խնդիրներ, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել մեխանիկայի խնդիրների
լուծման համար ,

Բ2.կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ
Գ1.օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2.վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները և անել հետևություններ,
Գ4.մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են ռացիոնալ մտածողություն, վերլուծական ունակություններ,
տրամաբանություն,
Գ5.շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մեխանիկայի, մեխանիկայի և կիրառական
մաթեմատիկայի, մաթեմատիկայի, ֆինանսական և ակտուարական մաթեմատիկայի,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների,
տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում,
Գ6.լինել բազմակողմանի զարգացած, հետազոտական ընդունակություններով
քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել արդի մարտահրավերները:

գրագետ

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝

1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք
3. ինքնուրույն աշխատանք
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է ՝ 20 միավոր առավելագույն գնահատականով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գաղափար ղեկավարվող համակարգերի մասին։ Ղեկավարման և օպտիմալ ղեկավարման
խնդիրների դրվածքներ։ Որակի հայտանիշի տրման ձևերը։ Գծային ղեկավարվող համակարգ:
Գծային համակարգերի հատկությունները։ Կոշիի բանաձևը։ Շարժման ընդհանրացված հավասարում և ընդհանրացված ղեկավարում։ Ղեկավարման խնդրի լուծումը։ Հիպոթեզի ստուգումը։
14.Հիմնական գրականության ցանկը
Красовский Н.Н. Теория управления движением. М., Наука, 1968.
Андреев Ю.Н. Управление конечномерными линейными объектами. М., Наука, 1976.
Егоров А.И. Оптимальное управление линейными системами. Киев, 1988.
Лутманов. Курс лекций по методам оптимизации. — Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаохаотическая динамика», 2001, 368 стр․
Н. Н. Данилов, В. В. Мешечкин. Основы математической теории оптимальных процессов:
учеб. пособие /. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2004. - 218 с.
Лутманов, С.В. Линейные задачи оптимизации: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Перм.
ун.-т. – Пермь, 2005.- Ч.2. Оптимальное управление линейными динамическими
объектами. – 195 с
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4. 2 ժամ/շաբ.

2. Ղեկավարման տեսություն-2
5. դաս.-2 ժամ

3. 2 կրեդիտ

6.4-րդ աշնանային 7. առանց ընթացիկ գնահատման
8.Դասընթացի նպատակն է՝
տալ պատշաճ մասնագիտական պատկերացում գծային ղեկավարվող համակարգերի համար
տարբեր տիպի որակի հայտանիշով օպտիմալ ղեկավարման խնդիրների դրվածքների և նրանց
լուծման մեթոդների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիմանա ղեկավարման և օպտիմալ ղեկավարման խնդիրների դրվածքները,
2. կիմանա օպտիմալ ղեկավարման խնդրի բերումը մոմենտների պրոբլեմին և նրա
լուծումը ,
բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կկարողանա լուծել մինիմալ էներգիայով, մինիմալ ուժով և մինիմալ իմպուլսով
օպտիմալ
ղեկավարման խնդիրներ:
գ) ընդհանրական /փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծելու առկա խնդիրները և առաջարկելու դրանց լուծման եղանակներ։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Ա4.ներկայացնել վարիացիոն հաշվի և օպտիմիզացիայի մեթոդների հիմնական դրույթները,
Ա5.ներկայացնել մեխանիկական համակարգերի ղեկավարման հիմնական դրույթները,
Բ1.օգտվել գիտական գրականությունից, դիտարկել տեսական և կիրառական մեխանիկայի
խնդիրներ, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել մեխանիկայի խնդիրների
լուծման համար ,
Բ2.կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ
Գ1.օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2.վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները և անել հետևություններ,
Գ4.մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են ռացիոնալ մտածողություն, վերլուծական ունակություններ,
տրամաբանություն,
Գ5.շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մեխանիկայի, մեխանիկայի և կիրառական
մաթեմատիկայի, մաթեմատիկայի, ֆինանսական և ակտուարական մաթեմատիկայի,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների,
տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում,
Գ6.լինել բազմակողմանի զարգացած, հետազոտական ընդունակություններով գրագետ
քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել արդի մարտահրավերները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝

1. դասախոսություն
2. գործնական պարապմունք
3. ինքնուրույն աշխատանք
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն գնահատականով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Մոմենտների պրոբլեմի լուծումը: Ղեկավարվող համակարգի շարժումը որպես գծային
գործողություն։ Գծային գործողության նորմա։ Օպտիմալ ղեկավարման խնդրի դրվածքը։
Ղեկավարման խնդրի բերումը մոմենտների պրոբլեմին։ Մոմենտների պրոբլեմը։ Մոմենտների
պրոբլեմի լուծումը։ Մաքսիմումի սկզբունքը։ Մոմենտների պրոբլեմով ղեկավարման խնդրի
լուծման դեպքեր։ Մոմենտների պրոբլեմով օպտիմալ ղեկավարման խնդրի լուծման ալգորիթմը։
Մինիմալ էներգիայով ղեկավարում։ Մինիմալ ուժով ղեկավարում։ Մինիմալ իմպուլսով
ղեկավարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկը

1.
2.
3.
4.

Красовский Н.Н. Теория управления движением. М., Наука, 1968.
Андреев Ю.Н. Управление конечномерными линейными объектами. М., Наука, 1976.
Егоров А.И. Оптимальное управление линейными системами. Киев, 1988.
Лутманов. Курс лекций по методам оптимизации. — Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаохаотическая динамика», 2001, 368 стр
5. Н. Н. Данилов, В. В. Мешечкин. Основы математической теории оптимальных процессов:
учеб. пособие /. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2004. - 218 с.
6. Лутманов, С.В. Линейные задачи оптимизации: учеб. пособие [Электронный ресурс] /
Перм. ун.-т. – Пермь, 2005.- Ч.2. Оптимальное управление линейными динамическими
объектами. – 195 с
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3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժամ, լաբ.-2ժամ

6. 2-րդ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. [դասընթացի նպատակ(ներ)ը] Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել արդի ծրագրավորման C ++ լեզուն,
նրա հիմնադրույթները, գիտության տարբեր բնագավառներում ծրագրավորման մեծ
հնարավորությունների կիրառումը և օբյեկտա-օրիենտացված ծրագրավորում:
9. [դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ
կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիմանա C++ լեզվում պրոցեդուրային ծրագրավորումը, ծրագրավորում օբյեկտների
հետ, օբյեկտա-օրիենտացված ծրագրավորման հիմունքները,
2. կաշխատի ֆայլերի հետ, կտիրապետի տվյալների դինամիկ ստրուկ տուրաներին,
ներառյալ կապակցված ցուցակներին հերթերին, ստեկի և ծառերին:
3. կաշխատի Virtual C++ Microsoft Foundation Classes գրադարանի ֆայլերի հետ,
4. կիմանա Visual C++ միջավայրի ինչպես
գիտելիքները ռեալ օրինակներում կիրառել,

տեսական,

այնպես

էլ

կիրառական

5. կսովորի COM-ծրագրավորման տարրեր MFC–ի օգտագործմամբ,
6. կաշխատի տվյալների բազայի հետ,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7.ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական դրույթները,
Բ3.կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրներ լուծելու համար
Բ4.օգտագործել ծրագրավորման փաթեթներ տեսական և կիրառական խնդիրների լուծման
համար
Գ1.օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3.մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել
թիմային աշխատանք,
Գ4.մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են ռացիոնալ մտածողություն, վերլուծական ունակություններ,
տրամաբանություն,
Գ5.շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մեխանիկայի, մեխանիկայի և կիրառական
մաթեմատիկայի, մաթեմատիկայի, ֆինանսական և ակտուարական մաթեմատիկայի,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների,
տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. լաբորատոր պարապմունք
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են ` 5 միավոր առավելագույն գնահատականով:
2. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է `10 միավոր առավելագույն գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ինֆորմացիայի ներկայացումը համակարգիչներում: Օպերացիոն համակարգերի
էվոլյուցիա: Ալգորիթմական լեզուներ: C ++ լեզվի ստանդարտ տիպերը, կառուցվածքը: Այլ
տիպեր: Ֆունկցիաներ, զանգվածներ, նշիչներ: Դասեր ու ստրուկտուրաներ, կոմպոզիցիա,
ընկեր ֆունկցիաներ, հրահանգների բեռնավորում, ժառանգություն, վիրտուալ ֆունկցիաներ,
պոլիմորֆիզմ: Շաբլոն (դասի և ֆունկցիայի), ֆայլեր: Կառուցվածքային տվյալներ
(կապակցված ցուցակներ, հերթեր, ստեկ, ծառեր), բիտեր, սիմվոլներ, տողեր և կառուցվածքներ,
պրեպրոցեսոր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж. Как программировать на С++. Москва 2000.

2. К. Паннас, У. Мюррей, Visual С++ 6. Киев 2000.
3. Грегори К. Использование Visual С++ 6. Москва, Санкт-Петербург, Киев.

4. Гилберт С., Маккарти Б. Самоучитель по Visual С++ 6. Киев. 1999.
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3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործն.- 2, լաբ..-2

6. 2-րդ գարնանային

Եզրափակիչ գնահատումով

8. [դասընթացի նպատակ(ներ)ը] Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել
տեխնոլոգիաներին, աշխատել Matematika 4 փաթեթի հետ:

ծրագրավորման

արդի

9. [դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ
կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կաշխատի Virtual C++ Microsoft Foundation Classes գրադարանի ֆայլերի հետ,
2. կիմանա Visual C++ միջավայրի ինչպես
գիտելիքները ռեալ օրինակներում կիրառել,

տեսական,

այնպես

էլ

կիրառական

3. կսովորի COM-ծրագրավորման տարրեր MFC–ի օգտագործմամբ,
4. կաշխատի տվյալների բազայի հետ,
5. կկարողանա աշխատել Matematika 4 փաթեթի հետ:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7.ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական դրույթները,
Բ3.կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրներ լուծելու համար
Բ4.օգտագործել ծրագրավորման փաթեթներ տեսական և կիրառական խնդիրների լուծման
համար
Գ1.օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3.մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել
թիմային աշխատանք,
Գ4.մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են ռացիոնալ մտածողություն, վերլուծական ունակություններ,
տրամաբանություն,
Գ5.շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մեխանիկայի, մեխանիկայի և կիրառական
մաթեմատիկայի, մաթեմատիկայի, ֆինանսական և ակտուարական մաթեմատիկայի,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների,
տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. դասախոսություն
2. գործնական պարապմունք
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են ` 5 միավոր առավելագույն գնահատականով:
2. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է `10 միավոր առավելագույն գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
MFC կորիզը: Երկխոսության պատուհաններ, ղեկավարման էլեմենտներ և տվյալների
կապակցվածությունը MFC միջավայրում: Windows–ի ընդհանուր ղեկավարման էլեմենտները:
Գրաֆիկական գործողություններ, սարքի կոնտեկստ, օգտագործվող ինտերֆեյսի ընդլայնում:
MFC ծրագրավորում COM տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ COM և MFC:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Jesse Liberty Programming C#, 4th Edition Building .NET Applications with C#. 2009.
2. Rob Miles C# Programming, 2003.
3. David Bolton C# For Beginners, 2006.
4. Throelsen C# .NET_2005, 2005
5. Шилдт Г. Полный справочник по Visual С++. Москва, 2007.
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2. Ծրագրավորման արդի տեխնոլոգիաներ 3

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 1, գործն.-2

6. 3-րդ աշնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. [դասընթացի նպատակ(ներ)ը] Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել
տեխնոլոգիաներին, աշխատել Matematika 4 փաթեթի հետ:

ծրագրավորման

արդի

9. [դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ
կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
կաշխատի Virtual C++ Microsoft Foundation Classes գրադարանի ֆայլերի հետ,
կիմանա Visual C++ միջավայրի ինչպես տեսական, այնպես էլ կիրառական գիտելիքները
ռեալ օրինակներում կիրառել,
կսովորի COM-ծրագրավորման տարրեր MFC–ի օգտագործմամբ,
կաշխատի տվյալների բազայի հետ,
կկարողանա աշխատել Matematika 4 փաթեթի հետ:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա7.ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական դրույթները,
Բ3.կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրներ լուծելու համար
Բ4.օգտագործել ծրագրավորման փաթեթներ տեսական և կիրառական խնդիրների լուծման
համար
Գ1.օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3.մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել
թիմային աշխատանք,
Գ4.մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են ռացիոնալ մտածողություն, վերլուծական ունակություններ,
տրամաբանություն,
Գ5.շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մեխանիկայի, մեխանիկայի և կիրառական
մաթեմատիկայի, մաթեմատիկայի, ֆինանսական և ակտուարական մաթեմատիկայի,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների,
տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. դասախոսություն
2. գործնական պարապմունք
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տվյալների բազայի ծրագրավորում MFC-ում: MFC և Internet: Matematika 4 փաթեթ`
աշխատանք հերթերի և մասիվների հետ, մաթեմատիկական անալիզի գործողություններ,
մաթեմատիկական հատուկ ֆունկցիաներ, հանրահաշվական ձևափոխություններ, գրաֆիկների կառուցում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Jesse Liberty Programming C#, 4th Edition Building .NET Applications with C#. 2009.
2. Rob Miles C# Programming, 2003.
3. David Bolton C# For Beginners, 2006.
4. Throelsen C# .NET_2005, 2005
5. Шилдт Г. Полный справочник по Visual С++. Москва, 2007.
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4. 2 ժամ/շաբ.

2. Հաշվողական մաթեմատիկա և ծրագրավորում
5. դաս.-1, գործ.-1

3. 2 ECTS
կրեդիտ

6. 3-րդ գարնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8.Դասընթացի նպատակն է՝
օգտագործելով ժամանակակից արագագործ համակարգիչներ ուսանողների
մոտ
ձևավորել ունակություն լուծելու կոնկրետ խնդիրներ և կատարել կոնկրետ
առաջադրանքներ Wolfram Mathematica ծրագրային փաթեթի գործարկումով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կհասկանա, կյուրացնի պարզագույն տրանսցենդենտ հավասարումների և
ֆունկցիաների նկարագրող փաթեթները,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կկարողանա կիրառել Wolfram Mathematica
ծրագրային փաթեթները կոնկրետ
խնդիրներում:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7.ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական դրույթները,
Բ3.կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրներ լուծելու համար
Բ4.օգտագործել ծրագրավորման փաթեթներ տեսական և կիրառական խնդիրների լուծման
համար
Գ2.վերլուծել
առկա խնդիրները և գնահատել
դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները և անել հետևություններ,
Գ3.մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել
թիմային աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Wolfram Mathematica ծրագրային փաթեթի գործարկումը: ՝ Ծրագրային ֆայլի ստեղծումը և
գործարկումը: Գծային հանրահաշվական հավասարումների լուծման Գաուսի և Զեյդելի
մեթոդները:
Պարզագույն
տրանսցենդենտ
հավասարումների
լուծումներ:
Մաթեմատիկական ֆունկցիաներ նկարագրող փաթեթներ: Փաթեթներ հատուկ
ֆունկցիաների համար: Փաթեթներ օրթոգոնալ բազմանդամների համար: Փաթեթներ
դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման համար: Փաթեթների կիրառությունները
խնդիրներում: Ճարտարագիտական խնդիրներ (ձողերի ծռում, ոլորում) :
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Крылов В.И. Бобков В.В.,Монастырный П. И. Вычислительные методы т.1, М. 1976.
2. Бахвалов Н.С. Численные методы т.1.M. 1973.
3. Мысовских И.П. Лекции по методам вычислений М. 1962.
4. Демидович Б.П., Марон И., А. Основы вычислительной математики. M. 1966.
5. Յու.Ռ. Հակոբյան. Թվային մեթոդներ. Մաս 1,2. 2003.
6.Пономарев К.К. Составление и решение дифференциальных уравнений инженернотехнических задач. М. 1962.
7. Бенерджи П., Баттерфилд Р. Методы граничных элементов в прикладных науках 1984.
8.Кулешов А.А., Земсков С.В., Позняк Ю.В.
Система
Mathematica. Опыт
использования
в математике и программировании [Электрон. ресурс].
9. В. Б. Таранчук ОСНОВЫ РАБОТЫ С БЛОКНОТАМИ MATHEMATICA МИНСК 2015
10. Э.Ю. Лернер, О.А. Кашина ПАКЕТ MATHEMATICA: ПЕРВЫЕ УРОКИ КАЗАНЬ-2001
11. Доля П.Г. Mathematica для математиков. Харьков: Харьковский Национальный Университет,
2015
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2. Շարժման ղեկավարման և դիտման որոշ

3. 2 ECTS կրեդիտ

հարցեր

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 4-րդ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողների մոտ ձևավորել շարժման ղեկավարման և դիտման որոշ հարցերի
վերաբերյալ տեսական գաղափարներ, դիտման խնդիրների դրվածքների համար
պատշաճ մասնագիտական պատկերացում,



ծանոթացնել իդեալական և իրական ազդակներով դիտման և օպտիմալ
դիտման խնդիրների դրվածքներին և լուծումներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիմանա հակադարձ կապով ղեկավարման հիմնական օղակների դասակարգումը և
խնդիրների ուսիմնասիրման տեսական հիմունքները,
2. կհասկանա իդեալական և իրական ազդակներին համապատասխան դիտման և օպտիմալ
դիտման խնդիրների մաթեմատիկական դրվածքները, նրանց լուծման եղանակները,
ղեկավարման և դիտման խնդիրների երկակիությունը և յուրաքանչյուրի խնդրի կիրառական

նշանակությունը:
բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. կկարողանա լուծել դիտման և օպտիմալ դիտման խնդիրը, ուսումնասիրել ղեկավարելիության և

դիտելիության հատկությունները:

գ) ընդհանրական /փոխանցելի կարողություններ
2. վերլուծելու դիտման և օպտիմալ դիտման խնդիրը, նրանց հատկություները և
առաջարկելու դրանց լուծման եղանակներ։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Ա4.ներկայացնել վարիացիոն հաշվի և օպտիմիզացիայի մեթոդների հիմնական դրույթները,
Ա5.ներկայացնել մեխանիկական համակարգերի ղեկավարման հիմնական դրույթները,
Բ1.օգտվել գիտական գրականությունից, դիտարկել տեսական և կիրառական մեխանիկայի
խնդիրներ, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել մեխանիկայի խնդիրների
լուծման համար ,
Բ2.կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների
համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ
Գ1.օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2.վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել
հնարավորությունները և անել հետևություններ,

դրանց

լուծման

համար

անհրաժեշտ

Գ4.մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են ռացիոնալ մտածողություն, վերլուծական ունակություններ,
տրամաբանություն,
Գ5.շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում՝ մեխանիկայի, մեխանիկայի և կիրառական
մաթեմատիկայի, մաթեմատիկայի, ֆինանսական և ակտուարական մաթեմատիկայի,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների,
տնտեսագիտության, կառավարման և այլ ոլորտներում,
Գ6.լինել բազմակողմանի զարգացած, հետազոտական ընդունակություններով գրագետ
քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել արդի մարտահրավերները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝

5. դասախոսություն,
6. գործնական պարապմունք
7. ինքնուրույն աշխատանք
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հակադարձ կապով ղեկավարման կիբեռնետիկական սխեման և նրա հիմնական
օղակների դասակարգումը: Դիտման խնդիրը որպես ինֆորմացիաների տեսության հիմնական
օղակ: Գաղափար իդեալական ազդակի մասին: Դիտման խնդրի դրվածքը սկալյար և վեկտոր
ազդակի դեպքում: Գաղափար իրական ազդակի մասին: Օպտիմալ դիտման խնդիրը:
Օպտիմալ դիտման խնդրի լուծման մասին: Ղեկավարման և դիտման խնդիրների
երկակիությունը: Մոմենտների պրոբլեմով դիտման խնդրի լուծման ալգորիթմը:
Ղեկավարելիության և դիտելիության հատկությունները: Համարժեք ձևափոխություններ և
համարժեք համակարգեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Калман Р. Об общей теории ситем управления. Тр. 1 Конгресса ИФАК. Т. 2. М: Изд-во АН

СССР, 1961
2. Красовский Н.Н. Теория управления движением. М.: Наука.1968.
3. Андреев Ю.Н. Управление конечномерными линейными обьектами. М.: Наука.1976.
4. Воронов А.А. Устойчивость, управляемость, наблюдаемость. М.: Наука.1979.
5. Ли Э.Б., Маркус А. Основы теории оптимального управления. М.: Наука.1972.
6. Բարսեղյան Վ. Ռ. Դիտման տեսության մի քանի հարցեր: ԵՊՀ հրատ.: 2005:
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2. Համակարգչային հմտություններ

3. 2 ECTS

կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ.- 2.
6. 1-ին
7. առանց եզրափակիչ գնահատման
աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է
 Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիանների զարգացման,
կիրառության պատմությունից, հմտություններ Օպերացիոն Համակարգի տարրական
գործիքների և կիրառական ծրագրերի օգտագործման)


MS Windows սերնդի օպերացիոն համակարգերի ուսումնասիրություն, MS Ofiice
փաթեթի կիրառական ծրագրերի կիրառում մասնավորապես MS Word, MS Excel
կիրառական ծրագրեր, Ինտերնետային տեխնոլոգիաների կիրառություն
մասնավորապես Web 2.0 տեխնոլոգիայի միջոցով)

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ծանոթություն համակարգչային տեխնիկայի հետ, համակարգիչների զարգացումը,
տեխնիկական բնութագրերը, ֆունկցիոնալ տարբերությունները: Աշխատանք Windows
7,8,10 օպերացիոն համակարգի հետ, MS Word և MS Excel ծրագրերի հետ աշխատանք :
Համալսարանական էլեկտրոնային փոստից օգտվել :
բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
աշխատելու վիզուալ ինտրֆեյս ունեցող ցանկացած Օպերացիոն համակարգի հետ : MS
Office փաթեթի MS Word, MS Excel MS PowerPoint ծրագրերի կիրառություն (MS Excel
միայն այն գործիքների ցանկը որոնք հնարավորություն կտան 1-ին կուրսի դասընթացի
ընթացքում այլ առարկաների համար անհրաժեշտ կարողություններ ունենալ) :
Ինտերնետային և ցանցային ռեսուրսներից օգտվելու կարողություններ :
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Ա7.կունենա մասնագիտական գիտելիքներ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում
Բ4.օգտագործել ծրագրավորման փաթեթներ տեսական և կիրառական խնդիրների լուծման
համար
Գ1.Օգտվելու գիտական և մանկավարժական տարատեսակ աղբյուրներից ( էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հրապարակումներ և այլն) անհրաժեշտ տեղեկատվությունն
ստանալու համար
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
5. գործնական պարապմունք
6. ինքնուրույն աշխատանք

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
3. MS Office սերնդի ծրագրային փաթեթի ուսումնասիրություն
MS Word Հղումային գործիքների կիրառություն :
Աշխատանք տվյալների հետ
6. MS Excel Ծրագրի ուսումնասիրություն
4.
5.

Ստանդարտ Ֆունկցիաներ
8. MS PowerPoint Ծրագրի ուսումնասիրություն
7.

14. Հիմնական գրականության ցանկը

5. Самоычитель Office 2010 Ю. Стоцкий, А.Васильев, И. Телина 2011թ
6. Համակարգչի դասընթացներ: Վաչագան Սարգսյան 2009 թ.

7. MS PowerPoint 2007: Սիմակ Գալստյան 2009 թ.
8. Уокенбах Дж. - Microsoft Excel 2010. Библия пользователя

«ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ»
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա
056802.01.6

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Ֆինանսական մաթեմատիկայի բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2018/2019 ուս. տարի

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները

«Ակտուարական

և

ֆինանսական

մաթեմատիկա»

ծրագրով

բակալավրի

ընդունելությունը

կազմակերպվում է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության պետական և ոչ պետական բարձրագույն
ուսումնական
հաստատություններ
ընդունելության
կարգի
(տե՛ս
http://www.ysu.am/files/quality/kv11.pdf)` մրցութային հիմունքներով քննություններ հանձնելով օտար
լեզու /գր./ և մաթեմատիկա /գր./ և ոչ մրցութային հիմունքներով` հայոց լեզու /գր./ առարկաներից:
Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունը իրականացվում է ՀՀ կառավարության
համապատասխան որոշմամբ հաստատված <<ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ
օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության կարգի>> համաձայն:

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.

 Պատրաստել ֆինանսական, բանկային, ապահովագրական ոլորտների որակյալ
մասնագետներ:
 Ապահովել մաթեմատիկական պատրաստվածության բարձր մակարդակ, ինչը
հնարավորություն
կտա
իրականացնել
ակտուարական
էկոնոմետրիկական և քանակական վերլուծություններ:
 Ուսանողներին

փոխանցել

ռիսկերի

կառավարմանն

հաշվարկներ,

առնչվող

հիմնավոր

գիտելիքներ, որոնք հնարավորություն են տալիս կանխատեսելի և կառավարելի
դարձնել

ռիսկերը,

ինչպես

ողջ

տնտեսության,

այնպես

էլ

ֆինանսական

ինստիտուտների և կազմակերպությունների մակարդակով:
 Օժտել ուսանողներին այնպիսի գիտելիքներով, որոնք կարող են օգտագործվել
ֆինանսական ներդրումների բնագավառում, ինչպես նաև բանկային համակարգում
մասնագիտական գործունեություն ծավալելու համար:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի և անալիտիկ երկրաչափության
հիմունքները,
Ա2. վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական
վիճակագրության հիմունքները,
Ա3. մեկնաբանել ստացված արդյունքները, ներկայացնել գործնական խնդիրների
լուծման ձևերը և տարբերակները,
Ա4. ներկայացնել ակտուարական մոդելավորման մեթոդները և ներդրումային
գործունեության ակտուարական ասպեկտները,
Ա5. ձևակերպել ապահովագրության առանձնահատկությունները և հիմնախընդիրները, վերաապահովագրության սկզբունքները, բացատրել միջազգային
գործարար
միջավայրում
ապահովագրական
գործունեության
առանձնահատկությունները,
Ա6. ներկայացնել ներդրումային պորտֆելի կառուցման
և
կառավարման
հիմունքները, բացատրել ածանցյալ գործիքների օգտագործման սկզբունքները
ներդրումային պորտֆելի կառուցման մեջ,
Ա7.
ներկայացնել
քանակական,
վիճակագրական,
օպտիմիզացիոն
և
էկոնոմետրիկական հիմնական մեթոդներն ու մոդելները, որոնք օգտագործվում
են միկրոտնտեսագիտական, մակրոտնտեսագիտական և ֆինանսական
վերլուծությունների, ռիսկերի կառավարման և հեջավորման, որոշումների
կայացման նպատակներով:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. առկա լավագույն տեղեկատվության հիման վրա նախագծելու ընդունվելիք
որոշումների
հնարավոր
տարբերակները`
ռիսկի
և
անորոշության
պայմաններում, արդի քանակական և վիճակագրական մեթոդների կիրառմամբ
կանխատեսելի և կառավարելի դարձնել ռիսկերը,
Բ2. մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդների և մոդելների միջոցով վերլուծել
և գնահատել տնտեսական իրավիճակը, կանխատեսել տնտեսության
զարգացման հեռանկարները մակրո և միկրո մակարդակով,
Բ3. գիտությանը հայտնի մեթոդներով գնահատել և բացահայտել ապահովագրության,
վերաապահովագրության և սնանկացման հետ կապված ռիսկերը և դրանց
նվազեցման, կիսելու կամ կառավարելի դարձնելու տարբերակները,
Բ4. օգտագործել ֆինանսական ածանցյալները ակտուարական գործընթացում,
մեկնաբանել
կորպորատիվ
կառավարման
առանձնահատկությունները,
բացահայտել դրանց կիրառման հնարավորությունները,
Բ5. օգտագործել մասնագիտական ծրագրային փաթեթներ (Matlab, MS Excel)
գործնական խնդիրների լուծման նպատակով,
Բ6. մաթեմատիկական անալիզի, բարձրագույն հանրահաշվի, անալիտիկ
երկրաչափության, հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական
վիճակագրության մեթոդները կիրառել գործնական խնդիրների լուծման
նպատակներով,
Բ7. դասակարգել ֆինանսական տարբեր գործիքներ, մատնանշելով դրանց
կիրառության ոլորտները և նպատակահարմարությունը:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ
լուծումներ, ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության
պարագայում,
Գ2. աշխատել տվյալների մեծ բազաների հետ, դրանց օգնությամբ իրականացնել
ազդեցությունների գնահատումներ, վերլուծություններ և կանխատեսումներ,
Գ3. աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և
վերլուծական աշխատանք:
Գ4. օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու)
պատրաստել գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
-

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Ուսանողների առաջադիմությունը գնահատվելու է կազմակերպվող ընթացիկ ու
եզրափակիչ քննությունների, ստուգարքների, ինչպես նաև կուրսային և ավարտական
աշխատանքների հիման վրա: Կազմակերպվող քննությունները, ըստ անհրաժեշտության,
լինելու են բանավոր, գրավոր, կամ համակարգչային:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Շրջանավարտները կարող են աշխատել ՀՀ կենտրոնական բանկում, ՀՀ ֆինանսների
նախարարությունում, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունում, այլ
նախարարություններում, առևտրային բանկերում, մարզպետարաններում, ֆինանսական
ինստիտուտներում, աուդիտորական, այլ մասնավոր ընկերություններում: Կարող են աշխատել
մենեջերի, ռիսկերի կառավարչի, տնտեսագետի, ֆինանսական և վիճակագրական վերլուծաբանի, աուդիտորի և այլ պաշտոններում: Ցանկության դեպքում նրանք կարող են կրթությունը
շարունակել արտասահմանյան համալսարաններում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Տարբեր
մոդուլների
համար
օգտագործվում
են
ժամանակակից
դասագրքեր,
հետազոտությունների համար` armstat.am, cba.am, imf.com, worldbank.com կայքերի
տեղեկատվությունները, ծրագրային փաթեթներ, տարբեր ամսագրերի հոդվածներ:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս

Ծրագիրը կազմվել է ՈԱՇ-ին /որակավորումների ազգային շրջանակ/ համապատասախան: Այն մշակված է՝ հաշվի առնելով եվրոպական և ամերիկյան բարձր վարկանիշ
ունեցող ԲՈՒՀ-երի (Boston University, Stockholm University, Columbia University, Cambridge
University և այլ) համանուն բակալավրիատի ծրագրերը, համադրելով դրանք Հայաստանում
համապատասխան ոլորտի մասնագետների նկատմամբ գործատուների կողմից ներկայացվող
պահանջների հետ: Հաշվի է առնվել նաև ԵՊՀ տարբեր ֆակուլտետների պրոֆեսորադասախոսական

անձնակազմի

առկա

ներուժը,

տեխնիկական

հնարավորությունները,

ծրագրային փաթեթների, մասնագիտական գրականության հասանելիությունը, ՀՀ կենտրոնական բանկից, ՀՀ ֆինանսների նախարարությունից, ՀՀ տնտեսական զարգացման և
ներդրումների

նախարարությունից,

առևտրային

բանկերից,

ապահովագրական

ընկերություններից, աուդիտորական ընկերություններից մասնագետների ներգրավման
հնարավորությունները:

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնել
մաթեմատիկական
Ա1
երկրաչափության հիմունքները,

անալիզի

և

անալիտիկ

Ա2

վերարտադրել
հավանականությունների
տեսության
մաթեմատիկական վիճակագրության հիմունքները,

Ա3

մեկնաբանել ստացված արդյունքները, ներկայացնել գործնական
խնդիրների լուծման ձևերը և տարբերակները,

Ա4

ներկայացնել ակտուարական մոդելավորման մեթոդները
ներդրումային գործունեության ակտուարական ասպեկտները,

Ա5

ձևակերպել ապահովագրության առանձնահատկությունները և
հիմնախընդիրները,
վերաապահովագրության
սկզբունքները,
բացատրել միջազգային գործարար միջավայրում ապահովագրական
գործունեության առանձնահատկությունները,
ներկայացնել ներդրումային պորտֆելի կառուցման և կառավարման
հիմունքները, բացատրել ածանցյալ գործիքների օգտագործման
սկզբունքները ներդրումային պորտֆելի կառուցման մեջ,

Ա6

Ա7

և

և

ներկայացնել քանակական, վիճակագրական, օպտիմիզացիոն և
էկոնոմետրիկական հիմնական մեթոդներն ու մոդելները, որոնք
օգտագործվում

են

միկրոտնտեսագիտական,

մակրոտնտեսագի-

տական և ֆինանսական վերլուծությունների, ռիսկերի կառավարման

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
առկա լավագույն տեղեկատվության հիման վրա նախագծելու
Բ1
ընդունվելիք որոշումների հնարավոր տարբերակները` ռիսկի և
անորոշության
պայմաններում,
արդի
քանակական
և
վիճակագրական մեթոդների կիրառմամբ կանխատեսելի և
կառավարելի դարձնել ռիսկերը,
մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդների և մոդելների
Բ2
միջոցով վերլուծել և գնահատել տնտեսական իրավիճակը,
կանխատեսել տնտեսության զարգացման հեռանկարները մակրո և
միկրո մակարդակով,
գիտությանը հայտնի մեթոդներով գնահատել և բացահայտել
Բ3
ապահովագրության, վերաապահովագրության և սնանկացման հետ
կապված ռիսկերը և դրանց նվազեցման, կիսելու կամ կառավարելի
դարձնելու տարբերակները,
Բ4
օգտագործել
ֆինանսական
ածանցյալները
ակտուարական
գործընթացում,
մեկնաբանել
կորպորատիվ
կառավարման
առանձնահատկությունները, բացահայտել դրանց կիրառման
հնարավորությունները,
Բ5
օգտագործել մասնագիտական ծրագրային փաթեթներ (Matlab, MS
Excel) գործնական խնդիրների լուծման նպատակով,

Բ6

Բ7

մաթեմատիկական անալիզի, բարձրագույն հանրահաշվի, անալիտիկ
երկրաչափության,
հավանականությունների
տեսության
և
մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները կիրառել
գործնական խնդիրների լուծման նպատակներով,
դասակարգել ֆինանսական տարբեր գործիքներ, մատնանշելով
դրանց կիրառության ոլորտները և նպատակահարմարությունը:

և հեջավորման, որոշումների կայացման նպատակներով:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել
ադեկվատ լուծումներ, ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ
ընդունել անորոշության պարագայում,
Գ2
աշխատել տվյալների մեծ բազաների հետ, դրանց օգնությամբ
իրականացնել
ազդեցությունների
գնահատումներ,
վերլուծություններ և կանխատեսումներ,

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 1
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2
Հայոց պատմության հիմնահարցեր - 1
Հայոց պատմության հիմնահարցեր - 2
Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-1
Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-2
Ռուսերեն-1
Ռուսերեն-2
Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ. առաջին
բուժօգն.
Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Իրավունքի հիմունքներ
Ֆիզդաստիարակություն
Տնտեսագիտության հիմունքներ
Գործարարության հիմունքներ

Մոդուլի
թվանիշը

Գ3

Գ4

աշխատել
աշխատանքային
խմբերում,
հետազոտական և վերլուծական աշխատանք,

իրականացնել

օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու)
պատրաստել գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2

Ա3 Ա4 Ա5

Ա6 Ա7

Բ1

Բ2

Բ3

1401/Բ01
1401/Բ01
1106/Բ03
1106/Բ03
1602/Բ01
1603/Բ01

Բ4

Բ5

Բ6

Բ7

Գ1

X
X

1703/Բ01
1704/Բ01

Գ2

Գ3

Գ4

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

0002/Բ01

X

X

0708/Բ01

X

X

1302/Բ18
1901/Բ01

X
X

0110/Բ01

X

1005/Բ24

X

X
X

X
X

X
X

X

Քաղաքագիտության հիմունքներ
Մշակութաբանության հիմունքներ
Կրոնագիտության հիմունքներ
Բարոյագիտության հիմունքներ
Սոցիոլոգիայի հիմունքներ
Տրամաբանության հիմունքներ
Հոգեբանության հիմունքներ
Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր
Մաթեմատիկական անալիզ - 1
Գծային հանրահաշիվ և վերլուծական երկրաչափություն-1
Տնտեսագիտության տեսություն - 1
Դիսկրետ մաթեմատիկա
Մաթեմատիկական անալիզ - 2
Գծային հանրահաշիվ և վերլուծական երկրաչափություն-2
Տնտեսագիտության տեսություն - 2
Մաթեմատիկական անալիզ - 3
Հավանականությունների տեսություն - 1
Համակարգչային ծրագրեր
Բանկային գործ
Դիֆերենցիալ հավասարումներ
Հաշվման մեթոդներ
Ակտուարական մաթեմատիկայի հիմունքներ
Հավանականությունների տեսություն - 2
Ֆինանսական մաթեմատիկա - 1
Միկրոտնտեսագիտություն
Ապահովագրական գործ
Ֆինանսների տեսություն
Հաշվապահական հաշվառում
Ֆինանսական մաթեմատիկա - 2
Կիրառական վիճակագրություն
Մակրոտնտեսագիտություն
Աուդիտ և ապահովում
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1107/Բ55
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0104/Բ44
0110/Բ02
0104/Բ46
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X

X

X

X
X

0104/Բ45

X

X

0110/Բ03
0102/Բ09
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X

X
X
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X

X

X
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X
X

X
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X

X
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X
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X
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0110/Բ07
0110/Բ08
0110/Բ09
0109/Բ04
0105/Բ03

X
X
X

X
X
X

0103/Բ01
0109/Բ02
0110/Բ05
0109/Բ03
0110/Բ06

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

0109/Բ01
0110/Բ04

0105/Բ13

X
X
X
X

X

Որոշումների կայացման տեսություն
Ակտուարական մեթոդներ և մոդելներ
Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մոդելներ
Օպտիմիզացիայի մեթոդներ և էքստրեմալ խնդիրներ
Կենսաթոշակների և կյանքի ապահովագրության
ակտուարական հաշիվներ
Տնտեսաչափություն -1
Ռիսկերի կառավարում
Խաղերի տեսություն
Ոչ կյանքի ապահովագրության ակտուարական հաշիվներ
Տնտեսաչափություն -2
Ֆինանսական ռիսկերի կառավարում
Ստոխաստիկ վերլուծություն ֆինանսներում
Ժամանակային շարքերի վերլուծություն
Կորպորատիվ ֆինանսներ
Մաթեմատիկական ժողովրդագրություն
Ֆինանսական անալիզ
Վիճակագրական մոդելավորում
Ազգային հաշիվների համակարգը
Տվյալների վերլուծություն
Ներդրումային պորտֆելի կառավարում
Ապահովագրական ռիսկեր և վերաապահովագրություն
Ֆինանսական շուկաների մաթեմատիկական
վերլուծություն
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0110/Բ26
0109/Բ10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0109/Բ06
0110/Բ17
0110/Բ18
0110/Բ19
0109/Բ07
0110/Բ20
0110/Բ21
0110/Բ22
0110/Բ23
0109/Բ08
0110/Բ24
0109/Բ09
0110/Բ25

X
X

X

0110/Բ15
0110/Բ16

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
1. 1401/Բ01
2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 1
3. 4 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ.-30 ժամ
6. 1-ին՝ աշնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել լեզվի առանձին բաժինների առանձնահատկությունները,
 ծանոթացնել լեզվական նորմի չափանիշներին,
 նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն ու փոփոխությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճանաչել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները,
2. սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները,
3. ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
2. հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը:

գ) ընդհանրական /փոխանցելի կարողություններ
2. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել
թիմային աշխատանք։
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
 գործնական աշխատանք,
 սլայդի ցուցադրում,
 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Եզրափակիչ ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքն անցկացվում է ուսանողներին նախապես
տրված հարցաշարով. յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները,
2. Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները,
3. Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
5. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, 2016:
6. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007:

1. 1401/Բ02

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2

3. 4 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ.- 30 ժամ
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. Ստուգարք
8.Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները,
 ծանոթացնել խոսքի հիմնական արժանիքներին,
 նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճանաչել խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները,
2. սահմանել լեզվի ու խոսքի հատկանիշները,
3. ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան լեզվական միավորներ:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
2. հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը,
3. կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի):

գ) ընդհանրական /փոխանցելի կարողություններ
1. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել
թիմային աշխատանք։
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
 գործնական աշխատանք,
 սլայդի ցուցադրում,
 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Եզրափակիչ ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքն անցկացվում է ուսանողներին նախապես
տրված հարցաշարով. յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները,
2. խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն),
3. խոսքային վարվեցողություն,
4. գործառական ոճեր:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, 2016,
2. Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003,
3. Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984,
4. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատոր, Երևան, 1990, 1991:

1106/Բ03

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1

2 կրեդիտ

2 ժամ/շաբ.

դաս.-15 ժամ, գործ.- 15 ժամ

1-ին՝ աշնանային

Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակը հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերի
վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն
զարգացած, կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը
նպաստելն է:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն`
1.
Ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի
հիմնահարցերը,
2. Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և միջին
դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
3. Բացատրելու հայոց պետականության ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու
առանձնահատկությունները հին և միջին դարերում՝ արժևորելով և իր քաղաքացիական
գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն
ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ`
1.
Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,
2. Կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն
հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝
1. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց)
գիտակցության մեջ հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված
ավանդույթների արժևորմանն ու արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, գրագետ քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել
առօրյա մարտահրավերները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են
երկու հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Հայ
ժողովրդի ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական
լեռնաշխարհում: Վանի թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII դդ.): Հայաստանը Երվանդունիների
հարստության օրոք (Ք.ա. VI-III դդ.): Մեծ Հայքի թագավորությունը Արտաշեսյան (Ք.ա. 189-1
թթ.) և Արշակունյաց (66-428 թթ.) հարստությունների օրոք: Հայոց մշակույթի Ոսկեդարը:

Հայաստանը նախարարական համակարգի ներքո (428-885 թթ.): Հայոց թագավորությունը
Բագրատունյաց հարստության (885-1045 թթ.) օրոք: Կիլիկիայի հայկական պետությունը (10801375 թթ.): Քոչվորական ցեղերի արշավանքները Հայաստան: Հայ-վրացական զինակցությունը և
Զաքարյանների իշխանությունը: Հայաստանը ուշ միջնադարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի,
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի
պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ
հրատ., 1975:
3. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ.
ինստ., «Զանգակ-97» հրատ., 2014:
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Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

2 ժամ/շաբ.

դաս.-15 ժամ, գործ.- 15 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

Ստուգարք

2 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակը հայոց նոր ու նորագույն դարերի պատմության առանցքային
հարցերի
վերաբերյալ
ուսանողներին
հիմնարար
գիտելիքներ
տրամադրելը
և
բազմակողմանիորեն զարգացած, կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող
քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը,

2. Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և
նորագույն շրջանի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
3. Բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական
պայքարի ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները,
4. Վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց պետականության վերականգնումն ու
զարգացումը՝ վերարժևորելով և իր գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց
պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,
6. Կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հիմնահարցերի
վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-ազատագրական
պայքարի և հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների

արժևորման արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, գրագետ քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել
առօրյա մարտահրավերները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու
հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայ ազատագրական շարժումը XVI դ. կեսերից մինչև XVIII դ.: Ազատագրական պայքարը
Սյունիքում և Սյունիքում 1722-1730 թթ.: Ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական
պատերազմները և Հայաստանը XIX դ. առաջին երեսնամյակում: Հայկական հարցի
միջազգայնացումը: Հայ քաղաքական կուսակցությունների առաջացումը և հայ
ազատագրական շարժումը XIX դ. վերջին – XX դ. սկզբին: Հայոց ցեղասպանությունը: Մայիսյան
հերոսամարտերը: Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը (1918-1920 թթ.): Խորհրդային
Հայաստանը (1920-1991 թթ.): Հայերի մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհամարտին:
Արցախյան շարժումը (1988-1991 թթ.) և պատերազմը (1991-1994 թթ.): Հայաստանի Երրորդ
Հանրապետությունը (1991 թվականից):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի,
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի
պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ
հրատ., 1975:
3. Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ.,
«Զանգակ-97» հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016:
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2. Անգլերեն-1

3. 4 կրեդիտ

4. 4 ժամ / շաբ.

5. գործ. – 60 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների
զարգացում,
2. մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում,
3. հիմնական մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական
տերմինների
ներմուծում և ուսուցում,

4. մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի
տարբերակում և թարգմանություն
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա . մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. բացատրել անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել քերականական
կառույցները ,
2. ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները,
բ . գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1. կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները,
2. հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր խոսքի
հիմնական հմտությունները,
գ . ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները (եթե այդպիսիք կան).
1. օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել
թիմային
աշխատանք
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա
մարտահրավերները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.





գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ
անհատական և խմբային աշխատանք
անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք
ինքնուրույն աշխատանք

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և
բանավոր ստուգմամբ:
1. գրավոր ստուգում (թեստ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ):
2. բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. անգլերենի քերականական կառույցները
2. ընդհանուր բառապաշարի զարգացում

3. մասնագիտական անգլերենի հիմնական բառապաշարը
4. մասնագիտական անգլերեն լեզվով գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների
ներմուծում
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1. Mkhitaryan Ye. “Basic English for University Student” Yerevan 2008
2. Karapetyan K. Grigorian V. “English for University students” Yerevan 2004
3. Margaryan Y. “A Guide to Science” Yerevan 2014 .
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2. Անգլերեն-2

3. 4 կրեդիտ

4. 4 ժամ / շաբ.

5. գործ. – 60 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապաշարի,
շարահյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվի որպես համակարգի այլ
առանձնահատկությունների մասին,
 հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների
ներգրավման մակարդակի բարձրացում,
 մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման կարողությունների և հմտությունների
զարգացում,
 մասնագիտական տեքստերի ընկալման կարողությունների զարգացում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ընկալել, հասկանալ, մեկնաբանել մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու
կառուցվածքը,
2. տիրապետել մասնագիտական և ընդհանուր բառապաշարի հենքային շերտերին՝
դրանց ճշգրիտ գործածության նպատակադրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում անգլերեն լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքների իմացություն
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. իրականացնել գրավոր և բանավոր մասնագիտական տեքստերի ընթերցում,
վերարտադրում և թարգմանություն,
2. ձևավորել և ներկայացնել բանավոր կապակցված խոսք՝ ուսումնասիրվող
մասնագիտական թեմաների վերաբերյալ,
3. արտահայտել և հիմնավորել կարծիք՝ երկխոսության մեջ մտնելով համակուրսեցիների
հետ,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և
ներկայացնելու նպատակով

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել
թիմային
աշխատանք
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա
մարտահրավերները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,
ինքնուրույն աշխատանք

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և
բանավոր ստուգմամբ:
1. գրավոր ստուգում (թեստ՝ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ),
2. բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ
2. անգլերենով մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների
վերլուծություն
3. դասախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում
4. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի
համադրում և շարադրում
5. գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի
օգտագործմամբ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝
1. Дорожкина В. “Английский язык для студентов математиков” Москва 2001.
2. Bates M./ Dudley T. – Evans “General Science” 1993.
3. Allan R. Hoffer “Mathematics in Action” 1989.
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4. 4 ժամ/շաբ.

2. Գերմաներեն-1

3. 4- կրեդիտ
5. գործ.-60 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 տալ նախնական գիտելիքներ գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության

և բառագիտության բնագավառներում,
 ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները,

2.

պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի մասին,

3.

ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական
կառույցների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական
տարբերակները,

2.

հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,

3.

ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ և
կիրառել դրանք խոսքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները,
2. կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել
թիմային աշխատանք,
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն:
Հնչյունաբանական տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և
բաղաձայնական համակարգերը:
2. Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում:
Գոյականի, ածականի և բայի ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները:
Գոյականի հոլովման տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը:
Ածականի համեմատության աստիճանները: Համեմատության աստիճանների կարգ:
Բայի ձևաբանական տիպերը: Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների
գործառույթը նախադասության մեջ:
3. Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն,
դրանց առանձնահատկությունները:

4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ
մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն»,
«Գերմանիա»:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Berlin, 1982.
2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
4. G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001.
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2. Գերմաներեն-2
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործ.-60 ժամ
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները
գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում,
 ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական
գիտելիքները` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման
նպատակով,
 ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների
գիտելիքները գերմաներեն լեզվից:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ
կաղապարների մասին,
2. ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը,
3. պատկերացում կազմել երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի
վերարտադրության ու փոխադրման սկզբունքների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական կաղապարները,
2. համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը,
3. կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը,
5. գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը,
6. մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել
թիմային աշխատանք,
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. գործնական պարապմունք,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի
կազմության հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ:
Գոյականների հոլովման համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական
նշանակությունները:
2. Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և
անանցողական երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը:
3. Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների
կազմությունն ու գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական
գործառույթը: Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Հրամայական եղանակի
ձևերը և նրանց քերականական հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ
կրավորական կառույցները:
4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական
շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը»,
«Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2, Berlin, 1992.
2.
Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
3.
Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
4.
Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002.
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4. 4 ժամ/շաբ.

2. Ֆրանսերեն-1

3. 4 կրեդիտ
5. գործն.- 60 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական
հմտություններ
 Ձևավորել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողություններ
 Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության
կարողություններ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. մատնանշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները
2. տարրորոշելու մասնագիտական տերմինները համատասխան տեքստերում
3. սահմանելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. մեկնաբանելու մասնագիտական տեքստերի բառաքերականական դժվարությունները

2. մենախոսելու մասնագիտական թեմաների շուրջ
3. թարգմանելու (գրավոր-բանավոր) մասնագիտական տեքստեր
գ. փոխանցելի կարողություններ
1. թարգմանելու հմտություններ
2. բառարաններից օգտվելու կարողություններ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել
թիմային աշխատանք,
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 գործնական պարապմունք


հանձնարարված
գրականության
ընթերցում,
հետազոտություն, խմբային աշխատանք



դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:

քննարկումներ,

ինքնուրույն

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ գրավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 10 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ բանավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
1. Présentations et usages
2. La famille – les âges de la vie
3. Le temps qui passe
4. Le physique – l’apparence
5. Les activités quotidiennes
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
a. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
b. Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
c. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE
internationale, 2009.
d. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau
intermédiaire, CLE internationale, Paris 2009.
1. 1608/Բ32

3. Ֆրանսերեն 2

3. 4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործն.- 60 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողությունները
 Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տարորոշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական ցուցիչները,
2. տարբերակելու
մասնագիտական տեքստերի
համընդհանուր և տերմինային
բառաշերտերը
3. բացատրելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. մենախոսելու և երկխոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ
2. թարգմանելու (գրավոր և բանավոր) մասնագիտական տեքստեր
3. բանավիճելու մասնագիտական թեմաների շուրջ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել թիմային
աշխատանք,
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 գործնական պարապմունք


հանձնարարված
գրականության
ընթերցում,
հետազոտություն, խմբային աշխատանք



դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:

քննարկումներ,

ինքնուրույն

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ գրավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 10 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ բանավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Les professions – les métiers
2. La technologie
3. La communication
4. L’argent- la banque
5. Le caractère et la personnalité
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
2. Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
3. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE
internationale, 2009.
4. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau
intermédiaire, CLE internationale, Paris 2009.

1. 1703/ Բ01

2. Ռուսերեն - 1

3. 4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ

5. գործ.- 60 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 զարգացնել բանավոր և գրավոր խոսքի հմտությունները
 ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը
 զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
●
●
●
●
●

ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն
կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը
մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները
տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին
գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
● կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով
● կրճատել/ընդլայնել տեքստը
● պատասխանել հարցերին
● կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական
կառուցվածքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
● տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում
● տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ
● թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել
թիմային
աշխատանք
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
● գործնական պարապմունքներ
● ինքնուրույն աշխատանք
● ստուգողական աշխատանք
● ուսուցողական ֆիլմի դիտում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
● դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քերականության հիմնական հարցերը

● խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները
● շարահյուսական կառուցվածքները
● գիտական ոճի ոճաբանական առանձնահատկությունները
● գիտական ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները
● մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов.
Харьков: ХНУ, 2005.
2. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
3. Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических
специальностей (Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: РУДН,
2010.
1. 1704/ Բ02
2. Ռուսերեն - 2
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ

5. գործ.- 60 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 զարգացնել բանավոր և գրավոր խոսքի հմտությունները
 ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը
 զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
● ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն
● ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին
համապատասխանող ռուսաց լեզվի իմացություն

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
● կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ
● տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը
● մասնակցել ուսանողական մասնագիտական գիտաժողովներին և բանավեճերին
● կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող
թեստային աշխատանք

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
● օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և այլն)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել իր տեսակետը, կատարել
թիմային
աշխատանք
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունքներ
● ինքնուրույն աշխատանք
● ստուգողական աշխատանք

● ուսուցողական ֆիլմի դիտում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
● Եզրափակիչ ստուգարքը բանավոր է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
● շարահյուսական կառուցվածքներ
● սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ
● պարզ և բարդ նախադասություններ
● կապեր և կապական բառեր
● գիտական ոճի ժանրերը և դրանց շարադրման սկզբունքները
● մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական սկզբունքները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
11.
Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов.
Харьков: ХНУ, 2005.
12. Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как
иностранному. М., 2008-2010.
13. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
14. Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку.
Обучение дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010.
15. Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому
языку для иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998.
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2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ
իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն

3. 4 կրեդիտ

4.

4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 30 ժամ, գործ. – 30 ժամ

6.

1-ին՝աշնանային կամ 2-րդ՝ գարնանային

7. Եզրափակիչ ստուգարք

8.

Դասընթացի նպատակն է՝

սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում, ԱԻ-ներում գործելու
հմտություններ, փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ
հմտություններ և տարաբնույթ պատահարների ժամանակ հնարավոր վնասվածքների և այլ
ախտահարումների դեպքում առաջին բուժօգնության ցուցաբերման անհրաժեշտ
կարողություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան
դիմակայելու ուղիները,
2. ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից
իրականացվող միջոցառումների մասին՝ ուղղված բնակչության պաշտպանությանը,
3. քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները,
4. գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսակն

ու ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին,
5. տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր
ուղիներին ու պաշտպանության ձևերին:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ
դրսևորելու ուղղությամբ,
2. ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների
դեպքերում,
3. օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության
կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,

2.

աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ,

3. վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք:
2. Անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ:
3. Թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում:
4. Ուսումնամեթոդական վարժանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. անց է կացվում բանավոր կարգով և հարցաթերթիկներով (2 հարց, ուսումնառության
արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի
ապահովում):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ:
2. Քաղաքացիական պաշտպանություն:
3. ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա., Օհանջանյան Մ.Մ.,Հարությունյան Ա.Ա.,
Հարությունյան Վ.Ս., Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ.
«Քաղպաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի համալս.
հրատ., 2006, 238 էջ:
2. Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ
իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ:
3. Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների
ուսուցումը» (ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44 էջ:
4. Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր.,
Երևանի համալս. հրատ., 2011, 36 էջ:
5. Ս.Ա.Մանուկյան, Գ.Հ.Ճաղարյան «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական
պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս. հրատ.,
2017:
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4. 2 ժամ/շաբ.

2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

3. 2 կրեդիտ

5. 30 ժամ դաս.

6. 1-ին` աշնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհայացք և գիտելիք էկոլոգիայի` որպես գիտության,
բնապահպանության, բնական համակարգերի գործունեության հիմունքների, համաշխարհային
և Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների մասին, ձևավորել հիմնարար գիտելիքներ
բնություն–հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրների, բնության հետ
հասարակության համահունչ զարգացման մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.
5.

նկարագրել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմություն, բացատրել
սոցիալական էկոլոգիայի հիմունքները և առանձնահատկությունները,
ձևակերպել էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքները,
նկարագրել մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները,
լուսաբանել աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների
հիմնական էկոլոգիական խնդիրները,
բացատրել բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր
սկզբունքները և օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կիրառել և գործնականում իրականացնել ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին,
կենսաբազմազանության մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցները,
2. մասնագիտական առանձնահատկություններից ելնելով կիրառել բնապահպանական և
էկոլոգիական գիտելիքները հասարակության կայուն զարգացման տարբեր ծրագրերում,
3. վերլուծել էկոլոգիական վիճակը և անել համապատասխան եզրակացություններ:
1.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.
2.

վերլուծել փաստերը և կատարել հետևություններ,
կազմակերպել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր
1. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/ և
դասախոսություններ:
Ուսումնառության ձևեր
2. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում զետեղված

դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և խմբային
քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. Ստուգարքն անցկացվում է թեստային համակարգով, on-line, տրվում է
առավելագույնը 60 հարց, նախապես կազմված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն: Էկոլոգիայի համառոտ պատմություն, կառուցվածքը, առարկան և օբյեկտը:
Օրգանիզմների գոյության միջավայրը և պայմաններին հարմարվելը: Կյանքի գոյատեվման
հիմնական միջավայրերը: Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Կենսացենոզներ: Էկոհամակարգեր:
Նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում: էկոհամակարգերի ինքնազարգացում:
Կենսոլորտ:
Մարդու փոխազդեցությունը բնության հետ: Մթնոլորտի պահպանությունը: Երկրի կլիմայի
փոփոխության և անապատացման հիմնախնդիրները: Ջրային պաշարների պահպանությունը:
Հողային պաշարների պահպանությունը: Երկրի կենսաբանական բազմազանությունը:
Կենսաբազմազանության պահպանությունը: Շրջակա միջավայրը և մարդու առողջությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Հովհաննիսյան Ն., Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն»,
Երևան: «ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 2014, 136 էջ.
2. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս.,
Փիրումյան Գ.Պ., «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ»:
Ուսումնական ձեռնարկ, Զանգակ-97, Երևան, 2010, 224 Էջ:
3. Ռ.Հ. Եդոյան, Ժ.Հ Հովակիմյան, «Բնապահպանության դասավանդման
մեթոդիկայի և լաբորատոր-գործնական պարապմունքների ձեռնարկ», Երևան,
Իրավունք, 2010թ., 222 էջ:
4. Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան,
2010թ., 311 էջ:
5. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Տեր Մինաս քահանա Մարտիրոսյան,
«Բնապահպանություն և Աստվածաբանություն», Վաղարշապատ, 2007, 215 էջ:
6. Հայրապետյան Է.Մ. և ուրիշներ, «Շրջակա միջավայրի պահպանություն», Երևան,
2005թ.:
7. Ñèòàðîâ Â. À. è äð., Ñîöèàëüíàÿ ýêîëîãèÿ, “Àêàäåìèÿ”, Ì., 2000
8. Маâðèùåâ Â.Â., Îñíîâû îáùåé ýêîëîãèè Ìèíñê, 2000.
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2. Փիլիսոփայության հիմունքներ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-30 ժամ. սեմ. -30 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. Ստուգարք

3. 4
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ուսումնասիրել
փիլիսոփայական
մշակույթի
առանձնահատկությունները
փիլիսոփայության դերը մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում,
վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը,
ներկայացնել փիլիսոփայական հիմանական հայեցակարգերի գիտական
աշխարհայացքային հիմնախնդիրները:

և

ու

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

տիրապետել փիլիսոփայության գիտական - մեթոդաբանական, աշխարհայացքային և
արժեքաբանական գործառույթները,
2.
հասկանալ ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և
իռացիոնալի սահմանազատման սկզբունքները,
3.
ճանաչել քաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափություննեն ու միտումները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

պարզաբանել բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները,

2.

տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը,

3.

գնահատել փակ և բաց համակարգերի զարգացման առանձնահատկությունները,

4.

վերլուծել հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները :

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան
մեթոդներ
2. իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային
կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016
2.
Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012
3.
Канке, В. А. Основы философии, М., 2014.
4.
Губин, В. Д. Философия, М., 2013.
5.
Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013.

1901/Բ01.
Իրավունքի հիմունքներ
2 կրեդիտ
2 ժամ/շաբ.
Դաս. – 30 ժամ
1-ին՝ աշ կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է
Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական-օրենսդրական
կարգավորման հիմունքները, մշակել ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում
կիրառելու հմտություններ, ինչպես նաև ձևավորել իրավական աշխարհայացք ու մշակույթ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի
արդի ձևերը, իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքի համակարգի
հիմնական ճյուղերը, դրանց կարգավորման հիմնական աղբյուրները,
2. տարբերել օրինականություն, իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծ, իրավական
պատասխանատվություն հասկացությունները,
3. բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, կարգավորման
առարկան, հիմնադրույթները։
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները,
իրավունքի աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը,
2. իրականացնել
իրավական
և
սեփական
իրավունքների
պաշտպանության
գործողություններ։
3. դրսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ:
գ. ընդհանրական կարողություններ
1. ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,
2. օգտվել իրավական տեղեկատվության
ռեսուրսներ, օրենսգրքեր, օրենքներ),

տարատեսակ

աղբյուրներից

(ինտերնետ

3. օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և
իրավական
պետության
արժեքները,
ունենալ
բարոյաիրավական
պատշաճ
գիտակցություն, պատասխանատվության զգացում։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, պատրաստ հաղթահարել առօրյա մարտահրավերները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,

2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հասարակություն և պետություն: Իրավունք: Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և
իրավունքի կենսագործումը։ Իրավունքի ձևերը: Իրավունքի համակարգը: Օրինականություն,
իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական
հիմնահարցերը: Սահմանադրական իրավունք: Դատական իշխանություն և դատական
համակարգ: Քաղաքացիական իրավունք: Աշխատանքային իրավունք: Ընտանեկան իրավունք:
Էկոլոգիական իրավունք: Քրեական իրավունք: Դատավարական իրավունք: Միջազգային
իրավունք։
Հիմնական գրականության ցանկը
1. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ:
2. ՀՀ քաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքերը:
3. Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա.
և այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2014:
4. Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան
Ա. և այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015:
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2. Տնտեսագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-30 ժամ

6. 4-րդ՝ գարնանային

7. Ստուգարք

3. 2 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին գիտելիքներ տալ տնտեսագիտության տեսության
միկրոտնտեսագիտական հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ:
 ծանոթացնել ուսանողներին տնտեսագիտության տեսության մակրոտնտեսական
վերլուծության հիմնարար սկզբունքներին, որոնք և հիմք են հանդիսանում երկրի
տնտեսական քաղաքականության մշակման համար
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ուսումնասիրել սպառողի և արտադրողի վարքի հիմքում ընկած հիմնական տեսական
որոշիչները,
2. Ստանալ որոշակի գիտելիքներ շուկայի կառուցվածքի, հավասարակշռության և
արդյունավետության վերաբերյալ,
3. Ծանոթանալ տնային տնտեսությունների, ձեռնարկությունների և կառավարության
տնտեսական վարքագծի հիմնական սկզբունքներին, շուկաների տիպային մոդելներին:

4. Յուրացնել մակրոտնտեսական հիմնական ցուցանիշները և հավասարակշռության
մոդելները,
5. Մակրոտնտեսական մոդելների միջոցով վերլուծել տնտեսական քաղաքականության
տիպային սցենարների ընդհանրական հետևանքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Լուծել միկրո և մակրոտնտեսագիտության հետ կապված զանազան խնդիրներ
2. Կատարել տնտեսագիտական վերլուծություններ ու կանխատեսումներ, օգտագործել
դրանց արդյունքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
մասնագիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, գրագետ քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել
առօրյա մարտահրավերները։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. խմբային աշխատանք
3. Ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 4 հարց նախապես տրամադրված
հարցաշարից։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տնտեսագիտության տեսության առարկան և մեթոդը: Շուկայական տնտեսական համակարգ:
Սպառողական վարքի տեսություն: Արտադրության տեսություն: Արտադրական գործոնների
շուկաները: Շուկայի կառուցվածքը՚ մենաշնորհ, բազմաշնորհ, մենաշնորհային
մրցակցություն: Մակրոտնտեսական ցուցանիշների սահմանումները և չափումը,
համախառն եկամուտներ: Տնտեսական տատանումներ, զբաղվածություն և
գործազրկություն: Ամբողջական պահանջարկ և առաջարկ: Փողը և վարկային շուկաները:
Ապրանքային և ֆինանսական շուկաները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Макконнелл К.Р., Брю С.Л.- Экономикс -2003
2. Нуреев Р.М.- Курс микроэкономики-2002
3. Сидоровича А.В.-Курс экономической теории-2001
4. Чепурин М. Н., Киселева Е. А.- Курс экономической теории -2000
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2. Գործարարության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-30 ժամ

6. 4-րդ` գարնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 2 կրեդիտ

 տրամադրել գործարարության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների, ինչպես
նաև գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ և
իմացություն,
 ուսուցանել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության
կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքներն անհրաժեշտ հմտությունները,
 տրամադրել բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք կարող են
օգտակար լինել շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանել գործարարության էությունը և հիմնական հասկացությունները,
գործարարության առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները,
գործարարության փուլային զարգացման բնորոշիչները և առանձնահատկությունները,
2. ներկայացնել
գործարարության
տեսա-մեթոդական
հենքերը,
ինչպես
նաև
գործարարության կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեըը,
3. լուսաբանել գործարարության կազմակերպման ձևերը, կառավարման սկզբունքները և
մոտեցումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. վերլուծել և տարբերակել գործարարության համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզն
զարգացման համարժեք մոտեցումները, ընտրել գործարարության կազմակերպման
կառավարման տեսա-գործնական հիմքերը և դրանց կիրարկման ձևերը,
2. գնահատել ՀՀ-ում գործարար միջավայրը, ներկայացնել գործարարության զարգաց
հնարավորությունները և խնդիրներն ու ռիսկերը, կանխատեսել գործարարութ
զարգացման հնարավորություններն ու հեռանկարները,
3. օգտվել բիզնես-պլանների մշակման գործիքներից, օգտվել Պորտերի մրցակցային հ
ուժերի և SWOT վերլուծական գործիքներից և կատարել բիզնես նախա
արդյունավետության և նպատակահարմարության գնահատում, կատարել բիզ
հաշվարկներ, գնահատել հնարավոր ֆինանսավորման աղբյուրները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ,
հաշվետվություններ, միջազգային կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ,
կատարել անհրաժեշտ վերլուծություններ և այլն,
2. իրականացնել գործարարության խաղարկային ներկայացումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, գրագետ քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել առօրյա
մարտահրավերները։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ
 ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և
դասախոսության նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ.
-ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝
ինքնուրույն
պարապելու
համար,
հանձնարարվում
է
համապատասխան
գրականություն,
-կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ,
-այն կրում է խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային
բնորոշիչները
1.3.Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման ձևերը, գործառույթները և խնդիրները
1.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային
առանձնահատկությունները
1.3. Ձեռներեցության տեսություն. զարգացման փուլերը և դրանց բնորոշիչները:
Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական հաշվարկներ
2.1. Կողմնորոշում դեպի շուկա: Ձեռներեցական գաղափարը և դրա գնահատումը:
2.2. Շուկայական տեղեկատվությունը` ձեռներեցական որոշումների կայացման հիմք:
Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը
Թեմա 4. Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը:
Թեմա 5. Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը:
5.1. Ձեռներեցի գործողությունների երեք հիմնական ուղղությունները. արտադրության
կառավարում, կողմնորոշում դեպի շուկա, գործարար կապերի կառավարում
5.2. Ձեռներեցի գործողությունների սխեման և դրանց ունիվերսալ բնույթը ձեռներեցական
գաղափարների մշակման փուլում:
Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները
Թեմա 7. Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես.
7.1. Start-up-երը իբրև ինովացիոն գործարարության արդի ձև.
-դրանց հիմնադրման ու զարգացման ձևերը և ֆինանսավորման աղբյուրնևերը,
-Start-up տարածքներ և կենտրոններ. միջազգային փորձը, ՀՀ-ի start-up միջավայրը և
հնարավորությունները:
7.2. b2b, b2c, c2c, միջնորդային հարթակները,
7.3.Սոցիալական ձեռներեցությունը:
Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը
Թեմա 10. Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և
գործառույթները
Թեմա 11. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային
առանձնահատկությունները
Թեմա 12. Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը. փոխազդեցությունը և
մոտեցումները
Թեմա 13. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան
13.1. Ձեռներեցության կազմակերպման մոտեցումները և խնդիրները
13.2.Բիզնես պլանի էությունը և կառուցվածքը
13.3 .Շուկայի ուսումնսիրությունը և վերլուծությունը
13.4. Բիզնեսի շրջական միջավայրը. արտաքին և ներքին միջավայրերը և դրանց
բնորոշիչները
13.5. Շուկայավարության, արտադրական և կազմակերպչական պլանների կազմը,
կառուցվածքը, բնութագրիչները
13.6. Ֆինանսավորման ռազմավարություն և ֆինանսական պլան: Ֆինանսական պլանի
կառուցվածքը և բնութագրիչները
13.7. Բիզնես պլանի նորմատիվա-իրավական բնութագիրը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М.,

2.
3.
4.
5.

2009, 288с.
Буров В.Ю. “Основы предпринимательства” Уч.пособие Чита, 2011. – 441 с.
Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А.Н.Асаул.–СПб.: АНО ИПЭВ,
2009, 336с.
Питер Ф.Друкер, Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: “И.Д.Вильямс”,2009, 432с.
Попков В. П., Евстафьева Е. В. “Организация предпринимательской деятельности”. Схемы и
таблицы, СПб., 2007, 352 с.
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4. 2 ժամ/շաբ.

2. Քաղաքագիտության հիմունքներ
5. դաս.- 30 ժամ

3. 2 կրեդիտ

6. 1-ին՝ աշնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքներին,
 ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին,
 ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական
հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց
իմաստն ու նշանակությունը,
2.
պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող
հիմնահարցերի էությունը,
3.
ընկալել քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական
տեքստերը և կատարել թարգմանություններ,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ,
2.
կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների
մեկնաբանման հարցերում,
3.
մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական սոցիոլոգիայի
հիմնահարցերը
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.
օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
2.
պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10.
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, գրագետ քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել առօրյա
մարտահրավերները։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
6. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:
7. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի
առաջադրմամբ:

8. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:
9. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ
պատրաստում:
10. Բանավոր ներկայացումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից: Ստուգարքն ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 8
միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության
օբյեկտը և առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Թեմա 2՝ Քաղաքական
իշխանության էությունը, կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։ Թեմա 3՝ Հասարակության
քաղաքական համակարգը։ Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր
ինստիտուտ։ Թեմա 4 ՝ Քաղաքական կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր։ Թեմա 5՝ Քաղաքական գործընթացներ: Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Թեմա 6՝
Քաղաքական գաղափարախոսություններ: Թեմա 7՝ Քաղաքական էլիտա և լիդերություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с.
2.

Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 1999.

3.

Мухаев Р.Т.Теория политики. М.:ЮНИТИ,2005.

4.

Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии : Учебник
для студентов вузов . – М.: Аспект Пресс, 2006.

5.

Òåîðèÿ ïîëèòèêè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Á.À. Èñàåâà. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2008.464 ñ. – (Ñåðèÿ §Ó÷åáíîå ïîñîáèå¦).
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2. Մշակութաբանության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 15 ժամ, ինքն.- 15 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. Ստուգարք

3. 2 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը
հետազոտող գիտակարգերին:



ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ
առնչվող մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ:



ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների և
ներկա մշակութային գործընթացների մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները,
մշակույթի առաջացման և զարգացման տեսությունները,
2. ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և
զարգացման հիմնական օրինաչափությունները,

3. նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական
ոլորտները,
4. քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների
օրինաչափությունները,
5. ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները,
պատճառներն ու պայմանները,
2. ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի
պատմական և լոկալ դրսևորումները,
3. տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
2. ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի
տարբեր ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, գրագետ քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել առօրյա
մարտահրավերները։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունք
3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր:
Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:
«Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և
զարգացման վերաբերյալ տեսությունները:
Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը:
Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:
Մշակութային գործընթացներ:
Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները:
Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման
հասկացությունները:
Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը:
Մշակույթը «անհատ», «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն»
կատեգորիաների համատեքստում:
Մշակույթը և գենդերը:
Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը:
Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները:
Մշակույթը և լեզուն:
«Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները։
Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ,
հարցադրումներ, օրինաչափություններ:

16. Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ,

օրինաչափություններ:
17. Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002:
Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004:
Кравченко А. И. Культурология, М., 2003.
Розин В.М. Культурология. М., 1998.
Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press,

2001.

1. 2101/Բ01

2. Կրոնագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-30 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կամ 4-րդ՝
գարնանային

7. Ստուգարք

3. 2 կրեդիտ

8. դասընթացի նպատակ(ներ)ը] Դասընթացի նպատակն է՝
 տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների
առաջացման, ձևավորման և զարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում
դերակատարության մասին, ծանոթացնել,
 տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, դրանց
դասակարգման սկզբունքների, օրինաչափությունների, առանձնահատկությունների, Հայոց
եկեղեցու հիմնական առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
 ծանոթանալ ժամանակակից ավանդական և ոչ ավանդական կրոնների աշխարհայացքային
և դավանաբանական հիմնարար սկզբունքներին և պաշտամունքային
առանձնահատկություններին,
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


ներկայացնելու կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության մեջ,



նկարագրելու ժամանակակից կրոնների և կրոնի պատմական ձևերի ձևավորման ու
զարգացման պատմությունը, ազգային և համաշխարհային կրոնների բնութագիրը,
գլխավոր առանձնահատկություններն ու հիմնական գծերը, ոչ ավանդական կրոնների
առանձնահատկությունները և դասակարգումը,
 լուսաբանելու
Հայոց
եկեղեցու
պատմությունը,
դավանաբանական
առանձնահատկությունները և ՀՀ արդի կրոնական իրավիճակը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



հասկանալու և վերլուծելու կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը,
դասակարգելու կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները, խմբավորելու և

համեմատելու տարբեր կրոններ,
 բացահայտելու
և
վերլուծելու
ժամանակակից
կրոնների
աշխարհայացքային,
ծիսապաշտամունքային, դավանաբանական առանձնահատկությունները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,
4. վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, գրագետ քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել առօրյա
մարտահրավերները։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում
քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
5. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում
քննարկումներին:
6. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն
հետազոտություն որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
3. Ստուգարք. ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր
ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի
կառուցվածքը, բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաների համակարգը։ «Կրոն» հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և
պատմական ձևերի դասակարգման սկզբունքները։ Կրոնի վաղ ձևերը: Նախնադարյան (վաղ)
հավատալիքներ. Դիցաբանություն և կրոն: Բազմաստվածություն և միաստվածություն։ Հայոց
դիցաբանություն: Ազգային և համաշխարհային կրոնների սահմանումն ու համառոտ
բնութագիրը: Ժամանակակից ազգային կրոններ: Կրոնը ժամանակակից աշխարհում:
Հնդկաստանի ազգային կրոնները (հինդուրիզմ, ջայնիզմ, սիկհիզմ), Չինաստանի և ճապոնիայի
ազգային կրոնները, (դաոսականություն, կոնֆուցիականություն, սինտո), Հուդայականության
էությունը և բնութագրիչ առանձնահատկությունները։ Բուդդայականության առաջացումը և
զարգացումը, դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները,
հիմնական ուղղությունները: Քրիստոնեության առաջացումը և զարգացումը: Քրիստոնեության
դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Ուղղափառություն.
Կաթոլիկություն. Բողոքականություն, բողոքական ավանդական և ոչ ավանդական
հարանվանություններ, Հայոց եկեղեցու դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկությունները: Իսլամի առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական և
ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները:
Հայաստանի Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։
7. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.
8. Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013.

9. Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.
10. Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012.
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2. Հոգեբանության հիմունքներ

4. 2 ժամ/ շաբ.

5. դաս.-15 ժամ, գործ. – 15 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. Ստուգարք

3. 2 կրեդիտ

8.

Դասընթացի նպատակն է`
 մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային մեխանիզմների,
օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը,
 ժամանակակից հոգեբանության ուղղություններին, դրանց կիրառման ոլորտներին
ծանոթացումը,
 հոգեբանական կրթվածության և մշակույթի զարգացումը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և
դրսևորման մեխանիզմները և օրինաչափությունները,

2. սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը,
3. սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական
ուղղությունները, մոտիվացիայի տեսությունները,
4. ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու
հաղորդակցման հոգեբանական հիմքերը,
5. ներկայացնել փոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ
աշխատելու հիմնական սկզբունքները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ
աշխատանքներում,
2.

կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական գործունեությունը
հաշվի առնելով անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները,

3.

կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության
ժամանակ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

տիրապետել գիտական գրականության հետ աշխատելու հմտություններին

2.

կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները,

3.

օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի
իմացությունը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, գրագետ քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել առօրյա
մարտահրավերները։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել
դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները)
 դասախոսություն,
 սեմինար պարապմունք,
 քննարկում,
 պրակտիկ աշխատանքներ,
 հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային
կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից
հոգեբանության ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և
մեթոդիկաները: Հոգեբանության բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական
հիմքերը:
2.Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ:
3.Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի տեսությունները:
4. Միջանձնային ընկալում, միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն:
Հաղորդակցում: Գործարար հաղորդակցման հոգեբանական մոտեցումները:
5. Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991, 512 էջ
2. Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ., Եր. ԵՊՀ
հրատ. 2010, 204 էջ
3. Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002.
4. Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара:
“Бахрар-М”, 2002
5. Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf
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2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 4-րդ՝ գարնանային

5. դաս.-30 ժամ
7. Ստուգարք

3. 2 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել
հումանիտար
և
սոցիալ-տնտեսագիտական
մասնագիտությունների
ուսանողներին բնագիտական գրագիտության հիմունքներին XXI դարի մակարդակով,
ապագա մասնագետին ուսանել բնագիտության, մաթեմատիկայի և հումանիտար գիտությունների ուսումնասիրման առարկաների ու մեթոդաբանության ընդհանրություններն ու
տարբերությունները`
զանազան
մոլորություններից,
նախապաշարմունքներից,
սնահավատություններից և, ընդհանրապես, փսևդոգիտությունից զերշ պահելու նպատակով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել բնագիտության հիմնական սկզբունքներն և հայեցակարգերը,
2. մեկնաբանել գիտության տարբեր բնագավառների ուսումնասիրման մեթոդաբանության
ընդհանրություններն ու տարբերությունները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները հետագա մասնագիտական գործունեության
ընթացքում,
2.
կանխարգելել հումանիտար և տեխնածին աղետները
3.
հանգեցնել տարբեր երևույթները պարզ նկարագրական մոդելների և վերլուծել,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.
2.
3.

ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել քննարկումներին
ինքնուրույն զբաղվելու գիտական աշխատանքով և դասավանդել մասնագիտացման
որոշ դասընթացներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ6. լինել բազմակողմանի զարգացած, գրագետ քաղաքացի՝ պատրաստ հաղթահարել առօրյա
մարտահրավերները։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
 Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
 Անհատական
ռեֆերատներ
և
դրանց
միասնական
քննարկում
սեմինար
պարապմունքների ժամանակ,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքային. Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Ընդհանուր դրույթներ: Թեմա 2` Բնագիտության գիտական մեթոդները: Թեմա 3`
Բնագիտությունը և մաթեմատիկան: Թեմա 4` Ֆիզիկական պատկերացումները և նրանց էվոլյուցիան: Թեմա 5` Տիեզերագիտական կոնցեպցիաներ: Թեմա 6` Քիմիական հիմնախնդիրներ:
Թեմա 7`Բիոէթիկայի ներածություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Լ. Ս.Ասլանյան, Հ. Ս. Կարայան. Ժամանակակից բնագիտության հայեցակարգերը, Երևան,
2011թ.:
С. Н. Карпенков. Концепции современного естествознания. М. Академический проект. 2006.
В. В. Свиридов. Концепции современного естествознания. Питер, 2005.
В. А. Канке. Концепции современного естествознания.М. Логос. 2002
Д. А. Симонов. Концепции современного естествознания в вопросах и ответах. М. Проспект,2005.
А. В. Волошинов. Математика и искусство. М. Просвещение.2000.

1. 0102/Բ07

2. Մաթեմատիկական անալիզ-1

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4.
6 ժամ/շաբ.
5.
3 ժամ դաս., 3 ժամ գործն.
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներին,


ներկայացնել տեսության արդի մեթոդները,



ծանոթացնել ներկայացվող տեսության ընդհանրացումներին և կիրառություններին։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու

մաթեմատիկական

անալիզի

հիմնական

գաղափարներ՝

հաջորդականության և ֆունկցիայի սահմանների, անընդհատ ֆունկցիաների
հիմնական հասկացությունները, գաղափարները և հատկությունները,
2. ներկայացնելու ֆունկցիայի ածանցյալի, դիֆերենցելի ֆունկցիաների հիմնական
հասկացությունները, գաղափարները և հատկությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. հաշվելու հաջորդականության և ֆունկցիայի սահմաններ,
2. հետազոտելու ֆունկցիայի անընդհատությունը, խզման կետերի բնույթը,
3. հաշվելու ֆունկցիայի ածանցյալ, հետազոտելու ֆունկցիայի դիֆերենցելիությունը,
հետազոտելու ֆունկցիայի վարքը,
4. օգտագործելու մաթեմատիկական մեթոդներ այլ բնագավառներում խնդիրներ
լուծելու համար։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

յուրացված մեթոդների կիրառումը այլ տեսություններում։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1․ ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի և անալիտիկ երկրաչափության հիմունքները,
Ա3․ մեկնաբանել ստացված արդյունքները, ներկայացնել գործնական խնդիրների լուծման ձևերը և
տարբերակները,
Բ6․ մաթեմատիկական անալիզի, բարձրագույն հանրահաշվի, անալիտիկ երկրաչափության,
հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները կիրառել
գործնական խնդիրների լուծման նպատակներով,
Գ3․ աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք։

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով։

3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հաջորդականության սահման,
2. Մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի սահման և անընդհատություն,
3. Մոնոտոն ֆունկցիաներ,
4. Մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի ածանցյալ և դիֆերենցիալ,
5. Դիֆերենցելի ֆունկցիաների հատկություններ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վ. Մուսոյան, Մաթեմատիկական անալիզ, Մաս 1,2, Զանգակ, Երևան, 2009, 2012,
2. Գ.Մ. Ֆիխտենգոլց, Մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ, հ. 1,2, Երևան, 1970,
3. Л.Д. Кудрявцев, Курс математического анализа, т. 1,2,3, М. 2004,
4. В.А. Ильин, В.А. Садовничий. Б.Х. Сендов, Математический анализ, ч. 1,2, МГУ, 2007,
5. L.D. Hoffmann, G.L. Bradley, Calculus for Business, Economics & the Social & Life Sciences,
10th Edition, N.Y., 2010,
6. S. Calaway, D. Hoffman, D. Lippman, Business Calculus, USA, 2013։

1. 0104/Բ44

2. Գծային հանրահաշիվ և վերլուծական երկրաչափություն-1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն.
6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ
7.Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել գծային հավասարումների համակարգի լուծման ալգորիթմներ,
 ծանոթացնել կոմպլեքս թվերի, վեկտորների, մատրիցների հետ կատարվող
գործողություններին,
 մատուցել որոշիչների կիրառությունները և դրանց հաշվվման եղանակները,
 ծանոթացնել ուղի, հարթության, դասական կորերի և մակերևությների
հավասարումներին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու գծային հավասարումների համակարգերի լուծման ալգորիթմներ,
2. նկարագրելու որոշիչի հաշվվման եղանակները,
3. վերարտադրելու ուղի, հարթության, դասական կորերի և մակերևույթների
հավասարումները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. լուծելու գծային հավասարումների համակարգեր,

2. հաշվելու որոշիչներ, վեկտորների սկալյար, վեկտորական, խառը արտադրյլաներ,
3. հաշվելու մատրիցներ արտադրյալը, գումարը, գտնել մատրիցի հակադարձը։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
1. մոդելավորելու մասնագիտության խնդիրները հանրահաշվի և անլիտիկ
երկրաչափության մեթոդներով։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի և անալիտիկ երկրաչափության հիմունքները,
Ա3․ մեկնաբանել ստացված արդյունքները, ներկայացնել գործնական խնդիրների լուծման
ձևեր և տարբերակներ,
Բ6. մաթեմատիկական անալիզի, բարձրագույն հանրահաշվի, անալիտիկ երկրաչափության,
հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները
կիրառել գործնական խնդիրների լուծման նպատակներով,
Գ3. աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3․ գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն․ անցկացվում է գրավոր, առավելագույն արժեքը 5

միավոր. միավորների քայլը 0.5,
2.

2-րդ ընթացիկ քննություն անցկացվում է գրավոր, առավելագույն արժեքը 5
միավոր. միավորների քայլը 0.5,

3. եզրափակիչ քննություն. Անցկացվում է բանավոր` 10 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1.

գծային հավասարումների համակարգեր,

2. մատրիցներ և որոշիչներ,
3. վեկտորական հաշվի տարրեր,
4. ուղի, հարթության, կորերի հավասարումներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. E.B.Vinberg, A Course in Algebra. 2003,
2. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Ч. 1, М., Физико-математическая литература,
2008,
3. Смирнов Ю. М., Курс аналитической геометрии, УРСС, 2017 М,
4. Աթաբեկյան Վ., Հանրահաշվի ներածություն, ԵՊՀ, 2005:

1. 0110/Բ02

2 Տնտեսագիտության տեսություն-1

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն.
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7․Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել շուկայական գների ձևավորման գործընթացը՝ շուկայական առաջարկի և
պահանջարկի մոդելի հիման վրա,
 ծանոթացնել սպառողի վարքագծի կանոններին՝ օգտակարության մաքսիմալաց-մանը՝
բյուջետային սահմանափակման դեպքում,
 ներկայացնել արտադրողի վարքագիծը՝ շահույթի մաքսիմալացման, արտադրական
ծախքերի մինիմալացման խնդիրների միջոցով,
 ծանոթացնել ընդհանուր հավասարակշռության և Պարետո-օպտիմալության
սկզբունքներին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ներկայացնելու տնտեսության մեջ գների ձևավորման մեխանիզմները՝ առաջարկի և
պահանջարկի մոդելի, մոնոպոլիաների և օլիգոպոլիաների վարքի կանոնների
համաձայն,
2․նկարագրելու սպառողի և արտադրողի վարքի հիմնական սկզբունքները՝օգտակարության
մաքսիմալացման և շահույթի մաքսիմալացման սկզբունքների հիման վրա,
3․լուսաբանելու

մրցակցային

հավասարակշռության

հաստատման

և

Պարետոյի

արդյունավետության անհրաժեշտ պայմանները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1․ իրականացնելու տարբեր բարիքների պահանջարկի վերլուծություն, առաջարկի վրա
ազդող գործոնների վերլուծություն,
2․ գնահատելու պահանջարկի և առաջարկի գնային էլաստիկությունները,
3․ կիրառելու ստացած գիտելիքները՝ մրցակցային ֆիրմաների, մոնոպոլիաների և
օլիգոպոլիաների գործունեության վերլուծության նպատակով։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1․օգտագործելու ստացած գիտելիքները միկրոտնտեսագիտության և մակրոտնտեսագիտության միջանկյալ և արդի մակարդակների ուսումնասիրության նպատակով։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7. ներկայացնել քանակական, վիճակագրական օպտիմիզացիոն և էկոնոմետրիկական
հիմնական մեթոդներն ու մոդելները, որոնք օգտագործվում են միկրոտնտեսագիտական,
մակրոտնտեսագիտական և ֆինանսական վերլուծությունների, ռիսկերի կառավարման

և հեջավորման, որոշումների կայացման նպատակներով:
Բ2․մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդների և մոդելների միջոցով վերլուծել և
գնահատել տնտեսական իրավիճակը, կանխատեսել տնտեսության զարգացման
հեռանկարները մակրո և միկրո մակարդակով,
Գ3. աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 1․
դասախոսություններ,
2․ինքնուրույն աշխատանք,
3․ գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․1-ին ընթացիկ քննություն․ անցկացվում է գրավոր, առավելագույն արժեքը 5 միավոր.
միավորների քայլը 0.5,
2․ 2-րդ ընթացիկ քննություն անցկացվում է գրավոր, առավելագույն արժեքը 5 միավոր.
միավորների քայլը 0.5,
3․ եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1․Տնտեսագիտության հիմնական գործիքները՝ հավասարակշռություն, օպտիմալացում,
էմպիրիցիզմ,
2․ Շուկայական առաջարկը և շուկայական պահանջարկը,
3․ Սպառողական պահանջարկի տեսության հիմունքները,
4․ Սլուցկու փոխարինման և եկամտի էֆեկտները,
5․ Արտադրության տեսությունը, ծախքերի մինիմալացումը և շահույթի մաքսիմալացումը,
6․ Հավասարակշռությունը և արդյունավետությունը
7․ Մոնոպոլիաների և օլիգոպոլիաների վարքը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․Ջ․Գոռթնի, Ռ․ Խտրոուպ «Տնտեսագիտություն», Երևան «Տնտեսագետ»,1999,
2․Hal Varian “ Intermediate Microeconomics”, W.W. Norton & Company, 2014, 3․
D. Begg, G. Vernasca “Economics”, McGraw-Hill, 2014,
4․McConnel, Brue, Flynn “Economics”, McGraw-Hill, 2017։
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2. Դիսկրետ մաթեմատիկա

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ

5. 2 ժամ գործն.

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել բազմություների հետ կատարվող գործողությունները, n-տեղանի
հարաբերության, համարժեքության հարաբերության, կարգի գաղափարները,

ֆունկցիայի, բազմության հզորության գաղափարները,
 մատուցել ալգորիթմի գաղափարը, կոմբինատորիկայի տարրերը, գրաֆների տեսության
հիմնական գաղափարները,
 ներկայացնել պրոպոզիցիոնալ տրամաբանության և բուլյան ֆունկցիաների
կիրառությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.

լուսաբանելու բազմություների հետ կատարվող գործողությունները,
բացատրելու համարժեքության հարաբերության, կարգի գաղափարները,
բացատրելու Էվկլիդեսի ալգորիթմը ամբողջ թվերի համար,
ներկայացնելու զուգորդությունների, կարգավորությունների հիմնական
հատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.
4.

գտնելու բազմությունների հատումը միավորումը, հզորությունը,
կիրառելու Էվկլիդեսի, Գաուսի և այլ ալգորիթմներ,
կիրառելու կոմբինատորիկայի տարրերը,
կիրառելու հարթ գրաֆի հայտանիշը և Էյլերի բանաձևը, որոշելու գրաֆների
տեսակները,
5. կառուցելու բուլյան ֆունկցիայի դիզյունկտիվ և կոնյունկտիվ նորմալ ձևերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.. վերլուծելու առկա խնդիրները և առաջարկելու դրանց լուծման եղանակներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. մեկնաբանել ստացված արդյունքները, ներկայացնել գործնական խնդիրների լուծման
ձևերը և տարբերակները,
Բ6․ մաթեմատիկական անալիզի, բարձրագույն հանրահաշվի, անալիտիկ երկրաչափության,
հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները
կիրառել գործնական խնդիրների լուծման նպատակներով,
Գ1. շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ լուծումներ,
ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության պարագայում,
Գ2. աշխատել տվյալների մեծ բազաների հետ, դրանց օգնությամբ իրականացնել
ազդեցությունների գնահատումներ, վերլուծություններ և կանխատեսումներ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ,
2. ինքնուրույն աշխատանք ։
12.0Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է::
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բազմություներ և գործողություններ դրանց հետ, հարաբերություններ բազմության վրա,
հզորություն, կոմբինատորիկայի տարրերը, գրաֆների տեսության տարրեր,
պրոպոզիցիոնալ տրամաբանություն և բուլյան ֆունկցիաներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. K.H.Rosen, Discrete Mathematics and its Applications, Mc. Graw Hill, 2012.
2. R.L. Graham, D.E. Knuth, O. Patashnik, Concrete mathematics, 2015.
3. Edward R. Scheinerman, Mathematics։ A Discrete Introduction. 2013.

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի և անալիտիկ երկրաչափության հիմունքները,
Ա3․ մեկնաբանել ստացված արդյունքները, ներկայացնել գործնական խնդիրների լուծման ձևեր և
տարբերակներ,

Բ6.

մաթեմատիկական անալիզի, բարձրագույն հանրահաշվի, անալիտիկ
երկրաչափության, հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական
վիճակագրության մեթոդները կիրառել գործնական խնդիրների լուծման
նպատակներով,
Գ3. աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և
վերլուծական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3․ գործնական պարապմունքներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն․ անցկացվում է գրավոր, առավելագույն արժեքը 5

միավոր. միավորների քայլը 0.5,
2.

2-րդ ընթացիկ քննություն անցկացվում է գրավոր, առավելագույն արժեքը 5
միավոր. միավորների քայլը 0.5,

3. եզրափակիչ քննություն. Անցկացվում է բանավոր` 10 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. գծային հավասարումների համակարգեր,
2. մատրիցներ և որոշիչներ,
3. վեկտորական հաշվի տարրեր,
4. ուղի, հարթության, կորերի հավասարումներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. E.B.Vinberg, A Course in Algebra. 2003,
2. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Ч. 1, М., Физико-математическая литература,
2008,
3. Смирнов Ю. М., Курс аналитической геометрии, УРСС, 2017 М,
4. Աթաբեկյան Վ., Հանրահաշվի ներածություն, ԵՊՀ, 2005:

1. 0102/Բ08

2. Մաթեմատիկական անալիզ-2

3.

7 ECTS

կրեդիտ
4.
6.

6 ժամ/շաբ.
2-րդ` գարնանային կիսամյակ

5.
3 ժամ դաս., 3 ժամ գործն.
7.Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել մաթեմատիկական անալիզի հիմնական գաղափարներին,
 տեսության արդի մեթոդների յուրացումը,


ծանոթացնել ներկայացվող տեսության ընդհանրացումներին և կիրառություններին։շ

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու մաթեմատիկական անալիզի հիմնական գաղափարներ՝ դիֆերենցիալ
հաշվի և ինտեգրալ հաշվի գաղափարները,
2. մատուցելու անորոշ և որոշյալ ինտեգրալի հատկությունները, կիրառությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. հետազոտելու ֆունկցիաներ սահմանների և ածանցյալների միջոցով,
2. կառուցելու ֆունկցիաների գրաֆիկներ,
3. հաշվելու ֆունկցիաների անորոշ, որոշյալ և անիսկական ինտեգրալներ,
4. հետազոտելու անիսկական ինտեգրալների զուգամիտությունը,
5. օգտագործելու մաթեմատիկական մեթոդներ տնտեսագիտական և հարակից
բնագավառներում խնդիրներ լուծելու համար։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

յուրացված մեթոդների կիրառումը այլ տեսություններում։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի և անալիտիկ երկրաչափության հիմունքները,
Ա3․ մեկնաբանել ստացված արդյունքները, ներկայացնել գործնական խնդիրների լուծման
ձևեր և տարբերակներ,
Բ6. մաթեմատիկական անալիզի, բարձրագույն հանրահաշվի, անալիտիկ երկրաչափության,
հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները
կիրառել գործնական խնդիրների լուծման նպատակներով,
Գ3. աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,

3. գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով։
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի էքստրեմումները,
2. Ուռուցիկ ֆունկցիաներ,
3. Մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի հետազոտումը ածանցյալի միջոցով,
4. Անորոշ, որոշյալ, անիսկական ինտեգրալներ, կիրառություննե,ր,
5. Անորոշ, որոշյալ և անիսկական ինտեգրալներ,
6. Ինտեգրալների երկրաչափական և տնտեսագիտական կիրառություններ։
7.
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վ. Մուսոյան, Մաթեմատիկական անալիզ, Մաս 1,2, Զանգակ, Երևան, 2009, 2012,
2. Գ․Մ․ Ֆիխտենգոլց, Մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ, հ․ 1,2, Երևան, 1970,
3. Л.Д. Кудрявцев, Курс математического анализа, т. 1,2,3, М. 2004,
4. В.А. Ильин, В.А. Садовничий. Б.Х. Сендов, Математический анализ, ч. 1,2, МГУ, 2007,
5. L.D. Hoffmann, G.L. Bradley, Calculus for Business, Economics & the Social & Life Sciences,
10th Edition, N.Y., 2010,
6. S. Calaway, D. Hoffman, D. Lippman, Business Calculus, USA, 2013։

1. 0104/Բ45

2. Գծային հանրահաշիվ և վերլուծական երկրաչափություն-2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն.
6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել գծային տարածության գաղափարը, հիմանական հատկությունները,
 ծանոթացնել վեկտորների համակարգի գծային անկախության, հենքի,
չափողականության գաղափարներին,
 ծանոթացնել գծային արտապատկերման գաղափարի, հատկությունների ու
կիրառությունների հետ,
 ներկայացնելու երկգծային և քառակուսային ձևի հասկացությունները, հիմնական
հատկությունները, դասակարգման հայտանիշերն ու ալգորիթմները ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ ներկայացնելու գծային տարածության գաղափարը, հատկությունները,
2․ լուսաբանելու վեկտորների գծային անկախության, հենքի, չափողականության

գաղափարները,
3․ բացատրելու համասեռ գծային հավասարումների համակարգի ֆունդամենտալ
լուծումները գտնելու ալգորիթմը,
5. ներկայացնելու գծային արտապատկերման հասկացությունը, հիմնական
հատկությունները, միջուկի և պատկերի գաղափարը,
6. ներկայացնելու երկգծային և քառակուսային ձևի հասկացությունները, հիմնական
հատկությունները, դասկարգման հայտանիշերն ու ալգորիթմները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1․ տարբերելու վեկտորների համակարգի գծային կախված կամ անկախ լինելը,
2․ կիրառելու Գրամ-Շմիդտի օրթոգոնալացման ալգորիթմը,
3․ քառակուսային ձևը բերել կանոնական տեսքի,
4․ հաշվել մատրիցի սեփական արժեքներն ու սեփական վեկտորները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1․ մոդելավորելու մասնագիտության խնդիրները հանրահաշվի և անլիտիկ
երկրաչափության մեթոդներով։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի և անալիտիկ երկրաչափության հիմունքները,
Ա3․ մեկնաբանել ստացված արդյունքները, ներկայացնել գործնական խնդիրների լուծման
ձևեր և տարբերակներ,
Բ6. մաթեմատիկական անալիզի, բարձրագույն հանրահաշվի, անալիտիկ երկրաչափության,
հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները
կիրառել գործնական խնդիրների լուծման նպատակներով,
Գ3. աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1․ դասախոսություններ,
2․ ինքնուրույն աշխատանք,
3․ գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․ 1-ին ընթացիկ քննություն․ անցկացվում է գրավոր, առավելագույն արժեքը 5 միավոր.
միավորների քայլը 0.5,
2․

2-րդ ընթացիկ քննություն անցկացվում է գրավոր, առավելագույն արժեքը 5 միավոր.
միավորների քայլը 0.5,

3․ եզրափակիչ քննություն. Անցկացվում է բանավոր` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1․վեկտորների համակարգի գծային անկախություն և ռանգ,
2․ գծային արտապատկերումներ,

3․ երկգծային և քառակուսային ձևեր։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ E.B.Vinberg, A Course in Algebra. 2003,
2․ Кострикин А.И. Введение в алгебру. Ч. 2, М., Физико-математическая литература, 2008,
3․ Фадеев Д.К. Лекции по алгебре , изд. «Лань» 2007։
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2 Տնտեսագիտության տեսություն-2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն.
6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ
7․ Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները և դրանց
փոխառնչությունները,
 ծանոթացնել մակրոտնտեսագիտական մի շարք տեսությունների՝ Քեյնսի սպառման
տեսությանը, ներդրումների հիմնարար տեսությանը, AS-AD , IS-LM մոդելներին,
 ներկայացնել մակրոտնտեսական ֆիսկալ և դրամական քաղաքականությունների
ընդհանրական հետևանքները,
 ծանոթացնել մակրոտնտեսական դինամիկայի ընդհանուր սկզբունքներին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ ներկայացնելու ազգային հաշիվների հիմնական ցուցանիշները և դրանց հաշվարկման
եղանակները,
2․ նկարագրելու սպառման, ներդրումների վրա ազդող հիմնական գործոնները,
3․ լուսաբանելու ֆիսկալ և դրամական քաղաքականությունների հետևանքնևրը՝ IS-LM
մոդելի միջոցով։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1․ իրականացնելու գործոնային վերլուծություններ՝ գնահատելով մակրոտնտեսական որոշ
ցուցանիշների փոփոխության հետևանքները,
2․ գնահատելու մակրոտնտեսական քաղաքականության տարբեր սցենարների
հետևանքները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտագործելու ստացած գիտելիքները միկրոտնտեսագիտության և մակրոտնտեսագիտության միջանկյալ և արդի մակարդակների ուսումնասիրության նպատակով։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

Ա7. ներկայացնել քանակական, վիճակագրական, օպտիմիզացիոն և էկոնոմետրիկական
հիմնական մեթոդներն ու մոդելները, որոնք օգտագործվում են միկրոտնտեսագիտական,
մակրոտնտեսագիտական և ֆինանսական վերլուծությունների, ռիսկերի կառավարման
և հեջավորման, որոշումների կայացման նպատակներով:
Բ2․մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդների և մոդելների միջոցով վերլուծել և
գնահատել տնտեսական իրավիճակը, կանխատեսել տնտեսության զարգացման
հեռանկարները մակրո և միկրո մակարդակով,
Գ3. աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1, դասախոսություններ,
2․ ինքնուրույն աշխատանք,
3․ գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․ 1-ին ընթացիկ քննություն․ անցկացվում է գրավոր, առավելագույն արժեքը 5 միավոր.
միավորների քայլը՝ 0.5,
2․ 2-րդ ընթացիկ քննություն անցկացվում է գրավոր, առավելագույն արժեքը 5 միավոր.
միավորների քայլը՝ 0.5,
3․ եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր` 10 միավոր առավելագույն արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1․ Ազգային հաշիվների համակարգը,
2․Գործազրկության տեսությունները, Օուքենի օրենքը,
3․ Սպառման վրա ազդող հիմնական գործոնները,
4․ Ներդրումների հիմնարար տեսությունը,
5․ Փողի քանակական տեսությունը և ինֆլյացիան,
6․ Գործարար ցիկլերը, ընդարձակումները և կրճատումները, 7
․ Ամբողջական առաջարկը և ամբողջական պահանջարկը,
8․ Դինամիկ ամբողջական առաջարկը և ամբողջական պահանջարկը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ Ջ․Գոռթնի, Ռ․ Խտրոուպ «Տնտեսագիտություն», Երևան «Տնտեսագետ»,1999,․
2․ N. Gregory Mankiw “Macroeconomics” , Worth Publishers, 2016,
3․ D. Begg, G. Vernasca “Economics”, McGraw-Hill, 2014,
4․ McConnel, Brue, Flynn “Economics”, McGraw-Hill, 2017։
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2. Մաթեմատիկական անալիզ-3

3. 8 ECTS
կրեդիտ

4. 8 ժամ/շաբ.
5.
4 ժամ դաս., 4 ժամ գործն.
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել մաթեմատիկական անալիզի հիմնական գաղափարներին,
 տեսության արդի մեթոդների յուրացումը,


ծանոթացնել ներկայացվող տեսության ընդհանրացումներին և կիրառություններին։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու մաթեմատիկական անալիզի հիմնական գաղափարները՝
թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի տեսության, մի քանի փոփոխականի
ֆունկցիաների անընդհատության, դիֆերենցելիության մեթոդները։
2. որոշելու մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների լոկալ և պայմանական
էքստրեմումները։
3. ծանոթանալու Ստիլտեսի ինտեգրալին, կրկնակի ինտեգրալին։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. հետազոտելու շարքերի զուգամիտությունը,
2. հաշվելու մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների սահմանները, մասնակի
ածանցյալները, հետազոտելու ֆունկցիայի դիֆերենցելիությունը,
3. գտնելու մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների լոկալ և պայմանական
էքստրեմումները։
4. հաշվելու նշանավոր անիսկական ինտեգրալներ,
5. հաշվելու կրկնակի և Ստիլտեսի ինտեգրալներ,
6. օգտագործելու մաթեմատիկական մեթոդներ այլ բնագավառներում խնդիրներ
լուծելու համար։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1․ յուրացված մեթոդների կիրառումը այլ տեսություններում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի և անալիտիկ երկրաչափության հիմունքները,
Ա3․ մեկնաբանել ստացված արդյունքները, ներկայացնել գործնական խնդիրների լուծման
ձևեր և տարբերակներ,
Բ6. մաթեմատիկական անալիզի, բարձրագույն հանրահաշվի, անալիտիկ երկրաչափության,
հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները
կիրառել գործնական խնդիրների լուծման նպատակներով,
Գ3. աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք,
Գ4․ օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել
գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,

3. գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով։
3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Թվային շարքերի զուգամիտություն, ֆունկցիոնալ հաջորդականությունների և շարքերի հավասարաչափ զուգամիտություն,
2. Աստիճանային և Թեյլորի շարքեր,
3. Մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների սահման, անընդհատություն,
4. Մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների մասնակի ածանցյալներ, դիֆերենցելիություն,
5. Մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների լոկալ և պայմանական էքստրեմումներ,
6. Պարամետրից կախված ինտեգրալներ, նշանավոր անիսկական ինտեգրալներ,
7. Ստիլտեսի ինտեգրալ, Կրկնակի ինտեգրալ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վ. Մուսոյան, Մաթեմատիկական անալիզ, Մաս 1,2, Զանգակ, Երևան, 2009, 2012,
2. Գ․Մ․ Ֆիխտենգոլց, Մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ, հ․ 1,2, Երևան, 1970,
3. Л.Д. Кудрявцев, Курс математического анализа, т. 1,2,3, М. 2004,
4. В.А. Ильин, В.А. Садовничий. Б.Х. Сендов, Математический анализ, ч. 1,2, МГУ, 2007,
5. L.D. Hoffmann, G.L. Bradley, Calculus for Business, Economics & the Social & Life Sciences,
10th Edition, N.Y., 2010,
6. S. Calaway, D. Hoffman, D. Lippman, Business Calculus, USA, 2013 ։
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2. Հավանականությունների տեսություն-1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2ժ., գործն. – 2ժ.
6. 3 – րդ` աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել հավանականությունների տեսության հիմնական մեթոդների հետ,
 սովորեցնել ուսանողներին ինչպես կիրառել հավանականությունների տեսության
մեթոդները գործնական խնդիրներ լուծելու համար,
 ձևավորել հավանականային մտածելակերպը, որը կօգնի ուսանողներին կառուցել
հավանականային մոդելներ, որոնք նկարագրում են տվյալ պատահական երևույթը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ, կկարողանա կիրառել տարբեր տիպի
հավանականային մոդելներ,
2. կհասկանա տարբեր տիպի բաշխումների կիրառումը հավանականային մոդելների
կառուցման ժամանակ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

օգտագործելու համապատասխան հավանականային մոդելները առաջարկված
խնդիրները լուծելու համար,

2. վերլուծելով առկա տվյալները կառուցել բաշխման ֆունկցիայի տեսքը,
3. կարողանալու արդյունավետորեն օգտագործել կցման արտաքսման սկզբունքը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

վերլուծելով առաջարկված ֆինանսական մաթեմատիկայից խնդիրը ստեղծագործաբար
կիրառել հավանականային եղանակներ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական
վիճակագրության հիմունքները,
Ա3. մեկնաբանել ստացված արդյունքները, ներկայացնել գործնական խնդիրների լուծման
ձևերը և տարբերակները:
Ա7. ներկայացնել քանակական վիճակագրական օպտիմիզացիոն և էկոնոմետրիկական
հիմնական մեթոդներն ու մոդելները, որոնք օգտագործվում են միկրոտնտեսագիտական,
մակրոտնտեսագիտական և ֆինանսական վերլուծությունների, ռիսկերի կառավարման և
հեջավորման, որոշումների կայացման նպատակներով:
Բ2. մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդների և մոդելների միջոցով վերլուծել և
գնահատել տնտեսական իրավիճակը, կանխատեսել տնտեսության զարգացման
հեռանկարները մակրո և միկրո մակարդակով,
Բ6․
մաթեմատիկական
անալիզի,
բարձրագույն
հանրահաշվի,
անալիտիկ
երկրաչափության,
հավանականությունների
տեսության
և
մաթեմատիկական
վիճակագրության մեթոդները կիրառել գործնական խնդիրների լուծման նպատակներով,
Գ1. շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ
լուծումներ, ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության
պարագայում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում,
3. սեմինարների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն․ անց է կացվում գրավոր աշխատանք` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն․ անց է կացվում գրավոր աշխատանք` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
3. Եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում բանավոր հարցման միջոցով`10 միավոր
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
1․ Հավանականության աքսիոմատիկ սահմանումը,
2․ Հավանականության հատկությունները,
3․ Պատահույթների անկախություն: Անկախ փորձեր,
4․ Պոլինոմիալ բաշխումներ: Հիպերերկրաչափական և Պուասոնյան բաշխումներ,
5․Պատահական մեծություն և բաշխման ֆունկցիա,
6․ Պատահական մեծությունների թվային բնութագրիչները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ширяев А.Н., Вероятность, М. , ''Наука'', 2004,
2. Ահարոնյան Ն. Գ., Իսրաելյան Ե. Ռ., Հավանականությունների տեսության խնդրագիրք, ,
ԵՊՀ-ի հրատ., 2016,
3. Օհանյան Վ.Կ.,Դիսկրետ հավանականություններ, ԵՊՀ-ի հրատ., 2004,

4.

Sheldon M. Ross, A first course in Probability, fifth edition, Prentice Hall, New Jersey, 1998,

5.

Dimitri P. Bertsekas and John N. Tsitsiklis, Introduction to Probability, 2 nd edition, Athena
Scientific, Belmont, Massachusetts, 2008,

6.

Jesper Rydén and Igor Rychlik, Probability and Risk Analysis, Springer, Berlin, 2006,

7.

Matthew J. Hassett and Donald G. Stewart, Probability for risk Management, 2 nd edition,
ACTEX Publications, Winsted, Connecticut, 2006,

8. Svetlozar T. Rachev, Marcus Höchstötter, Frank J. Fabozzi, and Sergio M. Focardi, Probability
and Statistics for Finance, Wiley, 2010։
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4. 6 ժամ/շաբ.

2. Համակարգչային ծրագրեր

3. 6 ECTS
կրեդիտ

5. 6 ժամ գործն․

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման
8․ Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ուսանողներին մասնագիտական վերլուծություններ կատարելու համար
անհրաժեշտ համակարգչային Excel և Matlab ծրագրերի հիմունքներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ գործողություններ անելու սկալյարների, վեկտորների և մատրիցների հետ Matlab-ում, 2
․ կառուցելու Matlab-ում սկրիպտ ֆայլեր ու ֆունկցիաներ, օգտագործելու ներկառուցված
ֆունկցիաները,
3․ հասկանալու պայմանական և ցիկլի օպերատորների օգտագործումը Matlab-ում,
4․ գործողություններ անելու տողերի և բազմաչափ մատրիցների հետ Matlab-ում, 5
․ օգտագործելու Excel-ի տարատեսակ գործիքները,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 1
․կատարելու մաթեմատիկական հաշվարկներ,
2․ստեղծելու ալգորիթմներ,
3․տվյալները վերլուծելու ու պատկերելու,
4․ աշխատելու աղյուսակների հետ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1․վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ,
2․կիրառել ունեցած գիտելիքները բնագավառին վերաբերող և հարող խնդիրները լուծելիս:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ5. օգտագործել մասնագիտական ծրագրային փաթեթներ (Matlab, MS Excel) գործնական
խնդիրների լուծման նպատակով,
Գ2. աշխատել տվյալների մեծ բազաների հետ, դրանց օգնությամբ իրականացնել
ազդեցությունների գնահատումներ, վերլուծություններ և կանխատեսումներ,

Գ3. աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ,
2. տնային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է համակարգչով
2․2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է համակարգչով
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 գործողություններ սկալյար փոփոխականների, վեկտորների և մատրիցների հետ
Matlab-ում,
 սկրիպտ ֆայլեր և ֆունկցիաներ Matlab-ում,
 պայմանական և ցիկլի օպերատորների կառուցում Matlab-ում,
 տվյալների վերլուծություն Matlab-ում և Excel-ում,
 գրաֆիկների կառուցում Matlab-ում և Excel-ում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ Munther Gdeisat, Francis Lilley, Matlab by Example: Programming Basics, Elsevier, 2013,
2․ Timothy A. Davis, MATLAB Primer, Eighth Edition, CRC Press, 2010,
3․ https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html,
4․ https://support.office.com/en-us/article/Excel-video-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3d7c22f6990bb?ui=en-US&rs=en-US&ad=US։

1. 0110/Բ04

2. Բանկային գործ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. 3-րդ` աշնանային կիսամյակ
7․Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել առևտրային բանկերի գործունեության հիմնական սկզբունքները և
կառավարման հիմնահարցերը,
 ծանոթացնել կենտրոնական բանկերի նպատակներին և հիմնական ֆունկցիաներին,
 պարզաբանել դրամական քաղաքականության էությունը և հնարավոր հետևանքները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ ներկայացնելու առևտրային բանկերի հաշվեկշռի կազմման հիմնական մոտեցումները,
2․ նկարագրելու առևտրային բանկերի կառավարման սկզբունքները,
3․ լուսաբանելու կենտրոնական բանկերի արդի նպատակներն ու ֆունկցիաները,
ինֆլյացիայի թիրախավորման մոտեցումը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1․ կիրառելու բանկային ռիսկի գնահատման նպատակով օգտագործվող մեթոդները;
2․ գնահատելու դրամական քաղաքականության հետևանքները,

3․․կիրառելու ստացած գիտելիքները՝ բանկային նորմատիվների գնահատման
նպատակով։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1․ օգտագործելու ստացած գիտելիքները անձնական կյանքում առևտրային բանկերի հետ
առնչվելու պարագայում,
2․ աշխատելու առևտրային բանկերում և վարկային կազմակերպություններում։
10․ Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3․ մեկնաբանել ստացված արդյունքները, ներկայացնել գործնական խնդիրների լուծման
ձևերը և տարբերակները ,
Բ1․ առկա լավագույն տեղեկատվության հիման վրա նախագծելու ընդունվելիք որոշումների
հնարավոր տարբերակները` ռիսկի և անորոշության պայմաններում, արդի քանակական
և վիճակագրական մեթոդների կիրառմամբ կանխատեսելի և կառավարելի դարձնել
ռիսկերը,
Բ2․մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդների և մոդելների միջոցով վերլուծել և
գնահատել տնտեսական իրավիճակը, կանխատեսել տնտեսության զարգացման
հեռանկարները մակրո և միկրո մակարդակով,

Բ7․

դասակարգել ֆինանսական տարբեր գործիքներ, մատնանշելով
կիրառության ոլորտները և նպատակահարմարությունը,

դրանց

Գ1․ շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ լուծումներ,
ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության պարագայում,
Գ3. աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1․ դասախոսություններ,
2․ ինքնուրույն աշխատանք,
3․ գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 1
․ Փողը, բանկային գործը և ֆինանսական շուկաները,
2․ Վճարահաշվարկային համակարգը, արդի բանկային տեխնոլոգիաները ու
ծառայությունները,
3․Առևտրային բանկերի հաշվեկշիռը,
4․ Կենտրոնական բանկերի նպատակներն ու ֆունկցիաները,
5․ Դրամական քաղաքականությունը և ինֆլյացիան,
6․ Ռիսկերի գնահատումն ու կառավարումը բանկերում, 7
․ Առևտրային բանկերի արտարժութային գործարքները,
8․ Բանկերի վերակազմակերպումն ու լուծարումը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ Cecchetti, Schoenholtz “Money, Banking and Financial Markets”, McGraw-Hill, 2011,
2․ F. Mishkin “Thr Economics of Money, Banking and Financial Markets”, Pearson Education
Limited, 2016
3․ S. Heffernan “Modern Banking” , John Wiley and Sons Ltd., 2006

1. 0103/Բ01

2. Դիֆերենցիալ հավասարումներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս.-1ժ․, գործ.- 2 ժ.
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներին բերվող որոշ
տնտեսագիտական խնդիրների հետ,
 ծանոթացնել ուսանողին դիֆերենցիալ հավասարումների համար Կոշու խնդրի
դրվածքին և գծային հավասարումների լուծումների հատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․

օգտվել գոյության և միակության թեորեմներից։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1․ լուծել պարզագույն դիֆերենցիալ հավասարումներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3․ մեկնաբանել ստացված արդյունքները, ներկայացնել գործնական խնդիրների լուծման
ձևերը և տարբերակները,
Բ6․ մաթեմատիկական անալիզի, բարձրագույն հանրահաշվի, անալիտիկ երկրաչափության,
հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները
կիրառել գործնական խնդիրների լուծման նպատակներով,
Գ4․ օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել
գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է:։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


որոշ տնտեսագիտական խնդիրներ, որոնց մաթեմատիկական մոդելները սովորա-կան
դիֆերենցիալ հավասարումներ են,
 Կոշու խնդրի լուծման գոյության և միակության թեորեմները: Անջատվող փոփոխականներով հավասարումներ, համասեռ և համասեռի բերվող հավասարումներ,գծային
հավասարումներ և հաստատունի վարիացիայի մեթոդը,
 ․ բարձր կարգի գծային հավասարումներ,
 ավտոնոմ համակարգեր, հավասարակշռության դիրքի կայունություն։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․

Васенкова Е.К., Волкова Е.С., Шандра И.Г. ,,Математика для экономистов.
Дифференциальные и разностные уравнения,, Москва 2003,
2․ Ղազարյան Հ.Գ.,Հովհաննիսյան Ա.Հ.,Հարությունյան Տ.Ն,Կարապետյան Գ.Ա.
,,Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ՛՛ Երևան 2002,

3․ Понтрягин Л.С. ,,Обыкновенные дифференциальные уравнения”” М. Наука 1982,
4․ Бибиков Ю. Н. ,,Курс обыкновенных дифференциальных уравнений” Высшая школа,
1991 ,
5․ Ղազարյան Հ.Գ., Հովհաննիսյան Ա.Հ,Մամիկոնյան Ֆ.Հ., Կարապետյան Գ.Ա.
,,Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ (խնդրագիրք)՛՛ Երևան 1989,
6․ Филиппов А.Ф. ,,Сборник задач по дифференциальным уравнениям’’ М. Наука 2000։

1. 0109/Բ02

2. Հաշվման մեթոդներ

4. 3 ժամ/շաբ.

6. 3-րդ`աշնանային կիսամյակ

3. 3 ECTS
կրեդիտ
5. շաբաթական 1 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ
գործնական պարապմունք
7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հանրահաշվական հավասարումների
և գծային հավասարումների համակարգերի մոտավոր լուծումների, թվային ինտեգրման,
բազմանդամային ինտերպոլյացիայի հիմնական գաղափարներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ կառուցելու տարբեր մեծությունների մոտավոր հաշվման ալգորիթմներ,
2․ գնահատելու մոտարկման տեսական սխալանքը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կառուցելու ինտերպոլացիոն բազմանդամը,
2. կիրառելու կիսման, Նյուտոնի, հատողների մեթոդները ոչ գծային հավասարումների
լուծման մոտարկման համար,
3. մոտարկելու որոշյալ ինտեգրալներ՝ քառակուսեցման տարբեր բանաձևերով,
4. մոտարկելու գծային հավասարումների համակարգերի լուծումները,
5. ալգորիթմները ծրագրավորելու համակարգչային փաթեթների միջոցով։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտագործելու թվային մեթոդները՝ մասնագիտական տարբեր խնդիրների լուծման համար։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա3. մեկնաբանել ստացված արդյունքները, ներկայացնել գործնական խնդիրների լուծման
ձևերը և տարբերակները,
Ա7. ներկայացնել քանակական, վիճակագրական, օպտիմիզացիոն և էկոնոմետրիկական
հիմնական մեթոդներն ու մոդելները, որոնք օգտագործվում են միկրոտնտեսագիտական,

մակրոտնտեսագիտական և ֆինանսական վերլուծությունների, ռիսկերի կառավարման
և հեջավորման, որոշումների կայացման նպատակներով:
Բ5․ օգտագործել մասնագիտական ծրագրային փաթեթներ (Matlab, MS Excel) գործնական
խնդիրների լուծման նպատակով,
Բ6.
մաթեմատիկական
անալիզի,
բարձրագույն
հանրահաշվի,
անալիտիկ
երկրաչափության, հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական
վիճակագրության
մեթոդները
կիրառել
գործնական
խնդիրների
լուծման
նպատակներով,
Գ1. շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ
լուծումներ, ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության
պարագայում,
Գ3. աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք,
Գ4. օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել
գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, գործնական պարապմունքներ, աշխատանք համակարգչային
լսարանում,
2. գրականության ընթերցում և հանձնարարված ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.


Երկու ընթացիկ քննություններն անցկացվում են գրավոր

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ինտերպոլացիա
 Ոչ գծային հավասարումների թվային լուծում
 Թվային ինտեգրում (քառակուսեցում)
 Գծային հավասարումների համակարգի թվային լուծումը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ Ward Cheney, David Kincaid, Numerical Mathematics and Computing, 6 th Edition, Cengage
Learning, 2007,
2․ Alfio Quarteroni, Fausto Saleri, Paola Gervasio, Scientific Computing with MATLAB and
Octave, 4th Edition, Texts in Computational Science and Engineering, Springer Science &
Business Media, 2014,
3․ Cleve Moler, Numerical Computing with MATLAB : Revised Reprint, SIAM, 2010։

1. 0110/Բ05

2. Ակտուարական մաթեմատիկայի հիմունքներ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն.

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ՝
 կյանքի տևողության բնութագրիչներին,
 մահացության աղյուսակների կառուցման սկզբունքներին,
 կյանքի կարճաժամկետ ապահովագրության մոդելներին,
 կարգավիճակի կորստի մոդելներին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ նկարագրել կյանքի տևողությունը որպես պատահական մեծություն՝սահմանելով դրա
հավանականային բութագրիչները (հավանականային բաշխման և խտության
ֆունկցիաները, մաթեմատիկական սպասումը և դիսպերսիան),
2․ Տարբերել կյանքի տևողությունը, կյանքի մնացորդային տևողությունը և կյանքի
կլորացված տևողությունը,
3․ Սահմանել մի քանի պատճառներից կարգավիճակի կորստի համատեղ և մարգինալ
բաշխումները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1․
2․

կառուցել մահացության աղյուսակներ,
հաշվել ապահովագրավճար կյանքի կարճաժամկետ ապահովագրության համար։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1․ Զարգացնել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4․ ներկայացնել ակտուարական մոդելավորման մեթոդները և ներդրումային գործունեության ակտուարական ասպեկտները,
Ա5․ ձևակերպել ապահովագրության առանձնահատկությունները և հիմնախընդիրները,
վերաապահովագրության սկզբունքները, բացատրել միջազգային գործարար միջավայրում
ապահովագրական գործունեության առանձնահատկությունները,
Բ3․ գիտությանը հայտնի մեթոդներով գնահատել և բացահայտել ապահովագրության,
վերաապահովագրության և սնանկացման հետ կապված ռիսկերը և դրանց նվազեցման,
կիսելու կամ կառավարելի դարձնելու տարբերակները,
Բ4․ օգտագործել ֆինանսական ածանցյալները ակտուարական գործընթացում, մեկնաբանել
կորպորատիվ կառավարման առանձնահատկությունները, բացահայտել դրանց
կիրառման հնարավորությունները,
Գ4․ օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել
գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. խնդիրների լուծում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․ 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
2․ 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
3․ եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Կյանքի տևողությունը որպես պատահական մեծություն,
 Կյանքի մնացորդային տևողություն,

 Կյանքի կլորացված տևողություն,
 Մահացության աղյուսակներ,
 Կյանքի կարճաժամկետ ապահովագրության մոդելներ,
 Կարգավիճակի կորուստ մի քանի պատճառներից։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Фалин Г.И. “Математические основы теории страхования жизни и пенсионных схем”,
Москва, 2007,
2. Фалин Г.И., Фалин А.И. “Актуарная математика в задачах”, Физматлит, Москва 2003,
3. Dickson David C.M. “Actuarial Mathematics of life contingent risks”, Cambrige University
Press, 2009,
4. Бауэрс, Н. и др. ”Актуарная Математика”, Москва, 2001,
5. Parmenter M.M. “Theory of Interest and Life Contingencies with Pension Applications”, ISBN
1-56698-333-9, ACTEX publications, 1999,
6. Гербер Х. “Математикa страхования жизни”, Москва, 1995։

1. 0105/Բ13

2. Հավանականությունների տեսություն-2

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 4 – րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

5. դաս. – 2ժ., գործն. – 2ժ.
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ծանոթացնել հավանականությունների տեսության հիմնական մեթոդների հետ,



սովորեցնել ուսանողներին ինչպես կիրառել հավանականությունների տեսության
մեթոդները գործնական խնդիրներ լուծելու համար,
 ձևավորել հավանականային մտածելակերպը, որը կօգնի ուսանողներին կառուցել
հավանականային մոդելներ, որոնք նկարագրում են տվյալ պատահական երևույթը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ ներկայացնելու տարբեր տիպի հավանականային մոդելներ՝ տեսական գիտելիքների
հիման վրա,
2, ընկալելու տարբեր տիպի բաշխումների կիրառումը հավանականային մոդելների
կառուցման ժամանակ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1, օգտագործելու համապատասխան հավանականային մոդելները առաջարկված
խնդիրները լուծելու համար,
2, վերլուծելով առկա տվյալները օգտագործել մեծ թվերի օրենքը,
3, արդյունավետ օգտագործելու կենտրոնական սահմանային թեորեմը,
4, կիրառելու մարկովյան շղթաներ ֆինանսական մաթեմատիկայի խնդիրներում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1, վերլուծելով ֆինանսական մաթեմատիկայի խնդիրը ստեղծագործաբար կիրառել
հավանականային եղանակներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա2. վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության հիմունքները,
Ա3. մեկնաբանել ստացված արդյունքները, ներկայացնել գործնական խնդիրների լուծման
ձևերը և տարբերակները,
Ա7. ներկայացնել քանակական, վիճակագրական, օպտիմիզացիոն և էկոնոմետրիկական
հիմնական մեթոդներն ու մոդելները, որոնք օգտագործվում են միկրոտնտեսագիտական,
մակրոտնտեսագիտական և ֆինանսական վերլուծությունների, ռիսկերի կառավարման
և հեջավորման, որոշումների կայացման նպատակներով,
Բ2. մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդների և մոդելների միջոցով վերլուծել և
գնահատել տնտեսական իրավիճակը, կանխատեսել տնտեսության զարգացման
հեռանկարները մակրո և միկրո մակարդակով,
Բ6․ մաթեմատիկական անալիզի, բարձրագույն հանրահաշվի, անալիտիկ երկրաչափության,
հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները
կիրառել գործնական խնդիրների լուծման նպատակներով,
Գ1. շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ լուծումներ,
ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության պարագայում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում,
3. սեմինարների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն․. անց է կացվում բանավոր հարցման միջոցով`20 միավոր
առավելագույն արժեքով::
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
1․ Պատահական մեծության բնութագրիչ ֆունկցիա,
2․ Պատահական մեծությունների հաջորդականության զուգամիտության տեսակները,
3․ Չեբիշևի անհավասարություններ,
4․ Մեծ թվերի օրենքը,
5․Կենտրոնական սահմանային թեորեմներ,
6․ Պայմանական մաթ. սպասումներ, մարտինգալներ,
7․Դիսկրետ մարկովյան շղթաներ: Հիմնական գաղափարներ, վիճակների
դասակարգումը,
8․ Համերաշխության թեորեմը, էրգոդիկ մարկովյան շղթաներ, ստացիոնար բաշխում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ Ширяев А.Н., Вероятность, М. , ''Наука'', 2004,
2․ Ահարոնյան Ն. Գ., Իսրաելյան Ե. Ռ., Հավանականությունների տեսության
խնդրագիրք, , ԵՊՀ-ի հրատ., 2016,
3․ Օհանյան Վ.Կ.,Դիսկրետ հավանականություններ, ԵՊՀ-ի հրատ., 2004,
4․ Sheldon M. Ross, A first course in Probability, fifth edition, Prentice Hall, New Jersey,
1998,

5․ Dimitri P. Bertsekas and John N. Tsitsiklis, Introduction to Probability, 2nd edition, Athena
Scientific, Belmont, Massachusetts, 2008,
6․

Jesper Rydén and Igor Rychlik, Probability and Risk Analysis, Springer, Berlin, 2006,

7․ Matthew J. Hassett and Donald G. Stewart, Probability for risk Management, 2nd edition,
ACTEX Publications, Winsted, Connecticut, 2006,
8․ Svetlozar T. Rachev, Marcus Höchstötter, Frank J. Fabozzi, and Sergio M. Focardi,
Probability and Statistics for Finance, Wiley, 2010։
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4. 4 ժամ/շաբ.

2. Ֆինանսական մաթեմատիկա - 1

3. 4 ECTS
կրեդիտ
5. 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել փողի ժամանակային արժեքի հետ, տալ
նախնական գիտելիքներ դրամական հոսքերի վերլուծության և եկամտաբերության հաշվարկի
վերաբերյալ, ծանոթացնել կապիտալի բյուջետավորման եղանակներին, ինչպես նաև վարկերի
մնացորդի հաշվարկման մեթոդներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ նկարագրելու փողի կուտակման տարբեր եղանակները, համեմատելու դրանք,
2․ կատարելու դրամական հոսքերի վերլուծություն,
3․ կազմելու վարկերի մարման գրաֆիկներ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Հաշվելու մեկ ներդրման և դրամական հոսքերի, մասնավորապես՝ անուիտետների,
ժամանակային արժեքները,
2. կատարելու վարկերի մնացորդի հաշվարկներ,
3. գնահատելու և համեմատելու տարբեր ներդրումային նախագծեր, ու ընտրելու դրանցից
գերադասելին։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1․ վելուծելու բնագավառին առնչվող տարբեր փաստեր և կատարելու եզրահանգումներ,
2․ որոշումներ կայացնելու, կիրառելու գիտելիքները գործնականում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա3. մեկնաբանել ստացված արդյունքները, ներկայացնել գործնական խնդիրների լուծման
ձևերը և տարբերակները,
Ա6․ ներկայացնել ներդրումային պորտֆելի կառուցման և կառավարման հիմունքները,
բացատրել ածանցյալ գործիքների օգտագործման սկզբունքները ներդրումային

պորտֆելի կառուցման մեջ,
Ա7. ներկայացնել քանակական, վիճակագրական, օպտիմիզացիոն և էկոնոմետրիկական
հիմնական
մեթոդներն
ու
մոդելները,
որոնք
օգտագործվում
են
միկրոտնտեսագիտական,
մակրոտնտեսագիտական
և
ֆինանսական
վերլուծությունների, ռիսկերի կառավարման և հեջավորման, որոշումների կայացման
նպատակներով,
Բ6.

մաթեմատիկական
անալիզի,
բարձրագույն
հանրահաշվի,
անալիտիկ
երկրաչափության,
հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական
վիճակագրության մեթոդները կիրառել գործնական խնդիրների լուծման
նպատակներով,
Բ7․ դասակարգել ֆինանսական տարբեր գործիքներ, մատնանշելով դրանց կիրառության
ոլորտները և նպատակահարմարությունը,
Գ1. շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ լուծումներ, ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության
պարագայում
Գ3. աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք,
Գ4. օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել
գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ և գործնական պարապմունքներ,
2. գրականության ընթերցում և հանձնարարված ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․ 1-ին և 2-րդ ընթացիկ քննությունները անցկացվելու են գրավոր աշխատանքի տեսքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Տոկոսադրույքի տեսության տարրերը. պարզ, բարդ, անընդհատ տոկոսներով
կուտակում և դիսկոնտավորում,
 Անուիտետերի տեսության տարրերը,
 Վարկերի մարման սխեմաները և մնացորդի հաշվման եղանակները,
 Դրամական հոսքերի վերլուծություն և ներդրումային նախագծերի գնահատում,
 Ֆոնդերի եկամտաբերության որոշումը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1, S. Garrett. An Introduction to the Mathematics of Finance: A Deterministic Approach. Elsevier
Science, 2013.
2․ Stephen G. Kellison. The Theory of Interest. Irwin, 1991,
3․ D.G. Luenberger. Investment Science. ,Oxford University Press, 2009:
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4. 4 ժամ/շաբ.

2 Միկրոտնտեսագիտություն
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն.

3. 4 ECTS
կրեդիտ

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ
7․Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել միկրոտնտեսագիըության հասկացություններն ու օրինաչափությունները,
 ծանոթացնել սպառողների և ֆիրմաների վարքի մոդելավորման սկզբունքներին,
 ներկայացնել ընդհանուր հավասարակշռության և Պարետո-օպտիմալության
սկզբունքները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․

նկարագրելու սպառողի և արտադրողի վարքի մոդելավորման հիմնական

սկզբունքները՝օգտակարության

մաքսիմալացման,

սպառողական

ծախսերի

մինիմալացման, շահույթի մաքսիմալացման ու ծախքերի մինիմալացման հիման վրա,
2․ ներկայացնելու ընդհանուր հավասարակշռության և Պարետոյի արդյունավետության սկզբունքները,
3․ լուսաբանելու խաղային իրավիձակները, Նեշի հավասարակշռություևը,
4․ պարզաբանելու էքստերնալների և ասիմետրիկ տեղեկատվության ազդեցությունը
տնտեսական վարքի վրա։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1․ կառուցելու էկոնոմետրիկական մոդելներ՝ հիմնվելով միկրոտնտեսագիտական
տեսությունների վրա,
2․ կիրառելու ստացած գիտելիքները՝ սպառողների, մրցակցային ֆիրմաների,
մոնոպոլիաների և օլիգոպոլիաների գործունեության վերլուծության նպատակով։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
3․ օգտագործելու ստացած գիտելիքները միկրոտնտեսագիտության և մակրոտնտեսագիտության արդի մակարդակների ուսումնասիրության նպատակով
9. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3․ մեկնաբանել ստացված արդյունքները, ներկայացնել գործնական խնդիրների
լուծման ձևերը և տարբերակները, ․
Ա7. ներկայացնել քանակական, վիճակագրական, օպտիմիզացիոն և էկոնոմետրիկական
հիմնական
մեթոդներն
ու
մոդելները,
որոնք
օգտագործվում
են
միկրոտնտեսագիտական,
մակրոտնտեսագիտական
և
ֆինանսական
վերլուծությունների, ռիսկերի կառավարման և հեջավորման, որոշումների
կայացման նպատակներով: ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի և
անալիտիկ երկրաչափության հիմունքները,
Բ1․ առկա լավագույն տեղեկատվության հիման վրա նախագծելու ընդունվելիք
որոշումների հնարավոր տարբերակները` ռիսկի և անորոշության պայմաններում,
արդի քանակական և վիճակագրական մեթոդների կիրառմամբ կանխատեսելի և
կառավարելի դարձնել ռիսկերը,

Բ2․մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդների և մոդելների միջոցով վերլուծել և
գնահատել տնտեսական իրավիճակը, կանխատեսել տնտեսության զարգացման
հեռանկարները մակրո և միկրո մակարդակով,
Գ3. աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և
վերլուծական աշխատանք,
Գ4․ օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել
գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1․ դասախոսություններ,
2․ ինքնուրույն աշխատանք,
3․ գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․ 1-ին ընթացիկ քննություն․ անցկացվում է գրավոր, առավելագույն արժեքը 5
միավոր. միավորների քայլը 0.5,
2․ 2-րդ ընթացիկ քննություն անցկացվում է գրավոր, առավելագույն արժեքը 5 միավոր.
միավորների քայլը 0.5,
3․ եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր` 10 միավոր առավելագույն
արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1․ Նախընտրություններ, աքսիոմատիկ համակարգը,
2․

Օգտակարության ֆունկցիա, բարիքների պահանջարկը,

3․

Բացահայտ նախընտրությունների մոտեցումը,

4․

Փոխարինման և եկամտի էֆեկտները, ըստ Հիքսի և Սլուցկու,

5.

Սպասվող օգտակարության ֆունկցիա,

6.

Տեխնոլոգիաներ, ծախքերի մինիմալացումը և շահույթի մաքսիմալացումը

7.

Անկատար մրցակցություն,

8.

Նեշի հավասարակշռությունը,

9.

Արտաքին ազդեցություններ, ասիմետրիկ տեղեկատվություն։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ Hal Varian “ Intermediate Microeconomics”, W.W. Norton & Company, 2014
2․ W.Nicholson , C. Snyder “Intermediate Microeconomics and its Applications”, Cengage
Learning, 2014
3․ R. Pindyck, D. Rubinfeld “Microeconomics” Pearson Education Limited, 2012
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2. Ապահովագրական գործ

3. 2 ECTS

կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս․
6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ՝
1․ ապահովագրական գործի հիմունքներին,
2․ ապահովագրության ռիսկերի կառավարման մեթոդաբանությանը,
3․ ապահովագրության գործնական հիմնախնդիրներին և արտասահմանյան ու
հայաստանյան ապահովագրական ընկերությունների գործունեությանը ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ ներկայացնելու ՀՀ ապահովագրական շուկայի առանձնահատկությունները,
2․ լուսաբանելու ապահովագրության իրավական դաշտը կարգավորող օրենսդրությունը,
3․ ներկայացնելու ՀՀ ապահովագրական շուկայի վերահսկողության համակարգը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1․ հաշվելու վնասաբերության, ծախսերի, ընդհանուր գործակիցները ,
2․ գնահատելու ապահովագրավճարը՝ կյանքի կարճաժամկետ ապահովագրության
համար ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1․ կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4․ ներկայացնել ակտուարական մոդելավորման մեթոդները և ներդրումային
գործունեության ակտուարական ասպեկտները,
Ա5․ ձևակերպել ապահովագրության առանձնահատկությունները և հիմնախընդիրները,
վերաապահովագրության սկզբունքները, բացատրել միջազգային գործարար
միջավայրում ապահովագրական գործունեության առանձնահատկությունները,
Բ3․ գիտությանը հայտնի մեթոդներով գնահատել և բացահայտել ապահովագրության,
վերաապահովագրության և սնանկացման հետ կապված ռիսկերը և դրանց
նվազեցման, կիսելու կամ կառավարելի դարձնելու տարբերակները,
Բ4․ օգտագործել ֆինանսական ածանցյալները ակտուարական գործընթացում,
մեկնաբանել կորպորատիվ կառավարման առանձնահատկությունները, բացահայտել
դրանց կիրառման հնարավորությունները,
Գ3․ աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական աշխատանք։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1․ դասախոսություններ,
2․ խնդիրների լուծում,
3․ գործնական իրավիճակների ներկայացում և քննարկում,
4․ ռեֆերատների ներկայացում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց է::

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.













Ապահովագրության էությունը և ընդհանուր բնութագիրը
Ապահովագրական շուկայի բնութագիրը. հիմնական սուբյեկտները և շուկայի
կառուցվածքը
Ապահովագրական գործունեության կազմակերպումը
Ապահովագրության ձևերը, տեսակները և դասերը
Վերաապահովագրություն
Կյանքի ապահովագրություն, ոչ կյանքի ապահովագրություն
Միջազգային ապահովագրական շուկայի առանձնահատկությունները, զարգացման
հիմնական միտումները
Ապահովագրական պահուստները, դրանց հաշվարկման կարգը
Ապահովագրական գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները
Ապահովագրական ծառայությունների գնագոյացումը
Ապահովագրավճար և սակագին
ՀՀ ապահովագրական համակարգը: ՀՀ ապահովագրական շուկան կարգավորող
իրավական ակտերը և վերահսկողությունը

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ Կիրակոսյան Կ.: Ապահովագրական գործ:Ուսումնական ձեռնարկ (2-րդ հրատ.): Երևան,
«Կռունկ», 2011թ.,
2․ Ճուղուրյան Ա., Աբգարյան Կ. (խմբ.): Ապահովագրական գործ: Ուսումնական ձեռնարկ
տնտեսագիտական բուհերի ուսանողների համար: Երևան, ՀՊՏՀ հրատ., 2007թ.,
3․ Страховое дело: Учебник. В 2 т. (пер. с нем. О.И. Крюгер и Т.А. Федоровой). - т.1: Основы
страхования / под ред. О.И. Крюгер – Москва, Экономистъ, 2004,
4․ Страховое дело: Учебник. В 2 т. (пер. с нем. О.И. Крюгер и Т.А. Федоровой). - т.2: Виды
страхования / под ред. Т.А.Федоровой. - Москва, Экономистъ, 2004,
5․ Страхование: учебник. Под ред. Т.А. Федоровой (3-е изд., перераб. и доп.). Москва, «Магистр»,
2009,
6․ Страхование: учебник. Под ред. В.В. Шахова, Ю. Т. Ахвледиани (3-е изд. перераб. и доп.).
Москва, «Юнити», 2009,
7․ Vaughan E. J., Vaughan T.M. Fundamentals of Risk and Insurance (111th ed.). John Wiley and Sons,
2013,
8. Harrington S., Niehaus G. Risk Management and Insurance (2nd ed.). McGraw-Hill/Irwin, 2003,
9․ Rejda G., McNamara M. Principles of Risk Management and Insurance (131th ed.). Prentice Hall,
2017։
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3. Ֆինանսների տեսություն

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ
8․ Դասընթացի նպատակն է

3. 5 ECTS
կրեդիտ

5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն.
7․Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

 ներկայացնել վարկերի
ծանոթացնել տարբեր
սկզբունքներին,․

տարբեր տեսակների համեմատական վերլուծություն,
սխեմաներով վարկերի մարման աղյուսակ կազմելու

 պարզաբանել ֆինանսական համակարգի և ֆինանսական շուկաների դերը արդի
հասարակարդերում,
 մեկնաբանել ռիսկի գործոնի դերը ներդրումային որոշումների կայացման ժամանակ,
 լուսաբանել հանրային ֆինանսների դերն ու նշանակությունը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ ներկայացնելու տարբեր վարկերի և պարավորությունների մարման սկզբունքները,
2․ լուսաբանելու սպասվող օգտակարության, սպասվող եկամտաբերության և ռիսկի
կապը,
3․ բնութագրելու ֆինանսական համակարգը՝ նրանում շրջանառվող արժեթղթերի
տեսակնևրը, ֆինանսական շուկաները,
4․ մեկնաբանելու հանրային ֆինանսների դերն ու նշանակությունը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. իրականացնելու տարբեր տեսակի վարկերի համեմատական վերլուծություն,
2․ կազմելու մարման աղյուսակներ վարկերի համար,
3․ կիրառելու ռիսկի գնահատման նպատակով օգտագործվող մեթոդները,
4․ գնահատելու ներդրումների արդյունավետությունը։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1․ կիրառելու ստացած հմտությունները անձնական կյանքում՝ առևտրային բանկերի
հետ առնչվելիս և ֆինանսական բնույթի գործարքներ իրականացնելիս,,
2․ օգտագործելու ստացած գիռելիքները արդի մակարդակով ֆինանսներին առնչվող
տարբեր դասընթացների ուսումնասիրության ժամանակ։։
10․ Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6․ ներկայացնել ներդրումային պորտֆելի կառուցման և կառավարման հիմունքները,
բացատրել ածանցյալ գործիքների օգտագործման սկզբունքները ներդրումային
պորտֆելի կառուցման մեջ,․
Ա7, ներկայացնել քանակական, վիճակագրական, օպտիմիզացիոն և էկոնոմետրիկական
հիմնական
մեթոդներն
ու
մոդելները,
որոնք
օգտագործվում
են
միկրոտնտեսագիտական,
մակրոտնտեսագիտական
և
ֆինանսական
վերլուծությունների, ռիսկերի կառավարման և հեջավորման, որոշումների
կայացման նպատակներով,
Բ1․ առկա լավագույն տեղեկատվության հիման վրա նախագծելու ընդունվելիք
որոշումների հնարավոր տարբերակները` ռիսկի և անորոշության պայմաններում,
արդի քանակական և վիճակագրական մեթոդների կիրառմամբ կանխատեսելի և
կառավարելի դարձնել ռիսկերը,

Բ4․

օգտագործել ֆինանսական ածանցյալները ակտուարական գործընթացում,
մեկնաբանել կորպորատիվ կառավարման առանձնահատկությունները, բացահայտել
դրանց կիրառման հնարավորությունները,
Բ7․
դասակարգել ֆինանսական տարբեր գործիքներ, մատնանշելով դրանց
կիրառության ոլորտները և նպատակահարմարությունը
Գ1․ շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ
լուծումներ, ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության
պարագայում,
Գ3. աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և
վերլուծական աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1․ դասախոսություններ,
2․ ինքնուրույն աշխատանք,
3․ գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․ 1-ին ընթացիկ քննություն․ անցկացվում է գրավոր, առավելագույն արժեքը 5
միավոր. միավորների քայլը 0.5,
2․ 2-րդ ընթացիկ քննություն անցկացվում է գրավոր, առավելագույն արժեքը 5 միավոր.
միավորների քայլը 0.5,
3․ եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր` 10 միավոր առավելագույն
արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1․ Տարբեր տեսակի վարկերի և պարտավորությունների մարման մեթոդներ, 2
․ Ֆինանսական պլանավորումը մարդու կյանքում,
3․ Նեյման- Մորգենստեռնի սպասվող օգտակարության տեսությունը,
4․ Սպասվող օգտակարության, սպասվող եկամտաբերության և ռիսկի կապը,
5․ Արժեթղթերի տեսակները, արժեթղթերի գնումն ու վաճառքը,
6․ Արժեթղթերի պորտֆելը, Մարկովիցի տեսությունը,
7․ Հանրային ֆինանսների էությունն ու դերը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ J. Danthine, J. Donaldson “Intermediate Financial Theory”, Elsevier Inc., 2015,
2․ F. Mishkin, S. Eakins “Financial Markets and Institutions”, Pearson Education Limited, 2014
,
3․ M. Rosen, T.Grayer “Public Finance”, McGraw-Hill, 2013։
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2. Հաշվապահական հաշվառում

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

5. 2ժ․գործն․
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել՝
 հաշվապահական հաշվառման հիմունքները,


ֆինանսական, կառավարչական և հարկային հաշվապահությունների էությանը,



հաշվապահական հաշվառման իրականացման մեխանիզմները։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ նկարագրել հաշվապահական հաշվառման արդի մեթոդները,։
2․ տարբերել ֆինանսական, կառավարչական և հարկային հաշվապահությունների
էությունն ու առանձնահատկությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1․ ստուգել հաշվապահական տեղեկատվության արժանահավատությունը,
2․ կայացնել հիմնավոր և գրագետ որոշումներ՝ հիմնված ֆինանսական
հաշվետվությունների վրա։։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1․ կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3․ մեկնաբանել ստացված արդյունքները, ներկայացնել գործնական խնդիրների լուծման
ձևերը և տարբերակները,
Բ5․ օգտագործել մասնագիտական ծրագրային փաթեթներ (Matlab, MS Excel) գործնական
խնդիրների լուծման նպատակով,
Գ2․ աշխատել տվյալների մեծ բազաների հետ, դրանց օգնությամբ իրականացնել
ազդեցությունների գնահատումներ, վերլուծություններ և կանխատեսումներ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. խնդիրների լուծում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.




Հաշվապահական հաշվառման տեսության հիմունքները և սկզբունքները: Կրկնակի
գրանցում,
Հիմնական միջոցների հաշվառումը,
Պաշարների, դեբիտորական պարտքերի և դրամարկղային գործառնությունների

հաշվառում,
 Վարձակալության հաշվառումը: Ոչ նյութական ակտիվների հաշվառման
առանձնահատկությունները,
 Եկամուտների և ծախսերի հաշվառումը, սեփական կապիտալի հաշվառումը,
 Ընթացիկ և ոչ ընթացիկ պարտավորությունների հաշվառումը,
 Ֆինանսական հաշվետվությունների ձևերը և լրացման կարգը: Հարկային
հաշվապահություն։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ Ա.Զ. Սարգսյան, Ռ.Պ. Համբարձումյան, Ա.Մ. Մարջանյան, Ն.Ս. Օգանեզովա և ուրիշ․
«Հաշվապահական հաշվառում», 2009,
2․ Ա.Գ. Ճուղուրյան «Հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպություններում», Երևան
, 2004,
3․ Ն.Ս. Օգանեզովա, Ա.Հ.Սարգսյան «Հաշվապահական հաշվառման խնդիրների և
տեստերի ժողովածու», Երևան, 2009,
4․ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք։

1. 0109/Բ04

2. «ՀԲ» Ֆինանսական մաթեմատիկա - 2

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 5-րդ` աշնանային կիսամյակ

3. 5 ECTS
կրեդիտ
5. 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական
պարապմունք
7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ֆինանսական շուկայի հիմնական
գործիքներին, դրանց օգտագործմանն ու գնի հաշվարկմանը, ինչպես նաև տալ գիտելիքներ
պորտֆելային տեսության հիմնական գաղափարների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու արժեթղթերի հիմնական տեսակները,
2. կատարելու օպցիոնների ու ֆորվարդների գնի հաշվարկ միաքայլ բինոմական մոդելում,
3. օգտագործելու ածանցյալ արժեթղթերը հեջավորման համար։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. հաշվելու պարտատոմսի գինը և դյուրացիան,
2. Տարբերելու բաժնետոմսերի տեսակները, հաշվելու բաժնետոմսի գինն ու
եկամտաբերությունը,
3. Բինոմական միաքայլ մոդելում հաշվելու ածանցյալ գործիքի գինը։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վելուծելու բնագավառին առնչվող տարբեր փաստեր և կատարելու եզրահանգումներ,

2. որոշումներ կայացնելու, կիրառելու գիտելիքները գործնականում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա3. մեկնաբանել ստացված արդյունքները, ներկայացնել գործնական խնդիրների լուծման
ձևերը և տարբերակները:
Ա6․ ներկայացնել ներդրումային պորտֆելի կառուցման և կառավարման հիմունքները,
բացատրել ածանցյալ գործիքների օգտագործման սկզբունքները ներդրումային
պորտֆելի կառուցման մեջ,
Ա7. ներկայացնել քանակական, վիճակագրական, օպտիմիզացիոն և էկոնոմետրիկական
հիմնական մեթոդներն ու մոդելները, որոնք օգտագործվում են միկրոտնտեսագիտական,
մակրոտնտեսագիտական և ֆինանսական վերլուծությունների, ռիսկերի կառավարման
և հեջավորման, որոշումների կայացման նպատակներով:
Բ1. առկա լավագույն տեղեկատվության հիման վրա նախագծելու ընդունվելիք որոշումների
հնարավոր տարբերակները` ռիսկի և անորոշության պայմաններում, արդի
քանակական և վիճակագրական մեթոդների կիրառմամբ կանխատեսելի և կառավարելի
դարձնել ռիսկերը,
Բ7. դասակարգել ֆինանսական տարբեր գործիքներ, մատնանշելով դրանց կիրառության
ոլորտները և նպատակահարմարությունը:
Գ1. շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ լուծումներ,
ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության պարագայում,
Գ3. աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք,
Գ4. օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել
գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ և գործնական պարապմունքներ,
2. գրականության ընթերցում և հանձնարարված ինքնուրույն աշխատանքների կատարում
3. հետազոտական աշխատանքի կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվելու գրավոր աշխատանքի տեսքով:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվելու ուսանողների հետազոտական աշխատանքների
ներկայացման հիման վրա
3. Եզրափակիչ քննությունն անցկացվելու է գրավոր, թեստային տարբերակով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Պարտատոմսեր, դրանց դասակարգումը, գնի և ռիսկայնության հաշվարկը,
 Բաժնետոմսեր, դրանց դասակարգումը, գնի հաշվման դիսկոնտավորած դիվիդենտների
մոդելը, բաժնետոմսերի շուկայի ինդեքսներ,
 Միջին-վարիացիայի պորտֆելային տեսություն,
 Ածանցյալ գործիքներ։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. M. Choudhry. Fixed-Income Securities and Derivatives Handbook. Bloomberg Financial.
Wiley, 2010,
2. F. Fabozzi and F.J. Fabozzi. The Handbook of Fixed Income Securities. McGraw-Hill Education,
2005,
3. J.C. Hull. Options, Futures, and Other Derivatives. Pearson Education, 2014,
4. D.G. Luenberger. Investment Science. Oxford University Press, 2009,
5. F.K. Reilly and K.C. Brown. Investment Analysis and Portfolio Management. Cengage
Learning, 2011։

1. 0105/Բ 03

2. Կիրառական վիճակագրություն

4. 6 ժամ/շաբ.
6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է՝

3. 6 ECTS
կրեդիտ

5. դաս. – 3ժ., գործն. – 3ժ.
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց



ծանոթացնել կիրառական վիճակագրության հիմնական մեթոդների հետ,



սովորեցնել ուսանողներին ինչպես կիրառել վիճակագրության մեթոդները գործնական
խնդիրներ լուծելու համար,
տալ ուսանողներին գաղափարներ կիրառական վիճակագրության տարբեր
բաժիններից:



9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ձևակերպել վիճակագրական խնդիրներ,
2․ դիտարկելու տարբեր վիճակագրական մոդելներ և գնահատել դրանց անհայտ պարամետրերը,
3․ ստուգելու պարզ և բարդ վիճակագրական վարկածներ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1․ օգտագործելու համապատասխան հայտանիշները առաջարկված խնդիրները լուծելու
համար,
2․ վերլուծելով առկա տվյալները կատարել վիճակագրական հետևություններ,
3․ կարողանալու մեծ քանակությամբ տվյալների օգնությամբ կիրառելով նկարագրական
վիճակագրության մեթոդները ստանալ տարբեր բնութագրիչների գնահատականներ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1․ վերլուծելով առաջարկված վիճակագրական տվյալները՝ ստեղծագործաբար կիրառել
ստացված գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. մեկնաբանել ստացված արդյունքները, ներկայացնել գործնական խնդիրների լուծման ձևերը և
տարբերակները,
Ա7. ներկայացնել քանակական, վիճակագրական, օպտիմիզացիոն և էկոնոմետրիկական հիմնական
մեթոդներն
ու
մոդելները,
որոնք
օգտագործվում
են
միկրոտնտեսագիտական,
մակրոտնտեսագիտական և ֆինանսական վերլուծությունների, ռիսկերի կառավարման և
հեջավորման, որոշումների կայացման նպատակներով,

Բ2. մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդների և մոդելների միջոցով վերլուծել
և գնահատել տնտեսական իրավիճակը, կանխատեսել տնտեսության
զարգացման հեռանկարները մակրո և միկրո մակարդակով,
Գ1. շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ
լուծումներ, ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության
պարագայում,
Գ2. աշխատել տվյալների մեծ բազաների հետ, դրանց օգնությամբ իրականացնել
ազդեցությունների գնահատումներ, վերլուծություններ և կանխատեսումներ,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1․դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում,
3. սեմինարների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում բանավոր հարցման միջոցով`20 միավոր
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
 Նկարագրական վիճակագրություն:


Գաղափարներ բաշխումների տեսությունից` որոշ դիսկրետ և բացարձակ անընդհատ
բաշխումներ:



Կետային գնահատականներ`հատկություններ, գնահատման մեթոդներ:



Միջակայքային գնահատականներ:



Վարկածների ստուգում` անհրաժեշտ գաղափարներ: Նոյման - Պիրսոնի հայտանիշ և
նրա կիրառությունները:



Վարկածների ստուգում: Ոչ պարամետրական մեթոդներ` համաձայնության և
համասեռության հայտանիշներ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ Գասպարյան Կ. Վ., “Տեսական և կիրառական վիճակագրության հիմունքներ’’, մաս1,
“Գիտություն’’ հրատ., Երևան,2015,
2․ Ивченко Г. И., Медведев Ю. И., “Математическая статистика’’, кн. дом “ Либроком’’, М.,
2014,
3․ Gibbons J. D., Chakraborti S., “Nonparametric Statistical Inference’’, Marcel Dekker inc.,
2003,
4․ Tsay R., “Analysis of Financial Time Series”, John Wiley&Sons Inc., 2010,
5․ Jay Devore “Probability and Statistics for Engineering and the Sciences ”, California,
CENGADE, 2016։
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2 Մակրոտնտեսագիտություն

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն.
6. 5-րդ` աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել ազգային հաշիվների համակարգին,
 ներկայացնել ամբողջական պահանջարկի հիմնական բաղադրիչները,
 լուսաբանել ամբողջական պահանջարկի և ամբողջական առաջարկի մոդելը,
 պարզաբանել փողի պահանջարկի և աոաջարկի հիմնական որոշիչները
 Ներկայացնել երկարաժամկետ տնտեսական աճի հիմնական գործոնները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ամբողջական առաջարկի դասական և քեյնսյան տեսությունները,
2. լուսաբանելու ամբողջական պահանջաևկի բաղադրիչների՝ սպառման, ներդրումների,
զուտ արտահանման հիմնական որոշիչները,
3. բնորոշելու երկարաժամկետ տնտեսական աճի հիմնական գործոնները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1․ վերլուծելու մակրոտնտեսական քաղաքականության հետևանքները IS-LM, AS-AD
մոդելների միջոցով,
2․ կառուցելու էկոնոմետրիկական մոդելներ՝ հիմնվելով մակրոտնտեսագիտական
տեսությունների վրա:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1․ օգտագործելու ստացած գիտելիքները միկրոտնտեսագիտության և մակրոտնտեսագիտության արդի մակարդակների ուսումնասիրության նպատակով:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. ներկայացնել քանակական, վիճակագրական, օպտիմիզացիոն և էկոնոմետրիկական
հիմնական մեթոդներն ու մոդելները, որոնք օգտագործվում են միկրոտնտեսագիտական,
մակրոտնտեսագիտական և ֆինանսական վերլուծությունների, ռիսկերի կառավարման և
հեջավորման, որոշումների կայացման նպատակներով: ներկայացնել մաթեմատիկական
անալիզի և անալիտիկ երկրաչափության հիմունքները,
Բ2․մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդների և մոդելների միջոցով վերլուծել և
գնահատել տնտեսական իրավիճակը, կանխատեսել տնտեսության զարգացման
հեռանկարները մակրո և միկրո մակարդակով,
Բ6․ մաթեմատիկական անալիզի, բարձրագույն հանրահաշվի, անալիտիկ երկրաչափության,
հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները
կիրառել գործնական խնդիրների լուծման նպատակներով,
Գ3. աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք,
Գ4․ օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել
գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1․ դասախոսություններ,
2․ ինքնուրույն աշխատանք,
3․ գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․ 1-ին ընթացիկ քննություն․ անցկացվում է գրավոր, առավելագույն արժեքը 5 միավոր.
միավորների քայլը 0.5,
2․ 2-րդ ընթացիկ քննություն անցկացվում է գրավոր, առավելագույն արժեքը 5 միավոր.
միավորների քայլը 0.5,
3․ եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր` 10 միավոր առավելագույն
արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Միջժամանակային բյուջետային սահմանափակումը, կենսացիկլի հիպոթեզը,


Ներդրումների տեսությունները, աքսելերատորի մոդելը, Թոբինի q-ն,



Կառավարության բյուջետային սահմանափակումը, ռիկարդյան համարժեքությունը,



Ընթացիկ հաշիվը և միջազգային առևտուրը,



Փողի տնտեսագիտություն,



Մակրոտնտեսական քաղաքականությունը և թողարկումը փակ և բաց տնտեսություններում, Մանդել-Ֆլեմինգի մոդելը,



Գործազրկության տեսությունները և ինֆլյացիան,



Երկարաժամկետ տնտեսական աճի տեսությունները։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ N. Gregory Mankiw “Macroeconomics” , Worth Publishers, 2016,
2․ O’ Blanchard “Macroeconomics”, Pearson Education Limited, 2016,
3․ A.Abel, B, Bernanke ”Macroeconomics”, McGraw-Hill, 2016։
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2 Աուդիտ և ապահովում

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.,
6. 5-րդ` աշնանային կիսամյակ
7․Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8․ Դասընթացի նպատակն է՝
1․ ներկայացնել ներքին աուդիտի նպատակները, բաղադրիչներն ու սկզբունքները,
2․ մեկնաբանել աուդիտի գործառույթները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ ներկայացնելու աուդիտի և հաշվապահության փոխառնչությունները,
2․ լուսաբանելու ներքին վերահսկողության նպատակները, բաղադրիչները և փուլերը,
3․ բնորոշելու բիզնես գործընթացները և ռիսկերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1․ իրականացնելու ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ,
2. կազմակերպելու աուդիտի պլանավորման գործընթացը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1․ օգտագործելու ստացած գիտելիքները աուդիտորական ընկերություններում աշխատելու
պարագայում։
10․ Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. մեկնաբանել ստացված արդյունքները, ներկայացնել գործնական խնդիրների լուծման
ձևերը և տարբերակները:
Ա7. ներկայացնել քանակական, վիճակագրական, օպտիմիզացիոն և էկոնոմետրիկական
հիմնական
մեթոդներն
ու
մոդելները,
որոնք
օգտագործվում
են
միկրոտնտեսագիտական,
մակրոտնտեսագիտական
և
ֆինանսական
վերլուծությունների, ռիսկերի կառավարման և հեջավորման, որոշումների կայացման
նպատակներով:
ներկայացնել
մաթեմատիկական
անալիզի
և
անալիտիկ
երկրաչափության հիմունքները,
Բ3․գիտությանը հայտնի մեթոդներով գնահատել և բացահայտել ապահովագրության,
վերաապահովագրության և սնանկացման հետ կապված ռիսկերը և դրանց նվազեցման,
կիսելու կամ կառավարելի դարձնելու տարբերակները,
Գ2. աշխատել տվյալների մեծ բազաների հետ, դրանց օգնությամբ իրականացնել
ազդեցությունների գնահատումներ, վերլուծություններ և կանխատեսումներ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1․ դասախոսություններ,
2․ ինքնուրույն աշխատանք,
3․ գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Աուդիտի և հաշվապահության փոխառնչությունները,
 Աուդիտի նպատակները և իրականացման փուլերը,
 Աուդիտի պլանավորումը և ռիսկերի գնահատումը,
 Հաշվապահական ռեգիստրների և ամփոփոգրերի ստուգումը,
 Մարդկային ռեսուրսների աուդիտ,
 Ակտիվների և պարտավորությունների աուդիտ,
 Աուդիտորական հաշվետվությունները և եզրակացությունները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ K. Reding , P. Sobel “Internal Auditing: Assurance and Advisory Services”, The Institute of
Internal Auditors, 2013,
2․ K. Hooks “Auditing and Assurance Services”, John Wiley and Sons, 2011, 3
․ L. Fountain “Leading the Internal Audit Function”, CRC Press, 2015։
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5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն.

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 հնարավորություն ընձեռել ծանոթանալու որոշումների կայացման
հիմունքներին`տարբեր իրավիճակներում դրանց ճիշտ կիրառման նպատակով,
 ուսուցանել մեթոդներ, որոնք հնարավորություն կտան կայացնել որոշումներ՝
իրականացնելով անհրաժեշտ փորձաքննություն,
 ծանոթացնել որոշումների կայացման մաթեմատիկական մեթոդներին` կապված
մարդու և կոլեկտիվի նպատակաուղղված գործունեության հետ,
 իրականացնել հիմնախնդիրների վերլուծություն և կայացնել օպտիմալ որոշում։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ իրականացնել իրավիճակների վերլուծություն և խնդրի ձևակերպում,
2․ կիրառել որոշումների կայացման հիմնական մաթեմատիկական սկզբունքները,
3․ օգտագործել որոշումների կայացման դասական և ածանցյալ չափանիշները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1․ Կայացնել որոշումներ ինչպես կառավարման այնպես էլ վերլուծության և
կանխատեսման նպատակներով` կիրառելով ուսումնասիրված որոշումների կայացման
մեթոդները ինչպես որոշակիության, այնպես էլ ոչ լրիվ տեղեկատվության և
անորուշության և պայմաններում,
2․ պայմանավորված իրավիճակով իրականացնել փորձաքննություն, որը
հնարավորություն կտա անորոշության պայմաններից անցնել մասնակի անորոշության
պայմաններին և կայացնել լավագույն որոշում,
3․ ձևավորել գործիքների լավագույն կազմով օպտիմալ պորտֆելներ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1․ վերլուծելու տարբեր իրավիճակները, առաջադրելու խնդիրը, նպատակին հասնելու
այլընտրանքային տարբերակները և ընտրելու դրանցից լավագույնը։
10․Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7․ ներկայացնել քանակական, վիճակագրական, օպտիմիզացիոն և էկոնոմետրիկական
հիմնական մեթոդներն ու մոդելները, որոնք օգտագործվում են միկրոտնտեսագիտական,
մակրոտնտեսագիտական և ֆինանսական վերլուծությունների, ռիսկերի կառավարման և
հեջավորման, որոշումների կայացման նպատակներով,
Բ1․ առկա լավագույն տեղեկատվության հիման վրա նախագծելու ընդունվելիք որոշումների
հնարավոր տարբերակները` ռիսկի և անորոշության պայմաններում, արդի քանակական և
վիճակագրական մեթոդների կիրառմամբ կանխատեսելի և կառավարելի դարձնել ռիսկերը,
Գ1․ շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ լուծումներ,
ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության պարագայում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը վարում է դասախոսություն , կազմակերպում է
անհատական և խմբային գործնական աշխատանքներ,
2. ուսումնառության ընթացքում ուսանողը օգտվում է դասախոսության նյութերից, ընթերցում է
հանձնարարված գրականությունը, վերլուծում է իրավիճակներ, առաջադրում , լուծում է
խնդիրներ, և կատարում է տնային աշխատանքներ :
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց :

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Որոշումների կայացման հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները,
 Օգտակարության որոշումը որոշումների կայացման խնդիրներում,
 Փորձաքննական գնահատականների մեթոդներ,
 Որոշումների կայացման հիմնական ձևական կառուցվածքը,
 Գնահատման ֆունկցիաները,
 Որոշումների կայացման դասական չափանիշները,
 Որոշումների կայացման ածանցյալ չափանիշները,
 Չափանիշների, գործոնների լավագույն կազմի ըմտրության և մաթեմատիկական մոդելի
կառուցման մեթոդները,
 Որոշումների կայացումը որոշակիության պայմաններում,
 Որոշումների կայացումը անորոշության պայմաններում,
 Որոշումների կայացումը ռիսկի պայմաններում,
 Ռիսկերի կառավարման որոշումների կայացման ալգորիթմը,
 Որոշումների կայացումը մասնակի անորոշության պայմաններում,
 Որոշումների կայացումը սիմպլեքս մեթոդի օգնությամբ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

ÁÎÄÐÎÂ Â.È., ËÀÇÀÐÅÂÀ Ò.ß., ÌÀÐÒÅÌÜßÍÎÂ Þ.Ô. Ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòîäû
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.-Òàìáîâ:Èçä - âî Òàìá.ãîñ. òåõн. óí-òà,2004.-124 ñ.,

2.

ÁÎÄÐÎÂ Â.È., ËÀÇÀÐÅÂÀ Ò.ß., ÌÀÐÒÅÌÜßÍÎÂ Þ.Ô. Ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ îïåðàöèé
ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé: Ó÷åáíîå ïîñîáèå. - Òàìáîâ: Èçä - âî Òàìá. ãîñ. òåõí. óí - òà,
2004. -160 ñ.,
ÅÌÅËÜßÍÎÂ Â.Þ., ÊÐÓÃËÈÊÎÂ Â.Ê. Òåîðèÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé: áàçîâûå ìåòîäû: Ó÷åá.
Ïîñîáèå.- ÑÏá: Èçä-âî Áàëò. ãîñ. òåõí. óí-òà, 2016.- 134 ñ,.
ËÀÐÈ×ÅÂ Î.È. Òåîðèÿ è ìåòîäû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, à òàêæå хðîíèêà ñîáûòèé â
вîëøåáíûõ сòðàíàõ. -Ì.: Ëîãîñ, 2006.- 296 ñ.,
ÌÀÐÒÅÌÜßÍÎÂ Þ.Ô., Ëàçàðåâà Ò.ß. Ýêñïåðòíûå ìåòîäû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé: У÷åá.
ïîñîáèå. – Òàìáîâ: Èçä-âî ТГТУ, 2010. – 80 ñ.,

3.
4.
5.

ÌÓØÈÊ Ý., ÌÞËËÅÐ Ï. Ìåòîäû ïðèíÿòèÿ òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé. -Ì.: 2012.- 208 ñ.
ÎÐËÎÂ À.È. Òåîðèÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé. - Ì.: Ýêçàìåí, 2005. - 656 ñ,.
ÎÐËÎÂ À.È. Îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå: òåîðèÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé:
ó÷åáíèê / Ãðèô ÓÌÎ. -Ì.: ÊÍÎÐÓÑ, 2011. - 568 ñ.,
9. ÏÅÒÐÎÂ Ý.Ã. è äð. Ìåòîäû è ñðåäñòâà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è
òåõíè÷åñêèõ ñèñòåìàõ. Ó÷åáíîå ïîñîáèå. - Õåðñîí: ÎËÄÈ-ïëþñ, 2013.-380ñ.։
6.
7.
8.
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2. Ակտուարական մեթոդներ և մոդելներ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն.

6. 5-րդ` աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ՝
ապահովագրական վճարների գնահատման մեթոդներին,
բազմակի կարգավիճակներով մոդելներին,
թոշակային պլանների գնահատման սկզբունքներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ Ներկայացնել ապահովագրական վճարների գնահատման տարբեր մեթոդների
առավելություններն ու թերությունները,
2․ Նկարագրել տարբեր թոշակային պլաններ,
3․ Սահմանել մի քանի պատճառներից կարգավիճակի կորստի համատեղ և մարգինալ
բաշխումները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. հաշվել ապահովագրավճար կյանքի կարճաժամկետ ապահովագրության համար։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1․ Զարգացնել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4․ ներկայացնել ակտուարական մոդելավորման մեթոդները և ներդրումային գործունեության ակտուարական ասպեկտները,
Ա5․ ձևակերպել ապահովագրության առանձնահատկությունները և հիմնախընդիրները,
վերաապահովագրության սկզբունքները, բացատրել միջազգային գործարար միջավայրում
ապահովագրական գործունեության առանձնահատկությունները,
Բ3․ գիտությանը հայտնի մեթոդներով գնահատել և բացահայտել ապահովագրության,
վերաապահովագրության և սնանկացման հետ կապված ռիսկերը և դրանց նվազեցման,
կիսելու կամ կառավարելի դարձնելու տարբերակները,
Բ4․ օգտագործել ֆինանսական ածանցյալները ակտուարական գործընթացում, մեկնաբանել
կորպորատիվ կառավարման առանձնահատկությունները, բացահայտել դրանց
կիրառման հնարավորությունները,
Գ4․ օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել
գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ,
խնդիրների լուծում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ապահովագրական վճարների գնահատում,
Փոփոխուն ապահովագրական վճարներ,

Բազմակի կարգավիճակներով մոդելներ,
Թոշակային պլանի գնահատումը և ֆինանսավորումը:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Фалин Г.И. “Математические основы теории страхования жизни и пенсионных схем”,
Москва, 2007,
Фалин Г.И., Фалин А.И. “Актуарная математика в задачах”, Физматлит, Москва 2003,
Dickson David C.M. “Actuarial Mathematics of life contingent risks”, Cambrige University
Press, 2009,
Бауэрс, Н. и др. ”Актуарная Математика”, Москва, 2001,
Parmenter M.M. “Theory of Interest and Life Contingencies with Pension Applications”, ISBN 156698-333-9, ACTEX publications, 1999,
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2. Օպտիմիզացիայի մեթոդներ և էքստրեմալ խնդիրներ

4. 3 ժամ/շաբ.

5. դաս. - 2 ժամ, գործն. -1 ժամ

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել օպտիմիզացիայի մաթեմատիկական
տեսության հիմնդրույթներն ու էքստրեմալ խնդիրների լուծման հիմնական եղանակները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

տիրապետել էքստրեմալ խնդիրների լուծման հիմնական մեթոդներին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կազմել գործնականում հանդիպող էքստրեմալ խնդիրների մաթեմատիկական
մոդելներ,
2. ընտրել խնդրի լուծման համապատասխան օպտիմիզացիոն մեթոդը՝ կախված խնդրի
մաթեմատիկական դրվածքից,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

օգտվելու մասնագիտական գրականությունից և տեղեկատվական այլ աղբյուրներից:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա3. մեկնաբանել ստացված արդյունքները, ներկայացնել գործնական խնդիրների լուծման
ձևերը և տարբերակները,
Ա7. ներկայացնել քանակական, վիճակագրական, օպտիմիզացիոն և էկոնոմետրիկական
հիմնական մեթոդներն ու մոդելները, որոնք օգտագործվում են միկրոտնտեսագիտական,
մակրոտնտեսագիտական և ֆինանսական վերլուծությունների, ռիսկերի կառավարման
և հեջավորման, որոշումների կայացման նպատակներով:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ6. մաթեմատիկական անալիզի, բարձրագույն հանրահաշվի, անալիտիկ երկրաչափության,
հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները
կիրառել գործնական խնդիրների լուծման նպատակներով:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1. շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ լուծումներ,
ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության պարագայում,
Գ3. աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք:
Գ4. օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել
գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, գործնական և սեմինար պարապմունքներ,
2. հանձնարարված գրականության ընթերցում և տնային աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Լագրանժի սկզբունքը պայմանական էքստրեմումի խնդրում:
 Թամբի կետ, թեորեմ թամբի կետի գոյության մասին:
 Գծային ծրագրավորման հիմնական և երկակի խնդիրներ:
 Կուն Տակերի և երկակիության թեորեմները:
 Թեորեմներ գծային ծրագրավորման հիմնական խնդրում լուծման ոչ միակության և
անկյունային կետի օպտիմալության մասին:
 Վարիացիոն հաշվի հիմնական խնդիրներն ու լեմմաները:
 Վարիացիոն հաշվի պարզագույն և ընդհանրացված խնդիրները:
 Վարիացիոն հաշվի Բոլցի և իզոպերիմետրիկ խնդիրները:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Карманов В.Г. Математическое программирование. М. Физматлит. 2004.
2. Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач. М. Наук. 1988.
3. Алексеев В.М. и др. Сборник задач по оптимизации. М. Физматлит. 2005.
4. Ванько В.И., Вариационное исчисление и оптимальное управление. Изд. МГТУ. 2003.
5. Ավետիսյան Վ.Վ., Պողոսյան Մ.Պ. Վարիացիոն հաշիվ և օպտիմալ կառավարում, ԵՊՀ,2008
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2. «ՀԲ» Կենսաթոշակների և կյանքի
ապահովագրության ակտուարական հաշիվներ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.
5. 3ժ․ դաս, 2ժ․գործն․
6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. . Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ՝
 կյանքի ապահովագրության և կենսաթոշակային համակարգում առկա մոդելներին,
 կյանքի (պայմանական) անուիտետների տեսակներին,
 կյանքի ապահովագրության մոդելների և դրամական հոսքերի բնութագրիչների
հաշվարկման սկզբունքներին,
 զուտ և համախառն պահուստներին և դրանց հաշվարկման սկզբունքներին,
 կյանքի ապահովագրության (մաթեմատիկական) պահուստների տեսակներին և
հաշվարկման սկզբունքներին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ նկարագրել կյանքի ապահովագրության մոդելները և պայմանական անուիտետների
տեսակները,
2․ տարբերել պայմանական (կյանքի) և ոչ պայմանական (ֆինանսական) անուիտետները,
3․ հաշվել համապատասխան մոդելի ակտուարական բերված արժեքը և դիսպերսիան,
4․ նկարագրել ֆինանսական պարտավորությունների համարժեքության սկզբունքը,
5. տարբերել զուտ և համախառն ապահովագրավճարները,
6. նկարագրել կյանիք ապահովագրության պահուստների տեսակները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1․ կառուցել կյանքի և կենսաթոշակային ապահովագրության ծրագրեր,
2․ նկարագրված մոդելի համար հաշվել անհրաժեշտ ապահովագրավճարներ,
3․ նկարագրված մոդելում որոշել անհրաժեշտ պահուստի մեծությունը՝ ժամանակի
տրված պահին։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1․ կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4․ ներկայացնել ակտուարական մոդելավորման մեթոդները և ներդրումային
գործունեության ակտուարական ասպեկտները,
Ա5․ ձևակերպել ապահովագրության առանձնահատկությունները և հիմնախընդիրները,
վերաապահովագրության սկզբունքները, բացատրել միջազգային գործարար
միջավայրում ապահովագրական գործունեության առանձնահատկությունները,
Բ3․ գիտությանը հայտնի մեթոդներով գնահատել և բացահայտել ապահովագրության,
վերաապահովագրության և սնանկացման հետ կապված ռիսկերը և դրանց
նվազեցման, կիսելու կամ կառավարելի դարձնելու տարբերակները,
Բ6․ մաթեմատիկական անալիզի, բարձրագույն հանրահաշվի, անալիտիկ
երկրաչափության, հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական
վիճակագրության մեթոդները կիրառել գործնական խնդիրների լուծման
նպատակներով,
Գ1․ շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ
լուծումներ, ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության
պարագայում,
Գ3․ աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. խնդիրների լուծում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․ 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
2․ 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
3․ եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Կյանքի ապահովագրության մոդելներ,
 Պայմանական (կյանքի) անուիտետներ,
 Զուտ և համախառն ապահովագրավճարներ,
 Կյանքի ապահովագրության (մաթեմատիկական) պահուստներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ Фалин Г.И. “Математические основы теории страхования жизни и пенсионных схем”,
Москва, 2007,
2․ Фалин Г.И., Фалин А.И. “Актуарная математика в задачах”, Физматлит, Москва 2003,
3․ Dickson David C.M. “Actuarial Mathematics of life contingent risks”, Cambrige University
Press, 2009,
4․ Бауэрс Н. и др. ”Актуарная Математика”, Москва, 2001,
5․ Parmenter M.M. “Theory of Interest and Life Contingencies with Pension Applications”,
ISBN 1-56698-333-9, ACTEX publications, 1999,
6․ Гербер Х. “Математикa страхования жизни”, Москва, 1995։
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4. 6 ժամ/շաբ.

2. Տնտեսաչափություն-1

3. 7 ECTS
կրեդիտ
5. 2 ժ․ դաս, 4 ժամ գործն․

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 զարգացնել ուսանողների մասնագիտական կարողությունները` տրամադրելով
խորացված ուսուցում տնտեսաչափության բնագավառում, տալ խորը տեսական և
գործնական հենք ֆինանսների, մակրոտնտեսագիտության և միկրոտնտեսագիտության
հիմնախնդիրները մեկնաբանելու և վերլուծելու համար,


զարգացնել ուսանողների հմտությունները ժամանակակից էկոնոմետրիկ մեթոդները
սոցիալական գիտությունների պրակտիկայում կիրառելու համար,



ուսանողներին ունակ դարձնել փորձարկելու և գնահատելու տնտեսագիտական
մոդելները` օգտագործելով էկոնոմետրիկական վերլուծության հետազոտական
մեթոդները և վերլուծության ձևերը։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ սահմանել վարկածներ և ձևակերպել մաթեմատիկական մոդելը,
2․ օգտագործել էկոնոմետրիկ մոդելները քաղաքականության վերլուծության նպատակներով,
3․ հասկանալ մաթեմատիկական և էկոնոմետրիկ մոդելների միջև փոխկապվածու-թյունը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1, գնահատել մակրոտնտեսական, միկրոտնտեսական, ֆինանսական և բինարային
ցուցանիշների միջև քանակական կախվածությունները,
2․ քանակապես գնահատել տնտեսական երևույթները,
3․ թեստավորել տնտեսագիտության տարբեր տեսություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1․ ներկայացնել գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքները, կիրառել
ստացած արդյունքները,
2․ վերլուծել արդի խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման հնարավորությունները։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2․ վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական
վիճակագրության հիմունքները,
Ա7․ ներկայացնել քանակական, վիճակագրական, օպտիմիզացիոն և էկոնոմետրիկական
հիմնական
մեթոդներն
ու
մոդելները,
որոնք
օգտագործվում
են
միկրոտնտեսագիտական,
մակրոտնտեսագիտական
և
ֆինանսական
վերլուծությունների, ռիսկերի կառավարման և հեջավորման, որոշումների
կայացման նպատակներով,
Բ2․ մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդների և մոդելների միջոցով վերլուծել և
գնահատել տնտեսական իրավիճակը, կանխատեսել տնտեսության զարգացման
հեռանկարները մակրո և միկրո մակարդակով,
Բ5․ օգտագործել մասնագիտական ծրագրային փաթեթներ (Matlab, MS Excel) գործնական
խնդիրների լուծման նպատակով,
Բ6․
մաթեմատիկական
անալիզի,
բարձրագույն
հանրահաշվի,
անալիտիկ
երկրաչափության, հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական
վիճակագրության մեթոդները կիրառել գործնական խնդիրների լուծման
նպատակներով,
Գ2․ աշխատել տվյալների մեծ բազաների հետ, դրանց օգնությամբ իրականացնել
ազդեցությունների գնահատումներ, վերլուծություններ և կանխատեսումներ,
Գ3․ աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և
վերլուծական աշխատանք,
Գ4․ օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել
գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, գործնական և սեմինար պարապմունքներ,
2. խնդիրների լուծում համակարգչով, գիտական քննարկումներ,
3. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․ 1-ին ընթացիկ քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
․ 2-րդ ընթացիկ քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
3․ եզրափակիչ քննություն. բանավոր քննություն, 10 միավոր առավելագույն արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Պարզ զույգային ռեգրեսիա։
 Սովորական փոքրագույն քառակուսիների եղանակով գնահատակաների ստացումը։
Գնահատականների հանրահաշվական հատկությունները։

 Բազմակի ռեգրեսիոն վերլուծություն։
 Վարկածների ստուգում։ Գործակիցների ասիմպտոտիկ հատկությունները։
 Ֆունկցիոնալ տարբեր ձևերի կիրառումը ռեգրեսիոն վերլուծության մեջ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ Wooldridge J.M., Introductory Econometrics, A Modern Approach, 5-th edition, 2012,
2․ Stock J., Watson M., Introduction to Econometrics, 2015,
3․ Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А., Эконометрика, 2005։
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2. Ռիսկերի կառավարում

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. 4ECTS
կրեդիտ

5. 2 ժամ դաս, 2ժ․ գործն․
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8․ Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին փոխանցել համակարգված գիտելիքներ՝
 ռիսկերի տեսակների և ռիսկերի կառավարման մեթոդների վերաբերյալ,
 ռիսկերի չափման առկա մոտեցումների վերաբերյալ,
 ռիսկերի կառավարման կանոնակարգման գործող համակարգերի վերաբերյալ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ ներկայացնել ֆինանսական ռիսկերի տեսակներն ու դրանց առաջացման
աղբյուրները,
2․ նկարագրել բանկային ռիսկերի կառավարման ոլորտի կանոնակարգման
սկզբունքները ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1․ տարբեր մեթոդների կիրառությամբ իրականացնել ռիսկերի չափման պարզ
հաշվարկներ,
2․ ձևակերպել կոհերենտ ռիսկերի չափման ընդունելի չափանիշները,
3․ օգտագործել մասնագիտական ծրագրային փաթեթներ (MS Excel) գործնական
խնդիրների լուծման նպատակով։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1․ ստացած գիտելիքներն օգտագործել ռիսկերի կառավարման ավելի արդի
դասընթացների ուսումնասիրման ժամանակ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7․ ներկայացնել քանակական, վիճակագրական, օպտիմիզացիոն և էկոնոմետրիկական հիմնական մեթոդներն ու մոդելները, որոնք օգտագործվում են միկրոտնտեսագիտական, մակրոտնտեսագիտական և ֆինանսական վերլուծությունների, ռիսկերի
կառավարման և հեջավորման, որոշումների կայացման նպատակներով,

Բ1․ առկա լավագույն տեղեկատվության հիման վրա նախագծելու ընդունվելիք
որոշումների հնարավոր տարբերակները` ռիսկի և անորոշության պայմաններում,
արդի քանակական և վիճակագրական մեթոդների կիրառմամբ կանխատեսելի և
կառավարելի դարձնել ռիսկերը,
Բ3․ գիտությանը հայտնի մեթոդներով գնահատել և բացահայտել ապահովագրության,
վերաապահովագրության և սնանկացման հետ կապված ռիսկերը և դրանց
նվազեցման, կիսելու կամ կառավարելի դարձնելու տարբերակները,
Բ5․ օգտագործել մասնագիտական ծրագրային փաթեթներ (Matlab, MS Excel) գործնական
խնդիրների լուծման նպատակով,
Գ1․ շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ
լուծումներ, ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության
պարագայում,
Գ4․ օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել
գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ծրագրի բաղկացուցիչ թեմաների ներկայացում դասախոսի կողմից,
2. գրականության ցանկից համապատասխան թեմաների վերաբերյալ մշակումների
հանձնարարություն ուսանողներին,
3. կոնկրետ խնդիրների լուծում և դեպքերի քննարկումներ («case-study»)։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.









Ռիսկերի կառավարման էությունը և ռիսկերի դասակարգումը,
Շուկայական ռիսկի կառավարում,
Արտարժույթի, կապիտալի, տոկոսադրույքի և ապրանքային շուկաների գործիքներ,
VaR և VaR-ի տարատեսակները,
Վարկային ռիսկի կառավարում,
Ինտեգրացված բանկային ռիսկի կառավարում,
Իրացվելիության ռիսկ,
Գործառնական ռիսկի կառավարում։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ Global Association of Risk Professionals, Market Risk Management , Credit Risk
Management, Operational Risk Management, Financial Risk and Regulation program, 2016,
2․ Joel Bassis, Risk Management in Banking, 2002,
3․ Desheng Dash Wu, David L. Olson, John R. Birge, Quantitative Financial Risk Management,
University of Toronto, 2010 ։
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4. 4 ժամ/շաբ.

2. «ՀԲ» Ոչ կյանքի ապահովագրության ակտուարական
հաշիվներ
5. 2 ժամ դաս, 2ժամ գործն․

3. 6 ECTS
կրեդիտ

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7․Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ՝
 ընդհանուր (ոչ կյանքի) ապահովագրության սկզբունքներին,
 վերաապահովագրության ձևերին և տեսակներին,
 ոչ կյանքի ապահովագրության պահուստների հաշվարկման մեթոդներին,
 սնանկացման տեսության հիմունքներին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ նկարագրել ոչ կյանքի ապահովագրության սկզբունքները և կիրառության շրջանակը,
2․ տարբերել վերաապահովագրության ձևերն ու տեսակները,
3․ հաշվել ապահովագրողի և վերաապահովագրողի կորուստները,
4․ դուրս բերել տարբեր բարդ բաշխումների մոմենտների և կումուլյատիվ ծնորդ
ֆունկցիաները,
5․ նկարագրել ոչ կյանքի ապահովագրության պահուստների հաշվարկման սկզբունքները,
6․ մեկնաբանել սնանկացման տեսության հիմնական արդյունքները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1․ լուծել ոչ կյանքի ապահովագրության հետ կապված զանազան խնդիրներ,
2․ կառուցել ոչ կյանքի ապահովագրության պլաններ՝ հաշվարկելով համապատասխան
ապահովագրավճարը, վերաապահովագրության կամ ֆրանշիզայի անհրաժեշտությունը,
սեփական պահման մեծությունը և բոնուս-մալուս դասերը,
3․ նկարագրված մոդելում որոշել անհրաժեշտ պահուստի մեծությունը՝ ժամանակի
տրված պահին։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1․ կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2․ վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական
վիճակագրության հիմունքները,
Ա4․ ներկայացնել ակտուարական մոդելավորման մեթոդները և ներդրումային
գործունեության ակտուարական ասպեկտները,
Ա5․ ձևակերպել ապահովագրության առանձնահատկությունները և հիմնախընդիրները,
վերաապահովագրության սկզբունքները, բացատրել միջազգային գործարար միջավայրում
ապահովագրական գործունեության առանձնահատկությունները,

Բ3․ գիտությանը հայտնի մեթոդներով գնահատել և բացահայտել ապահովագրության,
վերաապահովագրության և սնանկացման հետ կապված ռիսկերը և դրանց նվազեցման,
կիսելու կամ կառավարելի դարձնելու տարբերակները,
Բ6․ մաթեմատիկական անալիզի, բարձրագույն հանրահաշվի, անալիտիկ
երկրաչափության, հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական
վիճակագրության մեթոդները կիրառել գործնական խնդիրների լուծման նպատակներով,
Գ3․ աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք,
Գ4․ օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել
գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. խնդիրների լուծում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․ 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր, 5 միավոր առավելագույն արժեքով, 2
․ 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
3․ եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Գումարյալ հատուցման հիմնական բնութագրիչները,
 Բարդ (խառնուրդ) բաշխումներ,
 Վերաապահովագրության էությունն ու տեսակները,
 Բոնուս-մալուս համակարգեր,
 Ոչ կյանքի ապահովագրության պահուստներ (եռանկյունաձև պահուստներ),
 Սնանկացման տեսության տարրերը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ General Insurance Mathematics, Modul V- Actuarial training program in Armenia, Society
of Actuaries, UK,
2․ Кутуков В.Б.- "Основы финансовой и страховой математики", Изд. Дело, Москва 1998
3․ Фалин Г.И.- "Математический анализ рисков в цтраховании", Российский
юридический издательский дом, Москва 1994,
4․ Архипов А.П., Адонин А.С.- "Страховое дело", ISBN 978-5-374-00043-6, Москва 2008։
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2. « Հ Բ »

Տնտեսաչափություն-2

3. 7 ECTS
կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս, 3 ժամ գործն․
6. 7-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 զարգացնել ուսանողների մասնագիտական կարողությունները` տրամադրելով
խորացված ուսուցում տնտեսաչափության բնագավառում, տալ խորը տեսական և
գործնական հենք ֆինանսների, մակրոտնտեսագիտության և միկրոտնտեսագիտության
հիմնախնդիրները մեկնաբանելու և վերլուծելու համար ,


զարգացնել ուսանողների հմտությունները ժամանակակից էկոնոմետրիկ մեթոդները

սոցիալական գիտությունների պրակտիկայում կիրառելու համար,


ուսանողներին ունակ դարձնել փորձարկելու և գնահատելու տնտեսագիտական
մոդելները` օգտագործելով էկոնոմետրիկական վերլուծության հետազոտական
մեթոդները և վերլուծության ձևերը։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանել վարկածներ և ձևակերպել մաթեմատիկական մոդելը,
2․ օգտագործել էկոնոմետրիկ մոդելները քաղաքականության վերլուծության
նպատակներով,
3․ հասկանալ մաթեմատիկական և էկոնոմետրիկ մոդելների միջև փոխկապվածությունը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1․ գնահատել մակրոտնտեսական, միկրոտնտեսական, ֆինանսական և բինարային
ցուցանիշների միջև քանակական կախվածությունը,
2․ քանակապես գնահատել տնտեսական երևույթները,
3. թեստավորել տնտեսագիտության տարբեր տեսություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1․ ներկայացնել գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքները, կիրառել
ստացված արդյունքները,
2․ վերլուծել արդի խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման հնարավորությունները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2․ վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական
վիճակագրության հիմունքները,
Ա7․ ներկայացնել քանակական, վիճակագրական, օպտիմիզացիոն և էկոնոմետրիկական
հիմնական
մեթոդներն
ու
մոդելները,
որոնք
օգտագործվում
են
միկրոտնտեսագիտական,
մակրոտնտեսագիտական
և
ֆինանսական
վերլուծությունների, ռիսկերի կառավարման և հեջավորման, որոշումների
կայացման նպատակներով,
Բ2․ մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդների և մոդելների միջոցով վերլուծել և
գնահատել տնտեսական իրավիճակը, կանխատեսել տնտեսության զարգացման
հեռանկարները մակրո և միկրո մակարդակով,
Բ5․ օգտագործել մասնագիտական ծրագրային փաթեթներ (Matlab, MS Excel)
գործնական խնդիրների լուծման նպատակով,
Բ6․
մաթեմատիկական
անալիզի,
բարձրագույն
հանրահաշվի,
անալիտիկ
երկրաչափության, հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական
վիճակագրության մեթոդները կիրառել գործնական խնդիրների լուծման
նպատակներով,
Գ2․ աշխատել տվյալների մեծ բազաների հետ, դրանց օգնությամբ իրականացնել
ազդեցությունների գնահատումներ, վերլուծություններ և կանխատեսումներ,

Գ3․ աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և
վերլուծական աշխատանք,
Գ4․ օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու),
պատրաստել գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, գործնական և սեմինար պարապմունքներ,
2. խնդիրների լուծում համակարգչով, գիտական քննարկումներ,
3. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․ 1-ին ընթացիկ քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
2․ 2-րդ ընթացիկ քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
3․ եզրափակիչ քննություն. բանավոր քննություն, 10 միավոր առավելագույն արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Կեղծ փոփոխականներ։
 Հետերոսկեդաստիկության պատճառները և հետևանքները։
 WLS և FGLS գնահատման եղանակները։
 Բացատրող փոփոխականների էնդոգենություն։
 Գործիքային փոփոխականներ։
 Երկքայլ փոքրագույն քառակուսիների եղանակը։
 Գծային հավանականային մոդել։
 Probit և Logit մոդելներ:
 Միաժամանակյա հավասարումների համակարգեր։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ Wooldridge J.M., Introductory Econometrics, A Modern Approach, 5-th edition, 2012,
2․ Stock J., Watson M., Introduction to Econometrics, 2015,
3․ Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А., Эконометрика, 2005։

1. 0110/Բ19

2. Ֆինանսական ռիսկերի գնահատում

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.
5. 3ժ․ դաս, 2ժ․ գործն․
6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել եկամտաբերության կորերի գաղափարը և վերջիններիս տեսքը
բացատրող հիմնական տեսությունները,


ներկայացնել ֆինանսական ռիսկերի գնահատման ժամանակակից քանակական
մեթոդները,



ներկայացնել ռիսկերի գնահատման մեթոդների կիրառության շրջանակները։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ ներկայացնելու շուկայական, վարկային, գործառնական և իրացվելիության ռիսկերի
առանձնահատկությունները,
2․ պարզաբանելու ռիսկերի գնահատման որոշ չափեր (VaR, սպասելի և անսպասելի
կորուստ և այլն)
3․ լուսաբանելու սթրես թեստավորման մոտեցումներն և մեթոդները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1․ գնահատելու շուկայական ռիսկը VaR մեթոդով, էմպիրիկ և նորմալ բաշխման
ենթադրությունների հիման վրա,
2․ գնահատելու վարկային ռիսկի մեծությունը, այն է՝ սպասելի և անսպասելի
կորուստների մեծությունները և վարկային VaR-ը,
3․ կիրառելու ածանցյալ գործիքներով հեջավորումը ռիսկերի կառավարման մեջ,
4. իրականացնելու ֆոնդերի փոխանցման արժեքի գնահատում։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1․ օգտվելու մասնագիտական գրականությունից և ակադեմիական հոդվածներից։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6․ ներկայացնել ներդրումային պորտֆելի կառուցման և կառավարման հիմունքները,
բացատրել ածանցյալ գործիքների օգտագործման սկզբունքները ներդրումային պորտֆելի
կառուցման մեջ,
Ա7․ ներկայացնել քանակական, վիճակագրական, օպտիմիզացիոն և էկոնոմետրիկական
հիմնական մեթոդներն ու մոդելները, որոնք օգտագործվում են միկրոտնտեսագիտական,
մակրոտնտեսագիտական և ֆինանսական վերլուծությունների, ռիսկերի կառավարման և
հեջավորման, որոշումների կայացման նպատակներով:
Բ1․ առկա լավագույն տեղեկատվության հիման վրա նախագծելու ընդունվելիք
որոշումների հնարավոր տարբերակները` ռիսկի և անորոշության պայմաններում, արդի
քանակական և վիճակագրական մեթոդների կիրառմամբ կանխատեսելի և կառավարելի
դարձնել ռիսկերը,
Բ5․ օգտագործել մասնագիտական ծրագրային փաթեթներ (Matlab, MS Excel) գործնական
խնդիրների լուծման նպատակով,
Բ7․ դասակարգել ֆինանսական տարբեր գործիքներ, մատնանշելով դրանց կիրառության
ոլորտները
և
նպատակահարմարությունը:
Գ1․ շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ
լուծումներ, ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության
պարագայում,
Գ4․ օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել
գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, որին ակնկալվում է ուսանողների ակտիվ ներգրավածությունը տարբեր
հարցերի քննարկումներին

2. գործնական աշխատանք, որի ընթացում ուսանողները յուրացնում են քանակական
մեթոդների գործնական կիրառության նրբությունները
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․ 1-ին ընթացիկ քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
2․ 2-րդ ընթացիկ քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
3․ եզրափակիչ քննություն. բանավոր քննություն, 10 միավոր առավելագույն արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ներածություն,
2. Մոնետար և կոհերենտ ռիսկի չափեր,
3. Եկամտաբերության կորերի տեսքը բացատրող հիմնական տեսություններ,
4. Շուկայական ռիսկի սահմանումը և որոշ գնահատման մեթոդներ,
5. Վարկային ռիսկի սահմանումը և որոշ գնահատման մեթոդներ,
6. Գործառնական ռիսկի սահմանումը և որոշ գնահատման մեթոդներ,
7. Իրացվելիության ռիսկի սահմանումը և գնահատման առանձնահատկությունները,
8. Սթրես թեստավորման անհրաժեշտությունը և իրականացման մեթոդները,
9. Ֆոնդերի փոխանցման արժեքի գնահատում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Alexander, C. and Sheedy, E., “The professional risk managers' handbook: a comprehensive guide to
current theory and best practice”, PRIMA risk management series, 2004,
2. Jorion, P., “Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk”, 3rd Edition, McGraw
Hill, 2006,
3. Leo, S., “Risk management: A review”, The research foundation of CFA institute, 2009,
4. Bluhm, Ch., Overbeck, L., and Wagner, Ch., “Introduction to Credit Risk Modeling”, Second
Edition, Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series, 2010,
5. Hull, J., “Options Futures and Other Derivatives”, 8th edition, Prentice hall, 2013։
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2. Ստոխաստիկ վերլուծություն ֆինանսներում

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս, 2 ժամ գործն․
6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է
սովորեցնել.
 ակտիվների գնագոյացման բինոմական մոդելի էությունը,
 ռիսկից զերծ` մարտինգալային, հավանականային չափերի կառուցման, մարտինգալային
(ոչ արբիտրաժային) գնահատման տեսությունը` վերջավոր դեպքում,
 Եվրոպական ածանցյալ ֆինանսական գործիքների գնահատման և հեջավորման մեթոդները
բինոմական ծառերի մոդելներում,
 Ամերիկյան ածանցյալ գործիքների գնահատման մեթոդները,
 ներդրումների առավելագույն օգտակարության խնդիրների մասին,
 ստոխաստիկ տոկոսադրույքների մոդելավորումը դիսկրետ ժամանակի դեպքում,
 պարտատոմսերի և դրանցից կազմված պորտֆելների մոդելավորումը բինոմական ծառերի

միջոցով,
 ֆորվարդ, ֆյուչերս, սվոփ և այլ պարզ ֆինանսական գործիքների գնահատումը բինոմական
մոդելում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնելու․
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ակտիվների գնահատման բինոմական մոդելը,
չափի փոփոխման մասին՝ վերջավոր հավանականային տարածության վրա,
ֆինանսական գործիքների մարտինգալային գնահատման մասին,
ածանցյալ գործիքների հեջավորման մասին,
օպցիոնների գնահատման մեթոդները,
օպտիմալ ներդրման խնդիրները,
տոկոսադրույքների ստոխաստիկ մոդելավորման մասին,
հեջավորման ստրատեգիաները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կառուցել մարտինգալային հավանականային չափեր, դասական տեսության
շրջանակներում,
2. նկարագրել ակտիվների գների դիսկրետ պրոցեսներ և հաշվել բնութագրիչները,
3. նկարագրել հեջավորման պորտֆելների կառուցման սկզբունքները,
4. գնահատականներ կառուցել եվրոպական օպցիոնների համար,
5. դուրս բերել ամերիկյան օպցիոնների գնահատման բանաձևեր,
6. իրականացնել ստոխաստիկ տոկոսադրույքների մոդելավորում ստոխաստիկ ծառերի
միջոցով։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. գնահատել ֆինանսական ակտիվների, պորտֆելների, ածանցյալ գործիքների գների
էվոլյուցիան, պորտֆելային ստրատեգիաներ առաջարկել դրանց ռիսկերի հեջավորման
համար,
2. կիրառել ունեցած գիտելիքները ավելի բարդ պատահական պրոցեսների
օգտագործման դեպքում,
3. մոտեցումներ առաջարկել բարդ ֆինանսական գործիքների հեջավորման և
գնահատման համար։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա3. մեկնաբանել ստացված արդյունքները, ներկայացնել գործնական խնդիրների լուծման
ձևերը և տարբերակները:
Ա6. ներկայացնել ներդրումային պորտֆելի կառուցման և կառավարման հիմունքները,

բացատրել ածանցյալ գործիքների օգտագործման սկզբունքները ներդրումային
պորտֆելի կառուցման մեջ,
Ա7. ներկայացնել քանակական, վիճակագրական, օպտիմիզացիոն և էկոնոմետրիկական
հիմնական մեթոդներն ու մոդելները, որոնք օգտագործվում են միկրոտնտեսագիտական,
մակրոտնտեսագիտական և ֆինանսական վերլուծությունների, ռիսկերի կառավարման
և հեջավորման, որոշումների կայացման նպատակներով:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ6. մաթեմատիկական անալիզի, բարձրագույն հանրահաշվի, անալիտիկ երկրաչափության,
հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները
կիրառել գործնական խնդիրների լուծման նպատակներով,
Բ7. դասակարգել ֆինանսական տարբեր գործիքներ, մատնանշելով դրանց կիրառության
ոլորտները և նպատակահարմարությունը:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1. շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ լուծումներ,
ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության պարագայում,
Գ2. աշխատել տվյալների մեծ բազաների հետ, դրանց օգնությամբ իրականացնել
ազդեցությունների գնահատումներ, վերլուծություններ և կանխատեսումներ,
Գ3. աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք,
Գ4. օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել
գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.













Մեկ քայլով բինոմական մոդել,
Ռիսկ նեյտրալ հավանականային չափ: Ռադոն-Նիկոդիմի ածանցյալ:
Պայմանական մաթ. Սպասում,
Մարտինգալներ, մարկովյան պրոցես,
Օպտիմալ ներդրման խնդիրներ: Առավելագույն օգտակարություն,
Եվրոպական օպցիոնների ռեպլիկացիան, գնահատումը, գնահատման
ալգորիթմները,
Ամերիկյան օպցիոնների գնի բանաձևը, հատկությունները,
Ամերիկյան օպցիոնների հեջավորումը և գնահատումը,
Անվերջ ժամանակային հորիզոնով ամերիկյան օպցիոններ,
Տոկոսադրույքների ստոխաստիկ մոդել,
Պարտատոմսերի գնահատումը,
Պարտատոմսերի պորտֆել,
Ֆորվարդային տոկոսադրույք և ֆորվարդային հավանականային չափ,

 Ֆորվարդ, ֆյուչերս, սվոփ և այլ պարզ ֆինանսական գործիքների գնահատումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ S. Shreve “Stochastic Calculus for Finance”, vol. 1, 2004
2․ Ширяев А.Н. “Основы стохастической финансовой математики” том 1 и 2. 1998
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2.․ Ժամանակային շարքերի վերլուծություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ․
5. 1 ժամ դաս, 2 ժամ գործն
6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 զարգացնել ուսանողների մասնագիտական կարողությունները` տրամադրելով
խորացված ուսուցում ժամանակային շարքերի բնագավառում, տալ խորը տեսական և
գործնական հենք ֆինանսների, մակրոտնտեսագիտության և միկրոտնտեսագիտության
հիմնախնդիրները մեկնաբանելու և վերլուծելու համար,


զարգացնել ուսանողների հմտությունները առաջավոր էկոնոմետրիկ մեթոդները
սոցիալական գիտությունների պրակտիկայում կիրառելու համար,



ուսանողներին ունակ դարձնել փորձարկելու և գնահատելու տնտեսագիտական
մոդելները` օգտագործելով ժամանակային շարքերի վերլուծության հետազոտական
մեթոդները և վերլուծության ձևերը։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ ընտրել կոնկրետ խնդրի հետազոտության համար անհրաժեշտ մոդելները,
2․ ձևակերպել և հիմնավորել էկոնոմետրիկ խնդիրը,
3․ գնահատել տնտեսական քաղաքականության տարբեր սցենարների հետևանքները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1․ կանխատեսել մակրոտնտեսական ցուցանիշները,
2․ գնահատել տնտեսական փոփոխականների միջև քանակական կախվածությունները և
բացահայտել պատճառահետևանքային կապերը,
3․ թեստավորել տնտեսագիտական տարբեր տեսություններ և մեկնաբանել
տնտեսական քաղաքականության արդյունքները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1․ պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր,
2․ մասնակցել բազմաբնույթ քննարկումների, վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել
դրանց լուծման հնարավորությունները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

Ա2․ վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական
վիճակագրության հիմունքները,
Ա7․ ներկայացնել քանակական, վիճակագրական, օպտիմիզացիոն և էկոնոմետրիկական
հիմնական
մեթոդներն
ու
մոդելները,
որոնք
օգտագործվում
են
միկրոտնտեսագիտական,
մակրոտնտեսագիտական
և
ֆինանսական
վերլուծությունների, ռիսկերի կառավարման և հեջավորման, որոշումների
կայացման նպատակներով,
Բ2․ մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդների և մոդելների միջոցով վերլուծել և
գնահատել տնտեսական իրավիճակը, կանխատեսել տնտեսության զարգացման
հեռանկարները մակրո և միկրո մակարդակով,
Բ5․ օգտագործել մասնագիտական ծրագրային փաթեթներ (Matlab, MS Excel)
գործնական խնդիրների լուծման նպատակով,
Բ6․
մաթեմատիկական
անալիզի,
բարձրագույն
հանրահաշվի,
անալիտիկ
երկրաչափության, հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական
վիճակագրության մեթոդները կիրառել գործնական խնդիրների լուծման
նպատակներով,
Գ2․ աշխատել տվյալների մեծ բազաների հետ, դրանց օգնությամբ իրականացնել
ազդեցությունների գնահատումներ, վերլուծություններ և կանխատեսումներ,
Գ3․ աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և
վերլուծական աշխատանք,
Գ4․ օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու),
պատրաստել գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, գործնական և սեմինար պարապմունքներ,
2. խնդիրների լուծում համակարգիչով, գիտական քննարկումներ,
3. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց է::
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ժամանակային շարքերի էությունը և բնութագրիչները,
 Գաուս-Մարկովի պայմանները ժամանակային շարքերով ռեգրեսիաների դեպքում,
 Խիստ էկզոգենություն,
 Լագային կախյալ փոփոխականներով մոդելներ,
 Ստացիոնարություն և թույլ կախվածություն,
 AR և MA մոդելներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ Enders W., Applied econometric time series, 4-th edition, 2015,
2․ Wooldridge J.M., Introductory Econometrics, A Modern Approach, 5-th edition, 2012,
3․ Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А., Эконометрика, 2005։
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2. Կորպորատիվ ֆինանսներ

3.3 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժ., գործն․-1ժ․

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 տրամադրել տեսական գիտելիքներ՝ նախագծերի գնահատման և ֆինանսավորման,
ռիսկի

գնագոյացման,

արժեթղթերի

արժևորման,

շուկայի

արդյունավետության,

կապիտալի կառուցվածքի, ինչպես նաև ձուլումների և կլանումների վերաբերյալ,


տրամադրել գիտելիքներ ֆինանսական միջնորդության և ներդրումների տեսության

կիրա-ռությունների վերաբերյալ,
 ներկայացնել ընկերությունների գործունեության ղեկավարման ժամանակակից մեթոդ-ները
և գործիքները, որոնք նպաստում են ընկերության ներդրումային գրավչությանը, ինչպես
նաև շահույթի ավելացմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ժամանակակից ընկերությունների ղեկավարների, բաժնետերերի և
ենթակաների փոխհարաբերությունները,
2․ ներկայացնելու նախագծի արժեքի գնահատման ձևերը,
3․
4․

պարզաբանելու ֆիրմայի երկընտրանքը՝ պարտքի հարկման առավելության և
պարտքի տարբեր ծախսերի միջև,
ձևակերպելու

կապիտալի

կառուցվածքի

տեսությունը

և

տեղեկատվական

անհամաչափության ազդեցությունը դրա վրա։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1․ լուսաբանելու շահաբաժնային քաղաքականության դերը և կիրառելու այն իրական
փաստերի վրա,
2․ վերլուծելու ֆիրմայի կառավարման ազդեցությունը ֆիրմայի արժեքի վրա, քննարկելու
գոյություն ունեցող ձուլման և կլանման գործունեությունները և հաշվարկելու օգուտներն ու
վնասները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1․ իրականացնելու թիմային աշխատանք:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6․ ներկայացնել ներդրումային պորտֆելի կառուցման և կառավարման հիմունքները,
բացատրել

ածանցյալ

գործիքների

օգտագործման

սկզբունքները

ներդրումային

պորտֆելի կառուցման մեջ,
Ա7. ներկայացնել քանակական, վիճակագրական, օպտիմիզացիոն և էկոնոմետրիկական
հիմնական մեթոդներն ու մոդելները, որոնք օգտագործվում են միկրոտնտեսագիտական,
մակրոտնտեսագիտական և ֆինանսական վերլուծությունների, ռիսկերի կառավարման
և հեջավորման, որոշումների կայացման նպատակներով,
Բ4. օգտագործել ֆինանսական ածանցյալները ակտուարական գործընթացում, մեկնաբանել

կորպորատիվ

կառավարման

առանձնահատկությունները,

բացահայտել

դրանց

կիրառման հնարավորությունները,
Բ7․ դասակարգել ֆինանսական տարբեր գործիքներ, մատնանշելով դրանց կիրառության
ոլորտները և նպատակահարմարությունը
Գ3 աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք,
Գ4․ օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել
գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը վարում է դասախոսություն, կազմակերպում է
խմբային աշխատանք և դեպքերի քննարկում,
2. ուսումնասության ընթացքում ուսանողը ընթերցում է հանձնարարված գրականությունը,
խնդիրներ է լուծում, վերլուծում է նախադեպերը։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Կորպորատիվ կառավարման կազմակերպումը և ֆունկցիոնալ կառուցվածքը,
 Արդյունավետ շուկաներ. տեսություն և էմպիրիկ փորձ,
 Կապիտալի կառուցվածքի ընտրություն,
 Լևրիջ, կապիտալի ծախսի միջին կշռվածը և Մոդիլիանի Միլերի 2-րդ առաջարկությունը,
 Ընկերության ծախսերը և կապիտալի կառուցվածքը, շահաբաժնային քաղաքականություն,
 Միաձուլում և կլանում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Hillier D., Grinblatt, M. and S. Titman “Financial Markets and Corporate Strategy” (Boston, Mass.;
London: McGraw-Hill, 2011,
2. Brealey, R., S. Myers and F. Allen “Principles of Corporate Finance” (Boston, Mass.; London:
McGraw-Hill, 2008),
3. Copeland, T. and J. Weston “Financial Theory and Corporate Policy” (Reading, Mass.; Wokingham:
Addison-Wesley, 2005), 4-th edition։

1. 0110/Բ22

2.Մաթեմատիկական ժողովրդագրություն

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս․- 2 ժամ.

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակներն են.


ներկայացնել ժողովրդագրության հիմնական մաթեմատիկական մոդելները,



լուսաբանել
ճյուղավորվող
պրոցեսների
կիրառությունները՝
տոհմի
(ազգաբնակչության) վերասերման պրոցեսները կառավարելու համար,
ծանոթացնել կյանքի աղյուսակների և կյանքի սպասվելիք տևողության կառուցման
եղանակներին` մաթեմատիկական մեթոդների միջոցով:



9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն․
1.

2.

ներկայացնելու մեկ և մի քանի անձանց կյանքի տևողության մոդելավորման
տեսության հիմնական սկզբունքները, մահացության ցուցանիշների գնահատման
հիմնական արդյունքները,
մեկնաբանելու ճյուղավորվող պրոցեսները՝ տոհմի (ազգաբնակչության) վերասերման
պրոցեսների կառավարման տեսանկյունից

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1․ վերլուծել մեկ (երկու) սեռով ժողովրդագրական մոդելների միջոցով երկրի բնակչության
վերարտադրման միտումները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1․

կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում։

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. ներկայացնել ակտուարական մոդելավորման մեթոդները և

ներդրումային

գործունեության ակտուարական ասպեկտները,
Ա5․ ձևակերպել ապահովագրության առանձնահատկությունները և հիմնախընդիրները,
վերաապահովագրության

սկզբունքները,

բացատրել

միջազգային

գործարար

միջավայրում ապահովագրական գործունեության առանձնահատկությունները,
Բ1 առկա լավագույն տեղեկատվության հիման վրա նախագծելու ընդունվելիք որոշումների
հնարավոր տարբերակները` ռիսկի և անորոշության պայմաններում, արդի քանակական
և վիճակագրական մեթոդների կիրառմամբ կանխատեսելի և կառավարելի դարձնել
ռիսկերը,
Բ3․ գիտությանը հայտնի մեթոդներով գնահատել և բացահայտել ապահովագրության,
վերաապահովագրության և սնանկացման հետ կապված ռիսկերը և դրանց նվազեցման,
կիսելու կամ կառավարելի դարձնելու տարբերակները,
Գ1. շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ լուծումներ,
ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության պարագայում,
Գ2․

աշխատել տվյալների մեծ բազաների հետ, դրանց օգնությամբ իրականացնել
ազդեցությունների գնահատումներ, վերլուծություններ և կանխատեսումներ,

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը վարում է դասախոսություն, կազմակերպում է
խմբային աշխատանք:
2. ուսումնասության ընթացքում ուսանողը ընթերցում է հանձնարարված գրականությունը,
խնդիրներ է լուծում, վերլուծում է նախադեպերը և ինքնուրույն աշխատանք է կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Կյանքի տևողության մոդելներ,

 Պոպուլյացիաների տեսության հիմունքները,
 Վերասերման ժողովրդագրական մոդելներ։ Վերասերման հավանականություն,
 Միգրացիոն պրոցեսների մոդելավորում։ Միգրացիոն հոսքերի հաշվարկային բանաձևեր,
 Մեկ սեռով բնակչության վերարտադրության ժողովրդագրական մոդելներ,
 Բաց բնակչության մոդելներ,
 Բնակչության խմբերի խոշորացման մոդելներ:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ Староверов О.В., “Азы математической демографии” М., Наука, 1997,
2, M. Ianelli, M. Martcheva, F.M. Milner, “Gender Structured Population Modeling” SIAM, 2005,
3․ N. Keyfitz, J.A.Beekman, “Demography through Problems” Springer Verlag New York Inc., 1984։
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2. Ֆինանսական անալիզ

4. 2 ժամ/շաբ.

3. 2 ECTS
կրեդիտ
5. դաս.- 2 ժ.

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8․ Դասընթացի նպատակն է՝


լուսաբանել

ֆինանսական

վերլուծության

էությունը

և

դրա

դերը

գործարար

որոշումների ընդունման գործում,



ներկայացնել ֆինանսական վերլուծության մեթոդները և հիմնական գործիքները,
պարզաբանել տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության պլանավորման,
դրամական

հոսքերի

կառավարման,

կազմակերպությունների

գործունեության

արդյունավետության գնահատման հիմնահարցերը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու ֆինանսական հաշվետվության կառուցվածքը, մեկնաբանել
ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման առանձնահատկությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. իրականացնելու ֆինանսական հաշվետվության էքսպրես –անալիզ, 2
․ գնահատելու ֆինանսական որոշումների արդյունավետությունը։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1․ կատարելու թիմային աշխատանք:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. մեկնաբանել ստացված արդյունքները, ներկայացնել գործնական խնդիրների լուծման
ձևերը և տարբերակները,
Բ4․

օգտագործել

ֆինանսական

ածանցյալները

ակտուարական

գործընթացում,

մեկնաբանել կորպորատիվ կառավարման առանձնահատկությունները, բացահայտել
դրանց կիրառման հնարավորությունները,
Բ7. դասակարգել ֆինանսական տարբեր գործիքներ, մատնանշելով դրանց կիրառության
ոլորտները և նպատակահարմարությունը,

Գ2. աշխատել տվյալների մեծ բազաների հետ, դրանց օգնությամբ իրականացնել
ազդեցությունների գնահատումներ, վերլուծություններ և կանխատեսումներ,
Գ4․ օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել
գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը վարում է դասախոսություն, կազմակերպում է
խմբային աշխատանք:
2. ուսումնասության ընթացքում ուսանողը ընթերցում է հանձնարարված գրականությունը,
խնդիրներ է լուծում, վերլուծում է նախադեպերը և ինքնուրույն աշխատանք է
կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց:
13․ Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ֆինանսական անալիզի մեթոդաբանությունը,
 Ձեռնարկության ֆինանսական հաշվետվությունը,
 Ֆինանսական հաշվետվության վերլուծություն,
 Կապիտալի կառուցվածքի վերլուծություն,
 Ձեռնարկության ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունավետության գնահատում,
 Դրամական հոսքերի վերլուծություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Martin Fridson, Fernando Alvares”Financial Statement Analysis” John Wiley & Sons Inc., 2002,
2. Stephen Taylor “Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction” Princeton University Press, 2007,
3. Costis Skiadas “Asset Pricing Theory” Princeton University Press 2009։
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2. Վիճակագրական մոդելավորում

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս. 2 ժամ գործն.
6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել.
 վիճակագրական մոդելավորման հիմնական սկզբունքները և մեթոդները,
կիրառությունները ռիսկ-մենեջմենթում և ֆինանսական մաթեմատիկայում,
 դիսկրետ և անընդհատ պատահական մեծությունների մոդելավորման սկզբունքները,
 ստոխաստիկ պրոցեսների դիսկրետ մոդելավորումը,
 գեներացված շարքերի վիճակագրական բնութագրիչները,
 վարիացիայի նվազեցման մեթոդները,
 ինտեգրալների գնահատումը Մոնթե-Կարլոյի մեթոդով,
 ածանցյալ ֆինանսական գործիքների գնահատման վիճակագրական եղանակները,
 VaR գնահատման եղանակները Մոնթե-Կարլոյի մեթոդով,
 ծանր պոչերով բաշխումների մոդելավորումը,

դրանց

 էմպիրիկ տվյալների վերլուծությունը սիմուլյացիոն մեթոդներով։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնել․
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

պատահական թվերի գեներացումը,
դիսկրետ և անընդհատ պատահական մեծությունների մոդելավորման մասին,
ստոխաստիկ պրոցեսների մոդելավորման մասին,
պատահական շարքերի վիճակագրական բնութագրիչների մասին,
վարիացիայի նվազեցման մեթոդները,
կառավարող փոփոխականների կիրառման մասին,
ստրատիֆիկացված ընտրանքները,
ինտեգրալների գնահատման հավանականային մեթոդները,
Մոնթե-Կարլոյի մեթոդի կիրառությունները,
գեներացված շարքերի վիճակագրական թեստավորման մասին,
իմիտացիոն մոդելավորման կիրառման մասին՝ VaR-ի գնահատման խնդիրներում։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

կառուցել պատահական թվերի գեներացման ալգորիթմներ,
պատահական մեծությունների թվային շարքեր գեներացնել,
մոդելավորել պատահական պրոցեսների հետագծեր,
գնահատել ածանցյալ գործիքներ իմիտացիոն մոդելավորման եղանակով,
թվային գնահատման ալգորիթմներ կառուցել VaR մեծությունների համար,
մոդելավորել վարկային դեֆոլտի ռիսկը և վարկային պորտֆելի ռիսկերը
վիճակագրական մեթոդներով։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. կիրառել ստացված գիտելիքները պատահական բնույթ ունեցող ռիսկերի քանակական
գնահատման ալգորիթմներ և մեթոդներ կառուցելու համար,
2. համակարգչային ծրագրերի օգնությամբ սիմուլյացիոն մոդելներ կառուցել ածանցյալ
գործիքների, արժեթղթերի, վարկերի և դրանցից կազմված պորտֆելների
մոդելավորման համար,
3. գնահատել գեներացված շարքերի վիճակագրական բնութագրիչները, կայունությունը,
որակը և ադեկվատ մոդելներ առաջարկել գնահատման։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա2. վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության հիմունքները,
Ա3. մեկնաբանել ստացված արդյունքները, ներկայացնել գործնական խնդիրների լուծման

ձևերը և տարբերակները:
Ա7. ներկայացնել քանակական, վիճակագրական, օպտիմիզացիոն և էկոնոմետրիկական
հիմնական մեթոդներն ու մոդելները, որոնք օգտագործվում են միկրոտնտեսագիտական,
մակրոտնտեսագիտական և ֆինանսական վերլուծությունների, ռիսկերի կառավարման
և հեջավորման, որոշումների կայացման նպատակներով:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ5. օգտագործել մասնագիտական ծրագրային փաթեթներ (Matlab, MS Excel) գործնական
խնդիրների լուծման նպատակով,
Բ6. մաթեմատիկական անալիզի, բարձրագույն հանրահաշվի, անալիտիկ երկրաչափության,
հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները
կիրառել գործնական խնդիրների լուծման նպատակներով։
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1. շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ լուծումներ,
ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության պարագայում,
Գ2. աշխատել տվյալների մեծ բազաների հետ, դրանց օգնությամբ իրականացնել
ազդեցությունների գնահատումներ, վերլուծություններ և կանխատեսումներ,
Գ3. աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք,
Գ4. օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել
գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասախոսություններ,
2. գործնական խնդիրների լուծում,
3. թիմային առաջադրանքների կատարում և ներկայացում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննությունն անց է կացվում բանավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Պատահական մեծություններ, դիսկրետ պատահական մեծություններ, քվազի
պատահական թվերի գեներացիա,
2. բաշխումների թվային մոդելավորում, Մոնթե-Կարլոյի մեթոդ,
3. ինտեգրալների գնահատում,
4. պատահական պրոցեսների հետագծերի համակարգչային մոդելավորում,
5. վիճակագրական բնութագրիչների գնահատում,
6. շարքերի համապատասխանության ստուգում,
7. վարիացիայի նվազեցման մեթոդներ,
8. ածանցյալ գործիքների գների սիմուլյացիա,
9. ռիսկերի գնահատում վիճակագրական սիմուլյացիաների մեթոդներով։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Sheldon M. Ross “Simulation”, 4-th ed. 2006,

2. Glasserman P. “Monte-Carlo Methods in Financial Engineering”, 2004,
3. Duffie D., Singleton J.K. “Credit Risk”. 2003,
4. Jaeckel P. “Monte-Carlo Method in Finance”. 2002։
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2 Ազգային հաշիվների համակարգը

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ,

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է.
 ներկայացնել ազգային հաշիվների հիմնական ցուցանիշները և դրանց հաշվարկման
մերոդաբանությունը,
 մեկնաբանել ազգային հաշիվների հիմնական ցուցանիշների փոխառնչությունները,
 բացատրել ազգային հաշիվների հիմնական ցուցանիշների օգտագործման տարբերակները
էմպիրիկ վերլուծությունների իրականացման ժամանակ,
 բացահայտել տարբեր երկրների ազգային հաշիվների ցուցանիշների աղբյուրները և այդ
աղբյուրներից օգտվելու արդյունավետ տարբերակները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․

ներկայացնելու ազգային հաշիվների հիմնական ցուցանիշները՝ ՀՆԱ, ՀԱԵ, ԱԵ,

անձնական եկամուտ, տնօրինվող եկամուտ և այլն, և դրանց հաշվարկման եղանակները,
2․ լուսաբանելու ազգային հաշիվների հիմնական ցուցանիշների փոխառնչությունները,
3․ մատնանշելու այն աղբյուրները, որտեղից կարելի ՝ օգտվել տարբեր երկրների համար
ազգային հաշիվների հիմնական ցուցանիշների օգտագործման պարագայում։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1․ իրականացնելու ազգային հաշիվների մի շարք ցուցոնիշների հաշվարկ՝ անհրաժեշտ
տեղեկատվության առկայության դեպքում,
2․ կիրառելու ստացած գիտելիքները էմպիրիկ վերլուծությունների պարագայում։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1․ օգտագործելու ստացած գիտելիքները ավարտական աշխատանքի, մագիստրոսական
թեզի կամ անհատական հետազոտական աշխատանք կատարելու ժամանակ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա3. մեկնաբանել ստացված արդյունքները, ներկայացնել գործնական խնդիրների լուծման
ձևերը և տարբերակները,
Բ1,. առկա լավագույն տեղեկատվության հիման վրա նախագծելու ընդունվելիք որոշումների
հնարավոր տարբերակները` ռիսկի և անորոշության պայմաններում, արդի քանակական և
վիճակագրական մեթոդների կիրառմամբ կանխատեսելի և կառավարելի դարձնել ռիսկերը,
Բ2․ մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդների և մոդելների միջոցով վերլուծել և

գնահատել

տնտեսական

իրավիճակը,

կանխատեսել

տնտեսության

զարգացման

հեռանկարները մակրո և միկրո մակարդակով,
Գ2․ աշխատել տվյալների մեծ բազաների հետ, դրանց օգնությամբ իրականացնել
ազդեցությունների գնահատումներ, վերլուծություններ և կանխատեսումներ,
Գ3, աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. տեսական դասախոսություններ,
5. գործնական խնդիրների ուսումնասիրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ազգային հաշիվների հիմնական ցուցանիշները,
 Ծավալային և գնային աճերի միջև տարբերակումը,
 Միջազգային համադրությունները,
 Վերջնական օգտագործումը ազգային հաշիվներում,
 Տնային տնտեսությունների հաշիվը,
 Բիզնեսի հաշիվները,
 Կառավարության հաշիվը,
 Ֆինանսական և հաշվեկշռի հաշիվները,
 Ազգային եկամտի և արտադրանքի հաշիվները Հայաստանի Հանրապետությունում,
 Ազգային հաշիվների միջազգային համակարգը։։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ F.Lequiller, D. Blades “Understanding National Accounts” OECD, 2014,
2․ “System of National Accounts 2008”, New York, 2009,
3․ N. Gregory Mankiw “Macroeconomics” , Worth Publishers, 2016։
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2. Տվյալների վերլուծություն

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն.
6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տվյալների վերլուծման
ժամանակակից մեթոդներին: Դասընթացն իրենից ներկայացնում է գործիքների ու մեթոդների
մի ամբողջ կոմպլեքս՝ տվյալների մշակման, վերլուծության, պատկերման, տվյալներում
փոխկապակցվածություններն ու օրինաչափությունները հայտնաբերելու, և
դրանց հիման վրա որոշումներ կայացնելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ կատարելու տվյալների նախնական մշակում ու պատկերում,
2․ վերլուծելու տվյալները, գտնելու օրինաչափություններն ու

փոխկապակցվածությունները,
3․ կայացնելու որոշումներ՝ հիմնված հետազոտությունների վրա։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կատարելու ռեգրեսիոն անալիզ,
2. կատարելու քլաստերային անալիզ,
3. դասակարգելու տվյալները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. տվյալները վերածելու արժեքավոր ինֆորմացիայի՝ որոշումներ կայացնելու
նպատակով։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա3. մեկնաբանել ստացված արդյունքները, ներկայացնել գործնական խնդիրների
լուծման ձևերը և տարբերակները,
Ա7. ներկայացնել քանակական, վիճակագրական, օպտիմիզացիոն և էկոնոմետրիկական
հիմնական մեթոդներն ու մոդելները, որոնք օգտագործվում են միկրոտնտեսագիտական,
մակրոտնտեսագիտական և ֆինանսական վերլուծությունների, ռիսկերի կառավարման և
հեջավորման, որոշումների կայացման նպատակներով,
Բ6.
մաթեմատիկական
անալիզի,
բարձրագույն
հանրահաշվի,
անալիտիկ
երկրաչափության,
հավանականությունների
տեսության
և
մաթեմատիկական
վիճակագրության մեթոդները կիրառել գործնական խնդիրների լուծման նպատակներով,
Գ1. շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ
լուծումներ, ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության պարագայում,
Գ2. աշխատել տվյալների մեծ բազաների հետ, դրանց օգնությամբ իրականացնել
ազդեցությունների գնահատումներ, վերլուծություններ և կանխատեսումներ,
Գ3. աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և
վերլուծական աշխատանք,
Գ4. օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել
գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, գործնական պարապմունքներ, աշխատանք համակարգչային
լսարանում,
2. գրականության ընթերցում և հանձնարարված ինքնուրույն աշխատանքների կատարում,
3. հետազոտական աշխատանքի կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 երկու ընթացիկ քննություններ անցկացվում են համակարգիչներով,
 Եզրափակիչ քննությունը անց է կացվում հետազոտական աշխատանքի
ներկայացմամբ՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Տվյալների նախնական մշակում և պատկերում,
 Որոշումների կայացման ծառեր,
 Ռեգրեսիոն անալիզ,
 Քլաստերային անալիզ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ Ian H. Witten, Eibe Frank, Mark A. Hall, Christopher J. Pal, Data Mining, Fourth Edition:
Practical Machine Learning Tools and Techniques (Morgan Kaufmann Series in Data
Management Systems) 4th Edition, 2016,
2․ G. Shmueli et al., Data Mining for Business Analytics: Concepts, Techniques, and
Applications in R, Wiley 2017,
3․ Luís Torgo, Data Mining with R: Learning with Case Studies, Second Edition (Chapman &
Hall/CRC Data Mining and Knowledge Discovery Series), 2017։
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2. «ՀԲ» Ներդրումային պորտֆելի կառավարում

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ, գործն. – 2ժ

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել ներդրումային պորտֆելների տարատեսակները և դրանց կառավարման
սկզբունքները,
 ուսանողներին

ունակ

դարձնել

կառուցելու

ներդրումային

օպտիմալ

պորտֆելներ,

գնահատելու պորտֆելի սպասվող եկամտաբերությունը և ռիսկը,
 լուսաբանելու գործոնային մոդելների էությունը և դրանց կիրառության շրջանակները,
 մեկնաբանելու արբիտրաժային գնագոյացման մոդելների էությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ներդրումային պորտֆելի կառուցման և կառավարման սկզբունքները և
հայեցակարգերը, կիրառել Մարկովիցի

տեսության

վրա

հիմնված

մեթոդները

պորտֆելների կառուցման խնդիրները լուծելու համար,
2. բացատրելու ածանցյալ գործիքների օգտագործման սկզբունքները ներդրումային
պորտֆելների կառուցման մեջ և կառուցելու ածանցյալ գործիքներից բաղկացած
պորտֆելներ,
3. ներկայացնելու շուկայի մոդելը և դրա կիրառության շրջանակները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1․ մեկնաբանելու ֆինանսական ակտիվների գնագոյացման մոդելները,
2․ օգտագործելու տնտեսաչափական մեթոդները՝ շուկայի մոդելի կառուցման
նպատակով,

3․կիրառելու

գծային

գործոնային

մոդելները

և

բացատրելու

մակրոտնտեսական

ցուցանիշների դերը ներդրումային պորտֆելների կառուցման մեջ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
4. օգտվելու մասնագիտական գրականությունից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա6. ներկայացնել ներդրումային պորտֆելի կառուցման և կառավարման հիմունքները,
բացատրել ածանցյալ գործիքների օգտագործման սկզբունքները ներդրումային պորտֆելի
կառուցման մեջ ,
Ա7. ներկայացնել քանակական, վիճակագրական, օպտիմիզացիոն և էկոնոմետրիկական
հիմնական մեթոդներն ու մոդելները, որոնք օգտագործվում են միկրոտնտեսագիտական,
մակրոտնտեսագիտական և ֆինանսական վերլուծությունների, ռիսկերի կառավարման և
հեջավորման, որոշումների կայացման նպատակներով,
Բ1. առկա լավագույն տեղեկատվության հիման վրա նախագծելու ընդունվելիք որոշումների
հնարավոր տարբերակները` ռիսկի և անորոշության պայմաններում, արդի քանակական
և վիճակագրական մեթոդների կիրառմամբ կանխատեսելի և կառավարելի դարձնել
ռիսկերը,
Բ7. դասակարգել ֆինանսական տարբեր գործիքներ, մատնանշելով դրանց կիրառության
ոլորտները և նպատակահարմարությունը:
Գ3. աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․ 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր` առավելագույն արժեքը 5 միավոր,
միավորների քայլը 0.5,
2․ 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր` առավելագույն արժեքը 5 միավոր,
միավորների քայլը 0.5,
3․ եզրափակիչ քննություն, անց է կացվում բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Մարկովիցի տեսությունը: Օպտիմալ պորտֆելի ընտրությունը,
 Օպտիմալ պորտֆելի ընտրությունը առանց ռիսկի ակտիվների դեպքում: Օպտիմալ
պորտֆելի ընտրությունը հավելյալ սահմանափակումների դեպքում,
 Շուկայի մոդելը,
 Գործոնային մոդելներ,
 Ածանցյալ գործիքների կիրառումը ներդրումային պորտֆելների կառուցման մեջ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ,
1. У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, Дж.В. Бейли ‘‘Инвестиции’’ Москва, .Инфра-М, 1999,
2. Буренин “Форварды, фючерсы, опционы, экзотические и погодные произбодные”,Москва,

ООО “НТО”, 2011,
3. Hull, John, ‘‘Options, Futures and Other Derivatives’’ 9th edition, Pearson, 2014։
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2. Ապահովագրական ռիսկեր և վերաապահովագրություն

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս․-2ժ., գործն․- 2ժ,

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

1. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել ապահովագրական ընկերությունների պահուստների հաշվարկման
վերաապահովագրական քաղաքականության գործընթացին,

և

 ներկայացնել ապահովագրական ռիսկերի գնահատման հիմնարար սկզբունքները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ներկայացնել
ապահովագրության
ապահովագրության օբյեկտի,
2․լուսաբանել
ապահովագրական
սկզբունքները և եղանակները։

հիմնական
ռիսկերի

տեսակներն

ըստ

վերաապահովագրության

ռիսկի

և

հիմնական

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1․կիրառելու սնանկացման հավանականային մոդելները, 2․
տարանջատելու ապահովագրական և ոչ ապահովագրական ռիսկերը, 3,
կատարելու կազմակերպության սնանկացման պահի գնահատում։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1, կատարելու թիմային աշխատանք։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4․ ներկայացնել ակտուարական մոդելավորման մեթոդները և ներդրումային
գործունեության ակտուարական ասպեկտները,
Ա5․․ ձևակերպել ապահովագրության առանձնահատկությունները և հիմնախընդիրները,
վերաապահովագրության

սկզբունքները,

բացատրել

միջազգային

գործարար

միջավայրում ապահովագրական գործունեության առանձնահատկությունները,
Բ1․ առկա լավագույն տեղեկատվության հիման վրա նախագծելու ընդունվելիք որոշումների
հնարավոր տարբերակները` ռիսկի և անորոշության պայմաններում, արդի քանակական
և վիճակագրական մեթոդների կիրառմամբ կանխատեսելի և կառավարելի դարձնել
ռիսկերը,
Բ3․ գիտությանը հայտնի մեթոդներով գնահատել և բացահայտել ապահովագրության,
վերաապահովագրության և սնանկացման հետ կապված ռիսկերը և դրանց նվազեցման,
կիսելու կամ կառավարելի դարձնելու տարբերակները,
Բ6․ մաթեմատիկական անալիզի, բարձրագույն հանրահաշվի, անալիտիկ երկրաչափության,
հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները
կիրառել գործնական խնդիրների լուծման նպատակներով,
Գ1․ շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ լուծումներ,

ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության պարագայում,
Գ3․ աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը վարում է դասախոսություն, կազմակերպում է
խմբային աշխատանք,
2. ուսումնասության ընթացքում ուսանողը ընթերցում է հանձնարարված գրականությունը,
խնդիրներ է լուծում, վերլուծում է նախադեպերը և ինքնուրույն աշխատանք է կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ռիսկերը և ապահովագրությունը որպես ռիսկերի կառավարման հիմնական գործիք,
 Ապահովագրական պահուստներ,
 Ապահովագրական ընկերությունների հիմնական տնտեսական նորմատիվները,
 Վերաապահովագրություն,
 Կրամեր-Լունդբերգի սնանկացման մոդել՝

ճշգրտող գործակցի հասկացությունը և դրա

գոյության ապացույցը, Լունդբերգի անհավասարություն,
 Սնանկացման Կրամեր Լունդբերգի թեորեմ (անընդհատ և դիսկրետ դեպքերը),
 Մարտինգալներ և Վալդի սնանկացման մոդել։ Կրամեր Լունդբերգի թեորեմի ապացույցը
մարտինգալների միջոցով։:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ Архипов, А.П. “Страховое дело”, Изд. центр ЕАОИ. 2008,
2․ Домнина, Е.Г. “Страховое дело”, Издательство Томского политехнического университета
2008,
3, Д.В.Денисов “Актуарная математика” Москва, 2000,
2․Thomas Mikosch “Non-Life Insurance Mathematics” Springer, 2006։
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2. Ֆինանսական վերլուծություն և ածանցյալ
3. 2 ECTS
արժեթղթեր
կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.,
6.5-րդ` աշնանային կիսամյակ
7.առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆինանսական շուկաների, դրանց
գործիքներին, ստոխաստիկ ու վիճակագրական մոդելավորման սկզբունքներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․ հասկանալու ու կիրառելու ստոխաստիկ վերլուծության տարրական մեթոդները
ֆինանսական մոդելավորման մեջ,
2․ հասկանալու ու կիրառելու դասական ու բայեսյան վիճակագրական վերլուծության
տարրական մեթոդները ֆինանսական մոդելավորման մեջ,
3․ գնահատելու ածանցյալ գործիքներ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կատարելու ռեգրեսիոն վերլուծություն,
2. կատարելու չափողականության նվազեցում՝ PCA մեթոդով,
3. գնահատելու օպցիոն պայմանագրերը, CDS պայմանագրերը։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. կատարելու ստոխաստիկ ու վիճակագրական վերլուծություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա3. մեկնաբանել ստացված արդյունքները, ներկայացնել գործնական խնդիրների լուծման
ձևերը և տարբերակները,
Ա6. ներկայացնել ներդրումային պորտֆելի կառուցման և կառավարման հիմունքները,
բացատրել ածանցյալ գործիքների օգտագործման սկզբունքները ներդրումային
պորտֆելի կառուցման մեջ,
Ա7. ներկայացնել քանակական, վիճակագրական, օպտիմիզացիոն և էկոնոմետրիկական
հիմնական մեթոդներն ու մոդելները, որոնք օգտագործվում են միկրոտնտեսագիտական,
մակրոտնտեսագիտական և ֆինանսական վերլուծությունների, ռիսկերի կառավարման
և հեջավորման, որոշումների կայացման նպատակներով:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1. առկա լավագույն տեղեկատվության հիման վրա նախագծելու ընդունվելիք որոշումների
հնարավոր տարբերակները` ռիսկի և անորոշության պայմաններում, արդի
քանակական և վիճակագրական մեթոդների կիրառմամբ կանխատեսելի և կառավարելի
դարձնել ռիսկերը,
Բ3. գիտությանը հայտնի մեթոդներով գնահատել և բացահայտել ապահովագրության,
վերաապահովագրության և սնանկացման հետ կապված ռիսկերը և դրանց նվազեցման,
կիսելու կամ կառավարելի դարձնելու տարբերակները,
Բ6. մաթեմատիկական անալիզի, բարձրագույն հանրահաշվի, անալիտիկ երկրաչափության,
հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները
կիրառել գործնական խնդիրների լուծման նպատակներով,
Բ7. դասակարգել ֆինանսական տարբեր գործիքներ, մատնանշելով դրանց կիրառության
ոլորտները և նպատակահարմարությունը:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1. շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ լուծումներ,
ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության պարագայում,
Գ2. աշխատել տվյալների մեծ բազաների հետ, դրանց օգնությամբ իրականացնել
ազդեցությունների գնահատումներ, վերլուծություններ և կանխատեսումներ,
Գ3. աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք,
Գ4. օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել
գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, գործնական պարապմունքներ, աշխատանք համակարգչային
լսարանում,
2. գրականության ընթերցում և հանձնարարված ինքնուրույն աշխատանքների կատարում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են
 եզրափակիչ քննությունը անց է կացվում բանավոր կամ պրոյեկտի
ներկայացմամբ՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Գծային ռեգրեսիոն մոդելներ,
 Բազմաչափ անալիզ, PCA,
 Ներդրումային վերլուծություն, CAPM և բազմագործոն մոդելներ, դրանց գնահատումը,
 Բայեսյան մեթոդներ,
 Ժամանակային շարքերի մոդելներ,
 Տոկոսադրույքի ժամանակային կառուցվածքը,
 Օպցիոնների գնահատումը,
 Վարկային ածանցյալ գործիքների գնահատումը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ Tze Leung Lai, Haipeng Xing, Statistical Models and Methods for Financial Markets, Springer
Texts in Statistics, 2008,
2․ David Ruppert, David S. Matteson, Statistics and Data Analysis for Financial Engineering:
with R examples (Springer Texts in Statistics) 2nd ed. 2015,
3․ Rene Carmona, Statistical Analysis of Financial Data in R (Springer Texts in Statistics) 2nd ed.
2014,
4․ John Y. Campbell, Andrew W. Lo, A. Craig MacKinlay, Andrew Y. Lo, The Econometrics of
Financial Markets 2nd ed. , Princeton University Press, 1996,
5․ Ruey Tsay, An Introduction to Analysis of Financial Data with R, Wiley, 2012։

«ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ և ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Կիրառական վիճակագրություն և
տվյալների գիտություն - ….

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Կիրառական վիճակագրություն և
տվյալների գիտության բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2019

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
«ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ
ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգ», ՀՀ կառավարության
որոշում ( 26 ապրիլի 2012 թվականի N 597 –Ն)

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի հիմնական շեշտը մաթեմատիկայի, վիճակագրության և հաշվարկի
վրա է: Ծրագիրը նպատակ ունի


պատրաստել

հետազոտողներ

արդի

վիճակագրության

բնագավառներում,


սովորեցնել ուսանողներին օգտագործել կիրառական խնդիրներում
մաթեմատիկական մեթոդները և համակարգչային տեխնոլոգիաները
Այս ծրագիրը միավորում է վիճակագրական մոդելավորման,

մեքենայական

ուսուցման

և

հաշվարկային

գիտությունների

հիմունքները: Ծրագիրը ավարտելուց հետո ուսանողները կկարողանան
մշակել հմտություններ մի քանի ուղղություններում, ձեռք բերելով
գիտելիքներ

և

հմտություններ

բիզնեսի,

ճարտարագիտության,

կենսատեխնոլոգիայի և այլ ոլորտներից առաջացող զանգվածային
տվյալների մշակման համար:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական
վիճակագրության հիմունքները,
2.

ներկայացնել մոդելավորման ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի
կառուցման եղանակները,

3. կիրառել հավանականային և վիճակագրական եղանակները բնագիտության
մեջ,
4. հիմնավորել մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1.

օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական
մեթոդները և կիրառել այն մասնագիտական խնդիրների լուծման
համար,

2. կառուցել տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների համար
վիճակագրական մոդելները, հետազոտել տվյալների բազան և դրանց
հիման վրա կատարել եզրահանգումներ,
3. կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման
օգնությամբ զանազան խնդիրներ լուծելու համար,
4. օգտագործել

ծրագրավորման

մաթեմատիկական

գործիքների

փաթեթներ

(Matlab,

Matematica, R-programming) տեսական և կիրառական խնդիրների լուծման
համար,
5.

կիրառել
մաթեմատիկական
տնտեսաչափության հարցերում,

վիճակագրության

եղանակները

6.

պլանավորել տվյալների բազա և այլ ռեսուրսներ արդյունավետորեն,

7.

կիրառել R-programming վիճակագրական փաթեթները
վիճակագրության խնդիրների լուծման համար:

կիրառական

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը
ստանալու համար,
2. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել
հետևություններ,
3.

ստացված տվյալները մշակել և եզրակացություններ կատարել, մասնակցել
քննարկումների, փաստարկել և ներկայացնել ստացված արդյունքները,

4.

մասնագիտանալ

գիտության,

տեխնիկայի

և

տնտեսության

տարբեր

բնագավառներում, որտեղ պահանջվում են վերլուծական ունակություններ,
կիրառական վիճակագրության բազային գիտելիքներ,
5. շարունակել

կրթությունը

ակտուարական

մագիտրատուրայում՝

մաթեմատիկայի,

տեղեկատվական

ֆինանսական

և

տեխնոլոգիների,

ծրագրավորման, համակարգչային գիտությունների, տնտեսագիտության,
կառավարման ոլորտներում։

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը

Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Գրավոր կամ բանավոր քննություններ, թեստեր, կուրսային աշխատանքներ։

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Շրջանավարտները կարող են աշխատել ցանկացած բանկում, մասնավորապես
ռիսկերի կառավարման բաժիններում, որպես ֆինանսական եվ վիճակագրական
վերլուծաբաններ, ինչպես նաև այն բոլոր հաստատություններում (պետական
հիմնարկներ,

առևտրական

կազմակերպություններ

և

այլն),

որոնք

ունեն

վերլուծական կամ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժիններ։

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Տպագիր, էլեկտրոնային, համացանցային գրականություն, համակարգչային
սենյակներ։
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք
օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս
Օգտագործվել են Մոսկվայի, Սանկտ Պետերբուգի և արևմտյան առաջատար
համալսարանների բակալավրիատի կիրառական վիճակագրություն և տվյալների
գիտության կրթական ծրագրերը։
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Որքանով մեզ հայտնի է, Հայաստանի ոչ մի բարձրագույն հաստատությունում չի
դասավանդվում կիրառական վիճակագրությանը վերաբերող ծրագիր: Գոյություն
ունեն սույն թեմային բնույթով մոտ մի քանի ծրագրեր, սակայն դրանք բոլորը
իրագործվում են մագիստրատուրայում: 2018թ. սեպտեմբերին պլանավորվում է
բացել “Տվյալների գիտություն’’ ծրագիրը Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի
բակալավրիատում:
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հեղափոխությունը, որը զարգացել է անցյալ
դարի ընթացքում, ստեղծեց մի իրավիճակ, որտեղ ամեն օր աշխարհում ստեղծվում

են հսկայական տեղեկատվություններ: Այսօր ստեղծվող տեղեկատվության քանակը
հասել է աննախադեպ ծավալների: Որոշ եզրակացությունների համաձայն, մի քանի
տարիների ընթացքում ավելի շատ տվյալների կստեղծվեն, քան մարդկության
պատմության ընթացքում: Արդյունքում, առաջացան տվյալների կառավարման նոր
գործիքներ, և տվյալները դարձան տնտեսական գործունեության կարևորագույն
ռեսուրսներից մեկը:

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1 վերարտադրել հավանականությունների տեսության և
մաթեմատիկական վիճակագրության հիմունքները,
Ա2

ներկայացնել մոդելավորման ուղղվածությամբ ծրագրային

ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել
մաթեմատիկական մեթոդներ և կիրառել մասնագիտական
խնդիրների լուծման համար
կառուցել
տարբեր
բնագավառներում
առաջացող
Բ2
խնդիրների

համակարգերի կառուցման եղանակները,

համար

վիճակագրական

մոդելները,

հետազոտել տվյալների բազան և դրանց հիման վրա
կատարել եզրահանգումներ,
Ա3

կիրառել

հավանականային

և

վիճակագրական Բ3

կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման
գործիքների օգնությամբ զանազան խնդիրներ լուծելու

եղանակները բնագիտության մեջ,

համար,
Ա4

հիմնավորել
մասնագիտացման
հիմունքները:

ոլորտի

տեսական Բ4

օգտագործել
ծրագրավորման
մաթեմատիկական
փաթեթներ (Matlab, Matematica, R-programming) տեսական
և կիրառական խնդիրների լուծման համար,

Բ5

կիրառել
մաթեմատիկական
վիճակագրության
եղանակները տնտեսաչափության հարցերում,

Բ6

պլանավորել

տվյալների

բազա

և

այլ

ռեսուրսներ

արդյունավետորեն,
Բ7

կիրառել R-programming վիճակագրական փաթեթները
կիրառական վիճակագրության խնդիրների լուծման

համար:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1 օգտվել
տարատեսակ
աղբյուրներից`
տեղեկատվությունը ստանալու համար,

անհրաժեշտ

Գ4

մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության
տարբեր բնագավառներում, որտեղ պահանջվում են
վերլուծական
ունակություններ,
վիճակագրության բազային գիտելիքներ,

Գ2

համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու
կատարել հետևություններ,

Գ5

շարունակել

կրթությունը

ֆինանսական
և
տեղեկատվական
համակարգչային

կառավարման ոլորտներում։
Գ3

ստացված տվյալները մշակել և եզրակացություններ
կատարել, մասնակցել քննարկումների, փաստարկել և
ներկայացնել ստացված արդյունքները,

մագիտրատուրայում՝

ակտուարական
տեխնոլոգիների,
գիտությունների,

կիրառական

մաթեմատիկայի,
ծրագրավորման,

տնտեսագիտության,

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը
Ա1 Ա2

Ա3

Ա4

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Բ7

Գ1

Գ2

Գ3

Գ4

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ 1

X

X

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ 2

X

X

Ռուսերեն-1

X

X

Ռուսերեն-2

X

X

Հայոց պատմության հիմնահարցեր
Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-1
Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-1

Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ.
առաջին բուժօգն.
Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ
Կիրառական վիճակագր. և տվյալների հետ
աշխատանք

X

X

X

Փիլիսոփայության հիմունքներ
Իրավունքի հիմունքներ
Կամընտրական դասընթացներ
Տնտեսագիտության հիմունքներ
Գործարարության հիմունքներ
Քաղաքագիտության հիմունքներ

X

Գ5

Մշակութաբանության հիմունքներ
Կրոնագիտության հիմունքներ
Բարոյագիտության հիմունքներ
Սոցիոլոգիայի հիմունքներ
Տրամաբանության հիմունքներ
Հոգեբանության հիմունքներ
Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ կԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզի ներածություն

X

X

Վերլուծական երկրաչափություն

X

X

Դիսկրետ մաթեմատիկա

X

X
X
X

Բարձրագույն հանրահաշիվ 1

X

X

X

Բարձրագույն հանրահաշիվ 2

X

X

X

Մաթեմատիկական անալիզ 1

X X

X
X

Արդի ծրագրավորման լեզուներ
Բարձրագույն հանրահաշիվ 3

X

X

Մաթեմատիկական անալիզ 2
Դիֆերենցիալ հավասարումներ 1

X X
X
X
X X

X
X
X

Մաթեմատիկական անալիզ 3

X X

X

Դիսկրետ հավանականություններ

X

X

X

X

X
X

Ֆինանսական շուկաներ
Հավանականությունների տեսություն

X
X

X X
X X

X

Ծրագրավորում (python)

X

X

X X

Բայեսյան վիճակագրություն

X

X X X

Պատահական պրոցեսներ

X

X
X

X X X

X

X X X

Ալգորիթմների տեսության տարրերը
X

X X
X X X X X X

Կիրառական վիճակագրություն

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

Մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ
հավասարումներ

X X

X

X X X

X

X

X

X

Վիճակագրական մոդելավորում

X X X X X X

Հաշվման մեթոդներ

X

Օպտիմիզացիայի մեթոդներ

X X X

X X

Տնտեսաչափություն

X

X
X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Մասնագիտական դասընթացներ
Ժամանակային շարքեր

X

X

X

X

X

X

X

Ֆունկցիոնալ անալիզ

Մեքենայական ուսուցման տարրերը

X

X

X
X

X

X

Իրական անալիզ

Մաթեմատիկական վիճակագրություն

X

X X
X

Աշխատանք տվյալների բազաների հետ (SQL)

Տվյալների գիտություն 1

X

X

Մաթեմատիկական վիճակագրության լրացուցիչ
գլուխներ

X X X X X X

X

X

Վիճակագրական ծրագրավորում
Ռեգրեսիոն մոդելներ

X X X X X X
X X X X X X

X
X

X
X

Տվյալների գիտություն 2

X

Պատահական պրոցեսների վիճակագրություն

X

X
X

X
X

X

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

1. 1401/Բ04

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 1

4.

5. 30 ժամ գործնական

2 ժամ/շաբ.

3. 4 կրեդիտ

6.

I կիսամյակ
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել լեզվի առանձին բաժինների առանձնահատկությունները,
 ծանոթացնել լեզվական նորմի չափանիշներին,
 նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն ու փոփոխությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճանաչել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները,
2. սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները,
3. ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը,

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
2. հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը,

գ) ընդհանրական /փոխանցելի կարողություններ
1. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. ստացված տվյալները մշակել և եզրակացություններ կատարել, մասնակցել քննարկումների,
փաստարկել և ներկայացնել ստացված արդյունքները ։
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
 գործնական աշխատանք,
 սլայդի ցուցադրում,
 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները

Եզրափակիչ ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքն անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված
հարցաշարով. յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները,
2. Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները,
3. Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, 2016:
2. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007:
1. 1401/Բ05

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2

4. 2 ժամ

5. 30 ժամ գործնական

3. 4 կրեդիտ

6. II կիսամյակ
7. ստուգարքային
8.Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները,
 ծանոթացնել խոսքի հիմնական արժանիքներին,
 նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճանաչել խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները,
2. սահմանել լեզվի ու խոսքի հատկանիշները,
3. ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան լեզվական միավորներ:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
2. հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը,
3. կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի):

գ) ընդհանրական /փոխանցելի կարողություններ
1. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. ստացված տվյալները մշակել և եզրակացություններ կատարել, մասնակցել քննարկումների,
փաստարկել և ներկայացնել ստացված արդյունքները ։
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
 գործնական աշխատանք,
 սլայդի ցուցադրում,
 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Եզրափակիչ ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքն անցկացվում է ուսանողներին նախապես

տրված հարցաշարով. յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները,
2. խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն),
3. խոսքային վարվեցողություն,
4. գործառական ոճեր:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1.
2.
3.
4.

Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, 2016,
Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003,
Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984,
Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատոր, Երևան, 1990, 1991:

1. 1704/ Բ01

2. Ռուսերեն - 1

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ

5. 60 ժամ գործնական

6. I կիսամյակ

7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝










ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը,
զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները,
ծանոթացնել խոսքի մշակույթի հիմնական դրույթներին,
ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին,
ծանոթացնել գիտական ոճի առանձնահատկություններին,
ապահովել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների ընկալումը,
ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը,
զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները,
ծանոթացնել ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
●
●
●
●
●

ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն,
կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը,
մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները,
տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին,
գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
● կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով,
● կրճատել/ընդլայնել տեքստը,
● պատասխանել հարցերին,
● կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական
կառուցվածքները ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

● տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում,
● տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ,
● թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. ստացված տվյալները մշակել և եզրակացություններ կատարել, մասնակցել քննարկումների,
փաստարկել և ներկայացնել ստացված արդյունքները։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
● գործնական պարապմունքներ,
● ինքնուրույն աշխատանք,
● թիմային աշխատանք,
● բանավոր ներկայացում,
● հարց և պատասխան,
● ստուգողական աշխատանք,
● ուսուցողական ֆիլմի դիտում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
● դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
● քերականության հիմնական հարցերը;
● խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրներ,
● շարահյուսական կառուցվածքները,
● գիտական ոճի ոճաբանական առանձնահատկությունները,
● գիտական ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները,
● մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков:
ХНУ, 2005.
2. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
3. Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических специальностей
(Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: РУДН, 2010.

1. 1704/ Բ02

2. Ռուսերեն - 2

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ

5. 60 ժամ գործնական

6. I կիսամյակ

7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
●
●
●
●

ամրապնդել և զարգացնել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվային հմտությունները,
զարգացնել գիտելիքները մասնագիտական լեզվի քերականության ուղղությամբ,
ամրապնդել շարահյուսական կառուցվածքների հստակ օգտագործման հմտությունները,
զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի կարողությունները,

● ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն,
● ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ,
● ներկայացնել լեզվի տիրապետման միջազգային համակարգի B1 մակարդակի չափորոշիչները
և ստուգման պահանջները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
● ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն,
● ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին
համապատասխանող ռուսաց լեզվի իմացություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
● կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ,
● տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը,
● մասնակցել ուսանողական մասնագիտական գիտաժողովներին և բանավեճերին,
● կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող
թեստային աշխատանք,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
● օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ3. ստացված տվյալները մշակել և եզրակացություններ կատարել, մասնակցել քննարկումների,
փաստարկել և ներկայացնել ստացված արդյունքները ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
● գործնական պարապմունքներ,
● ինքնուրույն աշխատանք,
● թիմային աշխատանք,
● բանավոր ներկայացում/զեկույց/,
● բանավեճ,
● ստուգողական աշխատանք,
● թեստային աշխատանք,
● վիկտորինա:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
● Եզրափակիչ ստուգարքը բանավոր է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
● շարահյուսական կառուցվածքներ
● սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ
● պարզ և բարդ նախադասություններ
● կապեր և կապական բառեր
● գիտական ոճի ժանրերը և դրանց շարադրման սկզբունքները
● մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական սկզբունքները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.
5.

Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков:
ХНУ, 2005.
Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как
иностранному. М., 2008-2010.
Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку. Обучение
дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010.
Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому языку для
иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998.

1. 0105/Բ01

2. Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների հետ
աշխատանք

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 1, գործն. – 1

6. 2 – րդ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարքային

3. 2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝



ծանոթացնել կիրառական վիճակագրության հիմնական մեթոդների հետ,
սովորեցնել ուսանողներին կիրառել վիճակագրության մեթոդները գործնական խնդիրներ
լուծելու համար,
 ծանոթացնել ուսանողներին կիրառական վիճակագրության տարբեր բաժինների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ձևակերպել վիճակագրական խնդիրներ,
2. կառուցել նմուշին համապատասխան հաճախությունների սյունապատկերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. վերլուծելով առկա տվյալները` կատարել վիճակագրական հետևություններ,
4. կարողանալ ստանալ տարբեր բնութագրիչների գնահատականներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. օգտագործել ծրագրավորման մաթեմատիկական փաթեթներ (Matlab, Matematica, Rprogramming) տեսական և կիրառական խնդիրների լուծման համար,
Գ2. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ,
Գ4. մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում, որտեղ
պահանջվում են վերլուծական ունակություններ, կիրառական վիճակագրության բազային
գիտելիքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Նկարագրական վիճակագրություն: Նմուշային եղանակ: Գնահատման տեսություն:
Միջակայքային գնահատականներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գասպարյան Կ. Վ., “Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու’’, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017:
2. Ивченко Г. И., Медведев Ю. И., “Математическая статистика’’, кн. дом “ Либроком’’, М., 2014.
3. Ü. ¶. ²Ñ³ñáÝÛ³Ý, º. È. Æëñ³»ÉÛ³Ý, Ð³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ï»ëáõÃÛ³Ý ËÝ¹ñ³·Çñù, ºՊՀ, 2016:
4. Ե. Հարությունյան և այլոք, Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն, 2000:

1. 0110/Բ02

2. Տնտեսագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. Չորրորդ կիսամյակ

7. ստուգարքային

3. 2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին գիտելիքներ տալ տնտեսագիտության տեսության միկրոտնտեսագիտական
հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ:
2. ծանոթացնել ուսանողներին տնտեսագիտության տեսության մակրոտնտեսական
վերլուծության հիմնարար սկզբունքներին, որոնք և հիմք են հանդիսանում երկրի
տնտեսական քաղաքականության մշակման համար
1. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ուսումնասիրել սպառողի և արտադրողի վարքի հիմքում ընկած հիմնական տեսական
որոշիչները,
2. ստանալ որոշակի գիտելիքներ շուկայի կառուցվածքի, հավասարակշռության և
արդյունավետության վերաբերյալ,
3. ծանոթանալ տնային տնտեսությունների, ձեռնարկությունների և կառավարության
տնտեսական վարքագծի հիմնական սկզբունքներին, շուկաների տիպային մոդելներին,
4. յուրացնել մակրոտնտեսական հիմնական ցուցանիշները և հավասարակշռության մոդելները,
5. մակրոտնտեսական մոդելների միջոցով վերլուծել տնտեսական քաղաքականության
տիպային սցենարների ընդհանրական հետևանքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. լուծել միկրո և մակրոտնտեսագիտության հետ կապված զանազան խնդիրներ,
7. կատարել տնտեսագիտական վերլուծություններ ու կանխատեսումներ, օգտագործել
դրանց արդյունքները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
8. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
9. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
մասնագիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3. ստացված տվյալները մշակել և եզրակացություններ կատարել, մասնակցել քննարկումների,
փաստարկել և ներկայացնել ստացված արդյունքները։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. խմբային աշխատանք,
3. Ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 4 հարց նախապես տրամադրված հարցաշարից։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տնտեսագիտության տեսության առարկան և մեթոդը: Շուկայական տնտեսական համակարգ:
Սպառողական վարքի տեսություն: Արտադրության տեսություն: Արտադրական գործոնների
շուկաները: Շուկայի կառուցվածքը՚ մենաշնորհ, բազմաշնորհ, մենաշնորհային մրցակցություն:
Մակրոտնտեսական ցուցանիշների սահմանումները և չափումը, համախառն եկամուտներ:
Տնտեսական տատանումներ, զբաղվածություն և գործազրկություն: Ամբողջական պահանջարկ և
առաջարկ: Փողը և վարկային շուկաները: Ապրանքային և ֆինանսական շուկաները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Макконнелл К.Р., Брю С.Л.- Экономикс -2003.
2. Нуреев Р.М.- Курс микроэкономики-2002.
3. Сидоровича А.В.-Курс экономической теории-2001.
4. Чепурин М. Н., Киселева Е. А.- Курс экономической теории -2000.

1. 0101/Բ01

2. Մաթեմատիկական անալիզի ներածություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-2

6. 1-ին կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

3. 5 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի ներածական մասը՝ ֆունկցիա, ֆունկցիայի
հատկություններ, տարրական ֆունկցիաներ, հաջորդականություն։
9. [դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել բազմությունների հետ գործողությունները, իրական թվերի հատկությունները,
2. ներկայացնել ֆունկցիաների հիմնական հատկությունները,
3. նկարագրել տարրական ֆունկցիաները, նրանց գրաֆիկները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կատարել գործողությունների բազմությունների հետ,

5. կիրառել տարրական ֆունկցիաների հատկությունները զանազան խնդիրներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. հիմնավորել մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները,
Գ1. օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, մեկը՝ 2 միավոր, 3-ը՝ 1-ական։ Միավորների քայլը 0,5 է:
2. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար՝ 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բազմություններ, գործողություններ բազմությունների հետ: Ռացիոնալ և իռացիոնալ թվեր,
հատկություններ: Բազմությունների դեկարտյան արտադրյալ, կարգավորություններ, զուգորդություններ: Բաց և փակ բազմություններ: Թվային բազմությունների եզրեր, ճշգրիտ եզրեր:
Ֆունկցիա, պատկեր, նախապատկեր, ֆունկցիայի տրման եղանակները, գրաֆիկ։ Մոնոտոն
ֆունկցիաներ, զույգ և կենտ ֆունկցիաներ, պարբերական ֆունկցիաներ։ Տարրական ֆունկցիաներ, հատկությունները, գրաֆիկները: Բարդ ֆունկցիա, հակադարձ ֆունկցիա: Հաջորդականություններ, տրման եղանակները, հատկությունները։ Հաջորդականության սահման։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ôèõòåíãîëüö Ã.Ì. Êóðñ äèôôåðåíöèàëüíîãî è èíòеãðàëüíîãî èñ÷èñëåíèÿ, М.,
2001.
2. Վ. Մուսոյան, Մաթեմատիկական անալիզ, 1-2, ԵՊՀ 2014,
3. Լ. Գալստյան Բարձրագույն մաթեմատիկա, մաս 1, ԵՊՀ 2012,
4. ¶¨áñ·Û³Ý ¨ áõñÇßներ, Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½Ç ËÝ¹ñ³·Çñù, 1-2, 2016։
1. 0104/Բ02

Վերլուծական երկրաչափություն

4 ժամ/շաբ․

5․ դաս․-2, գործ․-2

6. 1-ին կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

3. 5 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ներմուծել կոորդինատական համակարգեր հարթության վրա և տարածության մեջ,
2. ներկայացնել ուղղի և հարթության հավասարումները,
3. ուսումնասիրել էլիպսի, հիպերբոլի և պարաբոլի հատկությունները,
4. ներկայացնել երկրորդ կարգի հանրահաշվական մակերևույթները հատույթների միջոցով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանելու վեկտորներին սկալյար, վեկտորական և խառը արտադրյալները,
2. ներկայացնելու ուղղի, հարթության հավասարումները դրանց տրման տարբեր եղանակների
դեպքում,
3. ներկայացնելու երկրորդ կարգի հանրահաշվական կորերի և մակերևույթների հիմնական
հատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառելու վեկտորական հանրահաշիվը երկրաչափական խնդիրներ լուծելիս,
5. լուծելու խնդիրներ ուղղի և հարթության վերաբերյալ,
6. գտնելու էլիպսի, հիպերբոլի և պարաբոլի հավասարումները հայտնի պարամետրների միջոցով,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. համակարգելու և վերլուծելու ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4.․կունենա մասնագիտական գիտելիքներ երկրաչափության բնագավառում,
Գ1. օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ5. շարունակել կրթությունը մագիտրատուրայում՝ ֆինանսական և ակտուարական
մաթեմատիկայի, տեղեկատվական տեխնոլոգիների, ծրագրավորման, համակարգչային
գիտությունների, տնտեսագիտության, կառավարման ոլորտներում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են գրավոր, առավելագույն արժեքը՝ 5 միավոր.
միավորների քայլը 0.5,
2. եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր` 10 միավոր առավելագույն արժեքով։
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, երկուսը` 3 միավոր, մեկը՝ 4 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կոորդինատական համակարգեր հարթության վրա և տարածության մեջ։ Վեկտորական
հանրահաշվի տարրերը։ Ուղիղը հարթության վրա և տարածության մեջ։ Հարթության
հավասարումը։ Երկրորդ կարգի հանրահաշվական կորեր Էլիպս, հիպերբոլ, պարաբոլ)։
Երկրորդ կարգի հանրահաշվական մակերևույթներ (գլան, կոն, Էլիպսոիդ, հիպերբոլոիդներ,
պարաբոլոիդներ):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. П.С.Александров, Лекции по аналитической геометрии, ,,Наука,, М., 1968.
2. М.М.Постников, Аналитическая геометрия, ,,Наука,, М., 1986.
3. П.С.Моденов, А.С.Пархоменко, Сборник задач по аналитической геометрии, ,,Наука,, М. 1976.
4. Վ.Ա. Փիլիպոսյան, Հ.Հ. Օհնիկյան, Վերլուծական երկրաչափության խնդրագիրք, առաջին մաս,
ԵՊՀ 2012.
5. Վ.Ա. Փիլիպոսյան, Հ.Հ. Օհնիկյան, Վերլուծական երկրաչափության խնդրագիրք, երկրորդ մաս,
ԵՊՀ 2012.
1. 0104/Բ03

2. Դիսկրետ մաթեմատիկա

4. 2 ժամ/շաբ

5. գործ. 2

6. 1-ին կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ներկայացնել բազմություների հետ կատարվող գործողությունները, n-տեղանի
հարաբերության, համարժեքության հարաբերության, կարգի գաղափարները, ֆունկցիայի,
բազմության հզորության գաղափարները,
2. մատուցել ալգորիթմի գաղափարը, կոմբինատորիկայի տարրերը, գրաֆների տեսության

հիմնական գաղափարները,
3. ներկայացնել պրոպոզիցիոնալ տրամաբանության և բուլյան ֆունկցիաների կիրառությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.

լուսաբանելու բազմություների հետ կատարվող գործողությունները,
բացատրելու համարժեքության հարաբերության, կարգի գաղափարները,
բացատրելու Էվկլիդեսի ալգորիթմը ամբողջ թվերի համար,
ներկայացնելու զուգորդությունների, կարգավորությունների հիմնական հատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.
6.
7.
8.
9.

գտնելու բազմությունների հատումը միավորումը, հզորությունը,
կիրառելու Էվկլիդեսի, Գաուսի և այլ ալգորիթմներ,
կիրառելու կոմբինատորիկայի տարրերը,
կիրառելու հարթ գրաֆի հայտանիշը և Էյլերի բանաձևը, որոշելու գրաֆների տեսակները,
կառուցելու բուլյան ֆունկցիայի դիզյունկտիվ և կոնյունկտիվ նորմալ ձևերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
10. վերլուծելու առկա խնդիրները և առաջարկելու դրանց լուծման եղանակներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության
հիմունքները,
Գ2. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ,
Գ4. մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում, որտեղ
պահանջվում են վերլուծական ունակություններ, կիրառական վիճակագրության բազային
գիտելիքներ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ,
2. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են գրավոր, առավելագույն արժեքը՝ 10 միավոր,
միավորների քայլը՝ 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բազմություներ և գործողություններ դրանց հետ, հարաբերություններ բազմության վրա,
հզորություն, կոմբինատորիկայի տարրերը, գրաֆների տեսության տարրեր, պրոպոզիցիոնալ
տրամաբանություն և բուլյան ֆունկցիաներ։
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. K.H.Rosen, Discrete Mathematics and its Applications, Mc. Graw Hill, 2012.
2. R.L. Graham, D.E. Knuth, O. Patashnik, Concrete mathematics, 2015.
3. Edward R. Scheinerman, Mathematics։ A Discrete Introduction. 2013.

1․ 0104/Բ04

2. Բարձրագույն հանարահաշիվ 1

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործն.-2

6. 1-ին կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

3. 5 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ներկայացնել գծային հավասարումների համակարգի լուծման ալգորիթմներ,
2. ծանոթացնել կոմպլեքս թվերի, մատրիցների հետ կատարվող գործողություններին,
3. ներկայացնել տեղադրությունների բազմապատկման, նշանի գաղափարները և դրանց
հատկությունները,
4. մատուցել որոշիչի գաղափարը, հատկությունները, դրանց հաշվման եղանակներն ու
կիրառությունները,
5. ծանոթացնել մատրիցի հակադարձի հասկացությանը, հաշվման ալգորիթմներին,
կիրառություններին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու գծային հավասարումների համակարգերի լուծման ալգորիթմներ,
2. լուսաբանելու կոմպլեքս թվերի, մատրիցների, տեղադրությունների հետ կատարվող
գործողությունները,
3. նկարագրելու որոշիչի հաշվման ալգորիթմները,
4. բացատրելու մատրիցի հակադարձի հաշվման ալգորիթմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. լուծելու գծային հավասարումների համակարգեր,
6. հաշվելու մատրիցների, կոմպլեքս թվերի արտադրյալը, գումարը, տեղադրությունների
արտադրյալը, նշանը,
7. հաշվելու որոշիչներ,
8. գտնելու մատրիցի հակադարձը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
9. մոդելավորելու մասնագիտության խնդիրները հանրահաշվի մեթոդներով։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4.․հիմնավորել մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները,
Բ3.․կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրներ լուծելու համար,
Գ1.․օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար, Գ2.․
համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3․ գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են գրավոր, առավելագույն արժեքը՝ 5 միավոր,
միավորների քայլը՝ 0.5,
2. եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր` 10 միավոր առավելագույն արժեքով։
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, երկուսը` 3 միավոր, մեկը՝ 4 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կոմպլեքս թվեր, գծային հավասարումների համակարգեր, տեղափոխություններ և
տեղադրություններ, մատրիցներ և որոշիչներ։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

E.B.Vinberg, A Course in Algebra. 2003.
Кострикин А.И. Введение в алгебру. Ч. 1,2,3. М., Физико-математическая литература, 2004.
Фадеев Д.К. Лекции по алгебре , изд. «Лань» 2007.
Աթաբեկյան Վ., Հանրահաշվի ներածություն, ԵՊՀ, 2005:
Մովսիսյան Յու., Հանրահաշիվ և թվերի տեսություն, 2015:

1. 0104/Բ05

2. Բարձրագույն հանարահաշիվ – 2

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, գործն.-2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ծանոթացնել բազմանդամների հետ կատարվող գործողություններին, մնացորդով բաժանման
ալգորիթմին,
2. բացատրել ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարի և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկի
գաղափարները, Էվկլիդեսի ալգորիթմը,
3. ծանոթացնել թվաբանության հիմնական թեորեմին, բազմանդամը պարզ արտադրիչների
վերլուծելու, արմատի պատիկությունը որոշելու հնարավորությանն ու մեթոդներին,
4. ներկայացնել գծային տարածության գաղափարը, հիմանական հատկությունները,
5. ծանոթացնել վեկտորների համակարգի գծային անկախության, հենքի, չափողականության
գաղափարներին,
6. ներկայացնել ենթատարածությունների գումարը, ուղիղ գումարը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարի և ամենափոքր ընդհանուր
բազմապատիկի գաղափարները, Էվկլիդեսի ալգորիթմը,
2. լուսաբանելու բազմանդամը պարզ արտադրիչների վերլուծելու, բազմանդամի արմատի
պատիկությունը որոշելու հնարավորությունն ու մեթոդները,
3. ներկայացնելու գծային տարածության գաղափարը, հատկությունները,
4. լուսաբանելու վեկտորների գծային անկախության, հենքի, չափողականության
գաղափարները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. կատարելու մնացորդով բաժանում,
6. կիրառելու ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար գտնելու Էվկլիդեսի ալգորիթմը,
7. բազամանդամը վերլուծելու պարզ արտադրիչների, գտնելու արամատի պատիկությունը,
8. որոշելու վեկտորների համակարգի գծային կախվածությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
9. մոդելավորելու մասնագիտության խնդիրները հանրահաշվի մեթոդներով։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4.․հիմնավորել մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները,
Բ3.․կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրներ լուծելու համար,
Գ1.․օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2.․համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3․ գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են գրավոր, առավելագույն արժեքը՝ 5 միավոր,
միավորների քայլը՝ 0.5,
2. եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր` 10 միավոր առավելագույն արժեքով։
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, երկուսը` 3 միավոր, մեկը՝ 4 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գործողություններ բազմանդամների հետ, մնացորդով բաժանում, Էվկլիդեսի ալգորիթմը,
ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար, բազմանդամնի արժեք և արմատ, գծային
տարածությունների հիմնական հատկությունները, վեկտորների համակարգի ռանգ,
տարածության չափողականություն, ենթատարածությունների գումար։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. E.B.Vinberg, A Course in Algebra. 2003.
2. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Ч. 1,2, М., Физико-математическая литература, 2004.
3. Фадеев Д.К. Лекции по алгебре , изд. «Лань» 2007.
4. Աթաբեկյան Վ., Հանրահաշվի ներածություն, ԵՊՀ, 2005:
5. Մովսիսյան Յու., Հանրահաշիվ և թվերի տեսություն, 2015:

1. 0101/Բ06

2. Մաթեմատիկական անալիզ - 1

4. 6 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, գործ.-3

6. 2-րդ կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

3. 6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել հաջորդականության, ֆունկցիայի սահմանների, անընդհատության, ածանցյալի
գաղափարները։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել ֆունկցիայի սահմանի, անընդհատության և ածանցյալի հիմնական
հատկությունները,
2. ձևակերպել դիֆերենցիալ հաշվի հիմնական թեորեմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. հաշվել ֆունկցիաների սահմաններն ու ածանցյալները,
4. հետազոտել ֆունկցիան,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5. ունակ կլինի մոդելավորել և լուծել էքստրեմումի խնդիրներ ածանցյալի օգնությամբ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. հիմնավորել մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները,
Բ1. օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդները և կիրառել այն
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար
Բ6. մաթեմատիկա դասավանդել հանրակրթական դպրոցներում,
Գ1. օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, մեկը՝ 2 միավոր, 3-ը՝ 1-ական։ Միավորների քայլը 0,5 է:
2. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար՝ 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ֆունկցիայի սահմանը, հատկությունները։ Ֆունկցիայի անընդհատությունը։ Ֆունկցիայի
ածանցյալ, հատկությունները։ Դիֆերենցիալ հաշվի հիմնական թեորեմները։ Ֆունկցիայի
հետազոտումն ածանցյալի միջոցով։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ôèõòåíãîëüö Ã.Ì. Êóðñ äèôôåðåíöèàëüíîãî è èíòеãðàëüíîãî èñ÷èñëåíèÿ, М.,
2001.
2. Վ. Մուսոյան, Մաթեմատիկական անալիզ, 1-2, ԵՊՀ 2014,
3. Լ. Գալստյան Բարձրագույն մաթեմատիկա, մաս 1, ԵՊՀ 2012,
4. ¶¨áñ·Û³Ý ¨ áõñÇßներ, Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½Ç ËÝ¹ñ³·Çñù, 1-2, 2016։
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2. Արդի ծրագրավորման լեզուներ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 60 ժամ գործնական պարապմունք

6. 4-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 4 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ներկայացնել արդի ծրագրավորման լեզուների դասակարգման սկզբունքները, կիրառման
ոլորտները, իրականացման եղանակները: Ներկայացնել պրոցեդուրային և օբյեկտներին
կողմնորոշված ծրագրավորման հիմունքները և առանձնահատկությունները C++ լեզվի
օրինակով:
Ձևավորել ծրագրավորման ինտեգրացված համակարգերում ծրագրեր ստեղծելու ունակություն:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ծրագրավորման լեզուների կառուցման և իրականացման սկզբունքները;
2. պրոցեդուրային ծրագրավորման հիմունքները;
3. օբյեկտներին կողմնորոշված ծրագրավորման հիմնական տարրերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.
6.
7.

կատարել ծրագրավորման ենթակա խնդրի դեկոմպոզիցիա,
ստեղծել պրոցեդուրային ծրագրեր C++ լեզվով,
թեստավորել ծրագերը սև և սպիտակ արկղերի սկզբունքներով,
ստեղծել և իրականացնել տվյալների նոր տիպեր:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
8. կայացնել մասնագիտական ոլորտի խնդիրները ծրագրավորելու հետ կապված հիմնավորված
որոշումներ :
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրներ լուծելու համար,
Բ4. օգտագործել ծրագրավորման մաթեմատիկական փաթեթներ (Matlab, Matematica, Rprogramming) տեսական և կիրառական խնդիրների լուծման համար,
Գ4. մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են վերլուծական ունակություններ, կիրառական վիճակագրության
բազային գիտելիքներ,
Գ5. Շարունակել կրթությունը մագիտրատուրայում՝ ֆինանսական և ակտուարական
մաթեմատիկայի, տեղեկատվական տեխնոլոգիների, ծրագրավորման, համակարգչային
գիտությունների, տնտեսագիտության, կառավարման ոլորտներում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. աշխատանք համակարգչի վրա
2. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված է 2 ընթացիկ քննություն համակարգչով, յուրաքանչյուրը` 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 խնդիր` 2, 2, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արդի ծրագրավորման պարադիգմաները և ծրագրավորման լեզուների դասակարգման
սկզբունքները: C++ լեզվի հիմնական կառուցվածքները` լեքսեմներ, գործողություններ,
օպերատորներ: Տվյալների ստանդարտ տիպեր: Ցուցիչներ: Կառուցվածքային ծրագրավորման
հիմունքներ: Ֆունկցիաներ: Միաչափ և երկչափ զանգվածներ, կապը ցուցիչների հետ: Տողեր:
Օգտագործողի կողմից ստեղծվող տիպեր: Տվյալների հիմնական կառուցվածքներ` կապակցված
ցուցակներ, պահունակ, հերթ: Օբյեկտներին կողմնորոշված ծրագրավորման հիմունքներ: Դասեր,
գործողությունների վերաբեռնում, ժառանգում:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Дейтел Х.М, Дейтел П.Дж. Как программировать на C++. – М., 2001.
2. Т.А. Павловская.C/C++. Программирование на языке высокого уровня. СПБ Питер, 2001г.
3. Дж. Либерти. Освой самостоятельно С++ за 21 день. Москва,2000г.
4. В.В.Подбельский.Язык C++.Изд-во “Финансы и статистика”,М.,2003г.
5. http://book.kbsu.ru.
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կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն.
6. 3-րդ կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ծանոթացնել գծային արտապատկերման գաղափարին,
2. ներմուծել գծային արտաaպատկերման և գծային ձևափոխության մատրիցի գաղափարը,
բացատրալ այդ մատրիցների փոփոխության բանաձևը /հենքի փոփոխության դեպքում/,
3. ներկայացնել գծային ձևափոխության սեփական վեկտորի, սեփական արժեքի
գաղափարները, կիրառությունները,
4. ներկայացնել երկգծային և քառակուսային ձևերի հիմանական հատկությունները,
տեսակները, դասակարգման հայտանիշերը, ալգորիթմները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրելու համասեռ գծային հավասարումների համակարգի ֆունդամենտալ լուծումները
գտնելու ալգորիթմը,
2. ներկայացնելու գծային արտապատկերման հասկացությունը, հիմնական հատկությունները,
դրա մատրիցի, միջուկի և պատկերի գաղափարը,
3. ներկայացնելու երկգծային և քառակուսային ձևի հասկացությունները, հիմնական
հատկությունները, դասկարգման հայտանիշերն ու ալգորիթմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. հաշվելու գծային արտապատկերման միջուկի և պատկերի չափողականությունը,
5. գտնելու համասեռ գծային հավասարումների համակարգի ֆունդամենտալ լուծումները,
6. կիրառելու Գրամ-Շմիդտի օրթոգոնալացման ալգորիթմը,
7. հաշվելու մատրիցի սեփական արժեքներն ու սեփական վեկտորները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
9. մոդելավորելու մասնագիտության խնդիրները հանրահաշվի մեթոդներով։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. հիմնավորել մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները,
Բ3. կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրներ լուծելու համար,
Գ1. օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ ։

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3․ գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են գրավոր, առավելագույն արժեքը՝ 5 միավոր,
միավորների քայլը՝ 0.5,
2. եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր` 10 միավոր առավելագույն արժեքով։
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, երկուսը` 3 միավոր, մեկը՝ 4 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գծային արտապատկերումներ, գծային ձևափոխություններ, երկգծային ձևեր, քառակուսային ձևեր։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.E.B.Vinberg, A Course in Algebra. 2003.
1. E.B.Vinberg, A Course in Algebra. 2003.
2. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Ч. 2. М., Физико-математическая литература, 2004.
3. Фадеев Д.К. Лекции по алгебре , изд. «Лань» 2007.
4. Աթաբեկյան Վ., Հանրահաշվի ներածություն, ԵՊՀ, 2005:
5. Մովսիսյան Յու., Հանրահաշիվ և թվերի տեսություն, 20015:

1. 0101/Բ09

2. Մաթեմատիկական անալիզ - 2

4. 8 ժամ/շաբ.

5. դաս.-4, գործ.-4

6. 3-րդ կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

3. 9 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ծանոթացնել անորոշ և որոշյալ ինտեգրալներին և նրանց կիրառություններին,
2. ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի տարրերը R n -ում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիմանա անորոշ և որոշյալ ինտեգրալների հիմնական հատկությունները,
2. կիմանա դիֆերենցիալ հաշվի տարրերը բազմաչափ դեպքում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կկարողանա հաշվել ինտեգրալներ,
4. ունակ կլինի կիրառել ինտեգրալը մակերես, ծավալ հածվելու համար,
5. կկարողանա հետազոտել մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. ունակ կլինի մոդելավորել և լուծել խնդիրներ ինտեգրալի օգնությամբ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. հիմնավորել մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները,
Բ1. օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդները և կիրառել այն
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Գ1. օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, մեկը՝ 2 միավոր, 3-ը՝ 1-ական։ Միավորների քայլը 0,5 է:
2. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար՝ 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Նախնական ֆունկցիա, անորոշ ինտեգրալ, որոշյալ ինտեգրալ, մի քանի փոփոխականի
ֆունկցիաների սահմանը, անընդհատությունը, ածանցյալը, դիֆերեցիալ և նրանց
հատկություննյերը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ôèõòåíãîëüö Ã.Ì. Êóðñ äèôôåðåíöèàëüíîãî è èíòеãðàëüíîãî èñ÷èñëåíèÿ, М.,
2001.
2. Վ. Մուսոյան, Մաթեմատիկական անալիզ, 1-2, ԵՊՀ 2014,
3. Լ. Գալստյան Բարձրագույն մաթեմատիկա, մաս 1, ԵՊՀ 2012,
4. ¶¨áñ·Û³Ý ¨ áõñÇßներ, Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½Ç ËÝ¹ñ³·Çñù, 1-2, 2016։

1. 0105/Բ 02

2. Դիսկրետ հավանականություններ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ., գործն. – 2ժ.

6. 2 – րդ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

3. 5 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ծանոթացնել հավանականությունների տեսության հիմնական մեթոդների հետ,
սովորեցնել ուսանողներին կիրառել հավանականությունների տեսության մեթոդները
գործնական խնդիրներ լուծելու համար,
ձևավորել հավանականային մտածելակերպ, որը կօգնի ուսանողներին կառուցել
պատահական երևույթները նկարագրող հավանականային մոդելներ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ, կկարողանա կիրառել տարբեր տիպի
հավանականային մոդելներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. օգտագործել համապատասխան հավանականային մոդելները առաջարկված խնդիրները
լուծելու համար,
3. կարողանալ արդյունավետորեն օգտագործել կցման արտաքսման սկզբունքը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. վերլուծելով առաջարկված խնդիրը ստեղծագործաբար կիրառել հավանականային եղանակներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա 1. վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության
հիմունքները,
Ա4. հիմնավորել մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները,
Բ2. կառուցել տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների համար վիճակագրական
մոդելները, հետազոտել տվյալների բազան և դրանց հիման վրա կատարել եզրահանգումներ,
Գ1. օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
3. 1-ին ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր` 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
(հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:)
4. 2-րդ ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր` 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
(հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:)
5. Եզրափակիչ քննությունն. անց է կացվում բանավոր`10 միավոր առավելագույն արժեքով
(հարցատոմսը պարունակոմ է 3 հարց, որոնցից երկուսը` 3 միավոր, մեկը` 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Հավանականության աքսիոմատիկ սահմանումը: Հավանականության հատկությունները,
Պայմանական հավանականություն: Պատահույթների անկախություն: Լրիվ հավանականության և
Բայեսի բանաձևերը: Անկախ փորձեր: Բինոմական և պոլինոմիալ մոդելներ: Պուասոնի թեորեմը:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ширяев А.Н., Вероятность - 1, 2, М. , изд. МЦНМО, 2004.
2. Ահարոնյան Ն. Գ., Իսրաելյան Ե. Ռ., Հավանականությունների տեսության խնդրագիրք, ԵՊՀի հրատ., 2016.
3. Օհանյան Վ.Կ.,Դիսկրետ հավանականություններ, ԵՊՀ-ի հրատ., 2004.
4. Sheldon M. Ross, A first course in Probability, fifth edition, Prentice Hall, New Jersey, 1998.
5.

Sheldon Ross, Introduction to Probability Models, Academic Press, New York, 9th ed., 2007.

1. 0103/Բ11

2. Դիֆերենցիալ հավասարումներ 1

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.- 2

6. 3-րդ կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

3. 5 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ուսանողին դիֆերենցիալ հավասարումների համար Կոշու խնդրի դրվածքին և
գծային հավասարումների լուծումների հատկություններին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն՝
ներկայացնել գոյության և միակության թեորեմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ՝
լուծել պարզագույն դիֆերենցիալ հավասարումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. հիմնավորել մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները,
Բ1 օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդները և կիրառել այն
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Գ1 օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ5 շարունակել կրթությունը մագիտրատուրայում՝ ֆինանսական և ակտուարական
մաթեմատիկայի, տեղեկատվական տեխնոլոգիների, ծրագրավորման, համակարգչային
գիտությունների, տնտեսագիտության, կառավարման ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունքներ,
3. ինքնությույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, մեկը՝ 2 միավոր, 3-ը՝ 1-ական։ Միավորների քայլը 0,5 է:

2. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կոշու խնդրի լուծման գոյության և միակության մասին թեորեմներ դիֆերենցիալ
հավասարումների նորմալ համակարգի համար։ Բացահայտ լուծվող դիֆերենցիալ
հավասարումներ։ Գծային դիֆերենցիալ հավասարումներ և համակարգեր:Համասեռ
հավասարումների հիմնարար համակարգի գոյությունը և հատկությունները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ղազարյան Հ.Գ.,Հովհաննիսյան Ա.Հ.,Հարությունյան Տ.Ն,Կարապետյան Գ.Ա., Սովորական
դիֆերենցիալ հավասարումներ, Երևան, 2002
2. Понтрягин Л.С., Обыкновенные дифференциальные уравнения,М., Наука, 1982
3. Бибиков Ю. Н., Курс обыкновенных дифференциальных уравнений, Высшая школа, 1991
4. Ղազարյան Հ.Գ., Հովհաննիսյան Ա.Հ,Մամիկոնյան Ֆ.Հ., Կարապետյան Գ.Ա., Սովորական
դիֆերենցիալ հավասարումներ (խնդրագիրք), Երևան, 1989
5. Филиппов А.Ф., Сборник задач по дифференциальным уравнениям, М., Наука, 2000
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2. Մաթեմատիկական անալիզ - 3

4. 8 ժամ/շաբ.

5. դաս.-4, գործ.-4

6. 4-րդ կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

3. 9 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ներկայացնել թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի հիմնական հատկությունները,
2. ծանոթացնել Թեյլորի և Ֆուրիեի շարքերին,
3. ուսումնասիրել կորագիծ և մակերևույթային ինտեգրալները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը `

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կհասկանա թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի գումարների գաղափարները, անիսկական
ինտեգրալի էությունը,
2. կիմանա թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի, Ֆուրիեի շարքերի, կորագիծ և մակերևույթային
ինտեգրալների հատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կկարողանա հետազոտել շարքի զուգամիտությունը, պարզել ֆունկցիոնալ շարքի գումարի
ֆունկցիոնալ հատկությունները,
4. ունակ կլինի վերլուծել տարրական ֆունկցիաները Թեյլորի և Ֆուրիեի շարքերի։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. հիմնավորել մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները
Բ1. օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդները և կիրառել այն
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Գ1. օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ։

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, մեկը՝ 2 միավոր, 3-ը՝ 1-ական։ Միավորների քայլը 0,5 է:
2. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի հատկությունները, աստիճանային և Թեյլորի շարքեր, Ֆուրիեի
շարքեր, կորագիծ և մակերևույթային ինտեգրալներ, դրանց հատկությունները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ôèõòåíãîëüö Ã.Ì. Êóðñ äèôôåðåíöèàëüíîãî è èíòеãðàëüíîãî èñ÷èñëåíèÿ, М.,
2001.
2. Վ. Մուսոյան, Մաթեմատիկական անալիզ, 1-2, ԵՊՀ 2014,
3. Լ. Գալստյան Բարձրագույն մաթեմատիկա, մաս 1, ԵՊՀ 2012,
4. ¶¨áñ·Û³Ý ¨ áõñÇßներ, Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½Ç ËÝ¹ñ³·Çñù, 1-2, 2016։
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2. Ֆինանսական շուկաներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ.

6. 4 – րդ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝



ծանոթացնել փողի ժամանակային արժեքի հետ, տալ նախնական գիտելիքներ դրամական
հոսքերի վերլուծության և եկամտաբերության հաշվարկի վերաբերյալ,
ծանոթացնել ֆինանսական շուկայի հիմնական գործիքներին, դրանց օգտագործմանն ու
գնի հաշվարկմանը, ինչպես նաև տալ գիտելիքներ պորտֆելային տեսության հիմնական
գաղափարների մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հասկանալու փողի ժամանակային արժեքի գաղափարը, գնահատելու դրամական հոսքեր,
2. նկարագրելու ֆինանսական շուկաները, դրանց մասնակիցներին ու գործիքներին,
3. նկարագրելու պարտատոմսերը, բաժնետոմսերը, ածանցյալ գործիքները,
4. կատարելու պորտֆելային վերլուծություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատելու տարբեր ֆինանսական գործիքները,
2. կառուցելու օպտիմալ պորտֆելներ,
3. օգտագործելու ֆինանսական գործիքները տարբեր ստրատեգիաներ կառուցելու համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. վելուծելու բնագավառին առնչվող տարբեր փաստեր և կատարելու եզրահանգումներ
որոշումներ կայացնելու, կիրառելու գիտելիքները գործնականում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա3. կիրառել հավանականային և վիճակագրական եղանակները բնագիտության մեջ,
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1. օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդները և կիրառել այն
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Բ2. կառուցել տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների համար վիճակագրական
մոդելները, հետազոտել տվյալների բազան և դրանց հիման վրա կատարել եզրահանգումներ,
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1. օգտվելու տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2. համակարգելու և վերլուծելու ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ,
Գ3.

ստացված

տվյալները

մշակելու

և

եզրակացություններ

կատարելու,

մասնակցելու

քննարկումների, փաստարկելու և ներկայացնելու ստացված արդյունքները,
Գ4. մասնագիտանալու գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում, որտեղ
պահանջվում

են

վերլուծական

ունակություններ,

կիրառական

վիճակագրության

բազային

գիտելիքներ,
Գ5.

շարունակելու

մաթեմատիկայի,

կրթությունը
տեղեկատվական

մագիտրատուրայում՝
տեխնոլոգիների,

ֆինանսական
ծրագրավորման,

և

ակտուարական
համակարգչային

գիտությունների, տնտեսագիտության, կառավարման ոլորտներում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ և գործնական պարապմունքներ,
2. Գրականության ընթերցում և հանձնարարված ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունն անց է կացվում բանավոր:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Ֆինանսական շուկաներ: Փողի ժամանակային արժեքը: Դրամական հոսքերի
վերլուծություն: Ֆինանսական շուկաների հիմնական գործիքները. պարտատոմսեր,
բաժնետոմսեր, ածանցյալ գործիքներ: Պորտֆելային վերլուծություն:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Levinson M., Guide to Financial Markets, 5-th edit., Bloombery Press, 2009.
2. Franke J., Hardle W. K., Matthias C., Statistics to Financial Markets, Springer, 2008.
3. Mishkin F. S., Eakins S., Financial Markets and Institution, 9-th edit., Pearson Series in Finance,
Pearson Publ., 2017.
4. Elliott R. J., Kopp P. E., Mathematics of Financial Markets, Springer Science & Business Media, 2005.
5. S. Garrett. An Introduction to the Mathematics of Finance: A Deterministic Approach. Elsevier
Science, 2013.
6. Cvitanic J, Zapatero F, Introduction to the Economics and Mathematics of Financial Markets, MIT Press,
2004
7. F.K. Reilly and K.C. Brown. Investment Analysis and Portfolio Management. Cengage Learning, 2011.
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2. Հավանականությունների տեսություն

4. 6 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 3ժ., գործն. – 3ժ.

6. 2 – րդ գարնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

3. 7 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ծանոթացնել հավանականությունների տեսության հիմնական մեթոդների հետ,
սովորեցնել ուսանողներին կիրառել հավանականությունների տեսության մեթոդները
գործնական խնդիրներ լուծելու համար,
ձևավորել հավանականային մտածելակերպ, որը կօգնի ուսանողներին կառուցել
պատահական երևույթները նկարագրող հավանականային մոդելներ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.

ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ, կկարողանա կիրառել տարբեր տիպի
հավանականային մոդելներ,
2. հասկանալ տարբեր տիպի բաշխումների կիրառումը հավանականային մոդելների կառուցման
ժամանակ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

օգտագործել համապատասխան հավանականային մոդելները առաջարկված խնդիրները
լուծելու համար,
2. վերլուծելով առկա տվյալները օգտագործել մեծ թվերի օրենքը,
3. կարողանալ արդյունավետորեն օգտագործել կենտրոնական սահմանային թեորեմը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. վերլուծելով առաջարկված խնդիրը ստեղծագործաբար կիրառել հավանականային եղանակներ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա 1. վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության
հիմունքները,
Ա4. հիմնավորելու մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները,
Բ1. օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդները և կիրառել այն
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Գ1. օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր` 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
(հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:)
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր` 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
(հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:)
3. Եզրափակիչ քննությունն. անց է կացվում բանավոր`10 միավոր առավելագույն արժեքով
(հարցատոմսը պարունակոմ է 3 հարց, որոնցից երկուսը` 3 միավոր, մեկը` 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Պատահական մեծություններ և բաշխման ֆունկցիաներ: Պատահական մեծությունների թվային
բնութագրիչները: Պատահական մեծությունների համատեղ բաշխումներ: Պատահական մեծության
բնութագրիչ ֆունկցիա: Պատահական մեծությունների հաջորդականության զուգամիտության
տեսակները: Չեբիշևի անհավասարությունները և մեծ թվերի օրենքը: Կենտրոնական սահմանային
թեորեմներ: Պայմանական բաշխումներ: Պայմանական մաթ. սպասումներ, մարտինգալներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Ширяев А.Н., Вероятность - 1, 2, М. , изд. МЦНМО, 2004.

7. Ահարոնյան Ն. Գ., Իսրաելյան Ե. Ռ., Հավանականությունների տեսության խնդրագիրք, , ԵՊՀի հրատ., 2016.
8. Sheldon M. Ross, A first course in Probability, fifth edition, Prentice Hall, New Jersey, 1998.
9.

Dimitri P. Bertsekas and John N. Tsitsiklis, Introduction to Probability, 2 nd edition, Athena Scientific,
Belmont, Massachusetts, 2008.

10. Sheldon Ross, Introduction to Probability Models, Academic Press, New York, 9th ed., 2007.
11. Гнеденко Б.В., Курс теории вероятностей, 8-е изд., М.: Едиториал УРСС, 2005.
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2. Ծրագրավորում (Python)

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.-4

6. 4-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 4 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է`
ծանոթացնել Python ծրագրավորման լեզվին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. օգտագործելու Python լեզուն՝ մասնագիտական և այլ բնագավառի խնդիրների լուծման համար,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. կազմելու գրագետ ալգորիթմներ և ծրագրեր խնդիրների լուծման համար,
3. օգտագործելու Python լեզվի տարբեր մասնագիտացված փաթեթներ՝ թվային հաշվարկների,
տվյալների մշակման ու պատկերման (visualization) համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
4. առաջարկելու ալգորիթմական մոտեցում տարբեր խնդիրների լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնել մոդելավորման ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի կառուցման
եղանակները
Բ2. կառուցել տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների համար վիճակագրական
մոդելները, հետազոտել տվյալների բազան և դրանց հիման վրա կատարել եզրահանգումներ,
Բ3. կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրներ լուծելու համար,
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:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական և սեմինար պարապմունքներ,
2. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անց են կացվում համակարգչով, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ծանոթություն Python լեզվին, Jupyter Notebook և Pycharm համակարգերին։ Հիմնական
տվյալների կառուցվածքները Python-ում։ Տվյալների մշակման Numpy փաթեթը։ Data frame-ների
ու ժամանակային շարքերի մշակման Pandas փաթեթը։ Տվյալների պատկերման Matplotlib,
seaborn փաթեթներ։ Վիճակագրական հաշվարկների statsmodels փաթեթը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. David Beazley, Brian K. Jones, Python Cookbook, Third edition, O'Reilly Media, 2013
2. Zed Shaw, Learn Python 3 the Hard Way, Addison-Wesley Professional, 2017
3. Mark Pilgrim, Dive into Python 3, Apress, 2009
4. Allen B. Downey, Think Python: How to Think Like a Computer Scientist, 2nd Edition, O'Reilly
Media, 2015
5. https://developers.google.com/edu/python/
6. https://www.learnpython.org/
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2. Աշխատանք տվյալների բազաների հետ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ., գործն. – 2ժ.

6. 2 – րդ գարնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

3. 5 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ծանոթացնել մեծ տվյալների բազաներով աշխատանքի հետ,
սովորեցնել ուսանողներին ինչպես ուսումնասիրել մեծ ծավալներով բազաները,
տալ ուսանողներին գաղափարներ ինչպես քաղել օրինաչափություններ մեծ բազաներից:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիք, ձևակերպել գործնական խնդիրներ,
2. դիտարկել տարբեր մոդելներ,
3. ստուգել տարբեր վարկածներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. օգտագործել համապատասխան հայտանիշները առաջարկված խնդիրները լուծելու համար,
5. վերլուծելով առկա տվյալները կատարել հետևություններ,
6. կարողանալ մեծ քանակությամբ տվյալների օգնությամբ ստանալ տարբեր եզրակացություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծելով առաջարկված տվյալները ստեղծագործաբար կիրառել ստացված գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3.

ներկայացնել մոդելավորման ուղղվածությամբ
եղանակները,

ծրագրային համակարգերի

կառուցման

Բ2. կառուցել տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների համար վիճակագրական
մոդելները, հետազոտել տվյալների բազան և դրանց հիման վրա կատարել եզրահանգումներ,
Գ1. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ,
Գ3. ստացված տվյալները մշակել և եզրակացություններ կատարել, մասնակցել քննարկումների,
փաստարկել և ներկայացնել ստացված արդյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր աշխատանք` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով, (հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:)
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր աշխատանք` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով, (հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:)
3. Եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում բանավոր հարցման միջոցով`10 միավոր առավելագույն
արժեքով (հարցատոմսը պարունակոմ է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3 միավոր, իսկ
վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է):

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Տվյալների բազա և դրա օգտագործումը: Տվյալների բազայի գաղափարը և դրա կառուցվածքը:
Հարաբերական տվյալների մոդելներ և հարաբերական տվյալների բազայի սահմանափակումներ:
Տվյալների բազայի ծրագրավորման տեխնիկա: Տվյալների բազայի դիզայնի տեսություն և
նորմավորում: Տվյալների բազայի անվտանգություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. R. Elmasri, S. B. Navathe., Fundamentals of Database Systems, 6-th edith., Addison-Wesley,
Pearson, 2011.
2. Garcia-Molina H., Ullman J. D., Widim J., Database Systems, 2-th edith., Pearson, Prentice Hall,
2008.
3. Ullman J. D., Widim J., A First Course in Database Systems, 3-th edith., Pearson, 2014.
4. Excel Working with Data Lists, office of Information Technology, Princeton University, 2002.
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2. Իրական անալիզ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.

5. դաս.-4, գործ.-2

6. 5-րդ կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել Լեբեգի չափի տեսությունը, չափելի ֆունկցիաների, Լեբեգի ինտեգրալի
հատկությունները, հարմոնիկ անալիզի հիմունքները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. որոշել բազմաությունների, ֆունկցիաների չափելիությունը,
2. ներկայացնել Լեբեգի ինտեգրալի հատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. տիրապետել իրական անալիզի հիմնական մեթոդներին,
4. կիրառել իրական անալիզի մեթոդները խնդիրներ լուծելիս,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5. շարունակել կրթությունը ֆունկցիաների տեսության բնագավառում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության
հիմունքները,
Ա4. հիմնավորել մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները,
Բ1. օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդները և կիրառել այն
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Գ3. ստացված տվյալները մշակել և եզրակացություններ կատարել, մասնակցել քննարկումների,
փաստարկել և ներկայացնել ստացված արդյունքները,
Գ5. շարունակել կրթությունը մագիտրատուրայում՝ ֆինանսական և ակտուարական
մաթեմատիկայի, տեղեկատվական տեխնոլոգիների, ծրագրավորման, համակարգչային
գիտությունների, տնտեսագիտության, կառավարման ոլորտներում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, մեկը՝ 2 միավոր, 3-ը՝ 1-ական։ Միավորների քայլը 0,5 է:
2. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, մեկը՝ 4 միավոր, երեքը՝ 2-ական: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բազմություններ. հզորություն, առանցքի վրա բաց և փակ բազմություններ։ Բազմությունների դասեր։
Լեբեգի չափի ընդհանուր տեսությունը։ Չափելի ֆունկցիաներ։ Համարյա ամենուրեք և ըստ չափի
զուգամիտություն։ Լեբեգի ինտեգրալ։ Lp , 1  p   տարածություններ։ Մոնոտոն ֆունկցիայի
դիֆերենցելիությունը։ Բացարձակ անընդհատ ֆունկցիաներ։ Լեբեգի անորոշ ինտեգրալ։ Օրթոգոնալ
համակարգեր, Ֆուրիեի շարք ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. À. È. Êîëìîãîðîâ, Ñ.Â. Ôîìèí. Ýëåìåíòû òåîðèè ôóíêöèé è ôóíêöèîíàëüíîãî
àíàëèçà, М. 1976.
2. È. Ï. Íàòàíñîí. Òåîðèÿ ôóíêöèé âåùåñòâåííîé ïåðåìåííîé. М. 1974.
3. Rudin W., Real and complex analysis, 1986
4. Ю. С. Очан. Сборник задач по математическому анализу. М. 1982.
5. Ա. Սահակյան, Կ. Քեռյան, Վ. Միքայելյան՞ Իրական անալիզի խնդրագիրք, ԵՊՀ, 2017.
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2. Ալգորիթմների տեսության տարրերը

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-2

6. 4-րդ կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 4 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տվյալների հիմնական կառուցվածքներին
ու ալգորիթմների տեսության տարրերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հասկանալու և օգտագործելու տվյալների հիմնական կառուցվածքները,
2. օգտագործելու հիմնական (դասական) ալգորիթմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. օգտագործելու տարատեսակ դասական ալգորիթմներ խնդիրների արդյունավետ
լուծման համար,
4. պարզելու ալգորիթմների բարդությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5. առաջարկելու ալգորիթմական մոտեցում տարբեր խնդիրների լուծման համարշ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ2. կառուցել տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների համար վիճակագրական
մոդելները, հետազոտել տվյալների բազան և դրանց հիման վրա կատարել եզրահանգումներ,
Բ3. կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրներ լուծելու համար,
Բ4. օգտագործել ծրագրավորման մաթեմատիկական փաթեթներ (Matlab, Matematica, Rprogramming) տեսական և կիրառական խնդիրների լուծման համար
Գ2. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ,
Գ3. ստացված տվյալները մշակել և եզրակացություններ կատարել, մասնակցել քննարկումների,
փաստարկել և ներկայացնել ստացված արդյունքները։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, գործնական և սեմինար պարապմունքներ,
2. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անց են կացվում գրավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ֆունկցիաների աճի արագությունների համեմատումը։ Բաժանիր և տիրիր սկզբունքը։ Տվյալների
հիմնական կառուցվածքներ։ Դասակարգման (տեսակավորման, ըստ աճման կամ նվազման
դասավորելու) ալգորիթմներ։ Դինամիկ ծրագրավորում։ Ագահ ալգորիթմներ։ Ալգորիթմներ
գրաֆների վրա։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Thomas, H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, Introduction to
Algorithms, 3rd edition, by The MIT Press, 2009
2. R. Sedgewick. Algorithms in C++. Parts 1-4: Fundamentals, Data Structures, Sorting, Searching,
Addison-Wesley, 1999

3. R. Sedgewick. Algorithms in C++. Part 5: Graph Algorithms , Addison-Wesley, 2002.
4. Donald Knuth, The Art of Computer Programming, Volumes 1-4A, Addison-Wesley, 2011.
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2. Բայեսյան վիճակագրություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 4ժ.

6. 4–րդ կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

3. 5 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ծանոթացնել Բայեսյան վիճակագրության հիմնական մեթոդների հետ,
սովորեցնել ուսանողներին կիրառել Բայեսյան վիճակագրության մեթոդները գործնական
խնդիրներ լուծելու համար,
տալ ուսանողներին գաղափարներ Բայեսյան վիճակագրության տարբեր բաժիններից:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիք, կկարողանա ձևակերպել Բայեսյան
վիճակագրության խնդիրներ,
2. դիտարկել Բայեսյան տարբեր վիճակագրական մոդելներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. օգտագործել համապատասխան տվյալները` առաջարկված խնդիրները լուծելու համար,
4. վերլուծելով առկա տվյալները` կատարել հետևություններ,
5. կարողանալ մեծ քանակությամբ տվյալների օգնությամբ, կիրառելով Բայեսյան
վիճակագրության մեթոդները, ստանալ օրինաչափություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. վերլուծելով առաջարկված տվյալները՝ ստեղծագործաբար կիրառել ստացված գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության
հիմունքները,
Ա4. հիմնավորել մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները,
Բ1. օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդները և կիրառել այն
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,

Բ2. կառուցել տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների համար վիճակագրական
մոդելները, հետազոտել տվյալների բազան և դրանց հիման վրա կատարել եզրահանգումներ,
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:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր` 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
(հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:)
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր` 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
(հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:)
3. Եզրափակիչ քննությունն. անց է կացվում բանավոր`10 միավոր առավելագույն արժեքով
(հարցատոմսը պարունակոմ է 3 հարց, որոնցից երկուսը` 3 միավոր, մեկը` 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Մեկ պարամետրական մոդելների բայեսյան գնահատականներ: Բազմաչափ պարամետրական
մոդելների պարամետրերի գնահատականներ: Բայեսյան վարկածների ստուգում: Մոդելների
ընտրություն և համեմատություն: Բայեսյան p-արժեք: Ռեգրեսիոն մոդելների բայեսյան
վերլուծություն: Իէրարխիկ մոդելներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Àéâàçÿí Ñ.À., Áàéåñîâñêèé ïîäõîä â ýêîíîìåòðè÷åñêîì àíàëèçå, Прикладная
эконометрика, том 1, ¹9, М., Синергия, 2008.
2. Luma A., Introduction to Bayesian Analysis, University of Tampere, 2014.
3. Gelman A., et al, Bayesian Data Analysis, Chapman and Hall/CRC, 3-rd edit., 2013.
4. Lee P. M., Bayesian Statistics: An Introduction, 4-rd edit., 2012.
5. Hoff P. D., A First Course in Bayesian Statistical Methods, Springer, 1 -st edit., 2009.
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3. 2 ECTS
կրեդիտ

2. Տվյալների գիտություն 1

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ.

6. 3 – րդ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ծանոթացնել մեծ տվյալների բազաներով աշխատանքի հետ,
սովորեցնել ուսանողներին ինչպես ուսումնասիրել մեծ ծավալներով բազաները,
տալ ուսանողներին գաղափարներ ինչպես քաղել օրինաչափություններ մեծ բազաներից:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
7. ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիք, ձևակերպել գործնական խնդիրներ,
8. դիտարկել տարբեր մոդելներ,
9. ստուգել տարբեր վարկածներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
10. օգտագործել համապատասխան հայտանիշները առաջարկված խնդիրները լուծելու համար,
11. վերլուծելով առկա տվյալները կատարել հետևություններ,
12. կարողանալ մեծ քանակությամբ տվյալների օգնությամբ ստանալ տարբեր եզրակացություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
13. վերլուծելով առաջարկված տվյալները ստեղծագործաբար կիրառել ստացված գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնել մոդելավորման ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի կառուցման
եղանակները,
Բ6.պլանավորել տվյալների բազա և այլ ռեսուրսներ արդյունավետորեն,
Գ2. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ,
Գ3. ստացված տվյալները մշակել և եզրակացություններ կատարել, մասնակցել քննարկումների,
փաստարկել և ներկայացնել ստացված արդյունքները,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննությունն. անց է կացվում բանավոր`20 միավոր առավելագույն արժեքով
(հարցատոմսը պարունակոմ է 3 հարց, որոնցից երկուսը` 7 միավոր, մեկը` 6 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Մեծ թվերի տվյալներ: Տվյալների մաքրում: Տվյալների վիզուալիզացիա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Saltz J. S., Stanton J. M., An Introduction to Data Science, SAGE Publ., Los Angeles, 2017.
2. Nielsen L., Burlingame N., A Simple Introduction to Data Science, Book One, Wickford, Rhode
Island, 2012.
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2. Մաթեմատիկական վիճակագրություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ., գործն. – 2ժ.

6. 3–րդ աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 5 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ծանոթացնել մաթեմատիկական վիճակագրության հիմնական մեթոդների հետ,
սովորեցնել ուսանողներին կիրառել մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները
գործնական խնդիրներ լուծելու համար,
տալ ուսանողներին գաղափարներ մաթեմատիկական վիճակագրության տարբեր
բաժիններից:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիք, կկարողանա ձևակերպել վիճակագրական
խնդիրներ,
2. դիտարկել տարբեր վիճակագրական մոդելներ և գնահատել դրանց անհայտ պարամետրերը,
3. ստուգել պարզ և բարդ վիճակագրական վարկածներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. օգտագործել համապատասխան հայտանիշները` առաջարկված խնդիրները լուծելու համար,
5. վերլուծելով առկա տվյալները` կատարել վիճակագրական հետևություններ,
6. կարողանալ մեծ քանակությամբ տվյալների օգնությամբ, կիրառելով մաթեմատիկական
վիճակագրության մեթոդները, ստանալ տարբեր բնութագրիչների գնահատականներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

7. վերլուծելով առաջարկված վիճակագրական տվյալները ստեղծագործաբար կիրառել ստացված
գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության
հիմունքները,
Ա4. մասնագիտական գիտելիքներ հավանականությունների տեսության և վիճակագրության
բնագավառում,
Բ1. օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդները և կիրառել այն
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Բ2. կառուցել տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների համար վիճակագրական
մոդելները, հետազոտել տվյալների բազան և դրանց հիման վրա կատարել եզրահանգումներ,
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:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր` 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր` 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Նմուշային բաշխում և բաշխման ֆունկցիա: Նմուշային բնութագրիչներ: Որոշ պարամետրական
բաշխումների դասեր, Կետային գնահատականներ: Միջակայքային գնահատականներ:
Վիճակագրական վարկածների ստուգում: Համաձայնության, անկախության և համասեռության
հայտանիշներ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Боровков А. А., Математическая статистика, СПБ, Лань, 2010.
2. Ивченко Г. И., Медведев Ю. И., Математическая статистика, книж. дом Либроком, Москва,
2014.
3. Գասպարյան Կ. Վ., “Տեսական և կիրառական վիճակագրության հիմունքներ’’, մաս
առաջին, Գիտություն հրատ., Երևան, 2015:
4. Գասպարյան Կ. Վ., “Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու’’, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017:
5. Gibbons J. D., Chakraborti S., Nonparametric statistical inference, Marcel Dekker inc., 2003.
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2. Պատահական պրոցեսներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ.

6. 3– րդ աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ծանոթացնել պատահական պրոցեսների հիմնական մեթոդների հետ,
ծանոթացնել պատահական պրոցեսների դասական օրինակների հետ,
ուսմնասիրել անկախ աճերով պատահական պրոցեսներ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

իմանալ պատահական պրոցեսների հիմնական դասերը, պատահական պրացեսների
բնութագրիչները,
2. կառուցել պատահական պրոցեսների պարզագույն մոդելները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. օգտագործել Պուասունյան և Վիներյան պրոցեսների հատկությունները,
4. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկելու դրանց լուծման եղանակները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. վերլուծելով կոնկրետ պատահական պրոցեսների հատկությունները կարողանալ
ստեղծագործաբար կիրառել ստացված գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության
հիմունքները,

Բ1. օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդները և կիրառել այն
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Բ2. կառուցել տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների համար վիճակագրական
մոդելները, հետազոտել տվյալների բազան և դրանց հիման վրա կատարել եզրահանգումներ,
Գ2. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ
Գ4. մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում, որտեղ
պահանջվում են վերլուծական ունակություններ, կիրառական վիճակագրության բազային
գիտելիքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր` 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2-րդ ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր` 10 միավոր առավելագույն արժեքով,

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Պատահական պրոցեսների դասակարգումը: Պատահական պրոցեսի բնութագրիչները: Անկախ
աճերով պրոցեսներ: Պուասունի և Վիների պրոցեսները: Անընդհատ ժամանակով դիսկրետ
մարկովյան պրոցեսներ: Բազմացման և կործանման պրոցեսներ, ճյուղավորվող պրոցեսներ: Նեղ և
լայն իմաստով ստացիոնար պրոցեսներ: Ստացիոնար պրոցեսի կոռելյացիոն ֆունկցիայի սպեկտրալ
ներկայացումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Миллер Б. М., Панков А. Р., “Теория случайных процессов в примерах и задачах”, физматлит,
2002.
Koralov. L., Sinai Y. G., “Theory of Probability and Random Processes ”, Springer , 2007.
Булинский А. В., Ширяев А. Н., “ Теория случайных процессов ”, М.: Физматлит, 2005.
Sheldon M. Ross, “Introduction to Probability models ”, 9-th edition, Elsevier, 2007.
Боровков А. А., “Теория вероятностей”, Либроком, 2009.
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2. Կիրառական վիճակագրություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ., գործն. – 2ժ.

6. 3 – րդ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

3. 5 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ծանոթացնել կիրառական վիճակագրության հիմնական մեթոդների հետ,
սովորեցնել ուսանողներին ինչպես կիրառել վիճակագրության մեթոդները գործնական
խնդիրներ լուծելու համար,
տալ ուսանողներին գաղափարներ կիրառական վիճակագրության տարբեր բաժիններից:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիք, ձևակերպել վիճակագրական խնդիրներ,
2. դիտարկելու տարբեր վիճակագրական մոդելներ և գնահատել դրանց անհայտ պարամետրերը,
3. ստուգելու պարզ և բարդ վիճակագրական վարկածներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. օգտագործել համապատասխան հայտանիշները առաջարկված խնդիրները լուծելու համար,
5. վերլուծելով առկա տվյալները կատարել վիճակագրական հետևություններ,
6. կարողանալ մեծ քանակությամբ տվյալների օգնությամբ կիրառելով նկարագրական
վիճակագրության մեթոդները ստանալ տարբեր բնութագրիչների գնահատականներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծելով առաջարկված վիճակագրական տվյալները ստեղծագործաբար կիրառել ստացված
գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնել մոդելավորման ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի կառուցման
եղանակները,
Ա3. կիրառելու հավանականային և վիճակագրական եղանակները բնագիտության մեջ,
Ա4. հիմնավորելու մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները,
Բ1. օգտվելու գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդները և կիրառել այն
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Բ2. կառուցելու տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների համար վիճակագրական
մոդելները, հետազոտել տվյալների բազան և դրանց հիման վրա կատարել եզրահանգումներ,
Բ3. կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրներ լուծելու համար,
Գ1. օգտվելու տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2. համակարգելու և վերլուծելու ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր աշխատանք` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով, (հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:)
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր աշխատանք` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով, (հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:)
3. Եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում բանավոր հարցման միջոցով`10 միավոր առավելագույն
արժեքով (հարցատոմսը պարունակոմ է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3 միավոր, իսկ
վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Նկարագրական վիճակագրություն: Գաղափարներ բաշխումների տեսությունից` որոշ դիսկրետ և
բացարձակ անընդհատ բաշխումներ: Կետային գնահատականներ`հատկություններ, գնահատման
մեթոդներ: Միջակայքային գնահատականներ, Վարկածների ստուգման անհրաժեշտ
գաղափարները, Նոյման - Պիրսոնի հայտանիշը և նրա կիրառությունները: Ոչ պարամետրական
մեթոդներ` համաձայնության, համասեռության և անկախության հայտանիշներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Գասպարյան Կ. Վ., “Տեսական և կիրառական վիճակագրության հիմունքներ’’, մաս1,
“Գիտություն’’ հրատ., Երևան,2015:
2. Ивченко Г. И., Медведев Ю. И., “Математическая статистика’’, кн. дом “ Либроком’’, М., 2014.
3. Gibbons J. D., Chakraborti S., “Nonparametric Statistical Inference’’, Marcel Dekker inc., 2003.
4. Montgomery D. C., Runger G. C., Applied Statistics and Probability for Engineers, 6-th edit., J. Wiley
and Sons, 2013.
5. Jay Devore “Probability and Statistics for Engineering and the Sciences ”, California, CENGADE, 2016.
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2. Ֆունկցիոնալ անալիզ

3. 7 ECTS
կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.

5. դաս.-4ժ գործ 2 ժ.

6. 6-րդ գարնանային

7. եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ներկայացնել ուսանողին բանախյան, հիլբերտյան տարածությունների և նրանց վրա
սահմանված ֆունկցիոնալների հիմնական հատկությունները:
2. ծանոթացնել ուսանողին օպերատորների տեսության հիմունքներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. օգտագործել հավասարաչափ սահմանափակության և բաց արտապատկերումների
սկզբունքները:
2. լուսաբանել Հան-Բանախի թեորեմը և օգտվել ուռուցիկ բազմությունների անջատելիության
հատկություններից:

3. նկարագրել որոշակի բանախյան տարածությունների համալուծ տարածությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառել կոմպակտ և ինքնահամալուծ օպերատորների հատկությունները՝
ինտեգրալ և դիֆերենցիալ հավասարումների ուսումնասիրման ժամանակ:
5. կիրառել ստացված գիտելիքները ֆունկցիաների տեսության խնդիրներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. հիմնավորել մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները,
Գ1. օգտվել տարատեսակ աղբյուներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ,
Գ5. շարունակել կրթությունը մագիտրատուրայում՝ ֆինանսական և ակտուարական
մաթեմատիկայի, տեղեկատվական տեխնոլոգիների, ծրագրավորման, համակարգչային
գիտությունների, տնտեսագիտության, կառավարման ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. ընթացիկ քննություններն անցակցվում են գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն գնհատականով,
2. եզրափակիչ քննությունն անցակցվում է բանավոր ՝ 10 միավոր առավելագույն
գնահատականով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գծային և նորմավորված տարածություններ, Մինկովսկու ֆունկցիոնալ, Հան- Բանախի թեորեմ:
Մետրիկական տարածություն, լրիվություն, անշարժ կետի սկզբունք, կատեգորիաներ,
կոմպակտություն: Հիլբերտյան տարծություն, Բեսելի անհավասարություն, ֆուրիեյի շարքեր։
Բաց արտապատկերումների սկզբունք, թեորեմ փակ գրաֆիկի մասին: Կետային (ուժեղ)
զուգամիտություն, հավասարաչափ սահմանափակության սկզբունք: Համալուծ տարածություն,
համալուծ օպերատոր, թույլ զուգամիտություն, թույլ կոմպակտություն։ Բանախյան
հանրահաշիվներ: Գծային օպերատորի սպեկտր։ Կոմպակտ օպերատորներ, Ֆրեդհոլմի
թեորեմներ, սպեկտրի նկարագրություն: Ինքնահամալուծ կոմպակտ օպերատորներ, ՀիլբերտՇմիդտի թեորեմ: Երկրորդ սեռի Ֆրեդհոլմի ինտեգրալ հավասարումենր, Ֆրեդհոլմի թեորեմներ:
Ոչ բացասական օպերատորներ, ինքնահամալուծ օպերատորի սպեկտրի վերլուծություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А. Н. Колмогоров, С. В. Фомин ,, Элементы теории функций и функционального анализа,, М. ,
Физматлит 2002
2. Л. А. Люстерник, В. И. Соболев ,, Краткий курс функционального анализ,, М., Висшая школа ,
1982
3. В.А Треногин ,, Функциональный анализ,, М. , Физматлит 2002
4. У. Рудин ,, Функциональный анализ,, М. , Лань 2005
5. В. М. Кадец ,, Курс функционального анализа,, ХНУ 2006
6. В.А Треногин, Б.М. Писаревский, Т.С. Соболева ,, Задачи и упражнения по Функциональному
анализу,, М. Наука 1984
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2. Մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումներ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.- 2

6. 6-րդ կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ծանոթացնել ուսանողին ֆիզիկական պրոցեսներում հաճախակի հանդիպող մասնակի
ածանցյալներով հավասարումների հետ,
2. ներկայացնել ուսանողին ալիքային հավասարման հետ խնդիրների լուծման եղանակների հետ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

արտածել Կիրխհոֆի բանաձևը ալիքային հավասարման համար

2. ներկայացնել Գուրսայի խնդրի լուծման գոյությունը և միակությունը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. դասակարգել երկրորդ կարգի մասնական ածանցյալներով հավասարումները
4. օգտագործել Ֆուրիեյի մեթոդը խառը խնդիրներ լուծելու համար։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. հիմնավորելու մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները,
Բ1. օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդները և կիրառել այն
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Գ1. օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ4. մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում, որտեղ
պահանջվում

են

վերլուծական

ունակություններ,

կիրառական

վիճակագրության

բազային

գիտելիքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. ընթացիկ քննություններն անցակցվում են գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն գնհատականով,
2. եզրափակիչ քննությունն անցակցվում է բանավոր ՝ 10 միավոր առավելագույն
գնահատականով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Երկրորդ կարգի մասնակի ածանցյալներով գծային դիֆերենցիալ հավասարումների
դասակարգումը։ Կոշիի խնդրի կոռեկտության անհրաժեշտ պայմանը ընդհանուր դեպքում:
Բնութագրիչ մակերևույթներ: Կոշիի-Կովալևսկայայի թեորեմները։ Կոշիի խնդրի լուծումը լարի
տատանման հավասարման համար: Դալամբերի բանաձևը: Ոչ կոռեկտ խնդրի Ադամարի
օրինակը։ Կոշիի խնդրի լուծման գոյությունը և միակությունը ալիքային հավասարման համար:
Կիրխհոֆի բանաձևը: Վայրէջքի եղանակ։ Գուրսայի խնդրի լուծման գոյությունը և միակությունը

ընդհանուր երկրորդ կարգի հիպերբոլական հավասարումների համար։ խառը խնդրի լուծումը
լարի տատանման հավասարման համար Ֆուրիեյի մեթոդով։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Тихонов А.Н. Самарский А.А., Уравнения математической физики, М., Наука, МГУ , 2004
2.
Владимиров В.С. , Жаринов В.В., Уравнения математической физики, М., Физматлит, 2004
3. Владимиров В.С. Сборник задач по уравнениям математической физики, М., 2003
4. Михлин С.Г., Курс математической физики, М., Лань, 2002
5. Бицадзе А.В., Калиниченко Д.Ф., Сборник задач по уравнениям математической физики, М.,
Наука, 1985
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2. Մեքենայական ուսուցման տարրերը

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ., գործն. – 2ժ.

6. 3–րդ գարնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

3. 5 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ծանոթացնել մեքենայական ուսուցման հիմնական մեթոդների հետ,
սովորեցնել ուսանողներին կիրառել մեքենայական ուսուցման մեթոդները գործնական
խնդիրներ լուծելու համար,
տալ ուսանողներին գաղափարներ մեքենայական ուսուցման տարբեր բաժիններից:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիք, կկարողանա ձևակերպել մեքենայական
ուսուցման խնդիրներ,
2. դիտարկել տարբեր մեքենայական ուսուցման մոդելներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. օգտագործել համապատասխան հայտանիշները` առաջարկված խնդիրները լուծելու համար,
4. վերլուծելով առկա տվյալները` կատարել հետևություններ,
5. կարողանալ մեծ քանակությամբ տվյալների օգնությամբ, կիրառելով մեքենայական ուսուցման
մեթոդները, ստանալ տարբեր գնահատականներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. վերլուծելով առաջարկված վիճակագրական տվյալները ստեղծագործաբար կիրառել ստացված
գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա1. վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության
հիմունքները,
Ա4. հիմնավորել մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները,
Բ1. օգտվելու գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդները և կիրառել այն
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Բ2. կառուցելու տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների համար վիճակագրական
մոդելները, հետազոտել տվյալների բազան և դրանց հիման վրա կատարել եզրահանգումներ,
Գ1. օգտվելու տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2. համակարգելու և վերլուծելու ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ,
Գ3.

ստացված

տվյալները

մշակելու

և

եզրակացություններ

կատարելու,

մասնակցելու

քննարկումների, փաստարկելու և ներկայացնելու ստացված արդյունքները,
Գ4. ունակ կլինի մասնագիտանալու գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում, որտեղ պահանջվում են ռացիոնալ մտացողություն, վերլուծական ունակություններ,
տրամաբանություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր` 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
(հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:)
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր` 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
(հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:)
3. Եզրափակիչ քննությունն. անց է կացվում բանավոր`10 միավոր առավելագույն արժեքով
(հարցատոմսը պարունակոմ է 3 հարց, որոնցից երկուսը` 3 միավոր, մեկը` 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Տվյալների դասակարգում, լուծումների ծառ, մոտակա հարևանների մեթոդը: Գլխավոր
կոմպոնենտների և ֆակտորների վերլուծություն: Կլաստեր անալիզ: Գենետիկ ալգորիթմներ:
Նեյրոնային ցանցեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J., The Elements of Statistical Learning, Springer Science &
Business Media, 2013.
2. James G., Witten D., Hastie T., Tibshirani R., An Introduction to Statistical Learning: with

Applications in R, Springer Science & Business Media, 2013.
3. Murphy K. P., Machine Learning: A Probabilistic Perspective, MIT Press, 2012.
4. Sugiyama M., Introduction to Statistical Machine Learning, Ersevier Science, 2015.
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2. Վիճակագրական մոդելավորում

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ., գործն. – 2ժ.

6. 4 – րդ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

3. 4 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝



ծանոթացնել վիճակագրական մոդելավորման հիմնական մեթոդների հետ,
սովորեցնել ուսանողներին ինչպես կիրառել վիճակագրական մոդելավորման
մեթոդները գործնական խնդիրներ լուծելու համար,



տալ ուսանողներին գաղափարներ վիճակագրական մոդելավորման տարբեր բաժիններից:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիք, ձևակերպել վիճակագրական խնդիրներ,
2. դիտարկելու տարբեր վիճակագրական մոդելավորման մոդելներ և գնահատել դրանց
պարամետրերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. օգտագործել համապատասխան հայտանիշները առաջարկված խնդիրները լուծելու համար,
4. վերլուծելով առկա տվյալները կատարել վիճակագրական մոդելավորում,
5. կարողանալ մեծ քանակությամբ տվյալների օգնությամբ կիրառելով վիճակագրական
մոդելավորման մեթոդները ստանալ տարբեր գնահատականներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. վերլուծելով առաջարկված վիճակագրական տվյալները ստեղծագործաբար կիրառել ստացված
գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնելու մոդելավորման ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի կառուցման
եղանակները,

Ա3. կիրառելու հավանականային և վիճակագրական եղանակները բնագիտության մեջ,
Ա4. հիմնավորելու մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները,
Բ1. օգտվելու գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդները և կիրառել այն
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Բ2. կառուցելու տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների համար վիճակագրական
մոդելները, հետազոտել տվյալների բազան և դրանց հիման վրա կատարել եզրահանգումներ,
Բ3. կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրներ լուծելու համար,
Գ1. օգտվելու տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2. համակարգելու և վերլուծելու ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր աշխատանք` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով, (հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:)
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր աշխատանք` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով, (հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:)
3. Եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում բանավոր հարցման միջոցով`10 միավոր առավելագույն
արժեքով (հարցատոմսը պարունակոմ է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3 միավոր, իսկ
վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Պատահական և պսևդոպատահական թվեր, Դիսկրետ պատահական մեծությունների մոդելավորում,
Բացարձակ անընդհատ պատահական մեծությունների մոդելավորում, Մոդելավորման մեթոդներ,
Մոնտե-Կառլոյի մեթոդ, Պատահական պրոցեսների մոդելավորում.
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Ивченко Г. И., Медведев Ю. И., “Математическая статистика’’, кн. дом “ Либроком’’, М., 2014.
2. Pawitan Y., Statistical Modelling and Inference Using Likelihood, Clarendon Press, Oxford, 2004.
3. Gilchrist W., Statistical Modelling with Quantile Functions, CRC Press, 2000.
4. Morgan B.J.T., Applied Statistic Modelling, 2-nd edit., Chapman and Hall, 2008.
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2. Հաշվման մեթոդներ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, գործ.- 3

6. 7-րդ գարնանային

7. եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ներկայացնել ուսանողին գծային և ոչ գծային հավասարումների մոտավոր լուծումների տարբեր
մեթոդներ,
2. ծանոթացնել ուսանողին դիֆերենցիալ հավասարումների թվային լուծումների հետ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
տեսականորեն հիմնավորել դիտարկվող մոտարկման մեթոդները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ՝
օգտագործել մոտարկման մեթոդները կիրառական խնդիրներ լուծելիս։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. հիմնավորել մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները,
Բ2. կառուցել տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների համար վիճակագրական
մոդելները, հետազոտել տվյալների բազան և դրանց հիման վրա կատարել եզրահանգումներ,
Բ3. կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրներ լուծելու համար,
Գ2. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ,
Գ5. շարունակել կրթությունը մագիտրատուրայում՝ ֆինանսական և ակտուարական
մաթեմատիկայի, տեղեկատվական տեխնոլոգիների, ծրագրավորման, համակարգչային
գիտությունների, տնտեսագիտության, կառավարման ոլորտներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. ընթացիկ քննություններն անցակցվում են գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն գնհատականով,
2. եզրափակիչ քննությունն անցակցվում է բանավոր ՝ 10 միավոր առավելագույն
գնահատականով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ինտերպոլացիոն խնդիր,ինտերպոլացիոն բազմանդամներ,ինտերպոլացիայի մինիմիզացիա:
Փոքրագույն քառակուսիների մեթոդ: Ինտերպոլացիոն պրոցեսի զուգամիտություն։ Քառակուսեցման
բանաձևեր,սխալանքի գնահատականներ։ Լավագույն մոտարկում նորմավորված տարածություններում: Լավագույն մոտարկման էլեմենտի միակությունը; Հավասարաչափ լավագույն մոտարկում։
Գծային հավասարումների համակարգի լուծման պարզ մոտավոր մեթոդներ: Գծային
հավասարումների համակարգի լուծման և քառակուսային ձևի մինիմումի կապը։
Ոչ գծային հավասարումների լուծման Նյուտոնի մեթոդը։ Դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման
Ռիտցի մեթոդը: Եզրյաին խնդիրներ տարբերակային համակարգերի համար: Առաջին և երկրորդ
կարգի տարբերակային համակարգեր,ֆունդամենտալ լուծման կառուցումը: Քշման մեթոդը։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Н. С. Бахвалов, Численные методы, Наука, 1975
2. В.И. Крылов, В.В. Бобков, П.И. Монастырный, Вычислительные методы, Наука,1977
3. Յու. Ռ. Հակոբյան, Թվային մեթոդներ , Երևան, 2007
4. С.К. Годунов, В.С. Рябенький, Разностные схемы , Наука 1977
5. Н. С. Бахвалов, Н.П.Жидков,Г.М. Кобельков,Численные методы , М., Бином, 2011
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2. Օպտիմիզացիայի մեթոդներ

4. 5 ժամ/շաբ.

5. դաս. - 3 ժամ, գործն. -2 ժամ

6. 7-րդ կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

3. 5 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝ սովորեցնել օպտիմիզացիայի մաթեմատիկական տեսության
հիմնդրույթներն ու էքստրեմալ խնդիրների լուծման հիմնական եղանակները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

տիրապետել էքստրեմալ խնդիրների լուծման հիմնական մեթոդներին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. կազմել գործնականում հանդիպող էքստրեմալ խնդիրների մաթեմատիկական մոդելներ,
3. ընտրել խնդրի լուծման համապատասխան օպտիմիզացիոն մեթոդը՝ կախված խնդրի
մաթեմատիկական դրվածքից,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
4. օգտվելու մասնագիտական գրականությունից և տեղեկատվական այլ աղբյուրներից։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. հիմնավորել մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները
Բ1. օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդները և կիրառել
այն մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Բ2. կառուցել տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների համար վիճակագրական
մոդելները, հետազոտել տվյալների բազան և դրանց հիման վրա կատարել եզրահանգումներ
Գ2. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ,
Գ5. շարունակել կրթությունը մագիտրատուրայում՝ ֆինանսական և ակտուարական
մաթեմատիկայի, տեղեկատվական տեխնոլոգիների, ծրագրավորման, համակարգչային
գիտությունների, տնտեսագիտության, կառավարման ոլորտներում ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
2. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Առանց սահմանափակումների վերջավոր չափանի օպտիմիզացիոն խնդիրներ: Հավասարումների

ու անհավասարությունների տիպի սահմանափակումներով օպտիմիզացիոն խնդիրներ:
Օպտիմիզացիոն խնդրիների թվային լուծման ալգորիթմներ: Գծային և դինամիկ ծրագրավորում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Edwin K. P. Chong, Stanislaw H. Zak, An Introduction to Optimization, 4 th Ed, Volume 76 of Wiley Series in
Discrete Mathematics and Optimization, John Wiley & Sons, 2013
2. Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman, Introduction to Operations Research, 10th Ed, McGraw-Hill
Education, 2015
3. Mokhtar S. Bazaraa, John J. Jarvis, Hanif D. Sherali, Linear Programming and Network Flows, John Wiley
& Sons, 2010
4. Stephen Boyd and Lieven Vandenberghe, Convex Optimization, Cambridge University Press, available online at http://stanford.edu/~boyd/cvxbook/
5. David G. Luenberger, Yinyu Ye, Linear and Nonlinear Programming, Springer International Publishing,
2016
6. Jorge Nocedal, Stephen J. Wright , Numerical Optimization, Springer, 2006
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2. Ժամանակային շարքեր

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ.

6. 3 – րդ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝



դիտարկել համասեռ ավտոռեգրեսիոն մոդելներ և պայմանական անհամասեռ մոդելներ,
կարողանալ օգտագործել այդ մեթոդները կիրառական խնդիրներ լուծելու համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

կատարել ժամանակային մոդելների ընտրություն և գնահատելու համապատասխան
պարամետրերը,
2. նկարագրել ժամանակային շարքերի կանխագուշակման տարբեր մեթոդներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. վերլուծելով առկա տվյալները առաջարկել համապատասխան ժամանակային շարքի մոդելը,
4. ստացված մոդելների օգնությամբ կատարելու կանխագուշակումներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. վերլուծելով առաջարկված վիճակագրական տվյալները ստեղծագործաբար կիրառել ստացված
գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության
հիմունքները,
Բ1. օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդները և կիրառել այն
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Գ1. օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունն. անց է կացվում բանավոր`20 միավոր առավելագույն արժեքով
(հարցատոմսը պարունակոմ է 3 հարց, որոնցից երկուսը` 7 միավոր, մեկը` 6 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Գծային և ոչ գծային ժամանակային շարքեր, սկզբնական գաղափարներ: AR (p), MA(q), ARMA (p, q)
մոդելները և դրանց հատկությունները: AR (p), MA(q), ARMA (p, q) մոդելների կանխագուշակումներ:
Պայմանական անհամասեռ ARCH և GARCH մոդելներ: GARCH տիպի մոդելների տեսակները և
դրանց կանխագուշակումները:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Tsay R., Analysis of Financial Time Series, John Wiley&Sons Inc., 2010.
2. Hamilton J. D.,Time Series Analysis, Princeton University Press; 1 ed. 1994.
3. Greene W. H., Econometric Analysis, Pearson; 7 ed., 2011.
4. Ширяев А.Н., Основы стохастической финансовой математики, том 1, Фазис, 1998.
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2. Տնտեսաչափություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2

6. 3 – րդ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ծանոթացնել տնտեսաչափության հիմնական մեթոդների հետ,
սովորեցնել ուսանողներին ինչպես կիրառել տնտեսաչափության մեթոդները գործնական
խնդիրներ լուծելու համար,
տալ ուսանողներին գաղափարներ տնտեսաչափության տարբեր բաժիններից:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիք, ձևակերպել տնտեսաչափության խնդիրներ,
2. դիտարկելու տնտեսաչափության մոդելներ և գնահատել դրանց անհայտ պարամետրերը,
3. կկարողանա հետազոտել օրինաչափություններ իրական տվյալների մեջ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. օգտագործել համապատասխան հայտանիշները առաջարկված խնդիրները լուծելու համար,
5. վերլուծելով առկա տվյալները կատարել տնտեսաչափության հետևություններ,
6. կարողանալ մեծ քանակությամբ տվյալների օգնությամբ կիրառելով տնտեսաչափության
մեթոդները ստանալ տարբեր բնութագրիչների գնահատականներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծելով առաջարկված վիճակագրական տվյալները ստեղծագործաբար կիրառել ստացված
գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնել մոդելավորման ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի կառուցման
եղանակները,
Ա3. կիրառելու հավանականային և վիճակագրական եղանակները բնագիտության մեջ,
Ա4. հիմնավորելու մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները,
Բ1. օգտվելու գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդները և կիրառել այն
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Բ2. կառուցելու տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների համար վիճակագրական
մոդելները, հետազոտել տվյալների բազան և դրանց հիման վրա կատարել եզրահանգումներ,
Բ3. կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրներ լուծելու համար,
Գ1. օգտվելու տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2. համակարգելու և վերլուծելու ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունն. անց է կացվում բանավոր`20 միավոր առավելագույն արժեքով
(հարցատոմսը պարունակոմ է 3 հարց, որոնցից երկուսը` 7 միավոր, մեկը` 6 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Բազմակոլինեարություն: Հետերոսկեդաստիկ մոդելներ: Ընդհանրացված փոքրագույն
քառակուսիների մեթոդ: Հասանելի ընդհանրացված փոքրագույն քառակուսիների մեթոդ:
Վալդի ճշմարտանմանության հարաբերության և Լագրանժի բազմապատկիչների հայտանիշներ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Магнус Я.Р., Катышев П.К..,Пересецкий А.А. “Эконометрика. Начальный курс”, М., “Дело”, 2007
2. Wooldridge J. M., “Introductory Econometrics, A Modern Approach”, Sout-Western College Pub.,
2015.
3. Stock J.H., Watson M., “Introduction to Econometrics”, Pearson Education Lim., Harlow, 2011.
4. Greene W., “Econometric Analysis”, Pearson Edit., 2011.
5. Zax J. S., “Introductory Econometrics. Intuition, Proof, and Practice”, Stanford University Press,

2011.
6. Айвазян С. А., Методы эконометрики, изд. Магистр, 2010.
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2. Մաթեմատիկական վիճակագրության լրացուցիչ գլուխներ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ., գործն. – 2ժ.

6. 3 – րդ գարնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

3. 4 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ծանոթացնել վիճակագրության հիմնական մեթոդների հետ,
սովորեցնել ուսանողներին ինչպես կիրառել վիճակագրության մեթոդները գործնական
խնդիրներ լուծելու համար,
տալ ուսանողներին գաղափարներ կիրառական վիճակագրության տարբեր բաժիններից:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիք, ձևակերպել վիճակագրական խնդիրներ,
2. դիտարկել տարբեր վիճակագրական մոդելներ և գնահատել դրանց անհայտ պարամետրերը,
3. ստուգել պարզ և բարդ վիճակագրական վարկածներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. օգտագործել համապատասխան հայտանիշները առաջարկված խնդիրները լուծելու համար,
5. վերլուծելով առկա տվյալները կատարել վիճակագրական հետևություններ,
6. կարողանալ մեծ քանակությամբ տվյալների օգնությամբ կիրառելով նկարագրական
վիճակագրության մեթոդները ստանալ տարբեր բնութագրիչների գնահատականներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծելով առաջարկված վիճակագրական տվյալները ստեղծագործաբար կիրառել ստացված
գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնել մոդելավորման ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի կառուցման
եղանակները,
Ա3. կիրառել հավանականային և վիճակագրական եղանակները բնագիտության մեջ,
Ա4. հիմնավորել մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները,
Բ1. օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդները և կիրառել այն
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Բ2. կառուցել տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների համար վիճակագրական
մոդելները, հետազոտել տվյալների բազան և դրանց հիման վրա կատարել եզրահանգումներ,
Բ3. կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրներ լուծելու համար,
Գ1. օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր աշխատանք` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով, (հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:)
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր աշխատանք` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով, (հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:)
3. Եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում բանավոր հարցման միջոցով`10 միավոր առավելագույն
արժեքով (հարցատոմսը պարունակոմ է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3 միավոր, իսկ
վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Պայմանական բաշխումներ և խտություններ: Բավարար վիճականիներ: Նոյման-Ֆիշերի
ֆակտորիզացիա: Մինիմալ բավարար վիճականիներ և -հանրահաշիվներ: Բավարար
վիճականիներ և օպտիմալ գնահատականներ: Լրիվ վիճականիներ և օպտիմալ գնահատականներ:
Ցուցչային (էքսպոնենտական) դասեր և օպտիմալ գնահատականներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Young G. A., Smith R. L., Essentials of Statistical Inference, Cambridge University Press, 2010.
Casella G., Berger R. L., Statistical Inference, Tomson Press, 2008.
Lehmann E. L., Casella G., Theory of Point Estimation, 2-nd edit., Springer, 2006.
Գասպարյան Կ. Վ., Չիթչյան Ռ. Ն., Բավարար վիճականիներ, ԵՊՀ հրատ., 2008:
Козлов М. В., Прохоров А. В., Введение в математическую статистику, изд. МГУ, 1987.
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2. Վիճակագրական ծրագրավորում

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործն. – 4ժ.

6. 3 – րդ գարնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 4 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել վիճակագրական ծրագրավորման հիմնական մեթոդների հետ,


սովորեցնել ուսանողներին ինչպես օգտագործել վիճակագրական ծրագրավորումը
գործնական խնդիրներ լուծելու համար,



տալ ուսանողներին գաղափարներ վիճակագրական ծրագրավորման տարբեր բաժիններից:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիք, ձևակերպել վիճակագրական խնդիրներ,
2. դիտարկելու տարբեր վիճակագրական մոդելավորման մոդելներ և գնահատել դրանց
պարամետրերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
օգտագործել համապատասխան հայտանիշները առաջարկված խնդիրները լուծելու համար,
2. վերլուծելով առկա տվյալները կատարել վիճակագրական մոդելավորում,
3. կարողանալ մեծ քանակությամբ տվյալների օգնությամբ կիրառելով վիճակագրական
մոդելավորման մեթոդները ստանալ տարբեր գնահատականներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. վերլուծելով առաջարկված վիճակագրական տվյալները ստեղծագործաբար կիրառել ստացված
գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնել մոդելավորման ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի կառուցման
եղանակները,
Ա3. կիրառել հավանականային և վիճակագրական եղանակները բնագիտության մեջ,
Ա4. հիմնավորել մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները,
Բ1. օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդները և կիրառել այն
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Բ2. կառուցելու տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների համար վիճակագրական
մոդելները, հետազոտել տվյալների բազան և դրանց հիման վրա կատարել եզրահանգումներ,
Բ3. կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրներ լուծելու համար,
Գ1. օգտվելու տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2. համակարգելու և վերլուծելու ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր` 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2-րդ ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր` 10 միավոր առավելագույն արժեքով,

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Աշխատանք վեկտորների, մատրիցների, աղյուսակների և այլ ֆորմատի տվյալների հետ:
Վիճակագրական մոդելների կառուցում՝ ռեգրեսիայի մոդելներ, դասակարգման մոդելներ: Տվյալների
գրաֆիկական ներկայացում, գրաֆիկների կառուցում: Վիճակագրական վարկածների ստուգում:
Խնդիրների լուծման ալգորիթմների և կոդավորման կառուցում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

R.Kabacoff “R in action: Data analysis and graphics with R”. 2015,608p.
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2. Ռեգրեսիոն մոդելներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ.

6. 4 – րդ գարնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ծանոթացնել ռեգրեսիոն մոդելների հիմնական մեթոդների հետ,
սովորեցնել ուսանողներին ինչպես կիրառել ռեգրեսիոն մոդելների մեթոդները գործնական
խնդիրներ լուծելու համար,
տալ ուսանողներին գաղափարներ ռեգրեսիոն մոդելների տարբեր բաժիններից:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիք, ձևակերպել ռեգրեսիոն խնդիրներ,
2. դիտարկելու տարբեր ռեգրեսիոն մոդելներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. օգտագործել համապատասխան մեթոդները առաջարկված խնդիրները լուծելու համար,
4. վերլուծելով առկա տվյալները կատարել ռեգրեսիոն հետևություններ,
5. կարողանալ մեծ քանակությամբ տվյալների օգնությամբ կիրառելով ռեգրեսիոն մեթոդները
ստանալ տարբեր գնահատականներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. վերլուծելով առաջարկված վիճակագրական տվյալները ստեղծագործաբար կիրառել ստացված
գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնել մոդելավորման ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի կառուցման
եղանակները,
Ա3. կիրառել հավանականային և վիճակագրական եղանակները բնագիտության մեջ,
Ա4. հիմնավորել մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները:
Բ1. օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդները և կիրառել այն
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Բ2. կառուցել տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների համար վիճակագրական
մոդելները, հետազոտել տվյալների բազան և դրանց հիման վրա կատարել եզրահանգումներ,
Բ3. կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ զանազան
խնդիրներ լուծելու համար,
Գ1. օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար,
Գ2. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունն. անց է կացվում բանավոր`20 միավոր առավելագույն արժեքով
(հարցատոմսը պարունակոմ է 3 հարց, որոնցից երկուսը` 7 միավոր, մեկը` 6 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Փոքրագույն քառակուսիների գնահատականներ, Գաուս-Մարկովի թեորեմ: Դետերմինացիայի
գործակից և F-վիճականի: Ճշմարտանմանության մաքսիմումի մեթոդը ռեգրեսիոն մոդելներում:
Վարկածների ստուգում և միջակայքային գնահատականներ ռեգրեսիոն մոդելներում:
Կանխագուշակումներ ռեգրեսիոն մոդելներում:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Дрейпер Н., Смит Г., Прикладной регрессионный анализ, 3-е издание, Диалектика / Вильямс,
2016.
2. Montgomery D. C., Peck E. A., Vining G. G., Introduction to Linear Regression Analysis, 5th Edition,
Wiley, 2012.
3. Seber G. A. F., Lee A. J., Linear Regression Analysis 2nd Edition, Wiley,2003.
4. Fahrmeir L., Marx B., Lang S. M., Kneib T., Regression: Models, Methods and Applications, Springer,
2013.
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2. Տվյալների գիտություն 2

3. 8 ECTS
կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 6ժ.

6. 3 – րդ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ծանոթացնել մեծ տվյալների բազաներով աշխատանքի հետ,
սովորեցնել ուսանողներին ինչպես ուսումնասիրել մեծ ծավալներով բազաները,
տալ ուսանողներին գաղափարներ ինչպես քաղել օրինաչափություններ մեծ բազաներից:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիք, ձևակերպել գործնական խնդիրներ,
2. դիտարկել տարբեր մոդելներ,
3. ստուգել տարբեր վարկածներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. օգտագործել համապատասխան հայտանիշները առաջարկված խնդիրները լուծելու համար,
5. վերլուծելով առկա տվյալները կատարել հետևություններ,
6. կարողանալ մեծ քանակությամբ տվյալների օգնությամբ ստանալ տարբեր եզրակացություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծելով առաջարկված տվյալները ստեղծագործաբար կիրառել ստացված գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնել մոդելավորման ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի կառուցման
եղանակները,
Բ6. պլանավորել տվյալների բազա և այլ ռեսուրսներ արդյունավետորեն,
Գ2. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ,
Գ3. ստացված տվյալները մշակել և եզրակացություններ կատարել, մասնակցել քննարկումների,
փաստարկել և ներկայացնել ստացված արդյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր` 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
(հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:)
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր` 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
(հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:)
3. Եզրափակիչ քննությունն. անց է կացվում բանավոր`10 միավոր առավելագույն արժեքով
(հարցատոմսը պարունակոմ է 3 հարց, որոնցից երկուսը` 3 միավոր, մեկը` 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Տվյալների մոդելավորում (դիսկրետ դեպք): Տվյալների մոդելավորում (անընդհատ դեպք):
Կանխատեսման վերլուծություններ: Մեքենայական ուսուցում:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Saltz J. S., Stanton J. M., An Introduction to Data Science, SAGE Publ., Los Angeles, 2017.
2. Nielsen L., Burlingame N., A Simple Introduction to Data Science, Book One, Wickford, Rhode
Island, 2012.
3. Nielsen L., Burlingame N., A Simple Introduction to Data Science, Book Two, Wickford, Rhode
Island, 2015.
4. Igual L., Segui S., Introduction to Data Science, Springer, 2017.
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2. Պատահական պրոցեսների վիճակագրություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 4ժ.

6. 4 – րդ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 4 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ծանոթացնել պատահական պրոցեսների վիճակագրություն հիմնական մեթոդների հետ,
ծանոթացնել մաթեմատիկական վիճակագրություն մեթոդների կիրառության պատահական
պրոցեսների տեսության մեջ,
ուսմնասիրել տարբեր տիպի պատահական պրոցեսների վիճակագրական մոդելների հետ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
իմանալ պատահական պրոցեսների վիճակագրական մոդելների հիմնական դասերը,
2. կառուցել պատահական պրոցեսների վիճակագրական պարզագույն մոդելները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. օգտագործել Պուասունյան և Վիներյան պրոցեսների հատկությունները,
4. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկելու դրանց լուծման եղանակները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. վերլուծելով կոնկրետ պատահական պրոցեսների հատկությունները կարողանալ
ստեղծագործաբար կիրառել ստացված գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության
հիմունքները,
Բ1. օգտվել գիտական գրականությունից, յուրացնել մաթեմատիկական մեթոդները և կիրառել այն
մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
Գ1. օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր` 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր` 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Պատահական պրոցեսների վիճակագրության մեջ առաջացող հիմնական հարցերը: Ստոխաստիկ
ինտեգրալներ ըստ Վիների և Պուասոնի պրոցեսների: Անընդհատ մարտինգալներ և ստոխաստիկ
ինտեգրալներ ըստ մարտինգալների: Դիֆուզիոն տիպի պրոցեսների վիճակագրություն: Պուասոնյան
տիպի պրոցեսների վիճակագրություն: Մարտինգալային տիպի պրոցեսների վիճակագրություն:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Liptser R. S., Shiryaev A.N., “ Statistics of Random Processes ”, Springer; 2nd rev. and exp. ed. 2001.
2. Булинский А. В., Ширяев А. Н., “ Теория случайных процессов ”, М.: Физматлит, 2005.
3. Rogers L. C. G., Williams D., Diffusions, Markov Processes, and Martingales: Volume 1, Foundations
Cambridge University Press; 2 - nd., 2000.
4. Karatzas I., Shreve S., Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer; 2-nd ed., 1991.

III ԲԱԺԻՆ
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետը մագիստրոսի կրթական մակարդակում
կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ ծրագրերով.
§Մաթեմատիկա մասնագիտություն
1. §Ֆունկցիաների տեսություն,
2. §Դիֆերենցիալ հավասարումներ,
3. §Հավանականությունների տեսություն,
4. §Հանրահաշիվ, երկրաչափություն և տոպոլոգիա,
5. §Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների վերլուծություն,
6. §Մաթեմատիկա և կիրառություններ:

§Ֆինանսական մաթեմատիկա մասնագիտություն
1. §Ակտուար մաթեմատիկա,
2. §Ֆինանասական մաթեմատիկա,
3. §Ռիսկերի կառավարում:

§Մեխանիկա մասնագիտություն
1. §Մեխանիկա և կիրառական մաթեմատիկա :

«Ֆունկցիաների տեսություն»
մագիստրոսական ծրագրի մասնագիր
Ֆունկցիաների տեսություն
056201.03.7

1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը
2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան՝ ԵՊՀ

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Մաթեմատիկայի մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2017/2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա.
ա) բակալավրի դիպլոմ բնագիտական որևէ մասնագիտությամբ,
բ) անգլերեն մաթեմատիկական գիտական գրականությունը կարդալու և հասկանալու
իմացություն:
Ֆունկցիաների
տեսություն
ծրագրով
մագիստրատուրայի
ընդունելությունը
կազմակերպվում է ըստ ԵՊՀ առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության
կանոնակարգի (տես http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2016/05/2016-

17_arka_magistratura.pdf):
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագիրը նպատակ ունի.


ուսանողներին տրամադրել եռանկյունաչափական և օրթոգոնալ շարքերի
տեսությունների ժամանակակից հարցերի, կոմպլեքս անալիզի, ամբողջ և մերոմորֆ
ֆունկցիաների, բազմաչափ կոմպլեքս անալիզի և սուբհարմոնիկ ֆունկցիաների
վերաբերյալ գիտելիքներ և իմացություն,



զարգացնել
անալիտիկ
ֆունկցիաների
դասերում
եզրային
խնդիրներ
ուսումնասիրելու, կոմպլեքս տիրույթում մոտավորություններ կատարելու,
ինտերպոլացիոն հաջորդականություններ ուսումնասիրելու, սինգուլյար ինտեգրալ
ձևափոխություններ հաշվելու, վեյվլետ բազիսներ կառուցելու կարողություններ,



սովորեցնել ֆունկցիաների տեսության բնագավառի հետազոտական թեմաներով
ինֆորմացիայի հավաքում, մշակում և վերլուծում, հետազոտության իրականացման
արդի եղանակներ, գիտական աշխատանքի կազմակերպում՝օգտագործելով
մասնագիտական գործունեությունում կիրառվող ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները,



օգտագործելով մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության
մեթոդները՝
ուսումնասիրել
հետազոտական
խնդիրներ
ժամանակակից
մաթեմատիկայի այլ բնագավառներում:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. ներկայացնել ամբողջ և մերոմորֆ ֆունկցիաների, անալիտիկ ֆունկցիաների
երկրաչափական տեսության հիմունքները,
Ա2. ներկայացնել եռանկյունաչափական և օրթոգոնալ շարքերի, սինգուլյար ինտեգրալների
տեսության հիմունքները, նկարագրել բազիսներ ընդհանուր բանախյան
տարածություններում և նրանց հատկությունները,
Ա3. նկարագրել հատուկ ֆունկցիաներ և դասական օրթոգոնալ բազմանդամներ,
Ա4. ներկայացնել հավասարաչափ բաշխված հաջորդականությունների հատկություններն
ու կիրառությունները,
Ա5. ներկայացնել բազմաչափ կոմպլեքս անալիզի և պոտենցիալի տեսության հիմունքները,
Ա6. նկարագրել մերոմորֆ ֆունկցիաների արժեքների բաշխումը,
Ա7. հավաքել տեղեկություններ՝ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և ինտերնետում
առկա տվյալներից,
Ա8. ստացված արդյունքները մշակել, վերլուծել, ձևակերպել և ներկայացնել հոդվածի
տեսքով՝ գոյություն ունեցող պահանջներին համապատասխան:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. ուսումնասիրել եզրային խնդիրներ անալիտիկ ֆունկցիաների դասերում,
Բ2. կառուցել վեյվլետ բազիսներ և կիրառել դրանք ազդանշանների մշակման
տեսությունում,

Բ3. կատարել մոտավորություններ կոմպլեքս տիրույթում,
Բ4. ուսումնասիրել ինտերպոլացիոն հաջորդականություններ շրջանում և
կիսահարթությունում,
Բ5. հաշվել որոշ ֆունկցիաների սինգուլյար ինտեգրալ ձևափոխություններ,
Բ6. ուսումնասիրել որոշ ֆունկցիաների Ֆուրյեի շարքերի զուգամիտությունը,
Բ7. ուսումնասիրել բազմաչափ սուբհարմոնիկ ֆունկցիաների հատկությունները:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. վերլուծել դրված խնդիրները և կատարել համապատասխան եզրահանգումներ,
Գ2. ընկալել, զարգացնել և կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները,
Գ3. արդյունավետ կերպով օգտվել անհրաժեշտ գրականությունից, կատարել
հետազոտություններ և ներկայացնել դրանց արդյունքները:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Ուսանողների առաջադիմությունը գնահատվելու է կազմակերպվող ընթացիկ ու
եզրափակիչ քննությունների, ստուգարքների, դասընթացներին մասնակցության, ինչպես
նաև մագիստրոսական թեզի պաշտպանության հիման վրա: Կազմակերպվող
քննությունները, ըստ անհրաժեշտության, լինելու են բանավոր կամ գրավոր:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Շրջանավարտների զբաղվածության վերլուծության տվյալները թույլ
առանձնացնել շրջանավարտների գործունեության հիմնական ոլորտները.

են

տալիս

1. գիտամանկավարժական աշխատանք ԲՈՒՀ-երում` ԵՊՀ, Հայաստանի պետական
տնտեսագիտական համալսարան, ԵՊՀ–ի Իջևանի մասնաճյուղ, Հայ – Ռուսական
(Սլավոնական) համալսարան, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Արցախի
պետական համալսարան,
2. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներ,
3.

բանկային և հաշվապահական ոլորտներ:

4. Ծրագրի շրջանավարտները կարող են իրենց ուսումը շարունակել ԵՊՀ և ՀՀ ԳԱԱ
մաթեմատիկայի ինստիտուտի ասպիրանտուրայում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը

ՈՒսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.


ԵՊՀ գրադարան և ընթերցասրահներ, ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտի
գրադարան,



ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված
լսարաններ,



էլեկտրոնային գրադարաններ (gen.liԲ.rus.es, Բookfi.org):

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս
 Պետական կրթական չափորոշիչ ”Մաթեմատիկա” մասնագիտությամբ,


Մոսկվայի և Սանկտ-Պետերբուրգի պետական համալսարանների մեխանիկայի և
մաթեմատիկայի ֆակուլտետի մագիստրոսական ծրագրերը

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Չկա

« Ֆունկցիաների տեսություն » ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
Ներկայացնել ամբողջ և մերոմորֆ ֆունկցիաների, անալիտիկ
ֆունկցիաների երկրաչափական տեսության հիմունքները,
Ա2
ներկայացնել եռանկյունաչափական և օրթոգոնալ շարքերի,
սինգուլյար ինտեգրալների տեսության հիմունքները, նկարագրել
բազիսներ ընդհանուր բանախյան տարածություններում և նրանց
հատկությունները,
Ա3
նկարագրել հատուկ ֆունկցիաներ և դասական օրթոգոնալ
բազմանդամներ,
Ա4
ներկայացնել հավասարաչափ բաշխված հաջորդականությունների

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
Ուսումնասիրել եզրային խնդիրներ անալիտիկ ֆունկցիաների
դասերում,
Բ2
կառուցել վեյվլետ բազիսներ և կիրառել դրանք ազդանշանների
մշակման տեսությունում,

Բ3

կատարել մոտավորություններ կոմպլեքս տիրույթում,

Բ4

ուսումնասիրել ինտերպոլացիոն հաջորդականություններ շրջանում և
կիսահարթությունում,

ներկայացնել բազմաչափ կոմպլեքս անալիզի և պոտենցիալի
տեսության հիմունքները,
նկարագրել մերոմորֆ ֆունկցիաների արժեքների բաշխումը,

Բ5

հավաքագրել տեղեկություններ՝ օգտվելով գիտական
հրատարակումներից և ինտերնետում առկա տվյալներից,
ստացված արդյունքները մշակել, վերլուծել, ձևակերպել և
ներկայացնել հոդվածի տեսքով՝ գոյություն ունեցող պահանջներին
համապատասխան:

Բ7

հաշվել որոշ ֆունկցիաների սինգուլյար ինտեգրալ
ձևափոխություններ,
ուսումնասիրել որոշ ֆունկցիաների Ֆուրյեի շարքերի
զուգամիտությունը,
ուսումնասիրել բազմաչափ սուբհարմոնիկ ֆունկցիաների
հատկությունները:

հատկություններն ու կիրառությունները,
Ա5
Ա6
Ա7
Ա8

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
Վերլուծել դրված խնդիրները և կատարել համապատասխան
եզրահանգումներ,
Գ2
ընկալել, զարգացնել և կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները,
Գ3

արդյունավետ կերպով օգտվել անհրաժեշտ գրականությունից,
կատարել հետազոտություններ և ներկայացնել դրանց արդյունքները:

Բ6

« ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ » ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Օտար լեզու-1
Օտար լեզու-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում-3
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Բազիսներ բանախյան տարածություններում
Կրեյն-Միլմանի թեորեմը և նրա կիրառությունները
Մաթեմատիկական համակարգչային փաթեթներ
Անալիտիկ ֆունկցիաների բանախյան տարածություններ
Օրթոգոնալ շարքեր
Հատուկ ֆունկցիաներ և դասական օրթոգոնալ
բազմանդամներ
Սինգուլյար ինտեգրալների տեսություն
Ամբողջ և մերոմորֆ ֆունկցիաներ
Բազմաչափ կոմպլեքս անալիզ
Եզրային խնդիրներ անալիտիկ ֆունկցիաների
ընդհանրացված դասերում
Մերոմորֆ ֆունկցիաների արժեքների բաշխման
տեսություն
Հավասարաչափ բաշխված հաջորդականություններ
Միջարկման տեսությունը և որոշ կիրառություններ
Վեյվլետների տեսության տարրերը և կիրառությունները
Սուբհարմոնիկ ֆունկցիաներ և պոտենցիալի տեսության
հիմունքներ
Եռանկյունաչափական շարքեր
Մոտավորություններ կոմպլեքս տիրույթում
Անալիտիկ ֆունկցիաների երկրաչափական տեսություն
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1

Ա2 Ա3 Ա4

Ա5 Ա6

Ա7 Ա8

1602/Մ01
1602/Մ02

+
+

0309/Մ01

+

0105/Մ01
0104/Մ16
0101/Մ01
0103/Մ01
0101/Մ02
0101/Մ04
0101/Մ05

+
+
+
+
+
+
+

+

+

0101/Մ06
0101/Մ07
0101/Մ08
0101/Մ09

+
+
+

0101/Մ10
0101/Մ11

+
+

0101/Մ15
0101/Մ16
0101/Մ17
0101/Մ18

+

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Բ7

+
+
+

Գ3

+

+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+

+

+

+

Գ2

+

+

+
+

+
+

+

Գ1

+
+

+
+
+

+
+

Բ2

+

+

0101/Մ12
0101/Մ13
0101/Մ14

Բ1

+

+

+

Գ4

Գ5

« ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
1. 1602/Մ01

2. Օտար լեզու-1

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. Գործ. – 4

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,


խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,



ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, զարգացնել
մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալելու դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշելու մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
3. ցուցաբերելու մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. իրականացնելու մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,

2. ներկայացնելու և մեկնաբանելու մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպելու, շարադրելու, հիմնավորելու անձնական կարծիքը, քննարկելու,
բանավիճելու մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
3. գրելու և ներկայացնելու մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,

4. լսելով ընկալելու և վերարտադրելու մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. արդյունավետ օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և
ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի
(CEFR-ի) Բ2 մակարդակին:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. հավաքագրել տեղեկություններ՝ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և ինտերնետում
առկա տվյալներից,
Գ2. ընկալել, զարգացնել և կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական, խմբային և ինքնուրույն աշխատանքներ,
3. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում), իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է բանավոր քննությամբ՝ 20 միավոր առավելագույն գնահատականով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր.
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. John M. Swales, Christine Բ. Feak, “English in Today’s Research World’’ a Writing Guide. The
University of Michigan Press, USA, 2003.
2. John M. Swales and Christine Բ. Feak, “Academic writing for Graduate Students’’, USA, 2000.
3. Alan S. Tussy, R. David Gustafson, “Developmental Mathematics for College Students”, 2002.
4. Jammes Stewart, “Calculus”, (fourth edition), Mc Master University, 1999.
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8. Դասընթացի նպատակն է՝


ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,




ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին, ռազմավարությունը և մարտավարությունը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ցուցաբերելու օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան
(Բ2-C1),
2. նկարագրելու միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքները և պահանջները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գործնականում կատարելու թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների Բ2-C1 մակարակին համապատասխան,

2. արտահայտելու մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր
խոսքով,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. արդյունավետ կիրառելու համակարգչային հմտությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. հավաքագրել տեղեկություններ՝ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և ինտերնետում
առկա տվյալներից,
Գ2. ընկալել, զարգացնել և կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական, խմբային և ինքնուրույն աշխատանքներ,
3. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները:
2. Լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները:
3. Լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը:
4. Միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. DeԲora Philips, “Longman Preparation Course for the TOEFL IԲT”, Longman, 2007.
2. Բruce Rogers, “The Complete Guide for TOEFL IԲT Test Preparation”, Thomson, 2007.
3. Բoston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent
PuԲlishinգ, Platform, 2014.
4. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education, 2012.
5. Pauline Cullen, “The Official CamԲridge Guide to IELTS”, CamԲridge English, 2014.
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2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
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8. Դասընթացի նպատակն է՝

 ուսումնասիրել Ms Office և LaTex փաթեթների հիմնական հնարավորությունները,
 ներկայացնել Mathematica 11 փաթեթը,
 ծանոթացնել Mathematica 11-ի միջավայրում ծրագրավորելու միջոցներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու Ms Office փաթեթի հիմնական հնարավորությունները,
2. ներկայացնելու LaTex խմբագրի առանձնահատկությունները,
3. թվարկելու Mathematica 11 փաթեթի միջավայրում աշխատելու սկզբունքները,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ստեղծելու և ձևավորելու փաստաթղթեր MsWord և LaTex խմբագրերի
միջոցներով;
2. ստեղծելու և մշակելու էլեկտրոնային աղյուսակներ MsExcel միջավայրում,
ստեղծելու տվյալների հենքեր MsAccess միջավայրում և կատարելու հարցումներ,
ստեղծելու լսարանային ցուցադրումներ MsPowerPoint միջավայրում,
3. լուծելու մաթեմատիկական խնդիրներ Mathematica 11 փաթեթի օգնությամբ,
ծրագրավորելու Mathematica 11- ում,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման ծրագրային տարբեր
համակարգերից,
2. աշխատելու տվյալների հենքերի ղեկավարման տարբեր համակարգերում
(MySQL, SQL Server, Oracle և այլ), աշխատելու MatLaԲ միջավայրում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. հավաքագրել տեղեկություններ՝ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և ինտերնետում
առկա տվյալներից,

Գ1. վերլուծել դրված խնդիրները և կատարել համապատասխան եզրահանգումներ,
Գ2. ընկալել, զարգացնել և կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները,
Գ3. արդյունավետ կերպով օգտվել անհրաժեշտ գրականությունից, կատարել
հետազոտություններ և ներկայացնել դրանց արդյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Գործնական պարապմունքներ,
2. Տնային աշխատանք,
3. Ինքնուրույն աշխատանք:
1. 12. Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: Ստուգարքը տեղի է ունենում համակարգչի

միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ms Office փաթեթի կառուցվածքը և հիմնական հնարավորությունները: LaTex խմբագիր:
2. Մաթեմատիկական խնդիրների լուծման եղանակները Mathematica 11 փաթեթի
միջավայրում:
3. Ծրագրավորում Mathematica 11-ում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Ա.Հովակիմյան, Ս Սարգսյան և ուր., «Համակարգչային գրագիտություն»,
Մեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2012, 104 էջ:
2. Helmut Kopka, Patrick W. Daly, “Guide to LaTeX”, 4th Edition, Addison-Wesley
Professional, 2003, 624 pages.
3. С. М. Львовский, “Набор и вёрстка в системе LaTex”, 2003.
4. А.М.Половко, “Mathematica для студента”. СПб., БХВ-Петербург, 2007, 368 стр.
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2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս. – 1, գործ. – 1

6. 1-ին`աշնանային կիսամյակ

7.ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին ծանոթացնել հետազոտությունների պլանավորման հիմնական
դրույթներին,




ներկայացնել ֆակտոր անալիզի և ռեգրեսիայի մոդելների կիրառումն ու մոդելավորումը,
ծանոթացնել մեքենայական ուսուցման հիմնական դրույթներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կատարելու հետազոտությունների պլանավորում տարբեր պրակտիկ խնդիրների համար,
2. կատարելու տվյալների վիճակագրական վերլուծություն և մեկնաբանություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

տվյալների դասակարգման մոդելավորում

2.

կատարելու տվյալների կլաստերիզացիա և ֆիլտրացիա,

3.

կառուցելու կիրառական բնույթի մոդելներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

ստեղծագործաբար կիրառելու դասընթացից ստացած գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. հավաքել տեղեկություններ՝ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և ինտերնետում առկա
տվյալներից,

Ա8. ստացված արդյունքները մշակել, վերլուծել, ձևակերպել և ներկայացնել հոդվածի

տեսքով՝ գոյություն ունեցող պահանջներին համապատասխան,
Գ1. վերլուծել դրված խնդիրները և կատարել համապատասխան եզրահանգումներ,
Գ2. ընկալել, զարգացնել և կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները,
Գ3. արդյունավետ կերպով օգտվել անհրաժեշտ գրականությունից, կատարել
հետազոտություններ և ներկայացնել դրանց արդյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.

ինքնուրույն աշխատանք` համակարգչային ծրագրերով և գրականության
ուսումնասիրմամբ,

3.

գործնական աշխատանքներ՝ օգտագործելով համակարգչային ծրագրեր,

4.

սեմինարներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: Ստուգարքը տեղի է ունենում համակարգչի
միջոցով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
1. Հետազոտությունների պլանավորման հիմունքները:
2. Մեքենայական ուսուցման ներածություն։ Բայեսյան մոտեցում:
3. Դասակարգման գծային մեթոդներ։
4. Կլաստերիզացիա։
5. Չափողականուփյան փոքրացում։ Գլխավոր կոմպոնենտների մեթոդ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Шкляр В.Н., “Планирование эксперимента и обработка результатов”, ТПУ, 2010.
2. Воронцов К.В., “Математические методы обучения по прецендентам”,МФТИ, 2006.
3. P. Harrington, “Machine learning in action”, Manning, 2012.
4. Բ. Lantz, “Machine learning with R”, PACKT, 2013.

1. 0104/Մ16

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ

5. Դաս․ - 2
7. 2 ընթացիկ տուգարք

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 լուսաբանել մաթեմատիկայի հանրահաշվական հիմունքները, բուլյան Ֆունկցիայի
գաղափարը, գործողությունները դրանց հետ, կավարի , գրաֆի գաղափարը։

 ներկայացնել դիսկրետ մաթեմատիկայի տարրերը, անշարժ կետի վերաբերյալ
թեորեմները, իզոմորֆիզմի, Քելիի ,Սթոունի թեորեմները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու բազմությունների օղակի, սիգմա-հանրահաշվի, բուլյան
հանրահաշվի, չափելի ենթաբազմությունների բուլյան հանրահաշվի,
պատահույթների բուլյան հանրահաշվի ներկայացումներն ու հատկություները,
2. ձևակերպելու և ապացուցելու լրիվության թեորեմները, Բրաուեր-Բիրկհոֆի
թեորեմները, Քելիի, Սթոունի թեորեմները,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կառուցելու վերջավոր կավար կամ Բուլյան հանրահաշվի գրաֆը,

2. կառուցելու և պարզեցնելու կոնտակտային սխեմաներ,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. ընտրելու հետազոտման անհրաժեշտ մեթոդներ և համապատասխանեցնելու կոնկրետ
խնդրի հետազոտման համար գոյություն ունեցող մեթոդները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. հավաքել տեղեկություններ՝ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և ինտերնետում առկա
տվյալներից,

Ա8. ստացված արդյունքները մշակել, վերլուծել, ձևակերպել և ներկայացնել հոդվածի
տեսքով՝ գոյություն ունեցող պահանջներին համապատասխան,
Գ1. վերլուծել դրված խնդիրները և կատարել համապատասխան եզրահանգումներ,
Գ2. ընկալել, զարգացնել և կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները,
Գ3. արդյունավետ կերպով օգտվել անհրաժեշտ գրականությունից, կատարել
հետազոտություններ և ներկայացնել դրանց արդյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.

ինքնուրույն աշխատանք։

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ ստուգարք. անցկացվում է գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր առավելագույն
գնահատականով,
2. 2-րդ ընթացիկ ստուգարք. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 10 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Բուլյան ֆունկցիաներ, գործողություններ բուլյան ֆունկցիաների հետ, լրիվության
թեորեմներ։
2. Գրաֆներ, իզոմորֆիզմ,գործողություններ հարաբերությունների հետ:
3. Մասնակի կարգ, անշարժ կետի վերաբերյալ թեորեմներ։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. D. Lau, “Function algeԲras on finite sets”, Springer, 2006.
2. G. Gratzer, “Lattice Theory: Foundation”, Springer Բasel AG, 2011.
3. Davey, Բ.A., Priestley, H. A., “Introduction to Lattices and Order”, CamԲridge University
Press, 2002.
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2. Բազիսներ բանախյան տարածություններում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. Դաս. - 2
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել բանախյան տարածություններում պայմանական և ոչ
պայմանական բազիսների ընդհանուր հատկություններին,
 ներկայացնել տարբեր ֆունկցիոնալ տարածություններում բազիսության հայտանիշներ,
 բերել բազիսների օրինակներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

նկարագրելու բազիսներ ընդհանուր բանախյան տարածություններում,

2.

սահմանելու Պելիի ֆունկցիան և թվարկելու նրա հատկությունները,

3.

ներկայացնելու Հաարի, Շաուդերի և Ֆրանկլինի համակարգերը որպես բազիսներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կիրառելու դասական բազիսների ուսումնասիրության որոշ մեթոդներ,

2.

հետազոտելու բազիսներին առընչվող այլ խնդիրներ,

3.

օգտագործելու այս դասընթացից ձեռք բերված գիտելիքները հարակից այլ դասընթացներ
ուսումնասիրելիս:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնել եռանկյունաչափական և օրթոգոնալ շարքերի, սինգուլյար ինտեգրալների
տեսության հիմունքները, նկարագրել բազիսներ ընդհանուր բանախյան տարածություններում և
նրանց հատկությունները,
Ա7. հավաքել տեղեկություններ՝ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և ինտերնետում առկա
տվյալներից,
Բ2. կառուցել վեյվլետ բազիսներ և կիրառել դրանք ազդանշանների մշակման տեսությունում,
Բ6. ուսումնասիրել որոշ ֆունկցիաների Ֆուրյեի շարքերի զուգամիտությունը,
Գ2. ընկալել, զարգացնել և կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.

ինքնուրույն աշխատանք` բանավոր ներկայացնելու ձևով,

3.

կոնսուլտացիաներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. դասընթացն ավարտվում է եզրափակիչ քննությունով. անցկացվում է բանավոր հարցում՝

20 միավոր առավելագույն գնահատականով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
որոնցից առաջին երկուսը` 6 միավոր, իսկ վերջինը` 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բազիսներ ընդհանուր բանախյան տարածություններում:
2. Բազիսների առանձնահատկությունները ֆունկցիոնալ տարածություններում:

3. Հաարի համակարգ:
4. Շաուդերի և Ֆրանկլինի համակարգեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Б. С. Кашин, А. А. Саакян, “Ортогональные ряды”, Москва, Наука, 1999.
2. V. Kadets, “The Haar system in L1 is monotonically Բoundedly complete”, Mat. Fiz. Anal.
Geom. 12 (2005), no. 1, 103–106.
3. V. Temlyakov, “Greedy approximation”. CamԲridge Monographs on Applied and Computational
Mathematics, 20. CamԲridge University Press, CamԲridge, 2011.
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2. Կրեյն-Միլմանի թեորեմը և նրա կիրառությունները

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս. - 2

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ քննություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 նկարագրել ուռուցիկ կոմպակտ բազմությունը իր էքստրեմալ կետերի միջոցով,



կիրառել նշված նկարագրությունը մոտարկման խնդիրներում լիովին մոնոտոն
ֆունկցիաների տեսությունում,
օգտագործել նշված նկարագրությունը մաթեմատիկական տնտեսագիտության
խնդիրներում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ձևակերպելու և ապացուցելու Կրեյն-Միլմանի թեորեմը,

2.

ձևակերպելու և ապացուցելու Սթոուն-Վայերշտրասի թեորեմը և Բերնշտեյնի թեորեմը
լիովին մոնոտոն ֆունկցիաների վերաբերյալ, կիրառելու Կրեյն-Միլմանի թեորեմը գծային
ծրագրավորման խնդիրներում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կառուցելու կոնկրետ ուռուցիկ կոմպակտ բազմությունների համար էքստրեմալ կետերի
բազմությունը, լուծելու գծային ծրագրավորման կոնկրետ խնդիրներ, մասնավորապես
տրանսպորտի խնդիրը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

կիրառելու ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները հարակից բնագավառներում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. հավաքել տեղեկություններ՝ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և ինտերնետում առկա

տվյալներից,
Ա8. ստացված արդյունքները մշակել, վերլուծել, ձևակերպել և ներկայացնել հոդվածի տեսքով՝
գոյություն ունեցող պահանջներին համապատասխան,
Գ1. վերլուծել դրված խնդիրները և կատարել համապատասխան եզրահանգումներ,
Գ2. ընկալել, զարգացնել և կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները,
Գ3. արդյունավետ կերպով օգտվել անհրաժեշտ գրականությունից, կատարել
հետազոտություններ և ներկայացնել դրանց արդյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.

գործնական պարապունքներ,

3.

սեմինարներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. դասընթացն ավարտվում է եզրափակիչ քննությունով. անցկացվում է բանավոր հարցում՝
20 միավոր առավելագույն գնահատականով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
որոնցից առաջին երկուսը` 6 միավոր, իսկ վերջինը` 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գծային ուռուցիկ տոպոլոգիական տարածություններ:
2. Կրեյն-Միլմանի թեորեմը:
3. Սթոուն-Վայերշտրասի թեորեմը, Բերնշտեյնի թեորեմը:
4. Կիրառություններ գծային ծրագրավորման խնդիրներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. У. Рудин, “Функциональный анализ”, Лань, Москва, 2005.
2. С. А. Ашманов, “Линейное программирование”, Наука, Москва, 1981.
3. И. Л. Акулич, “Математичское программирование в примерах и задачах”, Лань, Москва,
2011.
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2. Մաթեմատիկական համակարգչային փաթեթներ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. Դաս. -2, գործ.-2
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսումնասիրել MatLaԲ ծրագրային փաթեթը,
 սովորեցնել լուծել մաթեմատիկական խնդիրներ՝ օգտագործելով MatLaԲ փաթեթը,
 կիրառել վերջինս մասնագիտական խնդիրներ լուծելիս:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հասկանալու, գրելու MatLaԲ ծրագրային լեզվով կոդեր, տվյալների մուտքագրում
2. կատարելու տվյալների նկարագրական վերլուծություն և գրաֆիկական արտապատկերում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.

գրելու MatLaԲ լեզվով ֆունկցիաներ և կառուցել գրաֆիկներ

2. հաշվարկելու մեծ ծավալով մատրիցներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

աշխատելու MatLaԲ-ի որոշ փաթեթներով` PDE ToolԲox, Optimization ToolԲox, Curve
Fitting ToolԲox, Statistics ToolԲox…

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. հավաքել տեղեկություններ՝ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և ինտերնետում առկա
տվյալներից,
Ա8. ստացված արդյունքները մշակել, վերլուծել, ձևակերպել և ներկայացնել հոդվածի տեսքով՝
գոյություն ունեցող պահանջներին համապատասխան,
Գ1. վերլուծել դրված խնդիրները և կատարել համապատասխան եզրահանգումներ,
Գ2. ընկալել, զարգացնել և կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները,
Գ3. արդյունավետ կերպով օգտվել անհրաժեշտ գրականությունից, կատարել
հետազոտություններ և ներկայացնել դրանց արդյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.

գործնական պարապմունքներ,

3.

սեմինարներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 1, 2, 2
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը անցկացվում է բանավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 1, 2, 2
միավոր Միավորների քայլը 0,5 է:
1. Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ընդհանուր տեղեկություններ MatLaԲ ծրագրային փաթեթի վերաբերյալ:
2. MatLaԲ-ի պարզագույն քերականությունը. արտահայտություններ, հաստատուններ:
3. Աշխատանք մատրիցների հետ. m ֆայլերի ստեղծում. սցենարներ և ֆունկցիաներ:
4. Տվյալների ներմուծումը և գրաֆիկական արտածումը :
5. Ծրագրավորման հիմնական տարրեր՝ օպերատորներ, ցիկլեր:
6. Ծանոթություն MatLaԲ-ի որոշ փաթեթների հետ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Timothy A. Davis, “MATLAԲ Primer”, Eighth Edition, CRC Press, 2010.
2. Stormy Attaway, “MatlaԲ: A Practical Introduction to Programming and ProԲlem Solving”,
Բutterworth-Heinemann, 3rd Ed., 2013.
3. Cleve Բ. Moler, “Numerical computing with MATLAԲ”, SIAM, 2010.
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Անալիտիկ ֆունկցիաների բանախյան տարածություններ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս. - 2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ քննություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ ձևավորել կոմպլեքս անալիզի որոշ տեսական հարցերի ընդհանրական
բնույթը, ուսումնասիրել Ֆուրյեի շարքերի Ֆեյերի միջինների հատկությունները,


ներկայացնել Սեգիոյի, Ռիսի և Ֆատուի թեորեմների ապացույցները, ֆակտորիզացիայի
տեսությունը,



ուսումնասիրել Հարդիի տարածությունները շրջանում և կիսահարթությունում,
ապացուցել Կարլեսոնի ներդրման թեորեմը և որոշ ինտերպոլիացիոն թեորեմներ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ուսումնասիրելու Ֆուրյեի շարքերի ընդհանուր հատկությունները,

2. ներկայացնելու Հարդիի տարածությունները, ձևակերպել և ապացուցել որոշ ներկայացման
թեորեմներ,
3. ապացուցելու միակության թեորեմներ անալիտիկ ֆունկցիաների դասերում,
4. օգտագործելու Բլյաշկեի արտադրյալները և նրաց հատկությունները,
5. ներկայացնելու ընդհանրացված ինտերպոլիացիոն հաջորդականություններ,
6. նկարագրելու ռացիոնալ ֆունկցիաների բազիսության հարցեր Հարդիի
տարածություններում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

ձևակերպելու և ապացուցելու միակության թեորեմներ անալիտիկ ֆունկցիաների
դասերում,

2. գտնելու գործնականում հանդիպող ֆունկցիաների Ֆուրյեի շարքերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա7. հավաքել տեղեկություններ՝ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և
ինտերնետում առկա տվյալներից,
Բ1. Ուսումնասիրել եզրային խնդիրներ անալիտիկ ֆունկցիաների դասերում,
Բ4. ուսումնասիրել ինտերպոլացիոն հաջորդականություններ շրջանում և կիսահարթությունում,

Գ2. ընկալել, զարգացնել և կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները,
Գ3. արդյունավետ կերպով օգտվել անհրաժեշտ գրականությունից, կատարել
հետազոտություններ և ներկայացնել դրանց արդյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.

ինքնուրույն աշխատանք՝ բանավոր ներկայացմամբ,

3.

սեմինարների անցկացում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. դասընթացն ավարտվում է եզրափակիչ քննությունով. անցկացվում է բանավոր հարցում՝
20 միավոր առավելագույն գնահատականով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
որոնցից առաջին երկուսը` 6 միավոր, իսկ վերջինը` 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
1. Ինտեգրելի ֆունկցիաների, չափերի Ֆուրիեի շարքերը և նրանց հատկությունները:
2. Անալիտիկ և հարմոնիկ ֆունկցիաներ, ներկայացման թեորեմներ:
3. Հարդիի տարածություններ, Բերգմանի տիպի տարածություններ:
4. Ռիս եղբայրների, Կարլեմանի, Ֆատուի թեորեմները:

5. Կարլեսոնի թեորեմը շրջանում և կիսահարթությունում:
6. Ազատ ինտերպոլացիայի խնդիրը միավոր շրջանում և կիսահարթությունում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Гофман К., “Банаховы пространства аналитических функций”, Москва, 1975.
2. Гарнет Дж., “Ограниченные аналитические функции”, Москва, 1984.
3. Айрапетян Г. М., “Задача свободной интерполяциии базисности одной системы
рациональных функции в весовых пространствах Харди”, Известия НАН Армении,
Математика, N 44, 63-83, 2009.

1. 0101/Մ05

2. Օրթոգոնալ շարքեր

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս. - 2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին ծանոթացնել ընդհանուր օրթոգոնալ համակարգերի նախնական
հատկությունների հետ,



ներկայացնել Հաարի, Ռադեմախերի, Շաուդերի և Ֆրանկլինի համակարգերի հիմնական
հատկությունները,



ծանոթացնել ընդհանուր օրթոգոնալ շարքերի զուգամիտության դասական արդյունքների
հետ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

նկարագրելու ընդհանուր օրթոգոնալ համակարգերը,

2.

ներկայացնելու Հաարի, Ռադեմախերի և Ուոլշի համակարգերը և նրանց հիմնական
հատկությունները,

3.

սահմանելու Շաուդերի և Ֆրանկլինի համակարգերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կիրառելու դասական և ընդհանուր օրթոգոնալ համակարգերով շարքերի
ուսումնասիրության որոշ մեթոդներ,

2.

հետազոտելու օրթոգոնալ շարքերին առընչվող այլ խնդիրներ,

3.

կիրառելու այս դասընթացից ձեռք բերած գիտելիքները հարակից այլ դասընթացներ
ուսումնասիրելու համար:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա2. ներկայացնել եռանկյունաչափական և օրթոգոնալ շարքերի, սինգուլյար
ինտեգրալների տեսության հիմունքները, նկարագրել բազիսներ ընդհանուր բանախյան
տարածություններում և նրանց հատկությունները,
Ա7. հավաքել տեղեկություններ՝ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և
ինտերնետում առկա տվյալներից,
Ա8. ստացված արդյունքները մշակել, վերլուծել, ձևակերպել և ներկայացնել հոդվածի
տեսքով՝ գոյություն ունեցող պահանջներին համապատասխան,
Բ6. ուսումնասիրել որոշ ֆունկցիաների Ֆուրյեի շարքերի զուգամիտությունը,
Գ3. արդյունավետ կերպով օգտվել անհրաժեշտ գրականությունից, կատարել
հետազոտություններ և ներկայացնել դրանց արդյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.

ինքնուրույն աշխատանք` բանավոր ներկայացնելու ձևով,

3.

կոնսուլտացիաներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. դասընթացն ավարտվում է եզրափակիչ քննությունով. անցկացվում է բանավոր հարցում՝
20 միավոր առավելագույն գնահատականով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
որոնցից առաջին երկուսը` 6 միավոր, իսկ վերջինը` 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ընդհանուր օրթոգոնալ համակարգեր:
2. Ռադեմախերի և Հաարի համակարգերը:
3. Ուոլշի համակարգը:
4. Շաուդերի և Ֆրանկլինի համակարգերը:
5. Ընդհանուր օրթոգոնալ շարքերի համարյա ամենուրեք զուգամիտությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Б. С. Кашин, А. А. Саакян, “Ортогональные ряды”, Москва, Наука, 1999.
2.

С. Качмаж, Г. Штейнгауз, “Теория ортогональных рядов”, 1958.

3.

Zigmund, Antoni, RoԲert A. ed., “Trigonometric series. Vol. I, II”, CamԲridge Mathematical

LiԲrary (3rd ed.), CamԲridge University Press, ISԲN 978-0-521-89053-3, MR 1963498, 2002.

1.0101/Մ06

2. Հատուկ ֆունկցիաներ և դասական
3. 3 ECTS
օրթոգոնալ բազմանդամներ
կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. Դաս. - 2
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին սովորեցնել դասական օրթոգոնալ բազմանդամների և հատուկ
ֆունկցիաների տեսությունների սկզբունքները,
 ձևավորել օրթոգոնալ բազմանդամների և հատուկ ֆունկցիաների հետ աշխատելու
հմտություններ,
 ծանոթացնել օրթոգոնալ բազմանդամներով ֆունկցիաների վերլուծման մեթոդներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

սահմանելու և ներկայացնելու գամմա, բետտա, փսի ֆունկցիաները,

2.

նկարագրելու դասական օրթոգոնալ բազմանդամներ,

3.

հատուկ ֆունկցիաներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կիրառելու գամմա, բետտա, փսի, հիպերերկրաչափական ֆունկցիաների հետ աշխատելու
մեթոդներ,

2.

օրթոգոնալ բազմանդամների կառուցման մեթոդներ,

3.

հատուկ ֆունկցիաների կառուցման մեթոդներ,

4.

օգտագործելու օրթոգոնալ բազմանդամներով ֆունկցիաների վերլուծման մեթոդներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

կիրառելու օրթոգոնալ բազմանդամների և հատուկ ֆունկցիաների տեսությունների
սկզբունքները անալիզի այլ բաժիններում:

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա3. նկարագրել հատուկ ֆունկցիաներ և դասական օրթոգոնալ բազմանդամներ,
Ա7. հավաքել տեղեկություններ՝ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և
ինտերնետում առկա տվյալներից,
Գ1. վերլուծել դրված խնդիրները և կատարել համապատասխան եզրահանգումներ,
Գ2. ընկալել, զարգացնել և կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները,
Գ3. արդյունավետ կերպով օգտվել անհրաժեշտ գրականությունից, կատարել
հետազոտություններ և ներկայացնել դրանց արդյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.

ինքնուրույն աշխատանք՝ բանավոր ներկայացնելու ձևով,

3.

սեմինարներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. դասընթացն ավարտվում է եզրափակիչ քննությունով. անցկացվում է բանավոր հարցում՝
20 միավոր առավելագույն գնահատականով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
որոնցից առաջին երկուսը` 6 միավոր, իսկ վերջինը` 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գամմա, բետտա, փսի ֆունկցիաներ:
2. Օրթոգոնալ բազմանդամներ:
3. Հատուկ ֆունկցիաներ և կիրառություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Никифоров А. Ф., Уваров В. Б., “Основы теории специальных функций”, М., Наука,
1974.
2. Маркушевич А. И., “Теория аналитических функций”, т. 2, М., Наука, 1968.
3.

Suetin, P. K., "Classical orthogonal polynomials", in Hazewinkel, Michiel, Encyclopedia of
Mathematics, Springer, ISԲN 978-1-55608-010-4, 2001.
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2. Սինգուլյար ինտեգրալների տեսություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. Դաս. - 2
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ներկայացնել մաքսիմալ ֆունկցիայի և Հիլբերտի ձևափոխության տարբեր
գնահատականներ,
 ծանոթացնել սինգուլյար ինտեգրալների ուսունասիրության համար անհրաժեշտ մի շարք
մեթոդների հետ,
 ներկայացնել այս տեսության կիրառության ոլորտները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. գրելու մաքսիմալ ֆունկցիայի գնահատականներ,
2. բացատրելու Հիլբերտի ձևափոխության գոյությունը և տարբեր գնահատականներ,
3. ներկայացնելու Հիլբերտի ձևափոխության որոշ կիրառություններ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կիրառելու ընդհանուր ինտեգրալ օպերատորների նորմերի գնահատման մեթոդները,

2.

օգտագործելու այդ մեթոդները տեսության այլ խնդիրների հետազոտման մեջ,

3.

ուսումնասիրելու խնդիրներ այլ հարակից դասընթացներից:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա2. ներկայացնել եռանկյունաչափական և օրթոգոնալ շարքերի, սինգուլյար
ինտեգրալների տեսության հիմունքները, նկարագրել բազիսներ ընդհանուր բանախյան
տարածություններում և նրանց հատկությունները,
Ա7. հավաքել տեղեկություններ՝ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և
ինտերնետում առկա տվյալներից,
Ա8. ստացված արդյունքները մշակել, վերլուծել, ձևակերպել և ներկայացնել հոդվածի տեսքով՝
գոյություն ունեցող պահանջներին համապատասխան,
Բ5. հաշվել որոշ ֆունկցիաների սինգուլյար ինտեգրալ ձևափոխություններ,

Գ1. վերլուծել դրված խնդիրները և կատարել համապատասխան եզրահանգումներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. ինքնուրույն աշխատանք` բանավոր ներկայացնելու ձևով,
3. կոնսուլտացիաներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. դասընթացն ավարտվում է եզրափակիչ քննությունով. անցկացվում է բանավոր հարցում՝
20 միավոր առավելագույն գնահատականով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
որոնցից առաջին երկուսը` 6 միավոր, իսկ վերջինը` 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մաքսիմալ ֆունկցիա:

2. Ընդհանուր կորիզներով օպերատորների նորմերի գնահատականներ:
3. Հիլբերտի ձևափոխություն և կիրառություններ:
4. ԲMO տարածություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

М. Гусман, “Дифференцирование интегралов в Rn”, Москва, Мир, 1978.
Дж. Гарнетт, “Ограниченные аналитические функции”, Москва, Мир, 1984.
A. Torchinsky, “Real-variaԲle methods in harmonic analysis”, Academic Press, 1986.
F. Dai, Y. Xu, “Approximation theory and harmonic analysis on spheres and Բalls”,
Springer, 2013.
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2. Ամբողջ և մերոմորֆ ֆունկցիաներ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. Դաս. - 4
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել ամբողջ և մերոմորֆ ֆունկցիաների տեսության մեթոդներին,
 ամբողջ ֆունկցիաների աճերի դասակարգմանը,


սովորեցնել մերոմորֆ ֆունկցիաների հավասարակշռության օրենքները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

դասակարգելու ամբողջ ֆունկցիաներն ըստ աճի արագությունների,

2.

վերլուծելու ամբողջ ֆունկցիաները անվերջ արտադրյալի,

3.

որոշելու հայտնի մերոմորֆ ֆունկցիաների բնութագրիչները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գտնելու ամբողջ ֆունկցիայի կարգն ու տիպը,

2.

վերլուծելու տարրական ամբողջ ֆունկցիաները անվերջ արտադրյալի,

3.

վերլուծելու մերոմորֆ ֆունկցիաները պարզ կոտորակների,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

սովորած մեթոդները օգտագործելու հարակից բնագավառներում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա1. ներկայացնել ամբողջ և մերոմորֆ ֆունկցիաների, անալիտիկ ֆունկցիաների
երկրաչափական տեսության հիմունքները,
Ա7. հավաքել տեղեկություններ՝ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և
ինտերնետում առկա տվյալներից,
Ա8. ստացված արդյունքները մշակել, վերլուծել, ձևակերպել և ներկայացնել հոդվածի տեսքով՝
գոյություն ունեցող պահանջներին համապատասխան,
Բ3. կատարել մոտավորություններ կոմպլեքս տիրույթում,

Գ2. ընկալել, զարգացնել և կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները,
Գ3. արդյունավետ կերպով օգտվել անհրաժեշտ գրականությունից, կատարել
հետազոտություններ և ներկայացնել դրանց արդյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
մասնակցություն դասապրոցեսին,
2.

խնդիրների քննարկումներ և լուծումներ,

3.

մասնակցություն սեմինար պարապմունքներին:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 1, 2, 2
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը անցկացվում է բանավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 1, 2, 2
միավոր Միավորների քայլը 0,5 է:
3. Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ամբողջ ֆունկցիաների կարգը և տիպը:
2. Ամբողջ ֆունկցիաների վերլուծումը անվերջ արտադրյալի:
3. Պոյայի թեորեմը և կիրառությունները:
4. Մերոմորֆ ֆունկցիաների վերլուծումը պարզ կոտորակների:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Levin Բ.Ya., “Lectures on entire functions”, AMS, 1996.
2.

Маркушевич А. И., “Теория аналитических функций”, т.II, 2009.

3.

Абанин А. В., Калиниченко Л. И., “Целые функции”, Ростов, 2007.
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2. Բազմաչափ կոմպլեքս անալիզ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. Դաս. – 4ժ.
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ ձևավորել մի քանի կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների
հետազոտման հիմունքները,
 սովորեցնել n-չափանի կոմպլեքս տարածության պարզագույն տիրույթների հետազոտման
մեթոդները,
 ծանոթացնել միաչափ և բազմաչափ կոմպլեքս անալիզի հիմնական տարբերությունների
հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. C n տարածության տարբեր տիպի տիրույթների համար կառուցելու նրանց հոլոմորֆ
ընդլայնումը և հոլոմորֆության թաղանթը,
2. որոշելու՝ հանդիսանում է, արդյոք, տվյալ տիրույթը որևէ անալիտիկ ֆունկցիայի համար
հոլոմորֆության տիրույթ, թէ ունի հոլոմորֆ ընդլայնում,
3. կիրառելու գիտելիքները C n տարածության տիրույթների տարբեր տեսակի ուռուցիկությունը
ուսումնասիրելիս,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

ներկայացնելու հոլոմորֆ ֆունկցիաները ինտեգրալային բանաձևի միջոցով,

2.

վերականգնելու հոլոմորֆ ֆունկցիան ըստ նրա իրական մասի,

3.

տվյալ աստիճանային կամ Հարտոգսի շարքերի համար կառուցելու նրանց բացարձակ
զուգամիտության տիրույթը,

4.

որոշ տիրույթների համար կառուցելու համապատասխան Շիլովի եզրը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա5. ներկայացնել բազմաչափ կոմպլեքս անալիզի և պոտենցիալի տեսության
հիմունքները,
Ա7. հավաքել տեղեկություններ՝ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և
ինտերնետում առկա տվյալներից,
Բ3. կատարել մոտավորություններ կոմպլեքս տիրույթում,

Գ1. վերլուծել դրված խնդիրները և կատարել համապատասխան եզրահանգումներ,
Գ3. արդյունավետ կերպով օգտվել անհրաժեշտ գրականությունից, կատարել
հետազոտություններ և ներկայացնել դրանց արդյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.

ինքնուրույն աշխատանք՝ բանավոր ներկայացնելու միջոցով,

3.

սեմինարներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 1, 2, 2
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը անցկացվում է բանավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 1, 2, 2
միավոր Միավորների քայլը 0,5 է:
3. Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. C n տարածության կառուցվածքը, պարզագույն տիրույթները C n -ում (գունդ, պոլիդիսկ,
Ռեյնհարդի և Հարտոգսի տիրույթներ, շրջանաձև և խողովակաձև տիրույթներ):
2. Բազմաչափ կոմպլեքս անալիզում օգտագործվող տարբեր տեսակի շարքեր
(աստիճանային շարքեր, Լորանի և Հարտոգսի շարքեր, շարքեր ըստ համասեռ
բազմանդամների):

3. Հոլոմորֆ ֆունկցիաներ, Հարտոգսի թեորեմը: Հոլոմորֆ ֆունկցիաների հիմնական
հատկությունները:
4. Հոլոմորֆ ֆունկցիաների զրոները, Վայերշտրասի նախապատրաստական թեորեմը:
Գաղափար անալիտիկ բազմությունների մասին:
5. Անալիտիկ շարունակություն, շարունակություն եզրի շրջակայքից: Բոխների և Հարտոգսի
թեորեմները:
6. Պլյուրիհարմոնիկ ֆունկցիաներ, հոլոմորֆ ֆունկցիայի վերականգնումը ըստ նրա իրական
մասի:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Steven G. Krantz, “Function theory of several complex variaԲles”, AMS Chelsea PuԲlishing, 2000.
2. Б. В. Шабат, “Введение в Комплексный Анализ”, Наука, Москва, 1985.
3. Ա. Ի. Պետրոսյան, «Բազմաչափ կոմպլեքս անալիզի հիմունքները», ԵՊՀ
հրատարակչություն, Երևան, 2007.
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2. Եզրային խնդիրներ անալիտիկ ֆունկցիաների
ընդհանրացված դասերում

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս. - 2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ քննություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ ձևավորել կոմպլեքս անալիզի որոշ տեսական հարցերի ընդհանրական



բնույթը,
ուսումնասիրել Ռիմանի եզրային խնդիրը ֆունկցիոնալ տարածություններում,
ուսումնասիրել սինգուլյար ինտեգրալներ և սինգուլյար ինտեգրալ հավասարումներ,
եզրային խնդիրներ պոլիանալիտիկ ֆունկցիաների դասում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու սինգուլյար ինտեգրալների տեսությունը և նրանց հատկությունները
2. Ռիմանի եզրային խնդիրը ինտեգրելի ֆունկցիաների տարածություններում,
3. Ռիմանի եզրային խնդիրը անընդհատ ֆունկցիաների և չափերի տարածություններում,
4. սահմանելու և հետազոտելու եզրային խնդիրներ կշռային տարածություններում,
5. հետազոտելու եզրային խնդիրներ բիանալիտիկ և պոլիանալիտիկ ֆունկցիաների դասերում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
1.

լուծելու եզրային խնդիրներ, որոնց գործակիցը ռացիոնալ ֆունկցիա է,

2.

տրված ֆունկցիաների համար հաշվելու այդ ֆունկցիաների Կոշիի տիպի ինտեգրալը,

3.

ուսումնասիրելու եզրային խնդիրներ կիսահարթությունում և պոլիանալիտիկ
ֆունկցիաների դասում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա7. հավաքել տեղեկություններ՝ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և
ինտերնետում առկա տվյալներից,
Ա8. ստացված արդյունքները մշակել, վերլուծել, ձևակերպել և ներկայացնել հոդվածի տեսքով՝
գոյություն ունեցող պահանջներին համապատասխան,
Բ1. ուսումնասիրել եզրային խնդիրներ անալիտիկ ֆունկցիաների դասերում,
Բ5. հաշվել որոշ ֆունկցիաների սինգուլյար ինտեգրալ ձևափոխություններ,

Գ1. վերլուծել դրված խնդիրները և կատարել համապատասխան եզրահանգումներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.

ինքնուրույն աշպխատանք՝ բանավոր ներկայացնելու միջոցով,

3.

սեմինարներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. դասընթացն ավարտվում է եզրափակիչ քննությունով. անցկացվում է բանավոր հարցում՝
20 միավոր առավելագույն գնահատականով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
որոնցից առաջին երկուսը` 6 միավոր, իսկ վերջինը` 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
1. Կոշիի տիպի ինտեգրալ և նրա հատկությունները:
2. Ռիմանի եզրային խնդիրը, երբ գործակիցը պատկանում է Հյոլդերի դասին:
3. Ռիմանի եզրային խնդիրը, երբ գործակիցը կտոր առ կտոր Հյոլդերի դասին պատկանող
ֆունկցիա է:
4. Ռիմանի եզրային խնդիրը, երբ եզրային պայմանը հասկացվում է L(d)

իմաստով:

5. Եզրային խնդիրներ պոլիանալիտիկ ֆունկցիաների դասում, երբ եզրային պայմանը
հասկացվում է ընդհանրացված իմաստով:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Гахов Ф.Д., “Краевые задачи”, Москва, 1963.
2. Мусхелишвили Н.И., “Сингулярные интегралные уравнения”, 1968.
3. Բաբայան Ա.Հ., Հայրապետյան Հ.Մ., «Եզրային խնդիրներ էլիպսական
հավասարումների համար», 2005:
4. Айрапетян Г. М., “Задача Дирихле в пространствах с весом”, Известия НАН
Арении, Математика, 36, N 3, 12-35, 2001.
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2. Մերոմորֆ ֆունկցիաների արժեքների բաշխման տեսություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. Դաս. - 2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին սովորեցնել մերոմորֆ ֆունկցիաների արժեքների բաշխման տեսության
սկզբունքները,


ձևավորել մերոմորֆ ֆունկցիաների արժեքների բաշխման տեսությունում Ֆուրյեի
շարքերի մեթոդով աշխատելու հմտություններ,



ծանոթացնել մերոմորֆ ֆունկցիաների արժեքների բաշխման տեսության մեջ Ֆուրյեի
ձևափոխությունների մեթոդին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու հավասարակշռության բանաձևեր,

2.

մերոմորֆ ֆունկցիաների վարքը բնութագրող մեծություններ,

3.

նկարագրելու մերոմորֆ ֆունկցիայի աճի կապը զրոների և բևեռների բաշխման հետ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կիրառելու մերոմորֆ ֆունկցիաների արժեքների բաշխման տեսության մեթոդներ,

2.

մերոմորֆ ֆունկցիաների ներկայացման մեթոդներ,

3.

Ֆուրյեի շարքերի մեթոդ,

4.

Ֆուրյեի ձևափոխությունների մեթոդ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

օգտագործելու մերոմորֆ ֆունկցիաների տեսության մեջ Ֆուրյեի շարքերի և
ձևափոխությունների կիրառման մեթոդները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա1. ներկայացնել ամբողջ և մերոմորֆ ֆունկցիաների, անալիտիկ ֆունկցիաների
երկրաչափական տեսության հիմունքները,
Ա6. նկարագրել մերոմորֆ ֆունկցիաների արժեքների բաշխումը,
Ա7. հավաքել տեղեկություններ՝ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և
ինտերնետում առկա տվյալներից,
Ա8. ստացված արդյունքները մշակել, վերլուծել, ձևակերպել և ներկայացնել հոդվածի տեսքով՝
գոյություն ունեցող պահանջներին համապատասխան,

Գ1. վերլուծել դրված խնդիրները և կատարել համապատասխան եզրահանգումներ,
Գ2. ընկալել, զարգացնել և կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.

ինքնուրույն աշխատանք՝ բանավոր ներկայացնելու ձևով,

3.

սեմինարներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. դասընթացն ավարտվում է եզրափակիչ քննությունով. անցկացվում է բանավոր հարցում՝
20 միավոր առավելագույն գնահատականով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
որոնցից առաջին երկուսը` 6 միավոր, իսկ վերջինը` 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է):

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հավասարակշռության բանաձևեր:
2. Մերոմորֆ ֆունկցիաների աճի բնութագրում:
3. Ֆուրյեի շարքերի և ձևափոխությունների մեթոդները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Сергей Славянов, Вольфганг Лай, “Специальные функции: Единая теория, основанная на
анализе особенностей”, Санкт-Петербург, 2002.
2. Carlo Viola, “An Introduction to Special Functions”, Springer, 2016.
3. Jianhua Zheng, “Value DistriԲution of Meromorphic Functions”, Springer, 2011.
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2. Հավասարաչափ բաշխված հաջորդականություններ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. Դաս. - 2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել թվային հաջորդականությունների հավասարաչափ
բաշխվածության մի շարք հայտանիշների հետ,



ներկայացնել հաջորդականությունների շեղման որոշ գնահատականներ,
ցույց տալ դրանց դերը թվային ինտեգրման խնդիրներում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ձևակերպելու և ապացուցելու հաջորդականությունների հավասարաչափ բաշխվածության
հիմնական հայտանիշները,
2. ներկայացնելու եռանկյունաչափական գումարները հավասարաչափ բաշխված
հաջորդականությունների ուսումնասիրության մեջ,
3. նկարագրելու շեղումը և քննարկելու թվային ինտեգրումը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

լուծելու հավասարաչափ բաշխվածությանը առընչվող խնդիրներ,

2.

կիրառելու եռանկյունաչափական գումարների մեթոդը,

3.

լուծելու թվային ինտեգրման խնդիրներ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա4. ներկայացնել հավասարաչափ բաշխված հաջորդականությունների
հատկություններն ու կիրառությունները,
Ա7. հավաքել տեղեկություններ՝ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և
ինտերնետում առկա տվյալներից,
Գ1. վերլուծել դրված խնդիրները և կատարել համապատասխան եզրահանգումներ,
Գ2. ընկալել, զարգացնել և կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները,
Գ3. արդյունավետ կերպով օգտվել անհրաժեշտ գրականությունից, կատարել
հետազոտություններ և ներկայացնել դրանց արդյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.

գործնական աշխատանք գրքային խնդիրների շուրջ,

3.

կոնսուլտացիաներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. դասընթացն ավարտվում է եզրափակիչ քննությունով. անցկացվում է բանավոր հարցում՝
20 միավոր առավելագույն գնահատականով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
որոնցից առաջին երկուսը` 6 միավոր, իսկ վերջինը` 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հաջորդականությունների հավասարաչափ բաշխվածության հիմնական հայտանիշները:
2. Հավասարաչափ բաշխված հաջորդականությունների տարբեր օրինակներ և դասեր:
3. Հաջորդականության շեղման գաղափարը:
4. Թվային ինտեգրման գնահատականներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Л. Кейперс, Г. Нидеррейтер, “Равномерное распределение последовательностей”, Москва,
Наука, 1985.
2.
O. Strauch, S. PoruԲsky, “DistriԲution of Sequences”: A Samplier, Europ. Verlag der
Wissenschaften, 2005.
3.
William Բosch, “Functions That Preserve the Uniform DistriԲution of Sequences”, transactions of
the american mathematical society Volume 307, NumԲer 1, 1988.
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2. Միջարկման տեսությունը և որոշ կիրառություններ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. Դաս. - 2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել միջարկման բանաձևերի,

3. 3 ECTS
կրեդիտ




մնացորդային անդամի տարբեր տեսքերի,
բազմապատիկ միջարկման խնդիրների հետ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու Նյուտոնի և Լագրանժի շարքերի հատկություները,
2. միջարկման բանաձևերի օգնությամբ լուսաբանելու մոտավորության որոշ խնդիրներ,
3. դասակարգելու միջարկման խնդիրները կոմպլեքս տիրույթներում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

ֆունկցիաները վերլուծելու Նյուտոնի և Լագրանժի շարքերի,

2.

գրելու Էրմիտի բանաձևերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. միջարկման մեթոդներով հաշվարկելու և գնահատելու որոշ կիրառական խնդիրներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա7. հավաքել տեղեկություններ՝ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և
ինտերնետում առկա տվյալներից,
Ա8. ստացված արդյունքները մշակել, վերլուծել, ձևակերպել և ներկայացնել հոդվածի տեսքով՝
գոյություն ունեցող պահանջներին համապատասխան,
Բ4. ուսումնասիրել ինտերպոլացիոն հաջորդականություններ շրջանում և կիսահարթությունում,

Գ1. վերլուծել դրված խնդիրները և կատարել համապատասխան եզրահանգումներ,
Գ2. ընկալել, զարգացնել և կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
մասնակցություն դասապրոցեսին,
2.

խնդիրների քննարկումներ և լուծումներ,

3.

մասնակցություն սեմինար պարապմունքներին:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. դասընթացն ավարտվում է եզրափակիչ քննությունով. անցկացվում է բանավոր հարցում՝
20 միավոր առավելագույն գնահատականով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
որոնցից առաջին երկուսը` 6 միավոր, իսկ վերջինը` 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Նյուտոնի և Լագրանժի բանաձևերը և մնացորդային անդամները:
2. Էրմիտի բանաձևը և մնացորդային անդամը կոմպլեքս տեսքով:
3. Մոտավորությունների տեսության հիմնական խնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.

Levin Բ. Ya., «Lectures on Entire Functions”, AMS, v.150, 1996.

2.

Седлецкий А.М., “Классы аналитических преобразожаний Фырье и
экспоненциальные аппроксимации”, М., 2005.

3.

Mastroianni G., Milovanovic G., “Interpolation Processes: Բasic Theory and
Applications”, Spr. MM, 2008.

4.

Ибрагимов И.И., “Методы интерполяции функций и некоторые их применения”,
М., 1971.
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2. Վեյվլետների տեսության տարրերը և կիրառությունները

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. Դաս. - 2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 սովորողներին ծանոթացնել անընդհատ վեյվլետ ձևափոխությունների և նրանց շրջման


բանաձևերի հետ,
ծանոթացնել դիսկրետ վեյվլետ բազիսների կառուցման մեթոդներին,



ծանոթացնել դասական օրինակների հետ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կառուցելու ֆունկցիաների անընդհատ վեյվլետ ձևափոխությունները,
2. որոշակի հատկություններով օժտված վեյվլետ բազիսներ,
3. ֆունկցիանները մոտարկելու վեյվլետ բազմանդամներով,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

ֆունկցիաները վերլուծելու վեյվլետ շարքերի,

2.

անընդհատ ձևափոխությունների համար գրելու շրջման բանաձևերը,

3.

կառուցելու սպլայն վեյվլետները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

վեյվլետ բազիսները օգտագործելու ազդանշանային անալիզի որոշ խնդիրներում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա7. հավաքել տեղեկություններ՝ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և
ինտերնետում առկա տվյալներից,
Բ2. կառուցել վեյվլետ բազիսներ և կիրառել դրանք ազդանշանների մշակման տեսությունում,
Բ6. ուսումնասիրել որոշ ֆունկցիաների Ֆուրյեի շարքերի զուգամիտությունը,

Գ2. ընկալել, զարգացնել և կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները,
Գ3. արդյունավետ կերպով օգտվել անհրաժեշտ գրականությունից, կատարել
հետազոտություններ և ներկայացնել դրանց արդյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
մասնակցություն դասապրոցեսին,
2.

խնդիրների քննարկումներ և լուծումներ,

3.

մասնակցություն սեմինար պարապմունքներին:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. դասընթացն ավարտվում է եզրափակիչ քննությունով. անցկացվում է բանավոր հարցում՝
20 միավոր առավելագույն գնահատականով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
որոնցից առաջին երկուսը` 6 միավոր, իսկ վերջինը` 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Անընդհատ վեյվլետ ձևափոխությունները:
2. Վեյվլետների կառուցման մեթոդները:
3. Վեյվլետների կառուցման օրինակներ:
4. Սպլայն վեյվլետներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Малла С., “Вейвлеты в обработке сигналов”, М., 2005.
2. Кашин Б.С., Саакян А.А., “Ортогональные ряды”, М., 1999.
3. Чуи К., “Введение в вейвлеты”, М., 2001.
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2. Սուբհարմոնիկ ֆունկցիաներ և պոտենցիալի տեսության
3. 3 ECTS
հիմունքներ
կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. Դաս. - 2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել սուբհարմոնիկ ֆունկցիաների և պոտենցիալի տեսության
հետազոտման հիմունքները,
 յուրացնել ֆունկցիաների տեսության արդի մեթոդները սույն տեսության
շրջանակներում,
 ծանոթացնել տեսության բազմաչափ ընդհանրացումներին և կիրառություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու հարմոնիկ և սուբհարմոնիկ (սուպերհարմոնիկ) ֆունկցիաների հիմնական
հատկությունները,
2. բնութագրելու հարմոնիկ և սուբհարմոնիկ ֆունկցիաներին,
3. բացատրելու տեսության բազմաչափ ընդհանրացումների առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

լուծելու Դիրիխլեի խնդիրը Պուասոնի ինտեգրալի և Գրինի ֆունկցիայի միջոցով,

2.

լուծելու Դիրիխլեի ընդհանրացված խնդիրը տարբեր տիրույթներում,

3.

ֆունկցիաները հետազոտելու Լապլասի օպերատորի միջոցով,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

կիրառելու յուրացված մեթոդները այլ տեսություններում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա5. ներկայացնել բազմաչափ կոմպլեքս անալիզի և պոտենցիալի տեսության
հիմունքները,
Ա7. հավաքել տեղեկություններ՝ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և
ինտերնետում առկա տվյալներից,
Բ7. ուսումնասիրել բազմաչափ սուբհարմոնիկ ֆունկցիաների հատկությունները:

Գ2. ընկալել, զարգացնել և կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները,
Գ3. արդյունավետ կերպով օգտվել անհրաժեշտ գրականությունից, կատարել
հետազոտություններ և ներկայացնել դրանց արդյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.

ինքնուրույն աշխատանք՝ բանավոր ներկայացնելու ձևով,

3.

սեմինարներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. դասընթացն ավարտվում է եզրափակիչ քննությունով. անցկացվում է բանավոր հարցում՝
20 միավոր առավելագույն գնահատականով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
որոնցից առաջին երկուսը` 6 միավոր, իսկ վերջինը` 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հարմոնիկ և սուբհարմոնիկ ֆունկցիաները հարթության վրա և n-չափանի
տարածությունում:

2. Պուասոնի ինտեգրալը և Դիրիխլեի խնդիրը:
3. Դիրիխլեի խնդրի Գրինի ֆունկցիան:
4. Սուբհարմոնիկ ֆունկցիայի լապլասիանը որպես ընդհանրացված ֆունկցիա: Սֆերիկ
հարմոնիկներ: Պոտենցիալներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. М.М. Лаврентьев, Б.В. Шабат, “Методы теории функций комплексного переменного”,
Наука, М., 1973.
2. M. Tsuji, “Potential Theory in Modern Function Theory”, Tokyo, 1975.
3. У. Хейман, П. Кеннеди, “Субгармонические функции”, Мир, М. 1980.
4. S. Axler, P. Բourdon, W. Ramey, “Harmonic Function Theory”, Springer Verlag, 2001.
5. D. Armitage, S. Gardiner, “Classical Potential Theory”, Springer Verlag, 2001.
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2. Եռանկյունաչափական շարքեր

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

5. Դաս. - 4
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ներկայացնել եռանկյունաչափական շարքերի կետային և տարբեր
մետրիկաներով զուգամիտության դասական արդյունքները,


սովորեցնել Ֆուրյեի շարքերի ուսունասիրության համար անհրաժեշտ մի շարք մեթոդներ,



ներկայացնել Ֆուրյեի տեսության արդի խնդիրները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ձևակերպելու և ապացուցելու եռանկյունաչափական շարքերի զուգամիտության մի շարք
հայտանիշներ,
2. ներկայացնելու տարբեր բնույթի տարամետ Ֆուրյեի շարքերի օրինակներ,
3. քննարկելու լակունար շարքեր, եռանկյունաչափական շարքերի միակության հարցեր,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կիրառելու Ֆուրյեի շարքերի տեսության մի շարք մեթոդներ,

2.

օգտագործելու այդ մեթոդները տեսության այլ խնդիրների հետազոտման մեջ,

3.

կիրառելու այս դասընթացից ձեռք բերած գիտելիքները հարակից այլ դասընթացներ
ուսումնասիրելու համար:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա2. ներկայացնել եռանկյունաչափական և օրթոգոնալ շարքերի, սինգուլյար
ինտեգրալների տեսության հիմունքները, նկարագրել բազիսներ ընդհանուր բանախյան
տարածություններում և նրանց հատկությունները,
Ա8. ստացված արդյունքները մշակել, վերլուծել, ձևակերպել և ներկայացնել հոդվածի տեսքով՝
գոյություն ունեցող պահանջներին համապատասխան,
Բ6. ուսումնասիրել որոշ ֆունկցիաների Ֆուրյեի շարքերի զուգամիտությունը,

Գ2. ընկալել, զարգացնել և կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները,
Գ3. արդյունավետ կերպով օգտվել անհրաժեշտ գրականությունից, կատարել
հետազոտություններ և ներկայացնել դրանց արդյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.

ինքնուրույն աշխատանք` բանավոր ներկայացնելու ձևով,

3.

կոնսուլտացիաներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 1, 2, 2
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը անցկացվում է բանավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 1, 2, 2
միավոր Միավորների քայլը 0,5 է:
3. Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
Ծանոթություն եռանկյունաչափական համակարգի հետ:
2.

Ֆուրյեի շարքերի մասնակի գումարների բանաձևեր, զուգամիտության հայտանիշներ:

3.

Չեզարոյի միջիններ:

4.

Մոնոտոն գործակիցներով եռանկյունաչափական շարքեր:

5.

Եռանկյունաչափական շարքերի հավասարաչափ և բացարձակ զուգամիտություն:

6.

Տարամետ Ֆուրյեի շարքեր:

7.

Եռանկյունաչափական շարքերի միակության հարցեր:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
А. Зигмунд, “Тригонометрические ряды”, 1965.
1.
2.
3.
4.

Н. К. Бари, “Тригонометрические ряды”, 1961.
Ж.-П. Кахан, “Абсолютно сходящиеся ряды Фурье”, 1973.
F. Dai, Y. Xu, “Approximation theory and harmonic analysis on spheres and Բalls,
Springer, 2013.
F. Di Plinio, “Lacunary Fourier and Walsh-Fourier series near L1”, Collect.
Math. 65 (2014), no. 2, 219–232.
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2. Մոտավորություններ կոմպլեքս տիրույթում

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. Դաս. - 2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ ձևավորել մոտավորությունների տեսության եղանակների միջոցով
անալիտիկ ֆունկցիաների հետազոտման հիմունքները,


սովորեցնել ֆունկցիոնալ անալիզի մեթոդների կիրառումը մոտավորությունների
տեսության խնդիրներում,



ծանոթացնել միաչափ և բազմաչափ կոմպլեքս անալիզի հիմնական տարբերությունների
հետ մոտավորությունների տեսության տեսակետից:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. վերաձևակերպելու և համեմատելու Վայերշտրասի թեորեմի ապացույցները մի կողմից՝
դասական, մյուս կուղմից՝ ֆունկցիոնալ անալիզի մեթոդներով,
2. նկարագրելու կոմպլեքս հարթության այն կոմպակտ բազմությունները, որոնց վրա
հնարավոր է (կամ հնարավոր չէ) կատարել մոտարկում բազմանդամներով և ռացիոնալ
ֆունկցիաներով,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

նկարագրելու այն ժորդանյան կորերը, որոնց վրա հնարավոր է հավասարաչափ
մոտարկում,

2.

ներկայացնելու Մերգելյանի թեորեմի պարզեցված ապացույցը,

3.

կառուցելու լավագույն մոտարկում կատարող բազմանդամների հաջորդականություն:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա5. ներկայացնել բազմաչափ կոմպլեքս անալիզի և պոտենցիալի տեսության
հիմունքները,
Ա8. ստացված արդյունքները մշակել, վերլուծել, ձևակերպել և ներկայացնել հոդվածի տեսքով՝
գոյություն ունեցող պահանջներին համապատասխան,
Բ3. կատարել մոտավորություններ կոմպլեքս տիրույթում,
Բ7. ուսումնասիրել բազմաչափ սուբհարմոնիկ ֆունկցիաների հատկությունները,

Գ1. վերլուծել դրված խնդիրները և կատարել համապատասխան եզրահանգումներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.

ինքնուրույն աշխատանք՝ բանավոր ներկայացնելու ձևով,

3.

սեմինարներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին ընթացիկ քննությունը անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 1, 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը անցկացվում է բանավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 1, 2, 2
միավոր Միավորների քայլը 0,5 է:
3. Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Վայերշտրասի դասական թեորեմը, հատվածի վրա անընդհատ ֆունկցիաների
հավասարաչափ մոտարկումը բազմանդամներով:

2. Մոտարկում ժորդանյան կորերի վրա, Ուոլշի թեորեմը:
3. Մոտարկում կոմպլեքս հարթության կոմպակտ բազմությունների վրա: Լավրենտևի
թեորեմը:
4. Ռունգեի թեորեմները բազմանդամներով և ռացիոնալ ֆունկցիաներով անալիտիկ
ֆունկցիաների մոտարկման մասին:
5. Գաղափար բազմության ուռուցիկության մասին ֆունկցիաների տարբեր դասերի
նկատմամբ (բազմանդամային ուռուցիկություն, ռացիոնալ ուռուցիկություն և այլն):

6. Ֆունկցիոնալ անալիզի մեթոդների կիրառումը մոտավորությունների տեսությունում:
7. Վայերշտրասի թեորեմը բազմաչափ դեպքում:
8. Մերգելյանի թեորեմը հոլոմորֆ բազմանդամներով հավասարաչափ մոտարկման մասին:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Т. Гамелин, «Равномерные алгебры», Москва, Мир, 1973.
2.
Д. Уолш, «Интерполяция и аппроксимация рациональными функциями в
комплексной плоскости», Москва, ИЛ, 1961.
3.
С. Н. Мергелян, «Равномерное приближение функций комплексного переменного», Успехи
матем. наук 7 (1952), no. 2, 31-122.
4.
Б. Т. Батикян, “Банаховы алгебры непрерывных и голоморфных функции”, ЕГУ, Ереван,
2010.
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2. Անալիտիկ ֆունկցիաների երկրաչափական տեսություն

3.6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. Դաս. - 4
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին սովորեցնել կոնֆորմ արտապատկերումների տեսության ընդհանուր
հատկությունները և տարրական ֆունկցիաներով ծնված արտապատկերումները,
 Ռիմանի դասական թեորեմի ապացույցը,
 ծանոթացնել միաթերթ անալիտիկ ֆունկցիաների դասերում էքստրեմալ խնդիրների հետ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
2. նկարագրելու տարբեր հատկություններով կոնֆորմ արտապատկերումներ,
3. ձևակերպելու անալիտիկ ֆունկցիաների նորմալ ընտանիքների հատկությունները և
ապացուցելու Ռիմանի և Պիկարի թեորեմները,
4. նկարագրելու էքստրեմալ խնդիրների լուծման մեթոդները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. կիրառելու կոմպլեքս անալիզի երկրաչափական սկզբունքները (մոդուլի մաքսիմումի
սկզբունքը, արգումենտի սկզբունքը, Շվարցի լեմման և այլն) այլ խնդիրներում,
6. լուծելու միաթերթ ֆունկցիաների դասերում որոշ էքստրեմալ խնդիրներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան).
1.

կիրառելու անալիտիկ ֆունկցիաների երկրաչափական տեսության մեթոդները անալիզի
այլ բաժիններում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա1. ներկայացնել ամբողջ և մերոմորֆ ֆունկցիաների, անալիտիկ ֆունկցիաների
երկրաչափական տեսության հիմունքները,
Ա7. հավաքել տեղեկություններ՝ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և
ինտերնետում առկա տվյալներից,
Ա8. ստացված արդյունքները մշակել, վերլուծել, ձևակերպել և ներկայացնել հոդվածի տեսքով՝
գոյություն ունեցող պահանջներին համապատասխան,

Գ2. ընկալել, զարգացնել և կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները,
Գ3. արդյունավետ կերպով օգտվել անհրաժեշտ գրականությունից, կատարել
հետազոտություններ և ներկայացնել դրանց արդյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. մասնակցություն դասապրոցեսին,
2. խնդիրների քննարկումներ և լուծումներ,
3. մասնակցություն սեմինար պարապմունքներին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը անցկացվում է գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 1, 2, 2
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը անցկացվում է բանավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 1, 2, 2
միավոր Միավորների քայլը 0,5 է:
3. Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կոնֆորմ արտապատկերումների տեսություն:

2. Կոմպակտ ընտանիքներ և Ռիմանի թեորեմը:
3. Անալիտիկ ֆունկցիաների միաթերթ դասեր և էքստրեմալ խնդիրներ:
4. Անալիտիկ ֆունկցիաների նորմալ ընտանիքներ և Պիկարի թեորեմը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Маркушевич А. И., “Теория аналитических функций”, т. I, т. II, 2009.
2. Шабат Б. В., “Введение в комплекний анализ”, ч. I, M., 2015.
3. Голузин Г.М., “Геометрическая теория функций комплексного переменного”, M., 1966.
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1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը
2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

-

4. Շնորհվող որակավորումը

Մաթեմատիկայի մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2017/2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա.
բակալավրի դիպլոմ բնագիտական որևէ մասնագիտությամբ,
ընդունելությունը կատարվում է բակալավրիատի ավարտական ՄՈԳ-ի կամ քննության հիման վրա:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.


լրացնել ուսանողի բակալավրիատի կրթությունը դիֆերենցիալ հավասարումների
բնագավառում,



նախապատրաստել ուսանողին հետազոտական աշխատանքի,



մագիստրոսին ունակ դարձնելու ինքնուրույն կողմնորոշվելու ոլորտի լայն տեղեկատվական
դաշտում,



հնարավորություն տալ ուսանողին ձեռք բերելու հմտությունններ գիտական իր
եզրահանգումներն ու հետազոտական արդյունքները հստակ և համակարգված

ներկայացնելու համար:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

1. լուսաբանել գծային տոպոլոգիական տարածությունների և օպերատորների
ընդհանուր տեսության հիմունքները,
2. հիմնավորել ինքնահամալուծ, նորմալ, ունիտար օպերատորների սպեկտրալ
տեսության հիմնական դրույթները,
3. լուսաբանել դիֆերենցիալ օպերատորների տեսությունը, որոշել սեփական
արժեքների ասիմպտոտիկան և ապացուցել սեփական վեկտորների
լրիվությունը,
4. ներմուծել կոմպակտ, ֆրեդհոլմյան, փաթեթի տիպի, պսևդոդիֆերենցիալ,
Տյոպլիցի օպերատորները, Ֆուրյեի ձևափոխությունը և հետազոտել նրանց
հատկությունները
5. ներկայացնել ֆունկցիոնալ տարածությունների, հանրահաշիվների և նրանց
ենթաբազմությունների հատկությունները,
6. լուսաբանել ընդհանրացված ֆունկցիաների տեսության հիմունքները, գտնել
դիֆերենցիալ հավասարման ֆունդամենտալ լուծումը,
7. ձևակերպել դիֆերենցիալ հավասարումների սկզբնական-եզրային խնդիրներ
և ուսումնասիրել նրանց լուծումների հատկությունները,
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

Բ9.օգտագործել ֆունկցիոնալ հաշվարկը, Ֆուրյեի ձևափոխությունը, ներդրման
թեորեմները օպերատորների ուսումնասիրման համար,
Բ10.

կիրառել նորմալ օպերատորի սպեկտրալ վերլուծությունը,

Բ11.

օգտվել ձևափոխության օպերատորի հատկություններից,

Բ12.
կիրառել ֆակտորիզացիոն եղանակները դիֆերենցիալ և ինտեգրալ
հավասարումների լուծման համար,
Բ13.

կիրառել հաշվման մեթոդները,

Բ14.

նկարագրել օպերատորի ֆրեդհոլմյան բնութագրիչները:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

1. օգտվել գիտական հրատարակումներից, համակարգչային ցանցում առկա
տվյալներից և հավաքել հետազոտվող խնդրին վերաբերող տեղեկություններ,
2. ստացված արդյունքները մշակել, վերծանել, ձևակերպել և ներկայացնել
զեկուցման, հաշվետվության, ռեֆերատի ու հոդվածի տեսքով,
3. կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները հարակից
բնագավառներում:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Երկու ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն: Հաշվի է առնվում նաև ուսանողի հաճախումը:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Շրջանավարտները հնարավորություն ունեն գործունեություն ծավալել հետևյալ ուղղություններով.
1. գիտամանկավարժական աշխատանք բարձրագույն և միջին
հաստատություններում,

մասնագիտական

2. գիտահետազոտական աշխատանք ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտներում,
3. ռազմաարդյունաբերական համալիրի համակարգում,
4. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում:

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ և ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի
ինստիտուտի ասպիրանտուրայում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
ՈՒսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.


հեռաուսուցում և առցանց դասախոսություններ,



էլեկտրոնային ռեսուրսներ:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս



Պետական կրթական չափորոշիչ ”Մաթեմատիկա” մասնագիտությամբ,



Մոսկվայի և Սանկտ-Պետերբուրգի պետական համալսարանների Մեխանիկայի և
մաթեմատիկայի ֆակուլտետի մագիստրոսական ծրագրերը:

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
չկա

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1 Գծային տոպոլոգիական տարածությունների և օպերատորների

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

Բ1

Ֆունկցիոնալ հաշվարկը, Ֆուրիեի ձևափոխությունը,
ներդրման թեորեմները կիրառելու կարողուրյուն:

Ինքնահամալուծ, նորմալ, ունիտար օպերատորների սպեկտրալ
տեսություն:
Դիֆերենցիալ օպերատորների տեսություն, սեփական
արժեքների ասիմպտոտիկա և սեփական վեկտորների
լրիվություն:

Բ2

Նորմալ օպերատորի սպեկտրալ վերլուծությունը կիրառելու
կարողություն:
Ձևափոխության օպերատորի հատկությունները կիրառելու
կարողություն:

Կոմպակտ, ֆրեդհոլմյան, փաթեթի տիպի,
պսևդոդիֆերենցիալ, Տյոպլիցի օպերատորների, Ֆուրյեի
ձևափոխության տեսություններ:

Բ4

Ֆակտորիզացիոն եղանակները կիրառելու կարողություն:

ֆունկցիոնալ տարածությունների, հանրահաշիվների և նրանց
ենթաբազմությունների հատկություններ:
Ա6 Ընդհանրացված ֆունկցիաների տեսություն, դիֆերենցիալ
հավասարման ֆունդամենտալ լուծման կառուցում:
Ա7 Դիֆերենցիալ հավասարումների սկզբնական-եզրային
խնդիրներ և նրանց լուծումների հատկություններ:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ

Բ5

Հաշվման մեթոդները կիրառելու կարողություն:

Բ6

Օպերատորի Ֆրեդհոլմյան բնութագրիչները նկարագրելու
կարողություն:

Գ1

Գիտական հրատարակումներից, համակարգչային
ցանցում առկա տվյալներից օգտվելու կարողություն:

Գ3

Ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները հարակից
բնագավառներում կիրառելու կարողություն:

Գ2

Ստացված արդյունքները մշակելու, վերծանելու,
ձևակերպելու և զեկուցման, ռեֆերատի ու հոդվածի
տեսքով ներկայացնելու կարողություն:

ընդհանուր տեսության հիմունքներ:
Ա2
Ա3

Ա4

Ա5

Բ3

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Օտար լեզու-1
Օտար լեզու-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Բազիսներ բանախյան տարածություններում
Կրեյն-Միլմանի թեորեմը և նրա կիրառությունները
Մաթեմատիկական համակարգչային փաթեթներ
Ինքնահամալուծ օպերատորների սպեկտրալ տեսություն
Բանախյան հանրահաշիվներ
Սպեկտրալ տեսության հակադարձ խնդիրներ
Ընդհանրացված ֆունկցիաներ
Եզրային խնդիրներ էլիպտական հավասարման համար
Հիպերբոլական տիպի հավասարումներ
Կոմպակտ և Ֆրեդհոլմյան օպերատորների տեսություն
Փաթեթի տիպի հավասարումներ
Եզրային խնդիրներ պարաբոլական տիպի
հավասարումների համար
Պսևդոդիֆերենցիալ օպերատորների տեսություն
Դիրակի օպերատորներների սպեկտրալ տեսության
հիմունքները
Պսևդոպարաբոլական հավասարումներ
Ոչ ինքնահամալուծ օպերատորների սպեկտրալ
տեսություն
Տյոպլիցի օպերատորներ
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2

Ա3

Ա4

Ա5

Ա6

Ա7

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

1602/Մ01
1602/Մ02
0101/Մ03
0105/Մ01
0104/Մ16
0101/Մ01
0103/Մ01
0101/Մ02
0103/Մ02
0103/Մ03
0103/Մ04
0103/Մ05
0103/Մ06
0103/Մ07
0103/Մ08
0103/Մ09
0103/Մ10

Բ5

Բ6

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

0103/Մ 13

+

0103/Մ 14

+

0103/Մ 15

+

+
+

+

+
+

+

0103/Մ 11
0103/Մ 12

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

Գ3

+

+
+

+

Գ2

+

+
+

+
+

Գ1

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

1.1602/M01

2. Օտար լեզու-1

4. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/ շաբ.
6. 1-ին աշնանային կիսամյակ

5. Գործ.- 4
7. Քննություն

8. Դասընթացինպատակն է՝
 կատարելագործել ուսանողների օտար(անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,
 խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
 ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
 զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
2. ներկայացնելու և մեկնաբանելու մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպելու, շարադրելու, հիմնավորելու անձնական կարծիքը, քննարկելու,
բանավիճելու մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
3. գրելու և ներկայացնելու մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ,
ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով
շարադրանքը,
4. լսելով ընկալելու և վերարտադրելու մասնագիտությանն առնչվող
դասախոսությունների, հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. արդյունավետ օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և
ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի

(CEFR-ի) Բ2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտվել գիտական հրատարակումների՝ընդ որում նաև օտարալեզու, համակարգչային
ցանցում առկա տվյալներից և հավաքել հետազոտվող խնդրին վերաբերող տեղեկություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային և ինքնուրույն աշխատանք,
3. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում), իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է բանավոր քննությամբ՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականությանցանկ.
1. John M.Swales,Christine Բ. Feak“ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide.
The University of Michigan Press, USA,2003
2. John M.Swales and Christine Բ.Feak“Academic writing for Graduate Students’’ USA, 2000
3. Alan S. Tussy, R. David Gustafson, Developmental Mathematics for College Students, 2002
4. Jammes Stewart, ‘‘Calculus’’ (fourth edition), Mc Master University , 1999.

1.1602 /Մ02
4. 2 ժամ/ շաբ.

2. Օտար լեզու-2

3. 3 ECTS
կրեդիտ
5Գործ.-2

6. 2-րդ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացինպատակն է՝
 ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
 ծանոթացնել օտարլեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
 ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
 ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան
(Բ2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքները և պահանջները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների Բ2-C1 մակարակին համապատասխան,

2. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր
խոսքով,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.Օգտվել գիտական հրատարակումների՝ընդ որում նաև օտարալեզու, համակարգչային
ցանցում առկա տվյալներից և հավաքել հետազոտվող խնդրին վերաբերող տեղեկություններ:
Գ2. Ստացված արդյունքները մշակել, վերծանել, ձևակերպել և ներկայացնել զեկուցման,
հաշվետվության, ռեֆերատի ու հոդվածի տեսքով՝ընդ որում նաև օտար լեզվով:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.
12.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման
միջոցով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1. 1 DeԲora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IԲT” Longman 2007
2. Բruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IԲT Test Preparation”, Thomson 2007
3. Բoston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent
PuԲlishing Platform 2014
4. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012
5. Pauline Cullen “The Official CamԲridge Guide to IELTS”, CamԲridge English 2014

1. 0309/Մ00

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Գործ.-2

6. Առաջին աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսումնասիրել Ms Office և LaTex փաթեթների հիմնական հնարավորությունները


ներկայացնել Mathematica 11 փաթեթը



ծանոթացնել Mathematica 11-ի միջավայրում ծրագրավորելու միջոցներին

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու Ms Office փաթեթի հիմնական հնարավորությունները;
2. ներկայացնելու LaTex խմբագրի առանձնահատկությունները;
3. թվարկելու Mathematica 11 փաթեթի միջավայրում աշխատելու սկզբունքները;

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ստեղծելու և ձևավորել փաստաթղթեր MsWord և LaTex խմբագրերի միջոցներով;
2. ստեղծելու և մշակել էլեկտրոնային աղյուսակներ MsExcel միջավայրում,
ստեղծելու տվյալների հենքեր MsAccess միջավայրում և կատարել հարցումներ,
ստեղծելու լսարանային ցուցադրումներ MsPowerPoint միջավայրում;
3. լուծելու մաթեմատիկական խնդիրներ Mathematica 11 փաթեթի օգնությամբ,
ծրագրավորելու Mathematica 11- ում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման ծրագրային տարբեր
համակարգերից;
2. աշխատելու տվյալների հենքերի ղեկավարման տարբեր համակարգերում (MySQL,
SQL Server, Oracle և այլ),աշխատելու MatLaԲ միջավայրում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ5. Կիրառել հաշվման մեթոդները:
Գ1.Օգտվել գիտական հրատարակումների՝ընդ որում նաև օտարալեզու, համակարգչային
ցանցում առկա տվյալներից և հավաքել հետազոտվող խնդրին վերաբերող տեղեկություններ:
Գ2. Ստացված արդյունքները մշակել, վերծանել, ձևակերպել և ներկայացնել զեկուցման,
հաշվետվության, ռեֆերատի ու հոդվածի տեսքով՝ընդ որում նաև օտար լեզվով:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Գործնական պարապմունքներ
2. Տնային աշխատանք
3. Ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն .անցկացվում է գրավոր աշխատանք՝10 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր աշխատանք՝10 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ms Office փաթեթի կառուցվածքը և հիմնական հնարավորությունները: LaTex խմբագիր:
2.Մաթեմատիկական խնդիրների լուծման եղանակները Mathematica 11 փաթեթի միջավայրում:
3.Ծրագրավորում Mathematica 11-ում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Համակարգչային գրագիտություն: Ա.Հովակիմյան, Ս Սարգսըան և
ուր.Մեթոդական ձեռնարկ: Երևան,2012,104 էջ:
2. Helmut Kopka, Patrick W. DalyGuide to LaTeX, 4th Edition, Addison-Wesley
Professional2003, 624 pages.
3. С. М. Львовский, Набор и вёрстка в системе LaTex, 2003.
4. А.М.Половко, Mathematica для студента, СПб., БХВ-Петербург, 2007,368 стр.
1. 0105/Մ01

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 1ժ., գործն. – 1ժ.

6. 1 – ին աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 հետազոտությունների պլանավորման հիմնական դրույթների իմացություն




ֆակտոր անալիզի և ռեգրեսիայի մոդելների կիրառում և մոդելավորում
չափողականության կրճատման եղանակների և կլաստերիզացիայի մեթոդների
կիրառում
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

կատարել հետազոտությունների պլանավորում տարբեր պրակտիկ խնդիրների համար

2. կատարել տվյալների վիճակագրական վերլուծություն և մեկնաբանություն

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

տվյալների դասակարգման մոդելավորում

2. տվյալների կլաստերիզացիա և ֆիլտրացիա
3. կիրառական բնույթի մոդելների կառուցում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. կարողանա ստեղծագործաբար կիրառել ստացված գիտելիքները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3. Կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները հարակից բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ուսանողների ակտիվ մասնակցությունը դասընթացներին
2. ինքնուրույն աշխատանք
3. սեմինարների անցկացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: Ստուգարքը տեղի է ունենում համակարգչի
միջոցով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Թեմա 1` Հետազոտությունների պլանավորման հիմունքները
Թեմա 2` Մեքենայական ուսուցման ներածություն։ Բայեսյան մոտեցում։
Թեմա 3` Դասակարգման գծային մեթոդներ։
Թեմա 4` Կլաստերիզացիա։
Թեմա 5` Չափողականուփյան փոքրացում։ Գլխավոր կոմպոնենտների մեթոդ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Шкляр В.Н. “Планирование эксперимента и обработка результатов”, ТПУ, 2010
2. Воронцов К.В. “Математические методы обучения по прецендентам”,МФТИ, 2006
3. P. Harrington “Machine learning in action”, Manning, 2012
4. Բ. Lantz “Machine learning with R”, PACKT, 2013

1. 0104/Մ16
2.Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 30/0
6. 1-ին աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Լուսաբանել մաթեմատիկայի հանրահաշվական հիմունքները, բուլյան Ֆունկցիայի



գաղափարը, գործողությունները դրանց հետ, կավարի , գրաֆի գաղափարը։
Ներկայացնել դիսկրետ մաթեմատիկայի տարրերը, անշարժ կետի վերաբերյալ
թեորեմները, իզոմորֆիզմի, Քելիի ,Սթոունի թեորեմները։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բազմությունների օղակի, սիգմա-հանրահաշվի, բուլյան հանրահաշվի, չափելի
ենթաբազմությունների բուլյան հանրահաշվի,պատահարների բուլյան հանրահաշվի
նասին,
2. լրիվության թեորեմների վերաբերյալ, Բրաուեր-Բիրկհոֆի թեորեմների, Քելիի, Սթոունի
թեորեմների վերաբերյալ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կկարողանա կառուցել վերջավոր կավար կամ Բուլյան հանրահաշվի գրաֆը:
2. կկարողանա կառուցել և պարզեցնել կոնտակտային սխեմաներ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կունենա հետազոտման անհրաժեշտ մեթոդներ ընտրելու ունակություն և կոնկրետ
խնդրի հետազոտմանը գոյություն ունեցող մեթոդները համապատասխանեցնելու
կարողություն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3. Կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները հարակից բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ուսանողների ակտիվ մասնակցությունը դասընթացներին
2. գործնական պարապմունքների անցկացում
3. սեմինարների անցկացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
3. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (առավելագույն արժեքը 10 միավոր.
միավորների քայլը 0.5).
4. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր (առավելագույն արժեքը 10
միավոր):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
4. Բուլյան Ֆունկցիաներ, գործողություններ բուլյան ֆունկցիաների հետ, լրիվության
թեորեմներ։
5. Գրաֆներ, իզոմորֆիզմ,գործողություններ հարաբերությունների հետ:
6. Մասնակի կարգ, անշարժ կետի վերաբերյալ թեորեմներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
D.Lau, Function algeԲras on finite sets, Springer, 2006.
2.

G. Gratzer, Lattice Theory: Foundation, Springer Բasel AG, 2011.

3.

Davey, Բ.A.; Priestley, H. A. (2002), Introduction to Lattices and Order, CamԲridge University
Press.
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2. Բազիսներ բանախյան տարածություններում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2ժ.
6. 1-ին աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ քննություն:
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել բանախյան տարածություններում պայմանական և ոչ
պայմանական բազիսների ընդհանուր հատկություններին,
 ներկայացնել տարբեր ֆունկցիոնալ տարածություններում բազիսության հայտանիշներ,
 բերել բազիսների օրինակներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

նկարագրել բազիսներ ընդհանուր բանախյան տարածություններում ,

2. սահմանել Պելիի ֆունկցիան և թվարկել նրա հատկությունները,
3. Ներկայացնել Հաարի, Շաուդերի և Ֆրանկլինի համակարգերը որպես բազիսներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառել դասական բազիսների ուսումնասիրության որոշ մեթոդներ,
2. հետազոտել բազիսներին առընչվող այլ խնդիրներ,
3. օգտագործել այս դասընթացից ձեռք բերված գիտելիքները հարակից այլ դասընթացներ
ուսումնասիրելիս:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Ներկայացնել ֆունկցիոնալ տարածությունների, հանրահաշիվների և նրանց
ենթաբազմությունների հատկությունները:
Գ3.Կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները հարակից բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. ինքնուրույն աշխատանք` բանավոր ներկայացնելու ձևով,
3. կոնսուլտացիաներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 20 միավոր առավելագույն
գնահատականով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 6
միավոր, իսկ վերջինը` 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Բազիսներ ընդհանուր բանախյան տարածություններում,
Թեմա 2` Բազիսների առանձնահատկությունները ֆունկցիոնալ տարածություններում,
Թեմա 3՝ Հաարի համակարգ,
Թեմա 4` Շաուդերի և Ֆրանկլինի համակարգեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Б. С. Кашин, А. А. Саакян, Ортогональные ряды, Москва, Наука, 1999.
2. V. Kadets, The Haar system in L1 is monotonically Բoundedly complete, Mat. Fiz. Anal.
Geom. 12 (2005), no. 1, 103–106.
3. V. Temlyakov, Greedy approximation. CamԲridge Monographs on Applied and Computational Mathematics,
20. CamԲridge University Press, CamԲridge, 2011.
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2. Կրեյն-Միլմանի թեորեմը և նրա կիրառությունները

4. 2ժամ/շաբ.

5. դաս. -2ժ.

6. I-ին աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ քննություն:

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


նկարագրել ուռուցիկ կոմպակտ բազմությունը իր էքստրեմալ կետերի միջոցով ,



կիրառել նշված նկարագրությունը մոտարկման խնդիրներում լիովին մոնոտոն
ֆունկցիաների տեսությունում և մաթեմատիկական տնտեսագիտության խնդիրներում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ձևակերպել և ապացուցել Կրեյն-Միլմանի թեորեմը,
2. ձևակերպել և ապացուցել Սթոուն-Վայերշտրասի թեորեմը և Բերնշտեյնի թեորեմը լիովին
մոնոտոն ֆունկցիաների վերաբերյալ, կիրառել Կրեյն-Միլմանի թեորեմը գծային
ծրագրավորման խնդիրներում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կառուցել կոնկրետ ուռուցիկ կոմպակտ բազմությունների համար էքստրեմալ կետերի
բազմությունը, լուծել գծային ծրագրավորման կոնկրետ խնդիրներ, մասնավորապես՝
տրանսպորտի խնդիրը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները հարակից բնագավառներում կիրառելու
կարողություն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Լուսաբանել գծային տոպոլոգիական տարածությունների և օպերատորների ընդհանուր
տեսության հիմունքները:
Ա5. Ներկայացնել ֆունկցիոնալ տարածությունների, հանրահաշիվների և նրանց
ենթաբազմությունների հատկությունները:
Գ3. Կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները հարակից բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ուսանողների ակտիվ մասնակցությունը դասընթացին,
2. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 20 միավոր առավելագույն
գնահատականով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 6
միավոր, իսկ վերջինը` 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Գծային ուռուցիկ տոպոլոգիական տարածություններ:

Թեմա 2. Կրեյն-Միլմանի թեորեմը :
Թեմա 3. Սթոուն-Վայերշտրասի թեորեմը, Բերնշտեյնի թեորեմը:
Թեմա 4. Կիրառություններ գծային ծրագրավորման խնդիրներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

У. Рудин, Функциональный анализ, Лань, Москва, 2005.
С. А. Ашманов, Линейное программирование, “Наука”, Москва, 1981.
И. Л. Акулич, Математичское программирование в примерах и задачах, Лань, Москва, 2011.
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4. 4 ժամ/շաբ.

2. Մաթեմատիկական համակարգչային փաթեթներ

3. ECTS
կրեդիտ

5. դաս.- 2ժ., գործ.- 2ժ

6. I-ին աշնանային կիսամյակ
7. Քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսումնասիրել MatLaԲ ծրագրային փաթեթը


կկարողանան լուծել մաթեմատիկական խնդիրներ օգտագործելով MatLaԲ փաթեթը

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

հասկանալ, գրել MatLaԲ ծրագրային լեզվով կոդեր, տվյալների մուտքագրում

2. կատարել տվյալների նկարագրական վերլուծություն և գրաֆիկական արտապատկերում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գրել MatLab լեզվով ֆունկցիաներ և կառուցել գրաֆիկներ
2. կարողանան հաշվարկել մեծ ծավալով մատրիցներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. ծանոթացնել MatLab-ի որոշ փաթեթների հետ` PDE ToolԲox, Optimization ToolԲox, Curve
Fitting ToolԲox, Statistics ToolԲox…
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. Օգտվել գիտական հրատարակումներից՝ընդ որում նաև օտարալեզու, համակարգչային
ցանցում առկա տվյալներից և հավաքել հետազոտվող խնդրին վերաբերող տեղեկություններ:
Գ2. Ստացված արդյունքները մշակել, վերծանել, ձևակերպել և ներկայացնել զեկուցման,
հաշվետվության, ռեֆերատի ու հոդվածի տեսքով՝ընդ որում նաև օտար լեզվով:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ուսանողների ակտիվ մասնակցությունը դասընթացներին
2. գործնական պարապմունքների անցկացում
3. սեմինարների անցկացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր
առավելագույն գնահատականով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 5 միավոր առավելագույն

գնահատականով,
3. եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 10 միավոր առավելագույն
գնահատականով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3
միավոր, իսկ վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Ընդհանուր տեղեկություններ MatLaԲ ծրագրային փաթեթի վերաբերյալ:
Թեմա 2` MatLaԲ-ի պարզագույն քերականությունը. արտահայտություններ, հաստատուններ:
Թեմա 3` Աշխատանք մատրիցների հետ. m ֆայլերի ստեղծում. սցենարներ և ֆունկցիաներ:
Թեմա 4` Տվյալների ներմուծումը և գրաֆիկական արտածումը :
Թեմա 5` Ծրագրավորման հիմնական տարրեր՝ օպերատորներ, ցիկլեր:
Թեմա 6` Ծանոթություն MatLaԲ-ի որոշ փաթեթների հետ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Timothy A. Davis, MATLAԲ Primer, Eighth Edition, CRC Press, 2010
2. Stormy Attaway, MatlaԲ: A Practical Introduction to Programming and ProԲlem Solving,
Բutterworth-Heinemann, 3rd Ed., 2013
3. Cleve Բ. Moler, Numerical computing with MATLAԲ, SIAM, 2010.

1. 0103/Մ02
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Սահմանափակ ինքնահամալուծ օպերատորների
սպեկտրալ տեսություն
5. դաս.-2ժ.

6. I-ին աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝



3. 3 ECTS
կրեդիտ

7. Եզրափակիչ քննություն:

ներմուծել ինտեգրման և դիֆերենցման գաղափարները բանախյան
տարածություններում,
ձևակերպել սահմանափակ ինքնահամալուծ օպերատորների տեսության հիմունքները
և կառուցել սպեկտրալ վերլուծությունը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ձևակերպել և ապացուցել սահմանափակ ինքնահամալուծ օպերատորների սպեկտրալ
թեորեմները,

2. նկարագրել սահմանափակ օպերատորի բևեռային ներկայացումը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. օգտագործել ֆունկցիոնալ հաշվարկը,
4. վերաձևակերպել ստացված արդյունքները ունիտար օպերատորի համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Հիմնավորել ինքնահամալուծ, նորմալ, ունիտար օպերատորների սպեկտրալ տեսության
հիմնական դրույթները:
Բ2. Կիրառել նորմալ օպերատորի սպեկտրալ վերլուծությունը:
Գ3. Կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները հարակից բնագավառներում:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ուսանողների ակտիվ մասնակցությունը դասընթացին,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 20 միավոր առավելագույն
գնահատականով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 6
միավոր, իսկ վերջինը` 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Վեկտոր-ֆունկցիայի դիֆերենցումը և ինտեգրումը, պրոեկտորներ:
Թեմա 2. ֆունկցիոնալ հաշվարկ: Միավորի տրոհում: Սահմանափակ ինքնահամալուծ
օպերատորի սպեկտրալ թեորեմը:
Թեմա 3. Քառակուսի արմատ: Բևեռային ներկայացում:
Թեմա 4. Ունիտար օպերատորների սպեկտրալ թեորեմը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

I.GоhԲerg, S.GoldԲerg, M.Kaashoek, Բasis classes of linear operators, Բirkhäser, Բassel,2003.
У. Рудин, Функциональный анализ, Лань, Москва, 2005,
В. А. Треногин , Функциональный анализ, Физматлит, Москва, 2002.

1. 0103/Մ03

2. Բանախյան հանրահաշիվներ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժ., գործ.- 2ժ.

6. I-ին գարնանային կիսամյակ

7. Երկու ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ
քննություն:

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսումնասիրել բանախյան հանրահաշվի տարրի սպեկտրալ հատկությունները,


նկարագրել Գելֆանդի ձևափոխության հատկությունները,

 ուսումնասիրել կոմուտատիվ և ոչ կոմուտատիվ Բ* հանրահաշիվների հիմունքները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել բանախյան հանրահաշվում գործող մուլտիպլիկատիվ ֆունկցիոնալները,
2. ներկայացնել Գելֆանդ-Նայմարկի կոմուտատիվ և ոչ կոմուտատիվ թեորեմները,
3. ձևակերպել և ապացուցել Բախների թեորեմը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. հաշվել բանախյան հանրահաշվի տարրի սպեկտրալ շառավիղը,
2. կիրառել ֆունկցիոնալ հաշիվը և սպեկտրների արտապատկերումների թեորեմը,
3.

գտնել բանախյան հանրահաշվի տարրի թվային պատկերը և հանրահաշվական թվային
պատկերը,

4.

կառուցել բանախյան հանրահաշվի մաքսիմալ իդեալների տարածությունը,

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Լուսաբանել գծային տոպոլոգիական տարածությունների և օպերատորների ընդհանուր
տեսության հիմունքները:
Ա5. Ներկայացնել ֆունկցիոնալ տարածությունների, հանրահաշիվների և նրանց
ենթաբազմությունների հատկությունները:
Բ1. Օգտագործել ֆունկցիոնալ հաշվարկը, Ֆուրյեի ձևափոխությունը, ներդրման թեորեմները
օպերատորների ուսումնասիրման համար:
Գ3. Կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները հարակից բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ուսանողների ակտիվ մասնակցությունը դասընթացին,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. գործնական պարապունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր
առավելագույն գնահատականով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 5 միավոր առավելագույն
գնահատականով,
3. եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 10 միավոր առավելագույն
գնահատականով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3
միավոր, իսկ վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Հոմոմորֆիզմներ, Գլիսոն-Կախանի Ժելյազկոյի թեորեմ, անալիտիկ ֆունկցիաներ,
վեկտոր-ֆունկցիայի ինտեգրում,
Թեմա 2. Սպեկտրալ հատկություններ, թվային պատկեր, ֆունկցիոնալ հաշիվ, մաքսիմալ
իդեալներ, Գելֆանդի ձևափոխություններ,
Թեմա 3. հանրահաշիվներ, Գելֆանդ-Նայմարկի կոմուտատիվ թեորեմը, կիրառություններ ոչ
կոմուտատիվ հանրահաշիվներում,
Թեմա 4. Բոխների թեորեմը, Գելֆանդ-Նայմարկի ոչ կոմուտատիվ թեորեմը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. У. Рудин, Функциональный анализ, Лань, Москва, 2005.
2. М. А. Наймарк, Нормированные кольца, Физматлит, Москва, 2010.
3. Լ. Ա. Ասատրյան, Ի. Գ. Խաչատրյան, Մ. Ի. Կարախանյան, Ա. Հ. Քամալյան, Բանախյան
հանրահաշիվներ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008:

1. 0103/Մ04

2. Սպեկտրալ տեսության հակադարձ խնդիրներ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժ. , գործ.- 2ժ.

6. I-ին գարնանային կիսամյակ

7. Երկու ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ
քննություն:

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 լուսաբանել դիֆերենցիալ օպերատորների սպեկտրալ տեսության ուղիղ և հակադարձ
խնդիրների դրվածքներին,



ձևակերպել այդ տեսության հիմնական արդյունքները,



ծանոթացնել այդ արդյունքնեի ապացույցների մեթոդներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ձևակերպել և ապացուցել միակության թեորեմները,

2.

ներմուծել ձևափոխության օպերատորը և ուսունասիրել այն,

3.

արտածել Գելֆանդ-Լևիտանի հավասարումը և կառուցել հակադարձ խնդրի լուծումը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

լուծել պարզագույն եզրային խնդիրներ,

2.

լուծել վերասերվող կորիզով ինտեգրալ հավասարումներ,

3.

գտնել սպեկտրալ տվյալների ասիմպտոտիկ վարքը,

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Լուսաբանել դիֆերենցիալ օպերատորների տեսությունը, որոշել սեփական արժեքների
ասիմպտոտիկան և ապացուցել սեփական վեկտորների լրիվությունը:
Ա7. Ձևակերպել դիֆերենցիալ հավասարումների սկզբնական-եզրային խնդիրներ և
ուսումնասիրել նրանց լուծումների հատկությունները:
Բ3. Օգտվել ձևափոխության օպերատորի հատկություններից:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ուսանողների ակտիվ մասնակցությունը դասընթացին,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. գործնական պարապունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր
առավելագույն գնահատականով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 5 միավոր առավելագույն
գնահատականով,
3. եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 10 միավոր առավելագույն
գնահատականով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3
միավոր, իսկ վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Շտուրմ-Լիուվիլի խնդիրը վերջավոր հատվածի վրա,
Թեմա 2. Ձևափոխության օպերատորների գոյությունը և նրանց հատկությունները: ԳելֆանդԼևիտանի հավասարումը,
Թեմա 3. Միակության թեորեմները հակադարձ խնդրում,
Թեմա 4. Հակադարձ խնդրի կոնստրուկտիվ լուծումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.

Б. А. Юрко , ,,Обратные задачи спектральной теории’’, Москва, ,,Наука’’, 2007г.
Տ.Ն. Հարությունյան, ,,Շտուրմ-Լիուվիլի եզրային խնդիրը՛՛ , ԵՊՀ , 2013թ.
T. N. Harutyunyan, Yu. A. Ashrafyan. ,,Inverse Sturm-Liouville ProԲlems with Fixed Բoundary
Conditions’’ Electron J. Diff. Equ. 2015, N27, pp. 1-8, Texas State University, USA, 2015.

1. 0103/Մ05

2. Ընդհանրացված ֆունկցիաներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժ.

6. I-ին գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ քննություն:

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ձևավորել ընդհանրացված ֆունկցիայի գաղափարը


պարզել ընդհանրացված ֆունկցիաների դերը դիֆերենցիալ հավասարումների
տեսության մեջ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

սահմանել ընդհանրացված ֆունկցիայի գաղափարը, ձևակերպել նրա հիմնական
հատկությունները

2.

սահմանել Շվարցի և Սոբոլևի տարածությունները, նկարագրել նրանց պատկանող
ֆունկցիաների հատկությունները

3.

կառուցել սինգուլյար ֆունկցիաներ, որոշ դիֆերենցիալ հավասարումների
ֆունդամենտալ լուծումներ.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գտնել ընդհանրացված ֆունկցիայի ածանցյալը, նախնականը և Ֆուրյեի
ձևափոխությունը

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Ներկայացնել ֆունկցիոնալ տարածությունների, հանրահաշիվների և նրանց
ենթաբազմությունների հատկությունները:
Ա6. Լուսաբանել ընդհանրացված ֆունկցիաների տեսության հիմունքները, գտնել դիֆերենցիալ
հավասարման ֆունդամենտալ լուծումը:
Բ1. Օգտագործել ֆունկցիոնալ հաշվարկը, Ֆուրյեի ձևափոխությունը, ներդրման թեորեմները
օպերատորների ուսումնասիրման համար:
Գ3. Կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները հարակից բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ուսանողների ակտիվ մասնակցությունը դասընթացին,
2. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 20 միավոր առավելագույն
գնահատականով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 6

միավոր, իսկ վերջինը` 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Անվերջ դիֆերենցելի ֆունկցիաներ և Շվարցի տարածություն
Թեմա 2. Ռեգուլյար և սինգուլյար ընդհանրացված ֆունկցիաներ, փաթեթ
Թեմա 3. Ֆուրյեի ձևափոխությունը Շվարցի տարածությունում
Թեմա 4. Ֆունդամենտալ լուծում, Սոբոլևի տարածություններ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Ю. Н. Дрожжинов, Б. И. Завьялов, ,,Обобщенные функции и некоторые их приложения
математической физике”, Москва, МИАН, 2006.
В. А. Александров, ,,Обобщенные функции”, 2005.
А. А. Пожарский, ,,Лекции по методам математической физики”, 2015.
Gerd GruԲԲ, DistriԲutions and Operators, Springer, 2009.

2.
3.
4.

1. 0103/Մ06

2. Եզրային խնդիրներ էլիպտական հավասարման համար

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժ.

6. I-ին գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ քննություն:

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսումնասիրել երկրորդ կարգի գծային էլիպտական հավասարումների համար
տարբեր եզրային խնդիրների լուծումների գոյությունը և միակությունը
համապատասխան ֆունկցիոնալ տարածություններում,



ուսումնասիրել ոչ գծային էլիպտական հավասարումների համար Դիրիխլեի խնդրի
լուծման գոյությունը և միակությունը,



ուսումնասիրել վերասերվող էլիպտական հավասարումների համար
համապատասխան եզրային խնդիրների լուծումների գոյությունը և միակությունը :

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

հիմնավորել գծային էլիպտական հավասարումների համար Դիրիխլեի խնդրի լուծման
գոյությունը և միակությունը,

2.

հիմնավորել ոչ գծային վերասերվող էլիպտական հավասարումների համար եզրային
խնդիրների լուծումները ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

կիրառել ստացված արդյունքները ողորկ եզրով տիրույթների համար և կիրառել
ստացված արդյունքները տարբեր տիպի ֆունկցիոնալ հավասարումների լուծումների
գոյությունը և միակությունը ապացուցելիս

4.

կիրառել ռիտցի և գալյեկինի մեթոդները

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. Ձևակերպել դիֆերենցիալ հավասարումների սկզբնական-եզրային խնդիրներ և
ուսումնասիրել նրանց լուծումների հատկությունները:
Բ5. Կիրառել հաշվման մեթոդները:
Գ1. Օգտվել գիտական հրատարակումներից՝ընդ որում նաև օտարալեզու, համակարգչային
ցանցում առկա տվյալներից և հավաքել հետազոտվող խնդրին վերաբերող տեղեկություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ուսանողների ակտիվ մասնակցությունը դասընթացին,
2. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 20 միավոր առավելագույն
գնահատականով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 6
միավոր, իսկ վերջինը` 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Հիմնական ֆունկցիոնալ տարածություններ:
Թեմա 2. Դասական և ընդհանրացված լուծումներ:
Թեմա 3. Եզրային խնդիրների լուծման վարիացիոն մեթոդներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. В. П. Бурский, Методы исследования граничных задач для общих дифференциальных уравнений, Киев,
Наукова думка, 2002.
2. Ա. Գ. Խաչատրյան, ընդհանրացված ածանցյալ և ներդրման մերոդներ WPl( ) տարածության համար,
Երևան, 2007.
3. L. G. Evans, Partial differential equations, AMS, 2010.

1. 0103/Մ07

2. Անսահմանափակ օպերատորների տեսության
հիմունքները

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժ.

6. I-ին աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ քննություն:

3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝



ներմուծել փակ, սիմետրիկ, ինքնահամալուծ օպերատորների գաղափարները և
ուսումնասիրել նրանց հատկությունները
կառուցել անսահմանափակ ինքնահամալուծ օպերատորի վերլուծությունը

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

զարգացնել ֆունկցիոնալ հաշվարկը անսահմանափակ օպերատորի դեպքում

2. նկարագրել սիմետրիկ օպերատորի հնարավոր ընդլայնումները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. ձևակերպել անսահմանափակ ինքնահամալուծ օպերատորի սպեկտրալ թեորեմը
4. ցուցադրել ստացված արդյունքները սովորական դիֆերենցիալ օպերատորների դեպքում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Լուսաբանել գծային տոպոլոգիական տարածությունների և օպերատորների ընդհանուր
տեսության հիմունքները:
Ա2. Հիմնավորել ինքնահամալուծ, նորմալ, ունիտար օպերատորների սպեկտրալ տեսության
հիմնական դրույթները:
Բ2. Կիրառել նորմալ օպերատորի սպեկտրալ վերլուծությունը:
Գ3. Կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները հարակից բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ուսանողների ակտիվ մասնակցությունը դասընթացին,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 20 միավոր առավելագույն
գնահատականով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 6
միավոր, իսկ վերջինը` 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Փակ օպերատոր, օպերատորի համալուծը, սիմետրիկ օպերատորների ընդլայնում:

Թեմա 2. Կելիի ձևափոխություն, միավորի տրոհում:
Թեմա 3. Սպեկտրալ թեորեմը:
Թեմա 4. Ինքնահամալուծ սովորական դիֆերենցիալ օպերատորներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

I.GоhԲerg, S.GoldԲerg, M.Kaashoek, Բasis classes of linear operators, Բirkhäser, Բassel,2003.
У. Рудин, Функциональный анализ, Лань, Москва, 2005,
В. А. Треногин , Функциональный анализ, Физматлит, Москва, 2002.
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2. Հիպերբոլական տիպի հավասարումներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժ.

6. II-րդ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ քննություն:

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսումնասիրել Կոշիի խնդիրը հիպերբոլական տիպի հավասարումների համար,


ձևակերպել պահպանման օրենքները հիպերբոլական տիպի հավասարումների համար,



ուսումնասիրել էներգետիկ գնահատականները և դրանցից ստացվող հետևանքները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

ներկայացնել մոդելներ ալիքային պրոցեսներ ուսումնասիրելու համար,
հիմնավորել տարբեր խնդիրների լուծման միակությունը էներգետիկ
գնահատականների միջոցով

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

կիրառել բնութագրիչների եղանակը, և փոփոխական գործակիցներով հիպերբոլական
հավասարումները մոդելներ կառուցելու համար,

4. վերլուծել ալիքային պրոցեսների առանձնահատկությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Լուսաբանել ընդհանրացված ֆունկցիաների տեսության հիմունքները, գտնել
դիֆերենցիալ հավասարման ֆունդամենտալ լուծումը:
Ա7. Ձևակերպել դիֆերենցիալ հավասարումների սկզբնական-եզրային խնդիրներ և
ուսումնասիրել նրանց լուծումների հատկությունները:
Բ1. Օգտագործել ֆունկցիոնալ հաշվարկը, Ֆուրյեի ձևափոխությունը, ներդրման թեորեմները
օպերատորների ուսումնասիրման համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ուսանողների ակտիվ մասնակցությունը դասընթացին,
2. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 20 միավոր առավելագույն
գնահատականով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 6
միավոր, իսկ վերջինը` 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բնութագրիչների եղանակը։ Ողորկության տարածումը, Հիպերբոլական համակարգեր
հարթության վրա,
2. Պահպանման օրենքները մեկ տարածական փոփոխականի դեպքում,
3. Ալիքային հավասարում։ Հյուգենսի սկզբունք։ Ալիքային հավասարման
երկրաչափությունը, Էներգետիկ անհավասարումները
4. Փոփոխական գործակիցներով հիպերբոլական հավասարումներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Alinhac S. HyperԲolic Partial Differential Equations, 2009
2. P. Olver. Introdaction to Partial Differential Equations, 2010
3. Salsa S. Partial Differential Equations in Action, 2008
4. A. M. Wazwaz Partial Differential Equations and Solitary Waves Theory, 2009
5. P. Lax. HyperԲolic Partial Differential Equations, 2006

1. 0103/Մ09

2. Կոմպակտ և Ֆրեդհոլմյան օպերատորների տեսություն

3. 3 ECTS

կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժ.

6. II-րդ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ քննություն:

8. Դասընթացի նպատակն է՝




նկարագրել կոմպակտ օպերատորի սպեկտրը,
ներմուծել Շատեն-Ֆոն Նեյմանի դասերը: Նկարագրել միջուկային օպերատորների և
Հիլբերտ-Շմիդտի օպերատորների իդեալները,
ներկայացնել ֆրեդհոլմյան օպերատորների տեսության հիմունքները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն,
1.

լուսաբանել միջուկային և Հիլբերտ-Շմիդտի օպերատորների հիմնական
հատկությունները,

2. ձևակերպել և ապացուցել ֆրեդհոլմյան օպերատորի ինդեքսի կայունությունը, հիմնական
հատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կառուցել ինքնահամալուծ կոմպակտ օպերատորի սպեկտրալ վերլուծությունը,

2. գտնել արդյունավետ հայտանիշներ ֆրեդհոլմյան օպերատորների մասնավոր դասերի
համար և հաշվել նրանց ինդեքսները,
3. լուծել գծային հավասարումը ձախ մասի ընդհանրացված հակադարձի միջոցով,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Լուսաբանել գծային տոպոլոգիական տարածությունների և օպերատորների ընդհանուր
տեսության հիմունքները:
Ա4. Ներմուծել կոմպակտ, ֆրեդհոլմյան, փաթեթի տիպի, պսևդոդիֆերենցիալ, Տյոպլիցի
օպերատորները, Ֆուրյեի ձևափոխությունը և հետազոտել նրանց հատկությունները:
Բ6. Նկարագրել օպերատորի ֆրեդհոլմյան բնութագրիչները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ուսանողների ակտիվ մասնակցությունը դասընթացներին,
2. գործնական պարապունքներ,
3. սեմինարներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 20 միավոր առավելագույն
գնահատականով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 6
միավոր, իսկ վերջինը` 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1. Կոմպակտ օպերատորների սպեկտրը: Հիլբերտ-Շմիդտի թեորեմը:
Թեմա 2. Շատեն-Ֆոն Նեյմանի դասերը:Միջուկային և Հիլբերտ-Շմիդտի օպերատորներ:
Թեմա 3. Ֆրեդհոլմյան օպերատորների արտադրյալ: Ֆրեդհոլմյան օպերատորի գրգռումը

նորմով փոքր կամ կոմպակտ օպերատորով:
Թեմա 4.Կալկինի հանրահաշիվ: Ընդհանրացված հակադարձ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

I.GоhԲerg, S.GoldԲerg, M.Kaashoek, Classes of linear operators, vol 1, Բirkhauser, Բassel, 1990.
У. Рудин, Функциональный анализ, Лань, Москва, 2005,
В. А. Треногин , Функциональный анализ, Москва,Физматлит, 2002.

1.0103/Մ10
4.2 ժամ/շաբ.

2. Փաթեթի տիպի հավասարումներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5. դաս.-2ժ.

6. II-րդ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսումնասիրել փաթեթի տիպի գծային և ոչ գծային ինտեգրալ հավասարումների
տարբեր դասեր կրիտիկական դեպքում


հետազոտել այդպիսի հավասարումների լուծումների գոյության և միակության
հարցերը



ուսումնասիրել կառուցվող լուծումների ասիմպտոտիկ վարքի, մոնոտոնության և
ողորկության հարցերը

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնել փաթեթի տիպի որոշ ինտեգրալ հավասարումների և նրանց բերվող
խնդիրների լուծման եղանակներ:

2.

նկարագրել Վելանդերի կորիզով ծնվող Վիներ-Հոպֆի ինտեգրալ հավասարման
թվային լուծումը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ:
3.

ցուցադրել Համբարձումյանի հավասարման և ֆակտորզացիայի ոչ գծային
հավասարման կապը և վերլուծել Միլնի խնդիրը այն դեպքում, երբ կորիզը լիովին
մոնոտոն ֆունկցիա է:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4.

ընդհանրացնել ստացված արդյունքները Համերշտեյնի տիպի ոչ գծային
հավասարումների համար:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա1. Լուսաբանել գծային տոպոլոգիական տարածությունների և օպերատորների ընդհանուր
տեսության հիմունքները:
Ա4. Ներմուծել կոմպակտ, ֆրեդհոլմյան, փաթեթի տիպի, պսևդոդիֆերենցիալ, Տյոպլիցի
օպերատորները, Ֆուրյեի ձևափոխությունը և հետազոտել նրանց հատկությունները:
Բ4. Կիրառել ֆակտորիզացիոն եղանակները դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումների
լուծման համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ուսանողների ակտիվ մասնակցությունը դասընթացին,
2. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 20 միավոր առավելագույն
գնահատականով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 6
միավոր, իսկ վերջինը` 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Փաթեթի տիպի գծային հավասարումներ:
Թեմա 2. Փաթեթի տիպի գծային օպերատորների ֆակտորիզացիոն հարցեր: Դրանց կապը
Համբարձումյանի հավասարման հետ:
Թեմա 3. Կոնական տարածություններ: Ոչ գծային մոնոտոն օպերատորների որոշ անշարժ
կետերի սկզբունքներ:
Թեմա 4. Փաթեթի տիպի որոշ դասերի ոչ գծային հավասարումներ կրիտիկական դեպքում:

1. 0103/Մ11
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Եզրային խնդիրներ պարաբոլական տիպի
հավասարումների համար
5. դաս.-2ժ.

6. II-րդ աշնանային կիսամյակ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

7. Եզրափակիչ քննություն:

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ ձևավորել կոռեկտ եզրային խնդրի գաղափարը


հասնել նրան, որ ուսանողները կարողանան կարդալ մասնագիտական հոդվածներ

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ձևակերպել եզրային խնդիրներ պարաբոլական տիպի հավասարումների համար և
հիմնավորել նրանց կոռեկտությունը:

2.

ներկայացնել Դյուամելի սկզբունքը և նկարագրել համապատասխան օպերատորի
սպեկտրը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3.

կառուցել ջերմահաղորդականության հավասարման ֆունդամենտալ լուծումը

4.

գտնել համապատասխան օպերատորի սպեկտրը

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Լուսաբանել ընդհանրացված ֆունկցիաների տեսության հիմունքները, գտնել
դիֆերենցիալ հավասարման ֆունդամենտալ լուծումը:
Ա7. Ձևակերպել դիֆերենցիալ հավասարումների սկզբնական-եզրային խնդիրներ և
ուսումնասիրել նրանց լուծումների հատկությունները:
Բ1. Օգտագործել ֆունկցիոնալ հաշվարկը, Ֆուրյեի ձևափոխությունը, ներդրման
թեորեմները օպերատորների ուսումնասիրման համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ուսանողների ակտիվ մասնակցությունը դասընթացին,
2. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 20 միավոր
առավելագույն գնահատականով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից
առաջին երկուսը` 6 միավոր, իսկ վերջինը` 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1 Ջերմահաղորդականության հավասարման ֆունդամենտալ լուծում, Դյուամելի
սկզբունքը
Թեմա 2 Հիլբերտյան տարածությունների թենզորական արտադրյալ
Թեմա 3
դիֆերենցիալ-օպերատորային հավասարման ուսումնասիրությունը
Թեմա 4
օպերատորի սպեկտրի ուսումնասիրությունը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. В. А. Кудиков, И. В. Кудиков, методы решения параболичских и гиперболичских
уравнений теплопроводности, Москва, Либроком, 2012.
2. И. Н. Бикулов, Параболичские уравнения высокого порядка, Lap LamԲert, 2013.
3. L. G. Evans. Partial differential eqations, AMS, 2010.

1. 0103/Մ12

2. Պսևդոդիֆերենցիալ օպերատորների տեսություն

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժ.

6. II-րդ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ քննություն:

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ ձևավորել պսևդո-դիֆերենցիալ օպերատորի գաղափարը


հասնել նրան, որ ուսանողները կարողանան կարդալ մասնագիտական հոդվածներ

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներմուծել սիմվոլների տարածությունը և կատարել ասիմպտոտային վերլուծություն:

2.

քննարկել պսևդո-դիֆերենցիալ օպերատորների անընդհատությունը Սոբոլևի
տարածություններում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.
4.

կատարել գործողություններ պսևդո-դիֆերենցիալ օպերատորների հետ
լուծել որոշ դիֆերենցիալ հավասարումներ պսևդո-դիֆերենցիալ օպերատորների
օգնությամբ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Լուսաբանել գծային տոպոլոգիական տարածությունների և օպերատորների ընդհանուր
տեսության հիմունքները:
Ա4. Ներմուծել կոմպակտ, ֆրեդհոլմյան, փաթեթի տիպի, պսևդոդիֆերենցիալ, Տյոպլիցի
օպերատորները, Ֆուրյեի ձևափոխությունը և հետազոտել նրանց հատկությունները:
Բ1. Օգտագործել ֆունկցիոնալ հաշվարկը, Ֆուրյեի ձևափոխությունը, ներդրման
թեորեմները օպերատորների ուսումնասիրման համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ուսանողների ակտիվ մասնակցությունը դասընթացներին
2. գործնական պարապմունքների անցկացում
3. սեմինարների անցկացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 20 միավոր
առավելագույն գնահատականով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից
առաջին երկուսը` 6 միավոր, իսկ վերջինը` 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1 Սիմվոլների տարածություն և ասիմպտոտային վերլուծություն
Թեմա 2 Պսևդո-դիֆերենցիալ օպերատորների անընդհատությունը հիմնական
ֆունկցիաների տարածության մեջ, Պսևդո-դիֆերենցիալ օպերատորների անընդատությունը
-ից
Թեմա 3 Պսևդո-դիֆերենցիալ օպերատորների գումարը և արտադրյալը
Թեմա 4 Պսևդո-դիֆերենցիալ օպերատորի համալուծ օպերատոր
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Г. В. Дятлов, основы теории псевдодифференциальных операторов, 2007.
2. Ш. Г. Касимов, спектральная теория псевдодифференциальных операторов, 2014.
3. М. А Шубин, Псевдодифференциальные операторы и спектральная теория, Москва, 2001.
4. Gerd GruԲԲ, DistriԲutions and Operators, Springer, 2009.

1. 0103/Մ13
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Դիրակի օպերատորներների սպեկտրալ տեսության
հիմունքները
5. դաս.-2ժ. , գործ.- 2ժ.

6. II-րդ աշնանային կիսամյակ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

7. Երկու ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ
քննություն:

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներմուծել Դիրակի օպերատորների սպեկտրալ տեսության ուղիղ և հակադարձ
խնդիրները,



ձևակերպել և ապացուցել այդ տեսության հիմնական արդյունքները,



ներկայացնել Կոշու խնդրի լուծումը ձևափոխության օպերատորի միջոցով:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4.

քննարկել և ապացուցել ձևափոխության օպերատորների գոյությունը և հիմնավորել
նրանց կապը համապատասխան ինտեգրալ հավասարման հետ,

1.
ներկայացնել հիմնարար մատրիցը ձևափոխության օպերատորի միջոցով,
2. ձևակերպել և ապացուցել եզրային խնդիրների սեփական արժեքների գոյությունը և
ստանալ նրանց ասիմպտոտիկան,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կիրառել Դիրակի և Պաուլի մատրիցների հատկությունները,
4. հաշվարկել պարզագույն Դիրակի օպերատորների սեփական արժեքները և սեփական
ֆունկցիաները,

5. կառուցել Դիրակի օպերատորի սիմետրիկ և ինքնահամալուծ լայնացումները,
6. գնահատել ասիմպտոտիկ բանաձևերում մնացորդային անդամի զրոյի ձգտման
արագությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Լուսաբանել դիֆերենցիալ օպերատորների տեսությունը, որոշել սեփական արժեքների
ասիմպտոտիկան և ապացուցել սեփական վեկտորների լրիվությունը:
Բ3. Օգտվել ձևափոխության օպերատորի հատկություններից:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ուսանողների ակտիվ մասնակցությունը դասընթացին,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. գործնական պարապունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր
առավելագույն գնահատականով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 5 միավոր առավելագույն
գնահատականով,
3. եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 10 միավոր առավելագույն
գնահատականով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3
միավոր, իսկ վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Կոշու խնդիրը և ձևափոխության օպերատորներ :
Թեմա 2՝ Եզրային խնդիր:Սեփական արժեքների գոյությունը և ասիմպտոտիկան: Սեփական
արժեքների գրադիենտը, վերլուծություն ըստ սեփական ֆունկցիաների:
Թեմա 3՝ Միակության թեորեմներ հակադարձ խնդրում,
Թեմա 4՝ Դիրակի իզոսպեկտրալ օպերատորների նկարագրումը:Սիմետրիայի դեպքերը:
Վ.Հ.Համբարձումյանի թեորեմի նմանակները:
Թեմա 5՝ Հակադարձ խնդրի կոնստրուկտիվ լուծումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

S. AlԲeverio, R. Hriniv, Ya. Mikityuk, ,,Invers spektral proԲlems for Dirac operators with summaԲle
potentials’’ , Arxiv, FeԲruari 2, 2008.
Т.Н. Арутюнян, ,,Операторы преобразования для канонической системы Дирака’’,
Дифференциальные уравнения, 2008, Т.44, N8, стр. 1011-1021
Т.Н. Арутюнян, Э.О.Азизян, ,,О разложении по собственным функциям оператора Дирака’’,
Математика в высшей школе, 2007, Т3, N3, стр. 18-27.

1. 0103/Մ14

2. Պսևդոպարաբոլական հավասարումներ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժ. , գործ.- 2ժ.

6. II-րդ աշնանային կիսամյակ

7. Երկու ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ
քննություն:

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսումնասիրել գծային պսևդոպարաբոլական հավասարումների համար սկզբնականեզրային խնդիրների լուծումների գոյությունը և միակությունը,



ուսումնասիրել ոչ գծային վերասերվող պանդոպարաբոլական հավասարումների համար
սկզբնական- եզրային խնդիրների լուծումների գոյությունը համապատասխան
ֆունկցիոնալ տարածություններում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ապացուցել գծային բարձր կարգի պսևդոպարաբոլական հավասարումների համար
սկզբնական-եզրային խնդիրների լուծման գոյությունը և միակությունը,

2. ապացուցել ոչ գծային բարձր կարգի պսևդոպարաբոլական հավասարումների համար
սկզբնական-եզրային խնդիրների լուծման գոյությունը և միակությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կիրառել ստացված արդյունքները ողորկ եզրով տիրույթների համար,
4. կիրառել ստացված արդյունքները տարբեր ֆիզիկական խնդիրներ լուծելիս,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. Ներկայացնել ֆունկցիոնալ տարածությունների, հանրահաշիվների և նրանց

ենթաբազմությունների հատկությունները:
Ա7. Ձևակերպել դիֆերենցիալ հավասարումների սկզբնական-եզրային խնդիրներ և
ուսումնասիրել նրանց լուծումների հատկությունները:
Բ1. Օգտագործել ֆունկցիոնալ հաշվարկը, Ֆուրյեի ձևափոխությունը, ներդրման թեորեմները
օպերատորների ուսումնասիրման համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ուսանողների ակտիվ մասնակցությունը դասընթացին,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. գործնական պարապունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր
առավելագույն գնահատականով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 5 միավոր առավելագույն
գնահատականով,
3. եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 10 միավոր առավելագույն
գնահատականով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3
միավոր, իսկ վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Գծային պսևդոպարաբոլական հավասարումներ:
Թեմա 2. Ոչ գծային պսևդոպարաբոլական հավասարումներ:
Թեմա 3. Վերասերվող գծային պսևդոպարաբոլական հավասարումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. В. П. Бурский, Методы исследования граничных задач для общих дифференциальных уравнений,
Киев, Наукова думка, 2002.
2. Ա. Գ. Խաչատրյան, ընդհանրացված ածանցյալ և ներդրման մերոդներ WPl( ) տարածության
համար, Երևան, 2007.
3. L. G. Evans, Partial differential equations, AMS, 2010.
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4. 4 ժամ/շաբ.

2. Ոչ ինքնահամալուծ օպերատորների սպեկտրալ
տեսություն
5. դաս.-2ժ. , գործ.- 2ժ.

6. II-րդ աշնանային կիսամյակ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

7. Երկու ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ
քննություն:

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ձևակերպել և ապացուցել սահմանափակ և անսահմանափակ նորմալ օպերատորների
տեսության հիմունքները ,
 կառուցել նորմալ օպերատորի սպեկտրալ վերլուծությունը,


ձևակերպել և ապացուցել մի պարամետրանոց օպերատորների կիսախմբի
ինֆինիտեզիմալ ծնիչի(գեներատորի) հատկությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ձևակերպել և ապացուցել Ֆուգլիդ-Պուտնամի թեորեմը,

2. հիմնավորել սահմանափակ և անսահմանափակ նորմալ օպերատորների սպեկտրալ
թեորեմը ,
3. կիրառել Ֆիլիպսի և Ստոունի թեորեմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառել ֆունկցիոնալ հաշվարկը նորմալ օպերատորների համար,
5. լուծել պարաբոլական տիպի հավասարումները օպերատորների կիսախմբերի միջոցով:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Լուսաբանել գծային տոպոլոգիական տարածությունների և օպերատորների ընդհանուր
տեսության հիմունքները:
Ա2. Հիմնավորել ինքնահամալուծ, նորմալ, ունիտար օպերատորների սպեկտրալ տեսության
հիմնական դրույթները:
Բ1. Օգտագործել ֆունկցիոնալ հաշվարկը, Ֆուրյեի ձևափոխությունը, ներդրման թեորեմները
օպերատորների ուսումնասիրման համար:
Բ2. Կիրառել նորմալ օպերատորի սպեկտրալ վերլուծությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ուսանողների ակտիվ մասնակցությունը դասընթացին,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. գործնական պարապունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր աշխատանք՝ 5միավոր առավելագույն
գնահատականով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 5 միավոր առավելագույն
գնահատականով,
3. եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 10 միավոր առավելագույն
գնահատականով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3
միավոր, իսկ վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ֆուգլիդ-Պուտնամի թեորեմը,
Թեմա 2. Սահմանափակ նորմալ օպերատորի սպեկտրալ թեորեմը ,
Թեմա 3. Սահմանափակ նորմալ օպերատորների թեորեմը ,
Թեմա 4. Օպերատորների կիսախումբ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. У. Рудин, Функциональний анализ, Ламь, Москва, 2005.
2. А. Ю. Пирковский, Спектральная теория и функциональные исчисления для линейных операторов, Москва,
МЦИМО, 2010.
3. L. W. Marcoux, Au Introduction to Operator AlgeԲras, 2005.
4. I. GohԲerg, S. GoldԲerg, M. A. Kaashoek, Classis of Linear Operators, vol. 1, Բirkhauser Verlag,
Բasel;Բoton;Բerlin, 1990.
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2. Տյոպլիցի օպերատորներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժ.

6. II-րդ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ քննություն:

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 լուսաբանել Տյոպլիցի օպերատորի տեսության հիմունքները,
 լուսաբանել Վիներ-Հոպֆի ինտեգրալային օպերատորների տեսության հիմունքները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնել Տյոպլիցի օպերատորի ընդհանրացված հակադարձը սիմվոլի
ֆակտորիզացիայի միջոցով, ձևակերպել և ապացուցելՎիդոմի և Սիմոնենկոյի
թեորեմները,

2. ներմուծել փաթեթի և Վիներ-Հոպֆի ինտեգրալային օպերատորները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. քննարկել Հանկելի օպերատորի կոմպակտային պայմանները,
4. օգտագործել լոկալային սկզբունքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Լուսաբանել գծային տոպոլոգիական տարածությունների և օպերատորների ընդհանուր
տեսության հիմունքները:
Ա4. Ներմուծել կոմպակտ, ֆրեդհոլմյան, փաթեթի տիպի, պսևդոդիֆերենցիալ, Տյոպլիցի
օպերատորները, Ֆուրյեի ձևափոխությունը և հետազոտել նրանց հատկությունները:
Բ1. Օգտագործել ֆունկցիոնալ հաշվարկը, Ֆուրյեի ձևափոխությունը, ներդրման թեորեմները
օպերատորների ուսումնասիրման համար:
Բ4. Կիրառել ֆակտորիզացիոն եղանակները դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումների
լուծման համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ուսանողների ակտիվ մասնակցությունը դասընթացին,
2. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 20 միավոր առավելագույն
գնահատականով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 6
միավոր, իսկ վերջինը` 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Հարդիի դասեր: Տյոպլիցի օպերատորի սահմանումը և կապը սիմվոլի
ֆակորիզացիայի հետ:
Թեմա 2. Վիդոմի թեորեմը:Լոկալության սկզբունքը, Հանկելի օպերատոր;
Թեմա 3. Սինգուլյար ինտեգրալ օպերատոր: Սիմոնենկոյի թեորեմը:
Թեմա 4. Փաթեթի օպերատոր: Վիներ-Հոպֆի օպերատոր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. A. Բottcher, Բ.SilԲerman, Analysis of Toeplitz operators, Springer, 2006.

2. I.GоhԲerg, S.GoldԲerg, M.Kaashoek, Բasis Classes of linear operators, Բirkhauser, Բassel,2003
3. I. GohԲerg, S. GoldԲerg, M. A. Kaashoek, Classis of Linear Operators, vol. 1, Բirkhauser
Verlag, Բasel;Բoton;Բerlin, 1990.
4. I. GohԲerg, S. GoldԲerg, M. A. Kaashoek, Classis of Linear Operators, vol. 2, Բirkhauser
Verlag, Բasel;Բoton;Բerlin, 1993.

«Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն»
մագիստրոսական ծրագրի մասնագիր
Հավանականությունների տեսություն և
մաթեմատիկական վիճակագրություն 056201.05.7

1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը
2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Մաթեմատիկայի մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2017/2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա.
ա) բակալավրի դիպլոմ բնագիտական որևէ մասնագիտությամբ,
բ) մաթեմատիկական գիտական անգլերեն գրականությունը կարդալու և հասկանալու
իմացությունը,
ԵՊՀ մագիստրատուրա մրցութային կարգով կարող են ընդունվել ՀՀ պետական և ըստ
մասնագիտությունների հավատարմագրված ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում ունեցող
անձինք: Օտարերկրյա բուհերի շրջանավարտների ընդունելությունը մագիստրատուրա
կատարվում է հարցազրույցի և ֆակուլտետի գիտական խորհրդի կարծիքի հիման վրա: Նույն
մասնագիտության շրջանակներում ընդունելությունն անցկացվում է առանց քննությունների, իսկ
հարակից մասնագիտություներով դիմորդները հանձնում են համապատասխան մասնագիտության
բակալավրի ավարտական ամփոփիչ քննությունը:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է նախապատրաստել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական
վիճակագրության բնագավառի մասնագետներ, որոնք ունակ կլինեն.


օգտագործելու հետազոտման իրականացման արդի եղանակներ,



գիտականորեն կազմակերպել իրենց աշխատանքը և տիրապետել իրենց մասնագիտական
գործունեությունում օգտագործվող ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներին,



կառուցելու հավանականային տարածություններ (մոդելներ) ցանկացած պատահական

փորձի համար,


օգտագործելով վիճակագրության եղանակները` մոդելավորել պատահական նմուշները և
կառուցել օպտիմալ գնահատականներ անհայտ պարամետրերի համար:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության
հիմունքները,
Ա2. ներկայացնելու մոդելավորման ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի կառուցման
եղանակները,
Ա3. կառուցել ցանկացած պատահական երևույթի համար համապատասխան հավանականային
մոդել,
Ա4. նկարագրելու մարտինգալների և դիֆուզիոն պրոցեսների տեսությունները և կիրառել դրանք
տնտեսագիտական մոդելներում,
Ա5. կիրառելու հավանականային և վիճակագրական եղանակները բնագիտության մեջ,
Ա6. կիրառելու ստոխաստիկ երկրաչափության եղանակները բնագիտության մեջ,
Ա7. հիմնավորելու մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

Բ1. դասակարգելու ստերոլոգիական մոդելներ,
Բ2. կիրառելու կոմբինատոր բանաձևերը պատահական երկրաչափական
պրոցեսների ուսումնասիրության մեջ,
Բ3. կիրառելու մաթեմատիկական վիճակագրության եղանակները
էկոնոմետրիկայի հարցերում,
Բ4. վերլուծելու և կիրառելու հավանականային մոդելները,
Բ5. կիրառելու մեծ թվերի ուժեղացված օրենքը բնագիտության տարբեր
մոդելներում,
Բ6. կառուցելու մոդելներ և կատարելու կանխագուշակումներ,
Բ7. ցուցադրելու R – ծրագրավորման լեզվի կիրառությունները:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

Գ1. հավաքելու տեղեկություններ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և
համացանցում առկա տվյալներից,
Գ2. ձեռք բերված գիտելիքները կիրառելու, ընկալելու և զարգացնելու,
Գ3. տվյալների բազա և այլ ռեսուրսներ արդյունավետորեն պլանավորելու,
Գ4. հետազոտությունների արդյունքները ներկայացնելու կարողություն:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
-

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
ՈՒսանողների առաջադիմությունը գնահատվելու է երկու ընթացիկ քննության (յուրաքանչյուրը 5
միավոր) և եզրափակիչ քննության (10 միավոր), կամ երկու ընթացիկ քննության (յուրաքանչյուրը 10
միավոր), կամ միայն եզրափակիչ քննության (20 միավոր) հիման վրա (միավորի քայլը 0.5):
Կազմակերպվող քննությունները, ըստ անհրաժեշտության, լինելու են գրավոր, բանավոր կամ
համակարգչային:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Շրջանավարտների զբաղվածության վերլուծության տվյալները թույլ են տալիս առանձնացնել
շրջանավարտների գործունեության հիմնական ոլորտները.
1. գիտամանկավարժական աշխատանք ԲՈՒՀ-երում` ԵՊՀ, Հայաստանի պետական
տնտեսագիտական համալսարան, ԵՊՀ – ի Իջևանի մասնաճյուղ, Հայ – Ռուսական (Սլավոնական)
համալսարան, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Արցախի պետական համալսարան,
2. գիտական աշխատանք ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտում,
3. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներ,
4 բանկային և հաշվապահական ոլորտներ,
5 ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ և ՀՀ ԳԱԱ
մաթեմատիկայի ինստիտուտի ասպիրանտուրայում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
ՈՒսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.


ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված
լաբորատորիաներ:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
 Պետական կրթական չափորոշիչ ”Մաթեմատիկա” մասնագիտությամբ,


Մոսկվայի և Սանկտ-Պետերբուրգի պետական համալսարանների Մեխանիկայի և
մաթեմատիկայի ֆակուլտետի Հավանականությունների տեսության, Մաթեմատիկական
վիճակագրության և Պատահական պրոցեսների ամբիոնների մագիստրոսական ծրագրերը:

Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
վերարտադրել հավանականությունների տեսության և
մաթեմատիկական վիճակագրության հիմունքները,
Ա2
ներկայացնելու մոդելավորման ուղղվածությամբ ծրագրային
համակարգերի կառուցման եղանակները,
Ա3
կառուցել ցանկացած պատահական երևույթի համար
համապատասխան հավանականային մոդել,
Ա4
նկարագրելու մարտինգալների և դիֆուզիոն պրոցեսների
տեսությունները և կիրառել դրանք տնտեսագիտական մոդելներում,
Ա5
կիրառելու հավանականային և վիճակագրական եղանակները
բնագիտության մեջ,
Ա6
կիրառելու ստոխաստիկ երկրաչափության եղանակները
բնագիտության մեջ,
Ա7
հիմնավորելու մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
դասակարգելու ստերոլոգիական մոդելներ,
Բ2
Բ3
Բ4
Բ5

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
հավաքելու տեղեկություններ օգտվելով գիտական
հրատարակումներից և համացանցում առկա տվյալներից,
Գ2
ձեռք բերված գիտելիքները կիրառելու, ընկալելու և զարգացնելու,

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

կիրառելու կոմբինատոր բանաձևերը պատահական երկրաչափական
պրոցեսների ուսումնասիրության մեջ,
կիրառելու մաթեմատիկական վիճակագրության եղանակները
էկոնոմետրիկայի հարցերում,
վերլուծելու և կիրառելու հավանականային մոդելները,

Բ6

կիրառելու մեծ թվերի ուժեղացված օրենքը բնագիտության տարբեր
մոդելներում,
կառուցելու մոդելներ և կատարելու կանխագուշակումներ,

Բ7

ցուցադրելու R – ծրագրավորման լեզվի կիրառությունները:

Գ3

տվյալների բազա և այլ ռեսուրսներ արդյունավետորեն պլանավորելու,

Գ4

հետազոտությունների արդյունքները ներկայացնելու կարողություն:

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2

Ա3

Ա4 Ա5 Ա6

Ա7

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Բ7

Գ1

Գ2

Գ3

Գ4

Օտար լեզու-1

1602/Մ01

+

+

Օտար լեզու-2

1602 /Մ02

+

+

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում-3
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

0309/Մ01

+

0105/Մ 01

+

+

+

+

+

+

+

+

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

0104/Մ 16

Բազիսներ բանախյան տարածություններում

0101/Մ 01

Կրեյն-Միլմանի թեորեմը և նրա կիրառությունները

0103/Մ 01

Մաթեմատիկական համակարգչային փաթեթներ

0101/Մ 02

Պատահական կետային պրոցեսներ

0105/Մ 10

+

0105/Մ 03

Անվերջ բաժանելի և կայուն բաշխումներ

0105/Մ 05

Կիրառական վիճակագրություն
Ինտեգրալ և ստոխաստիկ երկրաչափություն

0105/Մ 08 +
0105/Մ 04 +

Ստոխաստիկ անալիզ

0105/Մ 07 +

Ստոխաստիկ մոդելավորում

0105/Մ 14

Ստոխաստիկ երկրաչափության կիրառական մոդելներ

0105/Մ 06 +
0105/Մ 15

Հերթերի տեսություն
Հավանականային չափերի զուգամիտություն
Վիճակագրական ծրագրերի R փաթեթ

0105/Մ 12 +
0105/Մ 11

Դիֆուզիոն պրոցեսներ

0105/Մ 13

Էկոնոմետրիկա

0105/Մ 09 +
0105/Մ 02 +

Պատահական պրոցեսներ
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

Հավանականությունների տեսության լրացուցիչ գլուխներ 0105/Մ 16 +
Մարտինգալների տեսության հիմունքներ

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
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2. Օտար լեզու-1

3. 6 կրեդիտ

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. գործն. – 4ժ.

6. 1 – ին աշնանային կիսամյակ

7.ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 կատարելագործել ուսանողների անգլերեն լեզվով հաղորդակցական կարողությունները՝
ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
 խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
 ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
 զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում անգլերեն լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքների իմացություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
2. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել
մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
3. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
4. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և
ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի
(CEFR-ի) B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Գ1. հավաքելու տեղեկություններ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և համացանցում
առկա տվյալներից,
Գ4. հետազոտությունների արդյունքները ներկայացնելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.
5.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով : Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝
յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.

1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. John M.Swales,Christine B. Feak “ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide.
The University of Michigan Press, USA,2003
2. John M Swales and Christine B.Feak “Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA
3.Developmental Mathematics for College Students, Alan S. Tussy, R. David Gustafson, 2002
4.Calculus (fourth edition) Jammes Stewart, Mc Master University 1999

1. 0309/Մ01
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում-3
5. գործն. – 2ժ.

6. 1 – ին աշնանային կիսամյակ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսումնասիրել Ms Office և LaTex փաթեթների հիմնական հնարավորությունները
 ներկայացնել Mathematica 11 փաթեթը
 ծանոթացնել Mathematica 11-ի միջավայրում ծրագրավորելու միջոցներին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել Ms Office փաթեթի հիմնական հնարավորությունները;
2. ներկայացնել LaTex խմբագրի առանձնահատկությունները;
3. թվարկել Mathematica 11 փաթեթի միջավայրում աշխատելու սկզբունքները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ստեղծել և ձևավորել փաստաթղթեր խմբագրերի միջոցներով;
2. ստեղծել և մշակել էլեկտրոնային աղյուսակներ MsExcel միջավայրում;
3. ստեղծել տվյալների հենքեր MsAccess միջավայրում և կատարել հարցումներ;
4. ստեղծել լսարանային ցուցադրումներ MsPowerPoint միջավայրում;
5. լուծել մաթեմատիկական խնդիրներ Mathematica 11 փաթեթի օգնությամբ;
6. ծրագրավորել Mathematica 11- ում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվել փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման ծրագրային տարբեր համակարգերից;
2. աշխատել տվյալների հենքերի ղեկավարման տարբեր համակարգերում,
3. աշխատել MatLab միջավայրում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնելու մոդելավորման ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի կառուցման
եղանակները,
Բ4. վերլուծելու և կիրառելու հավանականային մոդելները,
Գ1. հավաքելու տեղեկություններ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և համացանցում
առկա տվյալներից,
Գ3. տվյալների բազա և այլ ռեսուրսներ արդյունավետորեն պլանավորելու:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ
2. տնային աշխատանք
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: Ստուգարքը տեղի է ունենում համակարգչի միջոցով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Ms Office փաթեթի կառուցվածքը և հիմնական հնարավորությունները:
Թեմա 2` LaTex խմբագիր:
Թեմա 3՝ Մաթեմատիկական խնդիրների լուծման եղանակները Mathematica 11 փաթեթի
միջավայրում:
Թեմա 4` Ծրագրավորում Mathematica 11-ում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

5. Համակարգչային գրագիտություն: Ա.Հովակիմյան, Ս. Սարգսյան և ուր.Մեթոդական
ձեռնարկ: Երևան,2012,104 էջ:

6. Helmut Kopka, Patrick W. DalyGuide to LaTeX, 4th Edition, Addison-Wesley Professional 2003, 624
pages.

7. С. М. Львовский. Набор и вёрстка в системе LaTex.2003.
8. А.М.Половко. Mathematica для студента. СПб., БХВ-Петербург, 2007,368 стр.

1. 0105/Մ 01

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 1ժ., գործն. – 1ժ.

6. 1 – ին աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 հետազոտությունների պլանավորման հիմնական դրույթների իմացություն,
 ֆակտոր անալիզի և ռեգրեսիայի մոդելների կիրառում և մոդելավորում,
 մեքենայական ուսուցման հիմնական դրույթների իմացություն:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կատարելու հետազոտությունների պլանավորում տարբեր պրակտիկ խնդիրների համար,
2. կատարելու տվյալների վիճակագրական վերլուծություն և մեկնաբանություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կատարելու տվյալների դասակարգման մոդելավորում,
2. կատարելու տվյալների կլաստերիզացիա և ֆիլտրացիա,
3. կառուցելու կիրառական բնույթի մոդելներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. ստեղծագործաբար կիրառելու ստացված գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնելու մոդելավորման ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի կառուցման
եղանակները,
Ա7. հիմնավորելու մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները,
Բ4. վերլուծելու և կիրառելու հավանականային մոդելները,

Գ1. հավաքելու տեղեկություններ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և համացանցում
առկա տվյալներից,
Գ3. տվյալների բազա և այլ ռեսուրսներ արդյունավետորեն պլանավորելու:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք` համակարգչային ծրագրերով և գրականության ուսումնասիրմամբ,
3. գործնական աշխատանքներ, օգտագործելով համակարգչային ծրագրերը,
4. սեմինարների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: Ստուգարքը տեղի է ունենում համակարգչի
միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:

Թեմա 1` Հետազոտությունների պլանավորման հիմունքները
Թեմա 2` Մեքենայական ուսուցման ներածություն։ Բայեսյան մոտեցում։
Թեմա 3` Դասակարգման գծային մեթոդներ։
Թեմա 4` Կլաստերիզացիա։
Թեմա 5` Չափողականության փոքրացում։ Գլխավոր կոմպոնենտների մեթոդ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Шкляр В.Н. “Планирование эксперимента и обработка результатов”, ТПУ, 2010
2. Воронцов К.В. “Математические методы обучения по прецендентам”,МФТИ, 2006
3. P. Harrington “Machine learning in action”, Manning, 2012
4. B. Lantz “Machine learning with R”, PACKT, 2013

1. 0104/Մ16

2.Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ

4. 2ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ.

6. 1 – ին աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 3 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Լուսաբանել մաթեմատիկայի հանրահաշվական հիմունքները, բուլյան Ֆունկցիայի
գաղափարը, գործողությունները դրանց հետ, կավարի , գրաֆի գաղափարը։



Ներկայացնել դիսկրետ մաթեմատիկայի տարրերը, անշարժ կետի վերաբերյալ
թեորեմները, իզոմորֆիզմի, Քելիի ,Սթոունի թեորեմները։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կառուցելու բազմությունների օղակներ, սիգմա և բուլյան հանրահաշվիվներ, նաև չափելի
ենթաբազմությունների բուլյան հանրահաշիվ, պատահույթների բուլյան հանրահաշիվներ,
2. կիրառելու լրիվության, Բրաուեր-Բիրկհոֆի, Քելիի, Սթոունի թեորեմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կառուցելու վերջավոր կավար կամ Բուլյան հանրահաշվի գրաֆը,
4. կառուցելու և պարզեցնելու կոնտակտային սխեմաները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. ընտրելու հետազոտման անհրաժեշտ մեթոդներ և արժևորելու կոնկրետ

խնդրի հետազոտմանը գոյություն ունեցող մեթոդները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Գ2. ձեռք բերված գիտելիքները կիրառելու, ընկալելու և զարգացնելու,
Գ3. տվյալների բազա և այլ ռեսուրսներ արդյունավետորեն պլանավորելու,
Գ4. հետազոտությունների արդյունքները ներկայացնելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք, խնդիրների լուծում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (առավելագույն արժեքը 10 միավոր).
միավորների քայլը 0.5).
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր (առավելագույն արժեքը 10 միավոր).
3. Եզրափակիչ քննություն չկա։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1` Բուլյան Ֆունկցիաներ, գործողություններ բուլյան ֆունկցիաների հետ,
լրիվության թեորեմներ։
Թեմա 2` Գրաֆներ, իզոմորֆիզմ,գործողություններ հարաբերությունների հետ:
Թեմա 3` Մասնակի կարգ, անշարժ կետի վերաբերյալ թեորեմներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. D.Lau, Function algebras on finite sets, Springer, 2006.
2. G. Gratzer, Lattice Theory: Foundation, Springer Basel AG, 2011.
3. Davey, B.A.; Priestley, H. A., Introduction to Lattices and Order, Cambridge University
Press. 2002.

1. 0101/Մ01

2. Բազիսներ բանախյան տարածություններում

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 1-ին աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ քննություն:

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ուսանողներին ծանոթացնել բանախյան տարածություններում պայմանական և ոչ
պայմանական բազիսների ընդհանուր հատկություններին,
ներկայացնել տարբեր ֆունկցիոնալ տարածություններում բազիսության հայտանիշներ,
բերել բազիսների օրինակներ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու բազիսները ընդհանուր բանախյան տարածություններում ,
2. սահմանելու Պելիի ֆունկցիան և թվարկել նրա հատկությունները,
3. ներկայացնելու Հաարի, Շաուդերի և Ֆրանկլինի համակարգերը որպես բազիսներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու դասական բազիսների ուսումնասիրության որոշ մեթոդները,
2. հետազոտելու բազիսներին առընչվող այլ խնդիրներ,
3. օգտագործելու այս դասընթացից ձեռք բերված գիտելիքները հարակից այլ դասընթացներ
ուսումնասիրելիս:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. հիմնավորելու մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները,
Գ3. տվյալների բազա և այլ ռեսուրսներ արդյունավետորեն պլանավորելու կարողություն,
Գ4. հետազոտությունների արդյունքները ներկայացնելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք` բանավոր ներկայացնելու ձևով,
3. կոնսուլտացիաներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2. եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 20 միավոր առավելագույն
գնահատականով (հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 6
միավոր, իսկ վերջինը` 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է):

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Բազիսներ ընդհանուր բանախյան տարածություններում:
Թեմա 2` Բազիսների առանձնահատկությունները ֆունկցիոնալ տարածություններում:
Թեմա 3՝ Հաարի համակարգ:
Թեմա 4` Շաուդերի և Ֆրանկլինի համակարգեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

Б. С. Кашин, А. А. Саакян, Ортогональные ряды, Москва, Наука, 1999.
V. Kadets, The Haar system in L1 is monotonically boundedly complete, Mat. Fiz. Anal. Geom. 12 (2005), no.
1, 103–106.
V. Temlyakov, Greedy approximation. Cambridge Monographs on Applied and Computational Mathematics,
20. Cambridge University Press, Cambridge, 2011.
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2. Կրեյն-Միլմանի թեորեմը և նրա կիրառությունները

4. 2ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ.

6. 1 – ին աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ քննություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝



նկարագրել ուռուցիկ կոմպակտ բազմությունը իր էքստրեմալ կետերի միջոցով ,
կիրառել նշված նկարագրությունը մոտարկման խնդիրներում լիովին մոնոտոն ֆունկցիաների
տեսությունում և մաթեմատիկական տնտեսագիտության խնդիրներում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ձևակերպելու և ապացուցելու Կրեյն-Միլմանի թեորեմը,
2. ձևակերպելու և ապացուցելու Սթոուն-Վայերշտրասի թեորեմը և Բերնշտեյնի թեորեմը
լիովին մոնոտոն ֆունկցիաների վերաբերյալ, կիրառելու Կրեյն-Միլմանի թեորեմը գծային
ծրագրավորման խնդիրներում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կառուցելու կոնկրետ ուռուցիկ կոմպակտ բազմությունների համար էքստրեմալ կետերի
բազմությունը, լուծելու գծային ծրագրավորման կոնկրետ խնդիրներ, մասնավորապես՝
տրանսպորտի խնդիրը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
2. ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները հարակից բնագավառներում կիրառելու:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Գ2. ձեռք բերված գիտելիքները կիրառելու, ընկալելու և զարգացնելու,
Գ3. տվյալների բազա և այլ ռեսուրսներ արդյունավետորեն պլանավորելու,
Գ4. հետազոտությունների արդյունքները ներկայացնելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապունքներ,
3. սեմինարներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում 20 միավոր առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը՝ 6 միավոր, իսկ վերջինը՝ 8 միավոր։
Միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1` Գծային ուռուցիկ տոպոլոգիական տարածություններ:
Թեմա 2` Կրեյն-Միլմանի թեորեմը :
Թեմա 3` Սթոուն-Վայերշտրասի թեորեմը, Բերնշտեյնի թեորեմը:
Թեմա 4` Կիրառություններ գծային ծրագրավորման խնդիրներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

У. Рудин, Функциональный анализ, Лань, Москва, 2005.
С. А. Ашманов, Линейное программирование, “Наука”, Москва, 1981.
И. Л. Акулич, Математичское программирование в примерах и задачах, Лань, Москва, 2011.
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2. Մաթեմատիկական համակարգչային փաթեթներ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ., գործն. – 2ժ.

6. 1 – ին աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսումնասիրել MatLab ծրագրային փաթեթը,
 կկարողանան լուծել մաթեմատիկական խնդիրներ օգտագործելով MatLab փաթեթը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

գրելու MatLab ծրագրային լեզվով կոդեր, մուտքագրելու տվյալներ,
կատարելու տվյալների նկարագրական վերլուծություն և գրաֆիկական արտապատկերում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

գրելու MatLab լեզվով ֆունկցիաներ և կառուցել գրաֆիկներ,
կարողանալու հաշվարկել մեծ ծավալով մատրիցներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3.

օգտագործելու MatLab-ի որոշ փաթեթներ` PDE Toolbox, Optimization Toolbox, Curve Fitting
Toolbox, Statistics Toolbox…:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնելու մոդելավորման ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի կառուցման
եղանակները,

Բ6. կառուցելու մոդելներ և կատարելու կանխագուշակումներ,
Գ2. ձեռք բերված գիտելիքները կիրառելու, ընկալելու և զարգացնելու,
Գ3. տվյալների բազա և այլ ռեսուրսներ արդյունավետորեն պլանավորելու:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում,
3. սեմինարների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր աշխատանք` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է տնային աշխատանքների հիման վրա, 5 միավոր
առավելագույն արժեքով,
3. Եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում բանավոր հարցման միջոցով`10 միավոր
առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը պարունակոմ է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3
միավոր, իսկ վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է),

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1` Ընդհանուր տեղեկություններ MatLab ծրագրային փաթեթի վերաբերյալ:
Թեմա 2` MatLab-ի պարզագույն քերականությունը. արտահայտություններ, հաստատուններ:
Թեմա 3` Աշխատանք մատրիցների հետ. m ֆայլերի ստեղծում. սցենարներ և ֆունկցիաներ:
Թեմա 4` Տվյալների ներմուծումը և գրաֆիկական արտածումը :
Թեմա 5` Ծրագրավորման հիմնական տարրեր՝ օպերատորներ, ցիկլեր:
Թեմա 6` Ծանոթություն MatLab-ի որոշ փաթեթների հետ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Timothy A. Davis, MATLAB Primer, Eighth Edition, CRC Press, 2010
2. Stormy Attaway, Matlab: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving,
Butterworth-Heinemann, 3rd Ed., 2013
3. Cleve B. Moler, Numerical computing with MATLAB, SIAM, 2010
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2. Պատահական կետային պրոցեսներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ.

6. 1 – ին գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ուսումնասիրել պատահական կետային պրոցեսներ կամայական Լեհական
տարածություններում,
ուսումնասիրել մոմենտային չափեր և նրանց հատկությունները,
ներկայացնել պատահական կետային պրոցեսների վիճակագրական խնդիրների հետ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

կիրառելու մոդելներ տարբեր տիպի երկրաչափական պրոցեսների համար,
կառուցելու տարբեր պիտակավորված կետային պրոցեսներ պատահական հատվածների և
գնդերի պրոցեսների համար,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

կիրառելու Կոկսի բաշխումներ,
կիրառելու Պապանգելոյի կորիզները,

3.

ցուցադրելու պատահական խճանկարներ Rn -ում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

վերլուծելով պատահական կետային պրոցեսի հատկությունները կառուցել պիտակավորված
կետային պրոցեսի մոդելը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. կառուցել ցանկացած պատահական երևույթի համար համապատասխան հավանականային
մոդել,
Ա6. կիրառելու ստոխաստիկ երկրաչափության եղանակները բնագիտության մեջ,
Բ2. կիրառելու կոմբինատոր բանաձևերը պատահական երկրաչափական պրոցեսների
ուսումնասիրության մեջ,
Բ4. վերլուծելու և կիրառելու հավանականային մոդելները,
Գ3. տվյալների բազա և այլ ռեսուրսներ արդյունավետորեն պլանավորելու:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում,
3. սեմինարների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում 20 միավոր առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը՝ 6 միավոր, իսկ վերջինը՝ 8 միավոր։
Միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:

Թեմա 1` Պարզ պատահական կետային պրոցեսներ:
Թեմա 2` Ընդհանուր պատահական կետային պրոցեսներ:
Թեմա 3` Պատահական չափեր և հատկությունները:
Թեմա 4` Մոմենտային չափեր և հատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Daley D., Vere-Jones D., “An introduction to the theory of Point Processes: Elementary Theory and
Methods”, vol. 1, Springer, New York, 2nd ed., 2005.
Daley D., Vere-Jones D., “An introduction to the theory of Point Processes: General Theory and
Structure”, vol. 2, Springer, New York, 2nd ed., 2008.
Diggle P., “Statistical Analysis of Spatial Point Processes”, London, 2nd ed., 2003.
Stochastic Geometry, Spatial Statistics and Random fields, Models and Algoritms, Volker Schmidt (Editor),
Springer, 2015.

1.
2.
3.
4.
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2. Հավանականությունների տեսության լրացուցիչ գլուխներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ.

6. 1 – ին գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ուսումնասրիել անկախ պատահական մեծություններից կազմած շարքերի զուգամիտության
հարցերը,
ուսումնասիրել մեծ թվերի ուժեղացված օրենքը,
ծանոթացնել անվերջ բաժանելի բաշխումներին և նրանց կիրառություններին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
ձևակերպելու անհրաժեշտ և բավարար պայմաններ շարքերի զուգամիտության համար,
2. ձևակերպելու մեծ թվերի ուժեղացված օրենքներ անկախ պատահական մեծությունների
հաջորդականության համար,
3. ներկայացնելու անվերջ բաժանելի բնութագրիչ ֆունկցիաների կանոնական ներկայացումը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
ցուցադրելու Կոլմոգորովի «0 կամ 1» օրենքի որոշ կիրառություններ,
2. կիրառելու մեծ թվերի ուժեղացված օրենքը թվերի տեսության մեջ, Մոնտե Կարլոյի մեթոդը
որոշյալ ինտեգրալի թվային հաշվման համար,
3. կիրառելու զուգամիտություն անվերջ բաժանելի բաշխումներին,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.
վերլուծելու և հետևություն անելու,
2. ունեցած գիտելիքները զարգացնելու և կիրառելու:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության
հիմունքները,
Ա3. կառուցել ցանկացած պատահական երևույթի համար համապատասխան հավանականային
մոդել,
Բ5. կիրառելու մեծ թվերի ուժեղացված օրենքը բնագիտության տարբեր մոդելներում,
Գ1. հավաքելու տեղեկություններ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և համացանցում
առկա տվյալներից,
Գ4. հետազոտությունների արդյունքները ներկայացնելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. սեմինարների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում 20 միավոր առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը՝ 6 միավոր, իսկ վերջինը՝ 8 միավոր։
Միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:

Թեմա 1` Անկախ պատահական մեծություններից կազմած շարքերի զուգամիտություն:
Թեմա 2` Մեծ թվերի ուժեղացված օրենքներ: Կոլմոգորովի թեորեմները:
Թեմա 3` Կրկնակի լոգարիթմի օրենք:
Թեմա 4` Անվերջ բաժանելի բաշխումներ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

Ширяев А. Н., “Вероятность”, В 2-х т., М., МЦНМО, 2004.
Gut A., “Probability: A Graduate Course”, Springer-Verlag, New York, 2005.
Ширяев А. Н., “Задачи по теории вероятностей”, М., МЦНМО, 2006.
Sheldon M. Ross, “Introduction to Probability models ”, 9-th edition, Elsevier, 2007.
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2. Մարտինգալների տեսության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ.

6. 1 – ին գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ծանոթացնել մարտինգալների և կիսամարտինգալների հատկություններին,
ստանալ անհավասարություններ մարտինգալների համար,
ուսումնասրիել մարտինգալների և կիսամարտինգալների զուգամիտության հարցը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

նկարագրելու դիսկրետ ժամանակով մարտինգալները և կիսամարտինգալները,

2.

ուսումնասիրելու կիսամարտինգալների զուգամիտության հարցը,

3.

կատարելու Ռիսի և Դուբի վերլուծությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կիրառելու մարտինգալների տեսության արդյունքները խաղերի տեսության մեջ,

2.

կիրառելու Վալդի նույնությունը,

3.

կառուցելու անընդհատ ժամանակով կիսամարտինգալներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4.

վերլուծելով առկա պատահական պրոցեսները կատարելու համապատասխան
գնահատումներ և եզրահանգումներ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. նկարագրելու մարտինգալների և դիֆուզիոն պրոցեսների տեսությունները և կիրառել դրանք
տնտեսագիտական մոդելներում,
Ա7. հիմնավորելու մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները,
Բ4. վերլուծելու և կիրառելու հավանականային մոդելները,
Գ1. հավաքելու տեղեկություններ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և համացանցում
առկա տվյալներից,
Գ4. հետազոտությունների արդյունքները ներկայացնելու կարողություն:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. սեմինարների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում 20 միավոր առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը՝ 6 միավոր, իսկ վերջինը՝ 8 միավոր։
Միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:

Թեմա 1` Դիսկրետ ժամանակով մարտինգալներ և կիսամարտինգալներ:
Թեմա 2` Մարտինգալության հատկության պահպանումը մարկովյան պահերի համար:
Թեմա 3` Դուբի և Լևիի թեորեմները կիսամարտինգալների զուգամիտության մասին:
Թեմա 4` Անընդհատ ժամանակով մարտինգալներ և կիսամարտինգալներ, օրինակներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Булинский А. В., Ширяев А. Н., “Теория случайных процессов”, физматлит, 2005.
Williams D. “Probability with Martingales”, Statistical Laboratory,DPMMS Cambridge University, 2004.
Musiela M., Rutkowski M. “Martingale Methods in Financial Modelling”, Second Edition, Springer,
2009.
Rogers L. C. G., Williams D., “Diffusions,Markov Processes and Martingales”, Cambridge Mathematical
Library, 2001
Ширяев А. Н., “Вероятность”, В 2-х т., М., МЦНМО, 2004.

1. 0105/Մ 05

2. Միաչափ կայուն օրենքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ.

6. 1 – ին գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ուսումնասիրել միաչափ կայուն բաշխումներ,
իմանալ դասական կայուն բաշխումների ցանկը,
ծանոթանալ կանոնավոր փոփոխվող ֆունկցիաների հետ:

3. 3 ECTS
կրեդիտ

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

ներկայացնելու կայուն բաշխումների բնութագրիչ ֆունկցիաների կանոնիկ ներկայացումը,
նկարագրելու անհրաժեշտ և բավարար պայման կայունության համար,
նկարագրելու երկրաչափական կայուն բաշխումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

ցուցադրելու կանոնավոր փոփոխվող ֆունկցիաների օրինակներ և հատկություններ,
ներկայացնելու միաչափ Ï³ÛáõÝ բաշխումների կապը սահմանային բաշխումների դասի հետ,
ներկայացնելու Ï³ÛáõÝ բաշխումների և պատահական կետային պրոցեսների միջև կապը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

վերլուծելով առաջարկված հավանականային մոդելը պարզելու բաշխումը կայուն է թե ոչ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. հիմնավորելու մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները,
Բ5. կիրառելու մեծ թվերի ուժեղացված օրենքը բնագիտության տարբեր մոդելներում,
Գ1. հավաքելու տեղեկություններ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և համացանցում
առկա տվյալներից,
Գ2. ձեռք բերված գիտելիքները կիրառելու, ընկալելու և զարգացնելու:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում,
3. սեմինարների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում 20 միավոր առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը՝ 6 միավոր, իսկ վերջինը՝ 8 միավոր։
Միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:

Թեմա 1` Կոշու, Լևիի և նորմալ բաշխումները որպես կայուն օրենքներ:
Թեմա 2` Կայուն բաշխումների կանոնիկ ներկայացումներ բնութագրիչ ֆունկցիաների համար:
Թեմա 3` Խտությունների շարքերի վերլուծություններ:
Թեմա 4` Սահմանային թեորեմներ անկախ միատեսակ բաշխված պատահական մեծությունների
գումարման սխեմայում: Կանոնավոր փոփոխվող ֆունկցիաներ:
Թեմա 5` Անվերջ բաժանելի և կայուն բաշխումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

Боровков А. А., “Теория вероятностей”, М.: Наука, 2009.
Առաքելյան Ա. Զ., Դանիելյան Ի. Է.,”Հավանականությունների տեսության ընտրյալ
բաժիններ”, Երևան, 2009.
Лифшиц М. А., “Устойчивые распределения, случайные величины и процессы”, Учебное
пособие, Санкт – Петербург, 2007.
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2. Կիրառական վիճակագրություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ., գործն. – 2ժ.

6. 1 – ին գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ուսումնասիրել պարամետրական և ոչ պարամետրական վիճակագրության որոշ լրացուցիչ
գլուխներ,
դիտարկել համասեռ ավտոռեգրեսիոն մոդելներ և պայմանական անհամասեռ մոդելներ,
կարողանալ օգտագործել այդ մեթոդները կիրառական խնդիրներ լուծելու համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

ներկայացնելու պարամետրական և ոչ պարամետրական վարկածների ստուգման
խնդիրների դրվածքը,
կատարելու ամանակային մոդելների ընտրություն և գնահատելու համապառասխան
պարամետրերը,
նկարագրելու ժամանակային շարքերի կանխագուշակման տարբեր մեթոդներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

օգտագործելու համապատասխան հայտանիշները առաջարկված խնդիրները լուծելու
համար,
վերլուծելով առկա տվյալները առաջարկել համապատասխան ժամանակային շարքի մոդելը,
ստացված մոդելների օգնությամբ կատարելու կանխագուշակումներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

վերլուծելով առաջարկված վիճակագրական տվյալները ստեղծագործաբար կիրառել
ստացված գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության
հիմունքները,
Ա5. կիրառելու հավանականային և վիճակագրական եղանակները բնագիտության մեջ,
Ա7. հիմնավորելու մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները,
Բ4. վերլուծելու և կիրառելու հավանականային մոդելները,
Գ1. հավաքելու տեղեկություններ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և համացանցում
առկա տվյալներից:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում,
3. սեմինարների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.
2.
3.

1-ին ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր աշխատանք` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է տնային աշխատանքների հիման վրա, 5 միավոր
առավելագույն արժեքով,
Եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում բանավոր հարցման միջոցով`10 միավոր
առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը պարունակոմ է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3
միավոր, իսկ վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է):

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:

Թեմա 1` Մոնոտոն ճշմարտանմանության հարաբերությունով բաշխումներ:
Թեմա 2` Նեյման-Պիրսոնի ֆունդամենտալ լեմմայի ընդհանրացումը և նրա կիրառությունները:
Թեմա 3` Ճշմարտանմանության հարաբերության հայտանիշը և նրա կիրառությունները:
Թեմա 4` Ռանգային հայտանիշներ:
Թեմա 5` Ֆիշերի կորելյացիոն կապը ստուգող հայտանիշը: Ֆիշերի Z-ձևափոխություն:
Թեմա 6` Համասեռ ավտոռեգրեսիոն մոդելներ: AR, MA և ARMA մոդելների կանխագուշակումները:
Թեմա 7` Պայմանական անհամասեռ մոդելներ: ARCH և GARCH մոդելներ:
Թեմա 8` GARCH տիպի մոդելների տեսակները և դրանց կանխագուշակումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Գասպարյան Կ. Վ., “Տեսական և կիրառական վիճակագրության հիմունքներ’’, մաս1,
“Գիտություն’’ հրատ., Երևան,2015:
Ивченко Г. И., Медведев Ю. И., “Математическая статистика’’, кн. дом “ Либроком’’, М., 2014.
Gibbons J. D., Chakraborti S., “Nonparametric Statistical Inference’’, Marcel Dekker inc., 2003.
Tsay R., “Analysis of Financial Time Series”, John Wiley&Sons Inc., 2010.
Jay Devore “Probability and Statistics for Engineering and the Sciences ”, California, CENGADE,
2016.
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2. Ստոխաստիկ երկրաչափության հիմունքներ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ., գործն. – 2ժ.

6. 1 – ին գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ուսանողների մոտ ձևավորել պատահական երկրաչափական տարերի հետազոտման
հիմունքները,
ներկայացնել պատկերների վերականգնման հավանականային եղանակները,
ներկայացնել ֆակտորիզացիայի եղանակը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

ներկայացնելու տարբեր տիպի իզոպերիմետրիկ անհավասարությունները և նրանց
կիրառությունները,
կառուցելու երկրաչափական հավանականային ադեկվատ մոդելներ,
ներկայացնելու ինվարիանտ չափերի տեսքերը k – հարթությունների ( k  n )
n

տարածություններում R –ից,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.
4.

կիրառելու կոմբինատոր ինտեգրալ երկրաչափությունը,
ուսումնասիրելու ուռուցիկ մարմիններ հավանականային եղանակներով,
կիրառելու գիտելիքները պատահական երկրաչափական տարրերի պրոցեսներում,
նկարագրելու պատահական ուղիղների պրոցեսները հարթությունում, հատումների և
ուղղությունների վարդերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

վերլուծելով պատահական երկրարափական պրոցեսի հատկությունները կառուցել մոդելը
այդ պրոցեսի համար:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության
հիմունքները,
Ա3. կառուցել ցանկացած պատահական երևույթի համար համապատասխան հավանականային
մոդել,
Բ4. վերլուծելու և կիրառելու հավանականային մոդելները,
Բ6. կառուցելու մոդելներ և կատարելու կանխագուշակումներ,
Գ4. հետազոտությունների արդյունքները ներկայացնելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում,
3. սեմինարների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.
2.
3.

1-ին ընթացիկ քննություն. անց է կացվում գրավոր աշխատանք` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
2-րդ ընթացիկ քննություն. անց է կացվում գրավոր աշխատանք` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
Եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում բանավոր հարցման միջոցով` 10 միավոր
առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը պարունակոմ է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3
միավոր, իսկ վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է):

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:

Թեմա 1` Հաստատադիր չափելի տեսքերը տարբեր տարածությունների և տարբեր ձևափոխությունների խմբերի համար:
Թեմա 2` Պուասոնյան հիպերհարթությունների պրոցեսների մոդելներ:

Թեմա 3` Կոմբինատոր բանաձևեր տարբեր k – հարթությունների ( k  n ) համար R – էíÏÉÇ¹Û³Ý
n

ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝáõÙ:
Թեմա 4` Ներածություն պատահական բազմությունների տեսության:
Թեմա 5` Ինտեգրալ ձևափոխություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Rolf Schneider, Wolfgang Weil, “Stochastic and Integral Geometry”, Springer, 2008.
Luis A. Santalo, “Integral Geometry and Geometric probability”, Cambridge University Press,
Cambridge, 2004.
Martin Haenggi, “Stochastic Geometry for Wireless Networks”, Cambridge University Press, 2013.

1.
2.
3.
4.
5.

Rémi Langevin, “Integral geometry from Buffon to geometers of today”, France, 2015.
Sayandev Mukherjee, “Analytical Modeling of Heterogeneous Cellular Networks”, Cambridge University

Press, 2014.
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2. Ստոխաստիկ անալիզ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ

6. 2 – րդ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝



ծանոթացնել ուսանողներին պատահական պրոցեսների կիրառությունների հետ,
ծանոթացնել ֆինանսական մաթեմատիկայում լայն օգտագործվող ստոխաստիկ անալիզի
եղանակների հետ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

գիտակցելու ստոխաստիկ անալիզի հիմնական դրույթները և փաստերը,

2.

բացատրելու ուսումնասիրված գաղափարները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

կիրառելու այդ տեսությունը հայտնի մոդելների համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4.

կազմելու ընդհանուր գաղափար ստոխաստիկ անալիզի և նրա կիրառումների վերաբերյալ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության
հիմունքները,
Ա7. հիմնավորելու մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները,
Բ7. ցուցադրելու R – ծրագրավորման լեզվի կիրառությունները,
Գ1. հավաքելու տեղեկություններ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և համացանցում
առկա տվյալներից:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. սեմինարների անցկացում;
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում 20 միավոր առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը՝ 6 միավոր, իսկ վերջինը՝ 8 միավոր։
Միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:

Թեմա 1` Անընդհատ մարտինգալներ: Կանգնման պահեր և նրանց հատկությունները:
Թեմա 2` Օպցիոնալ ընտրության և օպցիոնալ կանգնման վերաբերյալ Դուբի թեորեմները:
Թեմա 3` Լոկալ և քառակուսիով ինտեգրելի մարտինգալներ: Քառակուսային վարիացիա:
Թեմա 4` Դուբի և Բուրհոլիդեր-Դեվիս-Գանդիի անհավասարություններ:
Թեմա 5` Ստոխաստիկ ինտեգրում ըստ լոկալ մարտինգալների:
Թեմա 6` Սեմիմարտինգալներ և Դուբ-Մեյերի սուբմարտինգալային վերլուծության թեորեմը:
Թեմա 7` Իտոյի բանաձևը: Գիրսանովի թեորեմ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.

Kallianpur G., Sunder P., “Stochastic Analysis and Diffusion Processes’’, Oxford University Press, UK,
2014.
Van Handel R., “Stochastic Calculus, Filtering and Stochastic Control’’, Lecture Notes, Prinston
University Press, 2007.

Cohen S. N., Elliott R. J., “Stochastic Calculus and Applications’’, Birkhauser Publ. 2015.
Le Gall J. F., “Brownian Motion, Martingales and Stochastic Calculus’’, Springer, 2013.

3.
4.
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2. Ստոխաստիկ մոդելավորում

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ.

6. 2 – րդ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝




դիսկրետ պատահական մեծությունների մոդելավորում,
բացարձակ անընդհատ պատահական մեծությունների մոդելավորում,
զանգվածային սպասարկման և ֆինանսական մաթեմատիկայի ստոխաստիկ մոդելների
մոդելավորում «Մոնտե–Կառլոյի» մեթոդի միջոցով:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

3.

մոդելավորելու դիսկրետ և բացարձակ անընդհատ պատահական մեծությունների ,
2
ստուգելու մոդելավորված արժեքների համար  , մաքսիմալ ճիշմարտանմանության
վարկածները,
ներկայացնելու «Մոնտե–Կառլոյի» մեթոդով զանգվածի սպասարկման և ֆինանսական
մաթեմատիկայի մոդելների սիմուլյացիան և տարբեր բնութագրիչների հաշվարկումը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

ներկայացնելու անկախ և կորելացված պատահական մեծությունների սիմուլյացիա,
ստուգելու մոդելավորված տվյալների համար վարկածները,
կառուցելու կիրառական բնույթի մոդելներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

ստեղծագործաբար կիրառելոի ստացված գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնելու մոդելավորման ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի կառուցման
եղանակները,
Ա7. հիմնավորելու մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները,
Բ3. կիրառելու մաթեմատիկական վիճակագրության եղանակները էկոնոմետրիկայի հարցերում,
Բ7. ցուցադրելու R – ծրագրավորման լեզվի կիրառությունները,
Գ4. հետազոտությունների արդյունքները ներկայացնելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. սեմինարների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. Եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում 20 միավոր առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը՝ 6 միավոր, իսկ վերջինը՝ 8 միավոր։
Միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:

Թեմա 1` Պատահական մեծությունների մոդելավորում: Հակադարձ ֆունկցիաների մեթոդ:
Թեմա 2` Մոնտե–Կառլոյի մեթոդ: Դիսպերսիայի նվազեցման մեթոդներ:
Թեմա 3` Զանգվածային սպասարկման ստոխաստիկ մոդելների մոդելավորում:
Թեմա 4` Ֆինանսական մաթեմատիկայի ստոխաստիկ մոդելների մոդելավորում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Յու. Ռ. Հակոբյան, “Թվային մեթոդներ”, մաս 1, Երևան, “Արմենիկա”, Հանրագիտարան, 2003.
Յու. Ռ. Հակոբյան, “Թվային մեթոդներ”, մաս 2, ԲՄՎ Պրինտ, 2006.
Джекел П. "Применение методов Монте-Карло в финансах", Москва, Интернет-трейдинг, 2004.
Ермаков С. М. "Метод Монте-Карло в вычислительной математике", Санкт-Петербург, 2009.
Glasserman P.,"Monte-Carlo methods in financial engineering", Springer-Verlag, New York, 2004.
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2. Ստոխաստիկ երկրաչափության կիրառական մոդելներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ.

6. 2 – րդ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել պատահական խճանկարների,
 ուսումնասիրել ստերեոլոգիական բանաձևեր միջին արժեքների համար,
 ուսումնասիրել Բուլյան մոդելների տեսությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

կառուցելու ադեկվատ ստերեոլոգիական մոդելներ,
կիրառելու ծիլեր – սերմեր մոդելներ R n -ում,
ուսումնասիրելու Բուլյան մոդելների ստերեոլոգիական բանաձևերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

կիրառելու տարբեր տիպի խճանկարների և ստերեոլոգիական մոդելներ,
կառուցելու Վորոնոյի և Դելոնեյի պատահական խճանկարներ,
կիրառելու Վորոնոյի և Դելոնեյի պատահական խճանկարներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

վերլուծելով պատահական երկրարափական պրոցեսի հատկությունները կառուցելու մոդելը
այդ պրոցեսի համար:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա1. վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության
հիմունքները,
Ա7. հիմնավորելու մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները,
Բ4. վերլուծելու և կիրառելու հավանականային մոդելները,
Բ6. կառուցելու մոդելներ և կատարելու կանխագուշակումներ,
Գ4. հետազոտությունների արդյունքները ներկայացնելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում,
3. սեմինարների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում 20 միավոր առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը՝ 6 միավոր, իսկ վերջինը՝ 8 միավոր։
Միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:

Թեմա 1` Ստերեոլոգիական խնդիրներ և նրանց կիրառումը բնագիտության մեջ:
Թեմա 2` Ստերեոլոգիական պատահական գնդերի պրոցեսների համար:
Թեմա 3` Բուլյան մոդելներ, հատկություններ և օրինակներ:
Թեմա 4` Բուլյան մոդելների վիճակագրական խնդիրներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Baddeley A. J., Jensen E. B. V. “Stereology for statisticians”, Chapman & Hall, 2005.
Beneŝ V., Rataj J. “Stochastic Geometry”, Selected topics, Kluwer, Dordrecht, 2004.
Gardner R. J., “Geometric Tomography”, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2006
Molchanov I., “Theory of Random Sets”, Springer, London, 2005.
Baddeley A. T., Bárány I., Schneider R., Weil W., “Stochastic Geometry”, Lecture Notes in
Mathematics, vol. 1892, Springer, Berlin, 2007.

1.
2.
3.
4.
5.
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2. Հերթերի տեսություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ.

6. 2 – րդ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ծանոթացնել հերթերի տեսության հիմնական համակարգերին,
սովորեցնել հերթերի տեսության հիմնական համակարգերի հատկությունները,
ուսումնասիրել հերթերի տեսության հիմնական համակարգերի կարևորագույն
բնութագրիչները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

ներկայացնելու պարզագույն ներմնտևող հոսքի հիմնական հատկությունները,
նկարագրելու կորուստներով և առանց կորուստների սպասարկման համակարգերը,
նկարագրելու կործանման և բազմացման պրոցեսները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

կառուցելու հերթերի տեսության պարզագույն մոդելներ,
վերլուծելու հերթերի տեսության հիմնական խնդիրները,
առաջարկելու հերթերի տեսության հիմնական խնդիրների լուծումներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

վերլուծելով կործանման և բազմացման պրոցեսների հատկությունները, կիրառել դրանք
հերթերի տեսության հիմական համակարգերի համար:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. կիրառելու հավանականային և վիճակագրական եղանակները բնագիտության մեջ,
Ա7. հիմնավորելու մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները,
Բ3. կիրառելու մաթեմատիկական վիճակագրության եղանակները էկոնոմետրիկայի հարցերում,
Բ6. կառուցելու մոդելներ և կատարելու կանխագուշակումներ,
Գ4. հետազոտությունների արդյունքները ներկայացնելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում,
3. սեմինարների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում 20 միավոր առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը՝ 6 միավոր, իսկ վերջինը՝ 8 միավոր։
Միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:

Թեմա 1` Հերթերի տեսության պարզագույն համակարգեր (սպասումով և առանց սպասումի):
Թեմա 2` Կործանման և բազմացման պրոցեսներ:
Թեմա 3` Առանց հետգործության ստացիոնար հոսքեր:
Թեմա 4` Վերականգնման պրոցեսների հիմնական բանաձևերը: Ֆելլերի թեորեմ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

Ивченко Г. И., Каштанов В.А., Коваленко И.Н., “ Теория массового обслуживания ”, изд. Озон,
2015.
Карташевский В. Г., “Основы теории массового обслуживания”, Учебник для Вузов, 2013.
Даниелян Э. А., Симонян А.Р., “Введение в теорию очередей”, Часть 1, Ереван, Издательство

РАУ, 2005.
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2. Հավանականային չափերի զուգամիտություն

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ.

6. 2 – րդ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ծանոթացնել մետրիկական տարածություններում հավանականային չափերի թույլ
զուգամիտության և և հարաբերականորեն կոմպակտության վերաբերող հարցերին,
ապացուցել Պրոխորովի թեորեմը հավանականային չափերի ընտանիքի հարաբերական
կոմպակտ և խիտ լինելու համարժեքության մասին,
ուսումնասիրել C[0,1] տարածությունում Վիների չափի գոյության հարցը և ապացուցել
Դոնսկերի թեորեմը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

նկարագրելու հավանականային չափերի թույլ զուգամիտությունը որոշ հայտնի
մետրիկական տարածություններում,
ձևակերպելու անհրաժեշտ և բավարար պայմաններ C[0,1] տարածությունում
հավանականային չափերի ընտանիքի խիտ լինելու համար,

3.

հիմնավորելու C[0,1] տարածությունում Վիների չափի գոյությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

կիրառելու Պրոխորովի թեորեմը որոշակի մետրիկական տարածություններում,
ստանալու հավանականությունների տեսության հայտնի արդյունքներ, օգտագործելով
ընդհանուր տեսությունը ,
կիրառելու Դոնսկերի թեորեմը որոշ սահմանային թեորեմներ ստանալու համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.
2.

վերլուծելու և հետևություն անելու,
ունեցած գիտելիքները զարգացնելու և կիրառելու:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության
հիմունքները,
Ա7. հիմնավորելու մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները,
Բ4. վերլուծելու և կիրառելու հավանականային մոդելները,
Գ2. ձեռք բերված գիտելիքները կիրառելու, ընկալելու և զարգացնելու:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում,
3. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում 20 միավոր առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը՝ 6 միավոր, իսկ վերջինը՝ 8 միավոր։
Միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:

Թեմա 1` Մ»ïñÇÏ³Ï³Ý ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ñ³í³Ý³Ï³Ý³ÛÇÝ ã³÷»ñÇ ÃáõÛÉ ½áõ·³ÙÇïáõÃÛուÝ և
նրանց համարժեք պայմաններ:
Թեմա 2` Հավանականային չափերի ընտանիքի հարաբերականորեն կոմպակտություն և խտություն:
Պրոխորովի թեորեմը:
Թեմա 3` C[0,1] տարածությունում հավանականային չափերի ընտանիքի խիտ լինելու համար
անհրաժեշտ և բավարար պայմաններ:
Թեմա 4` Վիների չափի գոյությունը: Դոնսկերի թեորեմը և նրա որոշ կիրառություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

Billingsley Patrick, “Probability and Measure”, Wiley, 2008..
Ширяев А. Н. , Вероятность: В 2-х т., М., МЦНМО, 2004.
Шашкин А. П., “Слабая сходимость вероятностных мер”, Учебное пособие, Москва, МГУ, 2013.
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2. Վիճակագրական ծրագրերի R փաթեթ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ.

6. 2 – րդ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝




վիճակագրական R փաթեթի և R – լեզվի իմացություն,
տարբեր ֆորմատով տվյալների վիճակագրական վերլուծություն և գրաֆիկական
ներկայացում,
վիճակագրական գնահատականների, տեստերի և մեթոդների կիրառում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

3.

գրելու R լեզվով կոդեր և մուտքագրելու տվյալներ,
կատարելու տվյալների նկարագրական վերլուծություն և գրաֆիկական
արտապատկերում,
կիրառելու վիճակագրագրական գնահատականները, տեստերը և մեթոդները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.
6.

գրելու R լեզվով ֆունկցիաներ և կառուցել գրաֆիկներ,
գնահատելու անհայտ պարամետրերը և կառուցելու վստահության միջակայքեր,
կիրառելու վիճակագրական տեստեր, ստուգել վարկածներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

վերլուծելով վիճակագրական տվյալներ ստեղծագործաբար կիրառել ստացված
գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. կիրառելու հավանականային և վիճակագրական եղանակները բնագիտության մեջ,
Բ3. կիրառելու մաթեմատիկական վիճակագրության եղանակները էկոնոմետրիկայի
հարցերում,
Բ7. ցուցադրելու R – ծրագրավորման լեզվի կիրառությունները,
Գ1. հավաքելու տեղեկություններ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և համացանցում
առկա տվյալներից:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. սեմինարների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում 20 միավոր առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը՝ 6 միավոր, իսկ վերջինը՝ 8 միավոր։
Միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:

Թեմա 1` Բազայի հավանականային բաշխումներ:
Թեմա 2` Տվյալների գրֆիկական վերլուծություն:
Թեմա 3` Անհայտ պարամետրերի գնահատում:
Թեմա 4` Վստահության միջակայքերի կառուցում:
Թեմա 5` Վարկածների ստուգում:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

Braun W. J., Murdoch D. J., “ A First Course In Statistical Programming with R “, Cambridge
University Press, 2007.
Everitt B., Hothorn T., "A Handbook of Statistical Analyses Using R” , 2-nd edition, CRC Press,
2010.
Adler J., "R in a Nutshell", Published by O’Reilly Media, Inc., 2010.
Cohen Y., Cohen J. Y., "Statistics and Data with R (an applied approach through examples)" , John
Wiley & Sons, 2008.
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2. Դիֆուզիոն պրոցեսներ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 4ժ.

6. 2 – րդ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ծանոթացնել Իտոյի ստոխաստիկ ինտեգրալի հետ,
ուսումնասիրել ստոխաստիկ հավասարումներով տրվող դիֆուզիոն պրոցեսներ,
ուսումնասիրել Կոլմոգորովի ուղիղ և հակադարձ հավասարումները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

նկարագրելու Իտոյի ստոխաստիկ դիֆերենցիալ հավասարումները,
ներկայացնելու դիֆուզիոն պրոցեսների կապը մասնակի ածանցյալներով հավասարումների
հետ,
նկարագրելու դիֆուզիոն պրոցեսների տեսության տարբեր կիրառությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

կիրառելու Իտոյի բանաձևը,
լուծելու ստոխաստիկ դիֆերենցիալ հավասարումները,
լուծելու եզրային խնդիրները հավանականային մեթոդներով ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

վերլուծելով դիֆուզիոն պրոցեսի հատկությունները կառուցել մոդելը այդ պրոցեսի համար:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. կառուցել ցանկացած պատահական երևույթի համար համապատասխան հավանականային
մոդել,
Ա7. հիմնավորելու մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները,
Բ3. կիրառելու մաթեմատիկական վիճակագրության եղանակները էկոնոմետրիկայի հարցերում,
Բ6. կառուցելու մոդելներ և կատարելու կանխագուշակումներ,
Գ1. հավաքելու տեղեկություններ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և համացանցում
առկա տվյալներից:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում,
3. սեմինարների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր աշխատանք` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է տնային աշխատանքների հիման վրա, 5 միավոր
առավելագույն արժեքով,
3. Եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում բանավոր հարցման միջոցով` 10 միավոր
առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը պարունակոմ է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3
միավոր, իսկ վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:

Թեմա 1` Վիներյան պրոցես: Հետագծերի անընդհատություն:
Թեմա 2` Իտոի ստոխաստիկ ինտեգրալ և նրա հատկությունները:Իտոյի բանաձև:
Թեմա 3` Դիֆուզիոն պրոցեսների կապը մասնակի ածանցիալով հավասարումների հետ:
Թեմա 4` Մարկովի շղթաների հաջորդականությունների զուգամիտությունը դիֆուզիոն պրոցեսին:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

Frirdman A., “Stochastic Differential Equations and Applications”, The Ohio State University, Dover
Publications, Inc. Mineola, New York, 2006.
Barbu V., “Nonlinear Differential Equations of monotone Types in Banach Spaces”, Springer, 2010.
Allen E., “Modeling with Itô Stochastic Differential Equations”, USA, Springer, 2007 .
Fima C. Klebaner “Introduction to Stochastic Calculus with Applications”, Imperial College Press,
2004.

1. 0105/Մ 09

2. Էկոնոմետրիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ., գործն. – 2ժ.

6. 2 – րդ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝




տալ անհրաժեշտ գաղափարներ էկոնոմետրիկա առարկայից,
կարողանալ օգտագործել մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները էկոնոմետրիկայի
խնդիրներ լուծելու համար,
կարողանալ օգտագործել այդ մեթոդները կիրառական խնդիրներ լուծելու համար;

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

ստանալով անհրաժեշտ գիտելիքներ ռեգրեսիոն վերլուծության տեսությունից կատարել
համապատասխան վիճակագրական հետևություններ,
կառուցելու էկոնոմետրիկ մոդելներ և բացատրել դրանց համապատասխանությունը իրական
երևույթներին,
բերելու կառուցված մոդելների համար կանխագուշակման հավասարումներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

գնահատելու և ստուգելու վարկածներ ռեգրեսիոն մոդելների պարամետրերի վերաբերյալ ,
կատարելու ընտրություն հնարավոր մոդելների միջև օգտվելով վիճակագրական
փաթեթներից,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3.

վերլուծելով առկա տնտեսագիտական խնդիրները առաջարկելու դրանց լուծման մեթոդները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության
հիմունքները,
Ա7. հիմնավորելու մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները,
Բ5. կիրառելու մեծ թվերի ուժեղացված օրենքը բնագիտության տարբեր մոդելներում,
Բ6. կառուցելու մոդելներ և կատարելու կանխագուշակումներ,
Գ2. ձեռք բերված գիտելիքները կիրառելու, ընկալելու և զարգացնելու:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում,
3. սեմինարների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անց է կացվում գրավոր աշխատանք` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է տնային աշխատանքների հիման վրա, 5 միավոր
առավելագույն արժեքով,
3. Եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում բանավոր հարցման միջոցով`10 միավոր
առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը պարունակոմ է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3
միավոր, իսկ վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է):

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:

Թեմա 1` Փոքրագույն քառակուսիների գնահատականների վիճակագրական հատկությունները:
Թեմա 2` Դետերմինացիայի գործակից և F-վիճականի:
Թեմա 3` Վարկածների ստուգում ռեգրեսիոն մոդելներում: Այթքենի թեորեմ:
Թեմա 4` Ընդհանրացված փոքրագույն քառակուսիների մեթոդ:
Թեմա 5` Կանխագուշակումներ ռեգրեսիոն մոդելներում:
Թեմա 6` Ճշմարտանմանության մաքսիմումի մեթոդը ռեգրեսիոն մոդելներում:
Թեմա 7` Վարկածների ստուգում գծային մոդելներում: Վալդի և Լագրանժի բազմապատկիչների
հայտանիշներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Магнус Я.Р., Катышев П.К..,Пересецкий А.А. “Эконометрика. Начальный курс”, М., “Дело”, 2007
Wooldridge J. M., “Introductory Econometrics, A Modern Approach”, Sout-Western College Pub.,
2015.
Stock J.H., Watson M., “Introduction to Econometrics”, Pearson Education Lim., Harlow, 2011.
Greene W., “Econometric Analysis”, Pearson Edit., 2011.
Zax J. S., “Introductory Econometrics. Intuition, Proof, and Practice”, Stanford University Press, 2011.

1. 0105/Մ 02

2. Պատահական պրոցեսներ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 4ժ.

6. 2 – րդ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ծանոթացնել պատահական պրոցեսների հիմնական դասերի հետ,
սովորեցնել ինչպես կառուցել պատահական պրոցեսների հետագծերը,
ուսումնասիրել ստացիոնար պրոցեսների կանխագուշակման և ֆիլտրացիայի խնդիրները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

ներկայացնելու ստացիոնար պրոցեսների սպեկտրալ ներկայացում,
լուծելու Կոլմոգորովի հավասարումները կոնկրետ պրոցեսների համար,
նկարագրելու անկախ աճերով պրոցեսների բնութագրիչ ֆունկցիայի ներկայացումը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

կառուցելու պատահական պրոցեսների պարզագույն մոդելներ,
կառուցելու պատահական պրոցեսների հետագծերը,
լուծելու կանխագուշակման և ֆիլտրացիայի խնդիրներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

վերլուծելով կոնկրետ պատահական պրոցեսների հատկությունները կարողանալ
ստեղծագործաբար կիրառել ստացված գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության
հիմունքները,
Ա5. կիրառելու հավանականային և վիճակագրական եղանակները բնագիտության մեջ,
Բ6. կառուցելու մոդելներ և կատարելու կանխագուշակումներ,
Գ1. հավաքելու տեղեկություններ օգտվելով գիտական հրատարակումներից և համացանցում
առկա տվյալներից,
Գ4. հետազոտությունների արդյունքները ներկայացնելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում,
3. սեմինարների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր աշխատանք` 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է տնային աշխատանքների հիման վրա, 5 միավոր
առավելագույն արժեքով,
3. Եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում բանավոր հարցման միջոցով` 10 միավոր
առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը պարունակոմ է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3
միավոր, իսկ վերջինը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:

Թեմա 1` Պատահական պրոցեսների մաթեմատիկական վերլուծություն:
Թեմա 2` Ստացիոնար պատահական պրոցեսներ:
Թեմա 3` Անկախ աճերով պատահական պրոցեսներ:
Թեմա 4` Մարկովյան պատահական պրոցեսներ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Миллер Б. М., Панков А. Р., “Теория случайных процессов в примерах и задачах”, физматлит,
2002.
Koralov. L., Sinai Y. G., “Theory of Probability and Random Processes ”, Springer , 2007.
Булинский А. В., Ширяв А. Н., “ Теория случайных процессов ”, 2005.
Sheldon M. Ross, “Introduction to Probability models ”, 9-th edition, Elsevier, 2007.
Боровков А. А., “Теория вероятностей”, Наука, 2009.

«Հանրահաշիվ և երկրաչափություն»
մագիստրոսական ծրագրի մասնագիր
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

Հանրահաշիվ և երկրաչափություն

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Մաթեմատիկայի մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2017/2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

056101.06.7

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում.





տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում
ունեցող դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է մրցութային
հիմունքներով՝ նախորդ ուսումնառության ընթացքում ցուցաբերած
առաջադիմության արդյունքների հիման վրա,
այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող
դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝
տվյալ մասնագիտության բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման քննական
ծրագրին համապատասխան անցկացված քննությունների արդյունքների
հիման վրա։

Ընդունելությունը կատարվում Երևանի պետական համալսարանի մագիստրատուրայի
ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։
9. Ծրագրի նպատակները

Ծրագիրը նպատակ ունի


ուսանողներին օժտել ժամանակակից հանրահաշվի, տոպոլոգիայի և երկրաչափության
բնագավառում հետազոտական աշխատանքի ունակություններով և նպաստել նշված
ուղղությունների գծով ասպիրանտուրայում կրթությունը շարունակելուն,



զարգացնել մասնագիտական, գիտահետազոտական և գիտամանկավարժական գործունեությունում ծագած խնդիրները ձևակերպելու և լուծելու
կարողություններ, ունակ դարձնել վերլուծել և համակարգել ապագա
աշխատանքային ոլորտին առնչվող հանրահաշվական և երկրաչափական
տվյալները,



ուսանողներին ունակ դարձնել կառուցելու հանրահաշվական,
երկրաչափական և տոպոլոգիական հանգունակներ, ներդնելու և
հետազոտելու հանրահաշվական համակարգեր՝ ոլորտի ժամանակակից
հիմնախնդիրները հասկանալու, մեկնաբանելու և լուծելու համար,



ուսանողներին օժտելու մաթեմատիկայի բնագավառում մասնագիտական
գործունեություն ծավալելու և ինքնուրույն հետազոտություն կատարելու
համար անհրաժեշտ գիտելիքներով և կարողություններով։

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

1. ներկայացնել անվերջ և վերջավոր խմբերի տեսության հիմունքները, խմբերի
երկրաչափական և կոմբինատոր տեսությունների հիմունքները, քվազիխմբերի, կիսախմբերի, լուպաների տեսությնունների հիմունքները,
2. մեկնաբանել ռիմանյան կապակցության, հաստատուն կորության տարածությունները, լուսաբանել դիֆերենցելի բազմաձևության, Ռիմանի տարածության վրա տրված թենզորական դաշտերի պրոյեկտման գաղափարները,
3. լուսաբանել արտաքին դիֆերենցիալ ձևերը, փակ և ճշգրիտ դիֆերենցիալ ձևերը, հիմնավորել էքվիաֆինական, Վեյլի և Ռիմանի տարածությունների կապակցության գործակիցների հաշվման բանաձևերը,
4. ներկայացնել դաշտերի վերջավոր, հանարահաշվական, սեպարաբել ընդլայնումները, վերարտադրել մոդուլների, օղակների, գծային հանրահաշիվների
տեսության տարրերը, մատնանշել այդ ոլորտների արդիական խնդիրներ,
5. բացատրել հանգունակների տեսության հիմունքները, նկարագրել առաջին
կարգի լեզուների հանրահաշվական կառուցվածքները, լուսաբանել կատեգորիաների տեսության հիմունքները,
6. լուսաբանել կողմնորոշումով տոլոլոգիական տարածությունները, հոմոտոպիական և հոմոլոգիական խմբերը, կոմպլեքսները, վերարտադրել և լուսաբանել տոպոլոգիական խմբերի, օղակների, դաշտերի տեսության
հիմունքները։
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. ուսումնասիրել ազատ և հարաբերական
հետևանքները, կառուցել խմբի գրաֆ,

ազատ

խմբեր,

որոշիչ

առնչությունների

2.

բացահայտել հանգունակների տեսության հիմնական կառուցվածքները, մեթոդները,
կառուցել հանգունակներ, որոշել կատեգորիաներում արտադրյալները, կոարտադրյալները և
մորֆիզմների տարբեր դասեր,

3. կառուցել դաշտերի հանրահաշվորեն փակ ընդլայնումներ, գործանակնում իրականացնել
հանրահաշվական մի շարք ալգորիթմներ,
4.

կառուցել տոպոլոգիական հանրհաշվի ֆակտոր հանրահաշիվներ, ուղիղ, դեկարտյան, ազատ
արտադրյալներ, ուղեծրերի տարածություն,

5.

վերլուծել շոշափող շերտավորման կառուցվածքը, բացահայտել շոշափող շերտավորման երկրաչափությունը, գտնել գեոդեզիկները, գտնելու կարողություններ, գործողություններ
կատարել արտաքին ձևերի հետ,

6.

կառուցել վերջավոր կավար կամ Բուլյան հանրահաշվի գրաֆը, գործնականում կառուցել
քվազիխմբեր ու լուպաներ, կիրառել Ալբերտի, Թոյոդայի թեորեմները։

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1.

տիրապետել գիտահետազոտական և մանկավարժական գործունեության սկզբունքների,
մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքներին և կիրառական մեթոդների,

2.

ստացված արդյունքները մշակել, վերլուծել, ձևակերպել և ներկայացնել հաշվետվության,
զեկուցման, ռեֆերատի, հոդվածի տեսքով,

3.

վերլուծել
դրված խնդիրները,
կատարել
համապատասխան
գնահատումներ
և
եզրահանգումներ, կիրառել գիտելիքները և զարգացնել դրանք, վերլուծել առկա խնդիրները և
առաջարկել դրանց լուծման եղանակները,

4.

վարել գիտական բանավեճեր պահպանելով մասնագիտական էթիկայի նորմերը,

5.

կիրառել մասնագիտական գիտելիքները հարակից բնագավառներում:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Տե՛ս §ԵՊՀ ECTS կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և դասընթացների
տեղեկագիրք, Երևան, 2016 թ., էջ 14-22:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Շրջանավարտների զբաղվածության վերլուծության տվյալները թույլ են տալիս առանձնացնել
գործունեության հետևյալ հիմնական ոլորտները.
– գիտակրթական աշխատանք բուհերում` ԵՊՀ, Հայկական պետական մանկավարժական
համալսարան,
Հայաստանի
պետական
ճարտարագիտական
համալսարան
(Պոլիտեխնիկ) և դրա մասնաճյուղեր Գյումրիում, Վանաձորում, Կապանում, Գորիսում,
Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան, ՀՀ ԳԱԱ
մաթեմատիկայի
ինստիտուտ,
Հայաստանի
պետական տնտեսագիտական

համալսարան, Հայաստանի գյուղատնտեսական ակադեմիա, Գավառի Պետական
Համալսարան, Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Միքայել
Նալբանդյանի անվան, (ԳՊՄԻ) Գորիսի Պետական Համալսարան, Երևանի Պետական
Համալսարան, Իջևանի մասնաճյուղ, Եվրոպական Կրթական Տարածաշրջանային
Ակադեմիա Հայ–Ռուսական Սլավոնական Համալսարան, Հայաստանում Ֆրանսիական
Համալսարան, Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան, մասնավոր բուհեր, արտերկրյա
բուհերի մասնաճյուղեր Հայաստանում, Արցախի պետական համալսարան,
–

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներում` ալգորիթմների մշակում և ներդրում,

–

մաթեմատիկայի, մեխանիկայի, ֆիզիկայի բնագավառների տարբեր հետազոտական
հաստատություններ:

–

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ և ՀՀ ԳԱԱ
Մաթեմատիկայի ինստիտուտի ասպիրանտուրայում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում կարող են օգտագործվել հետևյալ օժանդակ
ռեսուրսները.



հեռուսուցմամբ և առցանց դասախոսություններ,
էլեկտրոնային ռեսուրսներ:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
Ծրագիրը կազմելիս հաշվի են առնվել Մոսկվայի պետկան համալսարանի մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի բարձրագույն հանրահաշվի, բարձրագույն երկրաչաթության և
տոպոլոգիայի, դիֆերենցիալ երկրաչափության և կիրառությունների ամբիոնների մասնագիտական
դասընթացների ծրագրերը, ինչպես նաև ՌԴ «Տնտեսագիտութայն բարձրագույն դպրոց» Ազգային
հետազոտական համալսարանի «Հանրահաշիվ» և «Տոպոլոգիա և երկրաչափություն»
մասնագիտացումներով մագիստրոսական կրթական ծրագրերը:

Առկա ուսուցմամբ «Հանրահաշիվ և երկրաչափություն» մագիստրոսական կրթական ծրագրի ուսումնական պլանի
քարտեզը
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
Ներկայացնել անվերջ և վերջավոր խմբերի տեսության հիմունքները,
խմբերի
երկրաչափական
և
կոմբինատոր
տեսությունների
հիմունքները, քվազիխմբերի, կիսախմբերի, լուպաների
տեսությնունների հիմունքները։
Մեկնաբանել ռիմանյան կապակցության, հաստատուն կորության
Ա2
տարածությունները, լուսաբանել դիֆերենցելի բազմաձևության,
Ռիմանի տարածության վրա տրված թենզորական դաշտերի
պրոյեկտման գաղափարները:
Լուսաբանել արտաքին դիֆերենցիալ ձևերը, փակ և ճշգրիտ դիֆերենԱ3
ցիալ ձևերը, հիմնավորել էքվիաֆինական, Վեյլի և Ռիմանի
տարածությունների կապակցության գործակիցների հաշվման
բանաձևերը։
Ներկայացնել դաշտերի վերջավոր, հանարահաշվական, սեպարաբել
Ա4
ընդլայնումները, վերարտադրել մոդուլների, օղակների, գծային
հանրահաշիվների տեսությունը, մատնանշել այդ ոլորտների
արդիական խնդիրներ:
Բացատրել հանգունակների տեսության հիմունքները, նկարագրել
Ա5
առաջին կարգի լեզուների հանրահաշվական կառուցվածքները,
լուսաբանել կատեգորիաների տեսության հիմունքները։

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
Ուսումնասիրել ազատ և հարաբերական ազատ խմբեր,
առնչությունների հետևանքները, կառուցել խմբի գրաֆ։

Ա6

Լուսաբանել կողմնորոշումով տոլոլոգիական տարածությունները, հոմոտոպիական և հոմոլոգիական խմբերը,
կոմպլեքսները, վերարտադրել և լուսաբանել տոպոլոգիական խմբերի, օղակների, դաշտերի տեսության
հիմունքները։

որոշիչ

Բ2

Բացահայտել
հանգունակների
տեսության
հիմնական
կառուցվածքները, մեթոդները, կառուցել հանգունակներ, որոշել
կատեգորիաներում արտադրյալները, կոարտադրյալները և
մորֆիզմների տարբեր դասեր ։

Բ3

Կառուցել
դաշտերի
հանրահաշվորեն
փակ
ընդլայնումներ,
գործանակնում
իրականացնել
հանրահաշվական
մի
շարք
ալգորիթմներ։

Բ4

Կառուցել տոպոլոգիական հանրհաշվի ֆակտոր հանրահաշիվներ,
ուղիղ, դեկարտյան, ազատ արտադրյալներ, ուղեծրերի տարածություն։

Բ5

Վերլուծել շոշափող շերտավորման կառուցվածքը, բացահայտել շոշափող շերտավորման երկրաչափությունը, գտնել գեոդեզիկները, գտնելու
կարողություններ, գործողություններ կատարել արտաքին ձևերի հետ։

Բ6

Կառուցել վերջավոր կավար կամ Բուլյան հանրահաշվի գրաֆը,
գործնականում կառուցել քվազիխմբեր ու լուպաներ, կիրառել
Ալբերտի, Թոյոդայի թեորեմները։

Գ4

Վարել գիտական
էթիկայի նորմերը:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1

Տիրապետել գիտահետազոտական և մանկավարժական գործունեության սկզբունքների, մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքներին և կիրառական մեթոդների:

բանավեճեր

պահպանելով

մասնագիտական

Գ2

Գ3

Ստացված արդյունքները մշակել, վերլուծել, ձևակերպել և
ներկայացնել հաշվետվության, զեկուցման, ռեֆերատի, հոդվածի
տեսքով։
Վերլուծել դրված խնդիրները, կատարել համապատասխան
գնահատումներ և եզրահանգումներ, կիրառել գիտելիքները և
զարգացնել դրանք, վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց
լուծման եղանակները։

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Օտար լեզու-1
Օտար լեզու-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Բազիսներ բանախյան տարածություններում
Կրեյն-Միլմանի թեորեմը և նրա կիրառությունները
Ծրագրավորման մաթեմատիկական փաթեթներ
Խմբերի տեսություն
Գալուայի տեսություն
Տոպոլոգիական խմբեր, օղակներ, դաշտեր
Դիֆերենցելի բազմաձևության շոշափող շերտավորումներ
Գծային հանրահաշիվների տեսություն
Հանգունակների տեսություն

Մոդուլի
թվանիշը
1602/Մ01
1602/Մ02

Գ5

Կիրառել մասնագիտական գիտելիքները հարակից բնագավառներում:

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2

Ա3 Ա4

Ա5

Ա6

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Գ1

0309/Մ00
0105/Մ01
0104/Մ16
0101/Մ01
0103/Մ01
0105/Մ01
0104/Մ01 +
0104/Մ02
0104/Մ03
0104/Մ04
0104/Մ05
0104/Մ06 +

Գ2

Գ3

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

Գ4

Գ5

+
+
+
+
+
+
+
+

G-տարածություններ
Հանրահաշվական տոպոլոգիա
Դիֆերենցիալ ձևեր
Ռիմանյան տարածություններ
Մատրիցների տեսություն
Կոմմուտատիվ հանրահաշիվ
Կատեգորիաների տեսություն և կատեգորիական խմբեր
Աֆինական կապակցության տարածություններ
Քվազիխմբերի տեսություն
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա
Մագիստրոսական թեզ

0104/Մ07
0104/Մ08
0104/Մ09 +
0104/Մ10
0104/Մ11
0104/Մ12
0104/Մ13
0104/Մ14
0104/Մ15
+

+

+
+
+

+
+
+

+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+
+
+

ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

1. 1602/Մ01
2. Օտար լեզու-1
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/ շաբ.
5. գործնական՝ 4 ժամ
6. 1-ին աշնանային կիսամյակ
7. քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,
 խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
 ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, զարգացնել
մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
2. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել
մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
3. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
4. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և
ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի
(CEFR-ի) B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. ստացված արդյունքները մշակել, վերլուծել, ձևակերպել և ներկայացնել հաշվետվության,
զեկուցման, ռեֆերատի, հոդվածի տեսքով,
Գ4. վարել գիտական բանավեճեր պահպանելով մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,

4. ինքնուրույն աշխատանք,
5. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է բանավոր քննությամբ՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. John M.Swales,Christine B. Feak, “ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide.
The University of Michigan Press, USA,2003
2. John M Swales and Christine B.Feak, “Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA.
3.Developmental Mathematics for College Students, Alan S. Tussy, R. David Gustafson, 2002.
4.Calculus (fourth edition) Jammes Stewart, Mc Master University 1999.

1. 1602 /M02
2. Օտար լեզու-2
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/ շաբ.
5. գործնական՝ 2 ժամ
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները, ծանոթացնել
օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
 ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
 ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան
(B2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան
4. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր
խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. ստացված արդյունքները մշակել, վերլուծել, ձևակերպել և ներկայացնել հաշվետվության,
զեկուցման, ռեֆերատի, հոդվածի տեսքով,
Գ4. վարել գիտական բանավեճեր պահպանելով մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
13.
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման
միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Debora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT” Longman 2007
2. Bruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”, Thomson 2007
3. Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent
Publishing Platform 2014
4. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012
5. Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English 2014
6. Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan Publishing 2016
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2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
3. 3 ECTS
ոլորտում
կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ.՝ 2
6. 1-ին աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսումնասիրել Ms Office և LaTex փաթեթների հիմնական հնարավորությունները
 ներկայացնել Mathematica 11 փաթեթը
 ծանոթացնել Mathematica 11-ի միջավայրում ծրագրավորելու միջոցներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել Ms Office փաթեթի հիմնական հնարավորությունները;

2. ներկայացնել LaTex խմբագրի առանձնահատկությունները;
3. թվարկել Mathematica 11 փաթեթի միջավայրում աշխատելու սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ստեղծել և ձևավորել փաստաթղթեր MsWord և LaTex խմբագրերի միջոցներով;
ստեղծել և մշակել էլեկտրոնային աղյուսակներ MsExcel միջավայրում;
ստեղծել տվյալների հենքեր MsAccess միջավայրում և կատարել հարցումներ;
ստեղծել լսարանային ցուցադրումներ MsPowerPoint միջավայրում;
լուծել մաթեմատիկական խնդիրներ Mathematica 11 փաթեթի օգնությամբ;
ծրագրավորել Mathematica 11- ում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվել փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման ծրագրային տարբեր համակարգերից;
2. աշխատել տվյալների հենքերի ղեկավարման տարբեր համակարգերում (MySQL, SQL
Server, Oracle և այլ)
3. աշխատել MatLab միջավայրում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. ստացված արդյունքները մշակել, վերլուծել, ձևակերպել և ներկայացնել հաշվետվության,
զեկուցման, ռեֆերատի, հոդվածի տեսքով,
Գ4. վարել գիտական բանավեճեր պահպանելով մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Գործնական պարապմունքներ
2. Տնային աշխատանք
3. Ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է համակարգիչների միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ms Office փաթեթի կառուցվածքը և հիմնական հնարավորությունները: LaTex խմբագիր:
Մաթեմատիկական խնդիրների լուծման եղանակները Mathematica 11 փաթեթի միջավայրում:
Ծրագրավորում Mathematica 11-ում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Համակարգչային գրագիտություն: Ա.Հովակիմյան, Ս Սարգսյան և ուր., Մեթոդական
ձեռնարկ: Երևան,2012,104 էջ:
2. Helmut Kopka, Patrick W. Daly Guide to LaTeX, 4th Edition, Addison-Wesley Professional
2003, 624 pages.
3. С. М. Львовский. Набор и вёрстка в системе LaTex.2003.
4. А.М.Половко. Mathematica для студента. СПб., БХВ-Петербург, 2007,368 стр.
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2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.՝ 1ժ., գործն.՝ 1ժ.
6. 1–ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 հետազոտությունների պլանավորման հիմնական դրույթների իմացություն
 ֆակտոր անալիզի և ռեգրեսիայի մոդելների կիրառում և մոդելավորում
 չափողականության կրճատման եղանակների և կլաստերիզացիայի մեթոդների
կիրառում

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

կատարել հետազոտությունների պլանավորում տարբեր պրակտիկ խնդիրների համար

2. կատարել տվյալների վիճակագրական վերլուծություն և մեկնաբանություն

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

տվյալների դասակարգման մոդելավորում

2. տվյալների կլաստերիզացիա և ֆիլտրացիա
3. կիրառական բնույթի մոդելների կառուցում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

կարողանա ստեղծագործաբար կիրառել ստացված գիտելիքները։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. ստացված արդյունքները մշակել, վերլուծել, ձևակերպել և ներկայացնել հաշվետվության,
զեկուցման, ռեֆերատի, հոդվածի տեսքով,
Գ3. վերլուծել դրված խնդիրները, կատարել համապատասխան գնահատումներ և
եզրահանգումներ, կիրառել գիտելիքները և զարգացնել դրանք, վերլուծել առկա խնդիրները և
առաջարկել դրանց լուծման եղանակները,
Գ4. վարել գիտական բանավեճեր պահպանելով մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. ինքնուրույն աշխատանք` համակարգչային ծրագրերով և գրականության ուսումնասիրմամբ
3. գործնական աշխատանքներ, օգտագործելով համակարգչային ծրագրերը
4. սեմինարների անցկացում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. անց է կացվում գրավոր աշխատանք` 10 միավոր առավելագույն
արժեքով.
2-րդ ընթացիկ քննություն. անց է կացվում գրավոր աշխատանք` 10 միավոր առավելագույն
արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
1. Հետազոտությունների պլանավորման հիմունքները
2. Մեքենայական ուսուցման ներածություն։ Բայեսյան մոտեցում։
3. Դասակարգման գծային մեթոդներ։
4. Կլաստերիզացիա։
5. Չափողականուփյան փոքրացում։ Գլխավոր կոմպոնենտների մեթոդ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Шкляр В.Н. “Планирование эксперимента и обработка результатов”, ТПУ, 2010
2. Воронцов К.В. “Математические методы обучения по прецендентам”,МФТИ, 2006
3. P. Harrington “Machine learning in action”, Manning, 2012
4. B. Lantz “Machine learning with R”, PACKT, 2013

1. 0104/Մ16
4. 2 ժամ/շաբ.

2.Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ
5. դաս.՝ 2

3. 3 ECTS
կրեդիտ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Լուսաբանել մաթեմատիկայի հանրահաշվական հիմունքները, բուլյան Ֆունկցիայի
գաղափարը, գործողությունները դրանց հետ, կավարի , գրաֆի գաղափարը։
 Ներկայացնել դիսկրետ մաթեմատիկայի տարրերը, անշարժ կետի վերաբերյալ
թեորեմները, իզոմորֆիզմի, Քելիի ,Սթոունի թեորեմները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանել բազմությունների օղակ, սիգմա-հանրահաշիվ, բուլյան հանրահաշիվ,
չափելի ենթաբազմությունների բուլյան հանրահաշիվ, պատահույթների բուլյան
հանրահաշիվ,
2. ներկայացնել լրիվության թեորեմները, Բրաուեր-Բիրկհոֆի թեորեմները, Քելիի,
Սթոունի թեորեմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կառուցել վերջավոր կավար կամ Բուլյան հանրահաշվի գրաֆը,
2. կառուցել և պարզեցնել կոնտակտային սխեմաներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. ընտրել հետազոտման անհրաժեշտ մեթոդներ և համաձայնեցնել կոնկրետ խնդրի
հետազոտման գոյություն ունեցող մեթոդները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ6. կառուցել վերջավոր կավար կամ Բուլյան հանրահաշվի գրաֆը, գործնականում կառուցել
քվազիխմբեր ու լուպաներ, կիրառել Ալբերտի, Թոյոդայի թեորեմները,
Գ3. վերլուծել դրված խնդիրները, կատարել համապատասխան գնահատումներ և
եզրահանգումներ, կիրառել գիտելիքները և զարգացնել դրանք, վերլուծել առկա
խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները,
Գ5. կիրառել մասնագիտական գիտելիքները հարակից բնագավառներում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք, խնդիրների լուծում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (առավելագույն արժեքը 10
միավոր. միավորների քայլը 0.5).
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր (առավելագույն արժեքը 10 միավոր):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բուլյան Ֆունկցիաներ, գործողություններ բուլյան ֆունկցիաների հետ, լրիվության
թեորեմներ։
2. Գրաֆներ, իզոմորֆիզմ,գործողություններ հարաբերությունների հետ:
3. Մասնակի կարգ, անշարժ կետի վերաբերյալ թեորեմներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. D.Lau, Function algebras on finite sets, Springer, 2006.
2. G. Gratzer, Lattice Theory: Foundation, Springer Basel AG, 2011.
3. Davey, B.A.; Priestley, H. A. (2002), Introduction to Lattices and Order, Cambridge University
Press.
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2. Բազիսներ բանախյան տարածություններում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.՝ 2
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել բանախյան տարածություններում պայմանական և ոչ
պայմանական բազիսների ընդհանուր հատկություններին,
 ներկայացնել տարբեր ֆունկցիոնալ տարածություններում բազիսության հայտանիշներ,
 բերել բազիսների օրինակներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել բազիսներ ընդհանուր բանախյան տարածություններում ,
2. սահմանել Պելիի ֆունկցիան և թվարկել նրա հատկությունները,
3. Ներկայացնել Հաարի, Շաուդերի և Ֆրանկլինի համակարգերը որպես բազիսներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառել դասական բազիսների ուսումնասիրության որոշ մեթոդներ,
2. հետազոտել բազիսներին առընչվող այլ խնդիրներ,
3. օգտագործել այս դասընթացից ձեռք բերված գիտելիքները հարակից այլ դասընթացներ
ուսումնասիրելիս:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ4. կառուցել տոպոլոգիական հանրհաշվի ֆակտոր հանրահաշիվներ, ուղիղ, դեկարտյան,
ազատ արտադրյալներ, ուղեծրերի տարածություն,
Գ5. կիրառել մասնագիտական գիտելիքները հարակից բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. ինքնուրույն աշխատանք, խնդիրների լուծում,
3. խորհրդատվություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր
առավելագույն գնահատականով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 5 միավոր առավելագույն
գնահատականով,
3. եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 10 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բազիսներ ընդհանուր բանախյան տարածություններում,
2. Բազիսների առանձնահատկությունները ֆունկցիոնալ տարածություններում,
3. Հաարի համակարգ,
4. Շաուդերի և Ֆրանկլինի համակարգեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Б. С. Кашин, А. А. Саакян, Ортогональные ряды, Москва, Наука, 1999.

2. V. Kadets, The Haar system in L1 is monotonically boundedly complete, Mat. Fiz. Anal.
Geom. 12 (2005), no. 1, 103–106.
3. V. Temlyakov, Greedy approximation. Cambridge Monographs on Applied and Computational
Mathematics, 20. Cambridge University Press, Cambridge, 2011.
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2. Կրեյն-Միլմանի թեորեմը և նրա կիրառությունները

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2ժամ/շաբ.
5. դաս.՝ 2
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 նկարագրել ուռուցիկ կոմպակտ բազմությունը իր էքստրեմալ կետերի միջոցով ,
 կիրառել նշված նկարագրությունը մոտարկման խնդիրներում լիովին մոնոտոն
ֆունկցիաների տեսությունում և մաթեմատիկական տնտեսագիտության խնդիրներում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ձևակերպել և ապացուցել Կրեյն-Միլմանի թեորեմը,

2. ձևակերպել և ապացուցել Սթոուն-Վայերշտրասի թեորեմը և Բերնշտեյնի թեորեմը լիովին
մոնոտոն ֆունկցիաների վերաբերյալ, կիրառել Կրեյն-Միլմանի թեորեմը գծային
ծրագրավորման խնդիրներում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կառուցել կոնկրետ ուռուցիկ կոմպակտ բազմությունների համար էքստրեմալ կետերի
բազմությունը, լուծել գծային ծրագրավորման կոնկրետ խնդիրներ, մասնավորապես՝
տրանսպորտի խնդիրը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. Ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները հարակից բնագավառներում կիրառելու
կարողություն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ4. կառուցել տոպոլոգիական հանրհաշվի ֆակտոր հանրահաշիվներ, ուղիղ, դեկարտյան,
ազատ արտադրյալներ, ուղեծրերի տարածություն,
Գ5. կիրառել մասնագիտական գիտելիքները հարակից բնագավառներում։
կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք, խնդիրների լուծում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
51․ 1-ին ընթացիկ քննություն. անց է կացվում գրավոր աշխատանք 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անց է կացվում բանավոր աշխատանք 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գծային ուռուցիկ տոպոլոգիական տարածություններ:
2. Կրեյն-Միլմանի թեորեմը :

3. Սթոուն-Վայերշտրասի թեորեմը, Բերնշտեյնի թեորեմը:
4. Կիրառություններ գծային ծրագրավորման խնդիրներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. У. Рудин, Функциональный анализ, Лань, Москва, 2005.
2. С. А. Ашманов, Линейное программирование, “Наука”, Москва, 1981.
3. И. Л. Акулич, Математичское программирование в примерах и задачах, Лань, Москва,
2011.
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2. Ծրագրավորման մաթեմատիկական փաթեթներ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.՝ 2, գործ.՝ 2
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսումնասիրել MatLab ծրագրային փաթեթը,
 կկարողանան լուծել մաթեմատիկական խնդիրներ օգտագործելով MatLab փաթեթը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հասկանալ, գրել MatLab ծրագրային լեզվով կոդեր, տվյալների մուտքագրում,
2. կատարել տվյալների նկարագրական վերլուծություն և գրաֆիկական
արտապատկերում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գրել MatLab լեզվով ֆունկցիաներ և կառուցել գրաֆիկներ,
2. կարողանան հաշվարկել մեծ ծավալով մատրիցներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. ցուցադրել MatLab-ի որոշ փաթեթներ` PDE Toolbox, Optimization Toolbox, Curve Fitting
Toolbox, Statistics Toolbox։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. ստացված արդյունքները մշակել, վերլուծել, ձևակերպել և ներկայացնել հաշվետվության,
զեկուցման, ռեֆերատի, հոդվածի տեսքով,
Գ5. կիրառել մասնագիտական գիտելիքները հարակից բնագավառներում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք, խնդիրների լուծում,
3. սեմինարների անցկացում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր աշխատանք` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է տնային աշխատանքների հիման վրա, 5
միավոր առավելագույն արժեքով,
եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում բանավոր հարցման միջոցով`10 միավոր
առավելագույն արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Ընդհանուր տեղեկություններ MatLab ծրագրային փաթեթի վերաբերյալ:
2. MatLab-ի պարզագույն քերականությունը. արտահայտություններ, հաստատուններ:
3. Աշխատանք մատրիցների հետ. m ֆայլերի ստեղծում. սցենարներ և ֆունկցիաներ:
4. Տվյալների ներմուծումը և գրաֆիկական արտածումը:
5. Ծրագրավորման հիմնական տարրեր՝ օպերատորներ, ցիկլեր:
6. Ծանոթություն MatLab-ի որոշ փաթեթների հետ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
4. Timothy A. Davis, MATLAB Primer, Eighth Edition, CRC Press, 2010.
5. Stormy Attaway, Matlab: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving,
Butterworth-Heinemann, 3rd Ed., 2013.
6. Cleve B. Moler, Numerical computing with MATLAB, SIAM, 2010.

1.

0104/Մ01

2. Խմբերի տեսություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շ
5. դաս. 2
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 նկարագրել ազատ խմբերի և դրանց ենթախմբերի կառուցվածքը, կառուցել խմբեր
ծնորդների և որոշիչ առնչությունների միջոցով,
 ներկայացնել վերջավոր խմբերի դասական հատկությունները,
 նկարագրել դիագրամների մեթոդը, սովորեցնել խմբերի երկրաչափական տեսության
հիմունքները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանել ազատ խմբերի և դրանց ենթախմբերի կառուցվածքը, ներկայացնել խմբեր՝
ծնորդների և որոշիչ առնչությունների միջոցով,
2. վերարտադրել Սիլովի, Շուրի թեորեմները, խմբերի երկրաչափական տեսության
հիմունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կառուցել խումբ՝ ծնորդների և որոշիչ առնչությունների օգնությամբ, կիրառել
դիագրամների մեթոդը որոշիչ առնչությունների հետևանքները նկարագրելու համար,
կառուցել տրված խմբի Քելլիի գրաֆը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. գնահատել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ, համեմատել
բնագավառին վերաբերող և հարող այլ խնդիրների հետ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնել անվերջ և վերջավոր խմբերի տեսության հիմունքները, խմբերի
երկրաչափական և կոմբինատոր տեսությունների հիմունքները, քվազիխմբերի, կիսախմբերի,
լուպաների տեսությնունների հիմունքները,
Բ1. ուսումնասիրել ազատ և հարաբերական ազատ խմբեր, որոշիչ առնչությունների
հետևանքները, կառուցել խմբի գրաֆ,
Գ1. տիրապետել գիտահետազոտական և մանկավարժական գործունեության սկզբունքների,

մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքներին և կիրառական մեթոդների:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. ինքնուրույն աշխատանք, խնդիրների լուծում։
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (առավելագույն արժեքը 5 միավոր.
միավորների քայլը 0.5),
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր (առավելագույն արժեքը 5 միավոր),
եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. ազատ խմբերի և դրանց ենթախմբեր, խմբերի կառուցում ծնորդների և որոշիչ
առնչությունների միջոցով,
2. Սիլովի, Շուրի թեորեմները,
3. խմբերի երկրաչափական տեսության հիմունքներ։
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. О.В. Богопольский,Введение в теорию групп. Москва-Ижевск. 2002.
2. J.J. Rotman., An introduction to the theory of groups. Springer-Verlag, 2007.
3. М.И. Каргаполов, Ю.И. Мерзляков, Основы теории групп. М., Наука, 1982.
4. В. Магнус, А. Каррас, Д. Солитэр ,Комбинаторная теория групп. - М., Наука, 1974.
5. Р. Линдон, Шупп., Комбинаторная теория групп. М., Мир, 1980.

1. 0104/Մ02

2. Գալուայի տեսություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շ
5. դաս. 2
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել դաշտի բնութագրիչի գաղափարը, պարզ դաշտերի նկարագրությունը,
դաշտերի ընդլայնման, ընդլայնման աստիճանի գաղափարները,
 նկարագրել հանրահաշվական տարրերը, դրանց մինիմալ բազմանդամը, հանրահաշվական թվերը, հանրահաշվորեն փակ դաշտի գաղափարը, տրանսցենդենտ ընդլայնումների նկարագրությունը,
 լուսաբանել Գալուայի տեսության հիմնական թեորեմը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանել դաշտի բնութագրիչը, դաշտերի ընդլայնումները, ընդլայնման աստիճանը,
սահմանել հանրահաշվական տարրերը, հանրահաշվական թվերը, հանրահաշվորեն
փակ դաշտերը և տրանսցենդենտ ընդլայնումները,
2. բացատրել նորմալ և սեպարաբել ընդլայնումները, Գալուայի տեսության հիմնական
թեորեմը, մատնանշել դրա կիրառությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. որոշել դաշտի բնութագրիչը, հաշվել ընդլայնման աստիճանը, կառուցել հանրահաշ
վական տարրեր և տրանսցենդենտ տարրեր, տրանսցենդենտ ընդլայնումներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. վերլուծել առկա խնդիրները, առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. ներկայացնել դաշտերի վերջավոր, հանարահաշվական, սեպարաբել ընդլայնումները,
վերարտադրել մոդուլների, օղակների, գծային հանրահաշիվների տեսության տարրերը,
մատնանշել այդ ոլորտների արդիական խնդիրներ,
Բ2. կառուցել դաշտերի հանրահաշվորեն փակ ընդլայնումներ, գործանակնում իրականացնել
հանրահաշվական մի շարք ալգորիթմներ,
Գ3. վերլուծել դրված խնդիրները, կատարել համապատասխան գնահատումներ և
եզրահանգումներ, կիրառել գիտելիքները և զարգացնել դրանք, վերլուծել առկա խնդիրները
և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք, խնդիրների լուծում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (առավելագույն արժեքը 5 միավոր.
միավորների քայլը 0.5),
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր (առավելագույն արժեքը 4 միավոր),
եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. դաշտի բնութագրիչ, պարզ դաշտեր, դաշտերի ընդլայնման աստիճան,
3. հանրահաշվորեն փակ դաշտ, տրանսցենդենտ ընդլայնումներ,
4.Գալուայի տեսության հիմնական թեորեմը:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Н.Г.Чеботарев, Основы теории Галуа, 2014.
2. S.Lang, Algebra. Springer, 2002.
3. М.М.Постников, Основы теории Галуа. 2012.
4. Emil Artin. Galois Theory. Dover Publications, 1998.

1. 0104/Մ03

2. Տոպոլոգիական խմբեր, օղակներ, դաշտեր

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շ
5. դաս. 2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել տոպոլոգիական հանրահաշվի հիմունքները, մասնավորապես
տոպոլոգիական խմբի,
 լուսաբանել տոպոլոգիական օղակի և դաշտի գաղափարները, դրանց
հոմոմորֆիզմները,
 կառուցել կոմպակտ և լոկալ կոմպակտ տոպոլոգիակն խմբեր և օղակներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

բացատրել տոպոլոգիական խմբերի, օղակների, դաշտերի մոդուլների գաղափարները,
ներկայացնել կապակցված և լիովին չկապակցված տոպոլոգիական խմբերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կառուցել տոպոլոգիական խմբերի և օղակների ուղիղ և դեկարտյան արտադրյալները,

2. կառուցել տոպոլոգիական քանորդ խմբեր և քանորդ օղակներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ,կիրառել
ունեցած գիտելիքները բնագավառին վերաբերող և հարող խնդիրները լուծելիս:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնել անվերջ և վերջավոր խմբերի տեսության հիմունքները, խմբերի
երկրաչափական և կոմբինատոր տեսությունների հիմունքները, քվազիխմբերի, կիսախմբերի,
լուպաների տեսությնունների հիմունքները,
Ա6. լուսաբանել կողմնորոշումով տոլոլոգիական տարածությունները, հոմոտոպիական և
հոմոլոգիական խմբերը, կոմպլեքսները, վերարտադրել և լուսաբանել տոպոլոգիական խմբերի,
օղակների, դաշտերի տեսության հիմունքները,
Բ4. կառուցել տոպոլոգիական հանրհաշվի ֆակտոր հանրահաշիվներ, ուղիղ, դեկարտյան,
ազատ արտադրյալներ, ուղեծրերի տարածություն,
Գ5. կիրառել մասնագիտական գիտելիքները հարակից բնագավառներում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք, խնդիրների լուծում։
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (առավելագույն արժեքը 5 միավոր,
միավորների քայլը 0.5),
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր (առավելագույն արժեքը 5 միավոր),
եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. տոպոլոգիական հանրահաշվի հիմունքները,
2. տոպոլոգիական օղակի հոմոմորֆիզմները,
3. կոմպակտ և լոկալ կոմպակտ տոպոլոգիակն խմբեր։
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Dylan Spivak, An Introduction to Topological Groups, Lakehead University Thunder Bay,
Ontario, Canada, 2015.
2. Karl Heinrich Hofmann, Introduction to Topological Groups, 2005.
3. Л. С. Понтрягин, Непрерывные группы, (5 изд.) Изд-во “Наука”, М. 2009 г.
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2. Դիֆերենցելի բազմաձևության շոշափող
շերտավորումներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4.2 ժամ/շ
5. դաս. 2
6. 2-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել դիֆերենցելի բազմաձևության շոշափող շերտավորման
երկրաչափության վերաբերող դասական հարցերը,
 լուսաբանել ռիմանյան տարածության շոշափող շերտավորումը տարբեր մետրիկաների
դեպքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել դիֆերենցելի բազմաձևության շոշափող շերտավորման կառուցվածքը,
ռիմանյան տարածության շոշափող շերտավորումը մետրիկայի ամբողջական,
հորիզոնական և ուղղաձիգ վերելակների դեպքում,
2. ներկայացնել շոշափող շերտավորման վրա տրված տենզորական դաշտերը,
կապակցությունը, պրոյեկտումը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. նկարագրել շոշափող շերտավորման կառուցվածքը, ուսումնասիրել որևէ մետրիկայով
տրված շոշափող շերտավորման երկրաչափությունը, ուսումնասիրել բազմաձևության
հորիզոնական և ուղղաձիգ գեոդեզիկներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. մեկնաբանել ռիմանյան կապակցության, հաստատուն կորության տարածությունները, լուսաբանել դիֆերենցելի բազմաձևության, Ռիմանի տարածության վրա տրված թենզորական
դաշտերի պրոյեկտման գաղափարները,
Բ5. վերլուծել շոշափող շերտավորման կառուցվածքը, բացահայտել շոշափող շերտավորման
երկրաչափությունը, գտնել գեոդեզիկները, գտնելու կարողություններ, գործողություններ
կատարել արտաքին ձևերի հետ,
Գ1. տիրապետել գիտահետազոտական և մանկավարժական գործունեության սկզբունքների,
մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքներին և կիրառական մեթոդների։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք, խնդիրների լուծում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (առավելագույն արժեքը 5 միավոր,
միավորների քայլը 0.5),
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր (առավելագույն արժեքը 5 միավոր),
եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. դիֆերենցելի բազմաձևության շոշափող շերտավորման կառուցվածքը,
2. ռիմանյան տարածության շոշափող շերտավորումը մետրիկայի ամբողջական,
հորիզոնական և ուղղաձիգ վերելակների դեպքում,
3. շոշափող շերտավորման վրա տրված տենզորական դաշտեր, պրոյեկտում:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. И.Егоров, Движения в пространствах аффинной связности, 2016.
2. П.К.Рашевский. Риманова геометрия и тензорный анализ.Москва. (8-oe изд.), Наука. 2014.
3. Щ. Кобаяси, К. Номидзу, Основы дифференциальной геометрии, т. 1, М., “Наука”, 1981 г.
4. Р.Зуланке, П. Винтген, Дифференциальная геометрия и расслоения, Москва, “Мир”, 1975.
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2. Գծային հանրահաշիվների տեսություն
5. դաս. 2, գործ. 2

3. 6 ECTS
կրեդիտ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 բացատրել գծային հանրահաշիվների, մասնավորապես հիպերկոմպլեքս թվերի
համակարգերի կառուցվածքը, դրանց կառուցման մեթոդներիը,
 լուսաբանել վերջավոր և անվերջ չափականության հանրահաշիվների կարևոր
հատկությունները,
 մատնանշել՝ ինչպես դրանք կիրառել երկրաչափությունում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել գծային հանրահաշիվների և հիպերկոմպլեքս թվերի համակարգերի
կառուցվածքը, դրանց կառուցման Կելի-Դիկսոնի կրկնապատկման գործողության և
նշանների մատրիցի մեթոդները,
2. բացատրել Ֆրոբենիուսի, Հուրվիցի, Արտինի և Շտիֆելի թեորեմները,
3. լուսաբանել էվկլիդեսյան տարածություններում վեկտորական արտադրյալների
գոյության հարցը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. վերլուծել թվային համակարգերի շարունակական ընդլայնման ընթացքը,
2. համադրել որոշ հանրահաշվական խնդիրների լուծման ընթացքում առաջացող
տոպոլոգիական մեթոդները,
3. կառուցել անվերջ չափականության մասնակի բաժանումով նորմավորված
հանրահաշիվներ և ուսումնասիրել դրանց հատկությունները, կառուցել և
ուսումնասիրել վեկտորական արտադրյալներ էվկլիդեսյան տարածություններում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. հետազոտական աշխատանքում առաջարկել անցումներ երկրաչափական խնդրից
համապատասխան հանրահաշվական խնդրի և հակառակը` կիրառելով դասընթացում
յուրացրած մեթոդները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. ներկայացնել դաշտերի վերջավոր, հանարահաշվական, սեպարաբել ընդլայնումները,
վերարտադրել մոդուլների, օղակների, գծային հանրահաշիվների տեսության տարրերը,
մատնանշել այդ ոլորտների արդիական խնդիրներ,
Բ3. կառուցել դաշտերի հանրահաշվորեն փակ ընդլայնումներ, գործանակնում իրականացնել
հանրահաշվական մի շարք ալգորիթմներ,
Գ3. վերլուծել դրված խնդիրները, կատարել համապատասխան գնահատումներ և
եզրահանգումներ, կիրառել գիտելիքները և զարգացնել դրանք, վերլուծել առկա խնդիրները և
առաջարկել դրանց լուծման եղանակները։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք, խնդիրների լուծում,
3. գործնական պարապմունքներ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (առավելագույն արժեքը 5 միավոր.
միավորների քայլը 0.5),
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր (առավելագույն արժեքը 5 միավոր),
3. եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. գծային հանրահաշիվներ և հիպերկոմպլեքս թվեր, Կելի-Դիկսոնի կրկնապատկման
գործողություն:
2. Ֆրոբենիուսի, Հուրվիցի, Արտինի և Շտիֆելի թեորեմների մասին:
3. Էվկլիդեսյան տարածություններում վեկտորական արտադրյալների գոյության
մասին:
4. անվերջ չափականության մասնակի բաժանումով նորմավորված հանրահաշիվներ
5. վեկտորական արտադրյալներ էվկլիդեսյան տարածություններում:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Евгений Каратаев, Преобразования гиперкомплексных чисел, 2016.
2. Л. С. Понтрягин, Обобщения чисел, 2014.
3. И. Л. Кантор. А.С. Солодовников, Гиперкомплексные числа, М. “Наука” 1973.
4. К. А. Жевлаков. А. М. Сменько, И. П. Шестаков, А. И. Ширшов, Кольца близкие к
ассоциативным, 1978.
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2. Հանգունակների տեսություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շ
5. դաս. 2
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 զարգացնել առաջին կարգի տրամաբանության հանգունակների (մոդելների)
տեսության հիմնական մեթոդները,
 ներկայացնել կառուցվածքները՝ Սկոլեմյան ֆունկցիաների,
 ներկայացնել ուլտրաարտադրյալները, տարրական ընդլայնումները և շղթաները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանել հանգունակների տեսության հիմնական հասկացությունների և մեթոդները,
մատնանշել հանգունակների տեսության հնարավոր կիրառություններ,
2. բացատրել առաջին կարգի լեզուների հանրաշվական կառուցվածքները,
3. վերարտադրել Լյովենգեյմ-Սկոլեմի, Գյոդել-Մալցևի թեորեմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կառուցել հանգունակներ առարկայական հաստատունների միջոցով, կառուցել
հանգունակներ
Սկոլեմի
թեորմերի
միջոցով,
կառուցել
հանգունակներ
ուլտրաարտադրյալների միջոցով,
2. կիրառել կոմպակտության թեորեմը ոչ ստանդարտ հանգունակներ կառուցելու համար,
կառուցել ստանդարտ մաթեմատիկական կառուցվածքի ոչ
ստանդարտ
հանգունակներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կիրառել ունեցած գիտելիքները բնագավառին վերաբերող և հարող խնդիրները
լուծելիս:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. բացատրել հանգունակների տեսության հիմունքները, նկարագրել առաջին կարգի

լեզուների հանրահաշվական կառուցվածքները, լուսաբանել կատեգորիաների տեսության
հիմունքները,
Բ2. բացահայտել հանգունակների տեսության հիմնական կառուցվածքները, մեթոդները,
կառուցել հանգունակներ, որոշել կատեգորիաներում արտադրյալները, կոարտադրյալները և
մորֆիզմների տարբեր դասեր,
Գ5. կիրառել մասնագիտական գիտելիքները հարակից բնագավառներում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք, խնդիրների լուծում,
3. գործնական պարապմունքներ։
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (առավելագույն արժեքը 5 միավոր.
միավորների քայլը 0.5),
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր (առավելագույն արժեքը 5 միավոր),
եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. առաջին կարգի տրամաբանության հանգունակների (մոդելների) տեսություն,
2. Սկոլեմյան ֆունկցիաների,
3. ուլտրաարտադրյալները, տարրական ընդլայնումները և շղթաները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Александр Лузгарев, Теория моделей, М. Мир, 2013.
2. А. И. Мальцев, Алгебраические системы, М. “Наука”, 1970.
3. Ю. Л. Ершов, Проблемы разрешимости и конструктивные модели, М. “Наука”,1980.
4. Г. Кейслер, Ч. Чен, Теория моделей, М. Мир, 1977.
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2. G-տարածություններ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շ
5. դաս. 2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել համասեռ տարածության գաղափարը, G-տարածության ֆակտոր խմբի
կառուցվածքը, կապակցվածության գաղափարը տոպոլոգիական խմբերում,
կիսատոպոլոգիական և պարատոպոլոգիական խմբերի գաղափարը,
 բացատրել G-տարածության հատկությունները, կառուցել ուղեծրերի տարածությունը,
 նկարագրել տարածության հոմեոմորֆիզմների խումբը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանել համասեռ տարածությունը, G-տարածության խմբի ֆակտոր-խմբի
կառուցվածքը, կապակցվածության կոմպոնենտները, ձևակերպել G-տարածության
հատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կառուցել G-տարածություններ, կառուցել G-արտապատկերումներ, կառուցել
ուղեծրերի տարածությունը,

2. նկարագրել տարածության հոմեոմորֆիզմների խումբը:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. լուսաբանել կողմնորոշումով տոլոլոգիական տարածությունները, հոմոտոպիական և
հոմոլոգիական խմբերը, կոմպլեքսները, վերարտադրել և լուսաբանել տոպոլոգիական խմբերի,
օղակների, դաշտերի տեսության հիմունքները,
Բ4. կառուցել տոպոլոգիական հանրհաշվի ֆակտոր հանրահաշիվներ, ուղիղ, դեկարտյան,
ազատ արտադրյալներ, ուղեծրերի տարածություն,
Գ2. ստացված արդյունքները մշակել, վերլուծել, ձևակերպել և ներկայացնել հաշվետվության,
զեկուցման, ռեֆերատի, հոդվածի տեսքով։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք, խնդիրների լուծում։
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (առավելագույն արժեքը 5 միավոր.
միավորների քայլը 0.5),
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր (առավելագույն արժեքը 5 միավոր),
եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. համասեռ տարածություններ,
2. կիսատոպոլոգիական և պարատոպոլոգիական խմբեր,
3. G-տարածության հատկությունները,
4. տարածության հոմեոմորֆիզմների խումբը:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Л. С. Понтрягин, Непрерывные группы, (5 изд.) Изд-во “Наука”, М. 2009 г.
2. Dylan Spivak, An Introduction to Topological Groups, Lakehead University Thunder Bay,
Ontario, Canada, 2015.
3. McCarty, G. Topology: An Introduction with Application to Topological Groups. 2nd
edition. — New York: Dover Publications, 1998.
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2. Հանրահաշվական տոպոլոգիա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շ
5. դաս. 2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել տոպոլոգիայի հիմնական բաժիններից մեկը` հանրահաշվական
տոպոլոգիայի կառուցվածքը ու դրա կիրառությունները,
 բացատրել սիմպլեքսային և վանդակային հոմոլոգիաների տեսությունների կառուցումը,
նրանց կիրառումը ընդհանուր տոպոլոգիական և բազմաձևությունների
տոպոլոգիական խնդիրների լուծման մեջ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. լուսաբանել սիմպլեքսային և վանդակային տարածությունները, սահմանել դրանց
հոմոտոպիական խմբերը, բացատրել սիմպլեքսային և վանդակային հոմոլոգիաների
տեսությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. լուսաբանել վերջավոր կամ կոմբինատոր բնույթի տոպոլոգիական այնպիսի
ինվարիանտները, որպիսիք են Էյլերի բնութագիրչը, տարածության ֆունդամենտալ
խումբը, տարածության հոմոտոպիական և հոմոլոգիական խմբերը,
2. վերարտադրել հանրահաշվական տոպոլոգիայի հետ առնչվող հասկացությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, վարել գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. լուսաբանել կողմնորոշումով տոլոլոգիական տարածությունները, հոմոտոպիական և
հոմոլոգիական խմբերը, կոմպլեքսները, վերարտադրել և լուսաբանել տոպոլոգիական խմբերի,
օղակների, դաշտերի տեսության հիմունքները,
Բ4. կառուցել տոպոլոգիական հանրհաշվի ֆակտոր հանրահաշիվներ, ուղիղ, դեկարտյան,
ազատ արտադրյալներ, ուղեծրերի տարածություն,
Գ1. տիրապետել գիտահետազոտական և մանկավարժական գործունեության սկզբունքների,
մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքներին և կիրառական մեթոդների։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք, խնդիրների լուծում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (առավելագույն արժեքը 5 միավոր.
միավորների քայլը 0.5),
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր (առավելագույն արժեքը 5 միավոր),
3. եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. վերջավոր կամ կոմբինատոր բնույթի տոպոլոգիական ինվարիանտներ,
2. Էյլերի բնութագիրչը, տարածության ֆունդամենտալ խումբը,
3. տարածության հոմոտոպիական և հոմոլոգիական խմբերը,
4. սիմպլեքսային և վանդակային հոմոլոգիաների տեսություն:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

А. Т. Фоменко, Д. Б. Фукс, Курс гомотопической топологии, 2014.
Д.Россел, Р.Кон, Алгебраическая топология, М. Мир, 2012.
Ху. Сы-Цзян, Теория гомотопий, 2004.
Ч. Косневски, Начальный курс алгебраической топологии, 1983.
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2. Դիֆերենցիալ ձևեր

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շ
5. դաս. 2
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել ժամանակակից դիֆերենցիալ երկրաչափության ուսումնասիրության

կարևորագույն մեթոդներից մեկի` Կարտանի արտաքին ձևերի մեթոդը և նրա
կիրառությունները՝ կորերի և մակերևույթների ուսումնասիրության մեջ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանել արտաքին դիֆերնցիալ ձևերը, արտաքին դիֆերենցման գործողությունը,
2. ներկայացնել փակ և ճշգրիտ դիֆերենցիալ ձևերը,
3. բացատրել Պուանկարեի , Ֆրոբենիուսի, Ստոքսի թեորեմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կատարել գործողություններ արտաքին ձևերի հետ, կիրառել Կարտանի և Օսթիանույի
լեմմաները, ստանալ էվկլիդյան, աֆֆինական և պրոյեկտիվ տարածությունների
կառուցվածքային հավասարումները, արտաքին ձևերի մեթոդը կիրառել կորերի և
մակերևույթների տեսության մեջ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. լուսաբանել արտաքին դիֆերենցիալ ձևերը, փակ և ճշգրիտ դիֆերենցիալ ձևերը,
հիմնավորել էքվիաֆինական, Վեյլի և Ռիմանի տարածությունների կապակցության գործակիցների հաշվման բանաձևերը,
Բ5. վերլուծել շոշափող շերտավորման կառուցվածքը, բացահայտել շոշափող շերտավորման
երկրաչափությունը, գտնել գեոդեզիկները, գտնելու կարողություններ, գործողություններ
կատարել արտաքին ձևերի հետ,
Գ1. տիրապետել գիտահետազոտական և մանկավարժական գործունեության սկզբունքների,
մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքներին և կիրառական մեթոդների։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք, խնդիրների լուծում։
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (առավելագույն արժեքը 5 միավոր.
միավորների քայլը 0.5),
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր (առավելագույն արժեքը 5 միավոր),
եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. արտաքին դիֆերնցիալ ձևեր, արտաքին դիֆերենցման գործողություն, փակ և ճշգրիտ
դիֆերենցիալ ձևեր,
2. Կարտանի և Օսթիանույի լեմմաները, էվկլիդյան, աֆֆինական և պրոյեկտիվ
տարածությունների կառուցվածքային հավասարումները։
3. Պուանկարեի, Ֆրոբենիուսի, Ստոքսի թեորեմները։
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Анри Картан. Дифференциальное исчисление. Дифференциальные формы. Москва.Мир.
2004.
2. Sjamaar Reyer, Manifolds and differential forms. Lecture notes, 2006.
3. Bachman David, A Geometric Approach to Differential Forms. 2003
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2. Ռիմանյան տարածություններ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շ
5. դաս. 2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
բացատրել Ռիմանի տարածության վրա տրված թենզորական դաշտերի պրոյեկտման
գաղափարները,
 մեկնաբանել հաստատուն կորության տարածությունները,
 լուսաբանել շոշափող շերտավորման երկրաչափությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանել ռիմանյան և պսևդոռիմանյան տարածությունները, Ռիմանյան
կապակցության, գեոդեզիկ գծերի, կոնֆորմ մետրիկայի գաղափարները, հաստատուն
կորության տարածությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. օգտվել կովարիանտ դիֆերենցման գործողությունից, գտնել կորի երկարությունը,
2. գտնել գեոդեզիկ գծերը, ուսումնասիրել հաստատուն կորության տարածությունները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ, կիրառել ունեցած
գիտելիքները բնագավառին վերաբերող և հարող խնդիրները լուծելիս::

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. մեկնաբանել ռիմանյան կապակցության, հաստատուն կորության տարածությունները, լուսաբանել դիֆերենցելի բազմաձևության, Ռիմանի տարածության վրա տրված թենզորական
դաշտերի պրոյեկտման գաղափարները,
Բ5. վերլուծել շոշափող շերտավորման կառուցվածքը, բացահայտել շոշափող շերտավորման
երկրաչափությունը, գտնել գեոդեզիկները, գտնելու կարողություններ, գործողություններ
կատարել արտաքին ձևերի հետ,
Գ3. վերլուծել դրված խնդիրները, կատարել համապատասխան գնահատումներ և
եզրահանգումներ, կիրառել գիտելիքները և զարգացնել դրանք, վերլուծել առկա խնդիրները և
առաջարկել դրանց լուծման եղանակները։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք, խնդիրների լուծում։
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (առավելագույն արժեքը 5 միավոր.
միավորների քայլը 0.5),
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր (առավելագույն արժեքը 5 միավոր),
եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ռիմամնյան և պսևդոռիմանյան տարածություններ,
2. կորության տենզոր,
3. գեոդեզիկ գծերի հավասարումները,
4. հաստատուն կորության մակերևույթներ։
Հիմնական գրականության ցանկ.

1. А. Мищенко, А. Фоменко. Курс дифференциальной геометрии и топологии. Москва. 2010
2. П.К.Рашевский. Риманова геометрия и тензорный анализ.Москва. (8-oe изд.), Наука. 2014.
3. М.М.Постников. Риманова геометрия. Москва. Факториал. (4-oe изд.), 2008.
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2. Մատրիցների տեսություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շ
5. դաս. 2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել մատրիցների արմատային ենթատարածությունները, հարաբերական
հենքը ենթատարածության նկատմամբ, մատրիցը ժորդանյան տեսքի բերելու
ալգորիթմը, ժորդանյան հենք գտնելու ալգորիթմը,
 հաշվարկներ կատարել մատրիցների վրա որոշված Ֆունկցիաներով,
 գտնել շեղ-սիմետրիկ, օրթոգոնալ մատրիցերի կանոնական տեսքերը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել մատրիցների արմատային ենթատարածությունները, սահմանել
հարաբերական հենք,
2. լուսաբանել սիմետրիկ, շեղ-սիմետրիկ, օրթոգոնալ մատրիցերը, մատրիցի ժորդանյան
տեսքը և ժորդանյան հենքը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. հաշվարկներ կատարել մատրիցների վրա որոշված Ֆունկցիաներով,
2. կոնգրուենտության ճշտությամբ գտնել սիմետրիկ, շեղ-սիմետրիկ, օրթոգոնալ
մատրիցերի կանոնական տեսքերը,
3. որոշել մատրիցների ժորդանյան տեսքը, գտնել ժորդանյան հենք:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները,
2. վարելու գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. կառուցել դաշտերի հանրահաշվորեն փակ ընդլայնումներ, գործանակնում իրականացնել
հանրահաշվական մի շարք ալգորիթմներ,
Գ1. տիրապետել գիտահետազոտական և մանկավարժական գործունեության սկզբունքների,
մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքներին և կիրառական մեթոդների,
Գ5. կիրառել մասնագիտական գիտելիքները հարակից բնագավառներում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք, խնդիրների լուծում։
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (առավելագույն արժեքը 5 միավոր.
միավորների քայլը 0.5),
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր (առավելագույն արժեքը 5 միավոր),
3. եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. մատրիցների արմատային ենթատարածությունները,
2. հարաբերական հենք ենթատարածության նկատմամբ,
3. մատրիցը ժորդանյան տեսքի բերելու ալգորիթմը,
4. ժորդանյան հենք գտնելու ալգորիթմը,
5. շեղ-սիմետրիկ, օրթոգոնալ մատրիցերի կանոնական տեսքերը։
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ф.Р. Гантмахер, “Теория матриц”, М.:, Наука, 2010.
2. Joel N. Franklin,Matrix Theory, 2011.
3. П.Ланкастер, “Теория матриц”, М.:, Наука, 1998.
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2. Կոմմուտատիվ հանրահաշիվ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շ
5. դաս. 2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 սահմանել և կառուցել էվկլիդեսյան օղակներ և ֆակտորյալ օղակներ, պարզ և
մաքսիմալ իդեալների գաղափարները, նկարագրել գլխավոր իդեալներով օղակները,
քանորդների օղակը,
 լուսաբանել իդեալների հետ կատարվող գործողությունները, իդեալի ռադիկալի
գաղափարը, հետազոտել նյոտերյան և արթինյան օղակների կառուցվածքը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել էվկլիդեսյան օղակներ, ֆակտորյալ օղակները, պարզ և մաքսիմալ
իդեալները, գլխավոր իդեալներով օղակները,
2. բացատրել իդեալների հետ կատարվող գործողությունները, սահմանել իդեալի
ռադիկալ, լուսաբանել նյոտերյան և արթինյան օղակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կառուցել էվկլիդեսյան և ոչ էվկլիդեսյան օղակներ, զանազանել հայտնի օղակների
պարզ և մաքսիմալ իդեալները մյուս իդեալներից

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, վերլուծել առկա խնդիրները և
գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. ներկայացնել դաշտերի վերջավոր, հանարահաշվական, սեպարաբել ընդլայնումները,
վերարտադրել մոդուլների, օղակների, գծային հանրահաշիվների տեսության տարրերը,
մատնանշել այդ ոլորտների արդիական խնդիրներ,
գործնականում կառուցել գծային հանրահաշիվներ, հիպերկոմպլեքս թվեր,
Բ3. կառուցել դաշտերի հանրահաշվորեն փակ ընդլայնումներ, գործանակնում իրականացնել
հանրահաշվական մի շարք ալգորիթմներ,
Գ1. տիրապետել գիտահետազոտական և մանկավարժական գործունեության սկզբունքների,
մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքներին և կիրառական մեթոդների:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք, խնդիրների լուծում,

3. սեմինարների անցկացում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (առավելագույն արժեքը 5 միավոր.
միավորների քայլը 0.5),
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր (առավելագույն արժեքը 5 միավոր),
եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. էվկլիդեսյան օղակներ, ֆակտորյալ օղակներ
2. պարզ և մաքսիմալ իդեալների, գլխավոր իդեալներով օղակներ,
3. քանորդների օղակ,
4. իդեալների հետ կատարվող գործողություններ, իդեալի ռադիկալ,նյոտերյան և
արթինյան օղակներ։
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Винберг Э.Б. Курс алгебры. М., Факториал Пресс, 2011.
2. Кострикин А.И. Основные структуры алгебры. Ч. 3. М., Физико-математическая
литература, 2012.
3. Атья М., Макдональд И., Введение в коммутативную алгебру, 2012.
4. Ленг С. Алгебра. – М.: Мир, 1968.
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2. Կատեգորիաների տեսություն և կատեգորիական խմբեր

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շ
5. դաս. 2, գործ. 2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսումնասիրել կատեգորիաների և կատեգորիական խմբերի տեսության հիմնական
գաղափարները,
 ներկայացնել կատեգորիաների և կատեգորիական խմբերի տեսության հիմնական
հատկությունները և նրանց կիրառությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. վերարտադրել վերացական և կոնկրետ կատեգորիաները, մեծ և փոքր
կատեգորիաները, սահմանել ենթակատեգորիա, երկակի կատեգորիա, երկակիության
սկազբունքը,
2. ներկայացնել կատեգորիաներում արտադրյալը և կոարտադրյալը,
3. լուսաբանել կովարիանտ և կոնտրավարիանտ ֆունկտորները, ֆունկտորների
կատեգորիան,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կառուցել կոնկրետ կատեգորիաներ, նկարագրել տրված կատեգորիայի երկակի
կատեգորիան,
2. կառուցել կատեգորիաների արտադրյալ, կոարտադրյալ, կառուցել կովարիանտ և
կոնտրավարիանտ ֆունկտորների օրինակներ, կառուցել ֆունկտորների կատեգորիան:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կիրառել ընդհանուր կատեգորական մեթոդները մասնավոր կատեգորիաներում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. բացատրել հանգունակների տեսության հիմունքները, նկարագրել առաջին կարգի
լեզուների հանրահաշվական կառուցվածքները, լուսաբանել կատեգորիաների տեսության
հիմունքները,
Բ2. բացահայտել հանգունակների տեսության հիմնական կառուցվածքները, մեթոդները,
կառուցել հանգունակներ, որոշել կատեգորիաներում արտադրյալները, կոարտադրյալները
և մորֆիզմների տարբեր դասեր
Գ5. կիրառել մասնագիտական գիտելիքները հարակից բնագավառներում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք, խնդիրների լուծում,
3. գործնական պարապմունքներ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (առավելագույն արժեքը 5 միավոր.
միավորների քայլը 0.5),
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր (առավելագույն արժեքը 5 միավոր),
3. եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. վերացական և կոնկրետ կատեգորիաներ, ենթակատեգորիաներ, երկակի
կատեգորիաներ, երկակիության սկազբունքը,
2. կատեգորիաների արտադրյալ և կոարտադրյալ,
3. կովարիանտ և կոնտրավարիանտ ֆունկտորներ, ֆունկտորների կատեգորիա:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. М. Ш. Цаленко, Е. Г. Шульгейфер, Основы теории категорий, Москва, 2010.
2. И. Букур, А. Деляну, Введение в теорию категорий и функторов, Москва, 2012.
3. Д.Маклейн, Категории для работающих математиков. 2004.

1. 0104/Մ14

2. Աֆինական կապակցության տարածություններ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շ
5. դաս. 2, գործ. 2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել աֆինական կապակցության տարածությունների հատուկ դասերը`
սիմետրիկ (առանց ոլորման),
 լուսաբանել կիսասիմետրիկ, էքվիաֆինական, մետրիկական, Վեյլի, Ռիմանյան,
պրոյեկտիվ-Էվկլիդյան, կոնֆորմ-Էվկլիդյան տարածությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանել վեկտորական և տենզորական դաշտերի կովարիանտ ածանցյալը և
բացարձակ դիֆերենցիալը՝ տրված աֆինական կապակցության նկատմամբ,
ներկայացնել էքվիաֆինական, Վեյլի և Ռիմանյան տարածությունների կապակցության
գործակիցների հաշվման բանաձևերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. սահմանել վեկտորի և նրա ուղղությանը զուգահեռ տեղափոխման գաղափարը, տրված

n-վեկտորով որոշվող ծավալի հասկացությունը,
3. հաշվել տենզորի բացարձակ դիֆերենցիալը տրված աֆինական կապակցության
նկատմամբ, տարածության կորության և ոլորման տենզորները, գտնել տարածության
գեոդեզիկ գծերը, հաշվել տրված n-վեկտորով որոշվող ծավալը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելով տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, վերլուծել առկա խնդիրները
և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. լուսաբանել արտաքին դիֆերենցիալ ձևերը, փակ և ճշգրիտ դիֆերենցիալ ձևերը,
հիմնավորել էքվիաֆինական, Վեյլի և Ռիմանի տարածությունների կապակցության գործակիցների հաշվման բանաձևերը,
Բ5. վերլուծել շոշափող շերտավորման կառուցվածքը, բացահայտել շոշափող շերտավորման
երկրաչափությունը, գտնել գեոդեզիկները, գտնելու կարողություններ, գործողություններ
կատարել արտաքին ձևերի հետ,
Գ5. կիրառել մասնագիտական գիտելիքները հարակից բնագավառներում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք, խնդիրների լուծում,
3. գործնական պարապմունքներ։
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (առավելագույն արժեքը 5 միավոր.
միավորների քայլը 0.5),
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր (առավելագույն արժեքը 5
միավոր),
եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. վեկտորական և տենզորական դաշտերի կովարիանտ ածանցյալ և բացարձակ
դիֆերենցիալ
2. էքվիաֆինական, Վեյլի և Ռիմանյան տարածությունների կապակցության գործակիցներ
և հաշվման բանաձևեր:
3. տարածության կորության և ոլորման տենզորները, տարածության գեոդեզիկ գծերը։
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. П.К. Рашевский, Риманова геометрия и тензорный анализ, М. “Наука”, 2012.
2. И. А. Тайманов, Лекции по дифференциальной геометрии, Ижевск, 2002.
3. Վ. Ա. Փիլիպոսյան, Դիֆֆերենցելի բազմաձևություններ, Երևան ,2009.
4. А. П. Норден, Пространства аффинной связанности, Москва, 1978.

1. 0104/Մ15

2. Քվազիխմբերի տեսություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շ
5. դաս. 2, գործ. 2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 բացատրել քվազիխմբի և լուպայի գաղափարները, քվազիխմբի իզոտոպիան, Ալբերտի
թեորեմները, քվազիխմբերի ավտոտոպիան,
 ներկայացնել մեդիալ քվազիխմբերի, հանրահաշվական իզոտոպիայի, իզոտոպ-

իզոմորֆ հանրահաշիների, Մեդիալ հանրահաշիվների գաղափարները,
 զարգացնել զուգորդական և գերզուգորդական հանրահաշիվների գաղափարը,
լուսաբանել Շաուֆլերի թեորեմը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանել քվազիխմբերը, լուպաները, իզոտոպոիան և իզոմորֆիզմը,
2. ներկայացնել մեդիալ քվազիխմբերի և հանրահաշիվները,
3. բացատրել Ալբերտի թեորեմները, Թոյոդայի թեորեմը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կառուցել իզոտոպ և իզոմորֆ քվազիխմբեր,
2. կառուցել մեդիալ քվազիխմբեր և հանրահաշիվներ, կառուցել քվազիավտոմորֆիզմներ
և հոլոմորֆիզմներ,
3. կառուցել զուգորդական հանրահաշիվներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
2. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնել անվերջ և վերջավոր խմբերի տեսության հիմունքները, խմբերի
երկրաչափական և կոմբինատոր տեսությունների հիմունքները, քվազիխմբերի, կիսախմբերի,
լուպաների տեսությնունների հիմունքները,
Բ6. կառուցել վերջավոր կավար կամ Բուլյան հանրահաշվի գրաֆը, գործնականում կառուցել
քվազիխմբեր ու լուպաներ, կիրառել Ալբերտի, Թոյոդայի թեորեմները,
Գ2. ստացված արդյունքները մշակել, վերլուծել, ձևակերպել և ներկայացնել հաշվետվության,
զեկուցման, ռեֆերատի, հոդվածի տեսքով։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք, խնդիրների լուծում,
3. գործնական պարապմունքներ։
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (առավելագույն արժեքը 5 միավոր.
միավորների քայլը 0.5),
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր (առավելագույն արժեքը 5 միավոր),
եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. քվազիխմբի իզոտոպիան, Ալբերտի թեորեմները,
2.ավտոմորֆիզմներ, քվազիավտոմորֆիզմներ և հոլոմորֆիզմներ,
3.զուգորդական և գերզուգորդական հանրահաշիվներ,
4.Շաուֆլերի թեորեմը:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. G. Gratzer, Lattice Theory: Foundation, Springer Basel AG, 2011.
2. Joseph H. Silverman, An Introduction to the Theory of Lattices and Applications to
Cryptography, 2006.
3. D. H. O. Pflugfelder-Quasigroups and Loops. Introduction 1990 Heldermann Verlag Berlin
4. В. Д. Белоусов-Основи теории квазигрупп и луп, Наука, 1967.

«Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների վերլուծություն»
ծրագրի դասընթացների նկարագրիչներ
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2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործ.-2ժ.

6. 1-ին կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է `


Ծանոթացնել ուսանողներին Python ծրագրավորման լեզվի հիմունքների հետ։



Սովորեցնել աշխատել տվյալների, փոփոխականների, զանգվածների, ֆունկցիաների
հետ։



Զարգացնել հմտություններ, որոնք թույլ կտան ուսանողներին ոչ տրիվիալ խնդիրների
լուծումը նախագծել Python-ի միջոցով։



Ուսանողներին ունակ դարձնել օգտագործել օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորման
հիմունքները։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

( մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1. Տիրապետելու Python լեզվի կառուցվածքին, հիմնական քերականությանը,
փոփոխականների տիպերին։

2. Օգտագործել օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորման հիմունքները։

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1.

Գրել համակարգչային ծրագրեր, օգտագործելով Python ծրագրավորման լեզուն:

2.

Կիրառել տարատեսակ ալգորիթմներ օգտագործելով Python ծրագրավորման լեզուն:

3.

Օգտագործել Numpy փաթեթը հաշվարկներում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ4

ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ այս
բնագավառին առնչվող զանազան խնդիրներ լուծելու համար,

Բ5

օգտագործել ծրագրավորման փաթեթներ (օրինակ Python) ալգորիթմները
իմպլեմենտացնելու համար

Գ1

օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու

համար
Գ2

համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ

Գ3

ստացված տվյալները մշակել և եզրակացություններ կատարել

Գ4

մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են վերլուծական ունակություններ, կիրառական վիճակագրության
բազային գիտելիքներ:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Ներկայացումներ - Power point նյութերով
2. Գործնական աշխատանքներ – համակարգչային լսարաններում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքը անցկացվում է հարցատոմսերով՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 10-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է: Ստուգումից 20-միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած
ուսանողները կհամարվեն ստուգարքը հանձնած:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Python լեզվի ներածություն
2. Տվյալների տիպերը
3.

Բուլյան գործողություններ

4. Ցիկլեր
5. Ֆունկցիաներ
6. Numpy
7. Օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Python Crash Course: A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming 1st Edition by
Eric Matthes, 2015

2.

A. Shaw, Learn Python The Hard Way third edition 2014

3.

Wesley J. Chun Core Python Programming, Second edition 2009

4.

Wes McKinney, Python for Data Analysis, Third edition 2014
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2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3. 3 ECTS

կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 1ժ, գործն. – 1ժ

6.1-ին կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ծանոթացնել ուսանողներին տվյալների պահպանման և կառավարման համակարգերի
հետ։



Ուսանողներին ունակ

դարձնել

նախագծել և կառուցել

տվյալների բազաներ՝

օգտագործելով արդիական տեխնալոգիաները։


Ծանոթացնել ուսանողներին SQL-լեզվի ու DBMS փաթեթների հետ։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

( մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1.

Նկարագրել ֆիզիկական և տրամաբանական բազաների նախագծման ու

տվյալների բազաների մոդելավորման գործընթացները։
2.

Օգտագործել DBMS (ՏԲԿՀ) հիմնարար հասկացությունները։

( գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1.

Նախագծել տվյալների բազաներ։
2.

Կատարել

հարցումներ

և

վերլուծություններ

օգտագործելով

SQL-լեզվի

հնարավորությունները։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ6

տվյալների բազա և այլ ռեսուրսներ արդյունավետորեն պլանավորել:

Գ1

օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու
համար

Գ2

համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ

Գ3

ստացված տվյալները մշակել և եզրակացություններ կատարել

Գ4

մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են վերլուծական ունակություններ, կիրառական վիճակագրության
բազային գիտելիքներ:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Պրակտիկ աշխատանքներ, օգտագործելով համակարգչային ծրագրերը
3. Ինքնուրույն աշխատանք համակարգչային ծրագրերով և գրականության հետ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքը անցկացվում է հարցատոմսերով՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 10-ական միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
Ստուգումից 20-միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները
կհամարվեն ստուգարքը հանձնած:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


Տվյալների բազաների համակարգի ներածություն;



Entity-Relationship Data Model



Հարաբերություններ, հարաբերությունների հանրահաշիվ։



Տվյալների բազաների նորմավորում: Նորմալ ձևեր;



SQL հարցումների կառուցվածքային լեզուն: Հարցումների կազմում:



Ինդեքսավորում։



Հարցումների մշակում, օպտիմիզացիա։



Օբյեկտ կողմնորոշված բազաներ;NoSQL & MongoDB

14. Հիմնական գրականության ցանկ.


Database system concepts. Silberschatz, Abraham, Henry F. Korth, and S Sudarshan. 6th ed.,
2010



Fundamentals of Database Systems, 6th ed., Elmasri & Navathe, Addison-Wesley, 2011,



Thomas Connolly and Carolyn Begg, "Database Systems, A Practical Approach to Design,
Implementation, and Management", Addison Wesley, Fourth Ed. 2001



An Introduction to Database Systems, by C.J. Date, Addison-Wesley. 2003

1. 105/Մ05

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 1-ին կիսամյակ

5. դաս. - 2ժ, գործն. – 2ժ

7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ
քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել/հիշեցնել մաթեմատիկական անալիզի, գծային

հանրահաշվի, հավանականությունների տեսության և թվային մեթոդների այն
հասկացությունները, որոնք պետք են գալիս վիճակագրության, օպտիմիզացիայի և
մեքենայական ուսուցման դասընթացներում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 գտնել լոկալ և հարաբերական էքստրեմումներ
 հաշվել պատահական մեծությունների նկարագրիչները

( գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 կատարել գործողություններ մատրիցների հետ
 մոտարկել ոչ գծային հավասարման լուծումները

( ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 վերլուծել առկա խնդիրները, առաջարկել մաթեմատիկական մոդելներ, դրանց լուծման

եղանակներ
 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1

վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական
վիճակագրության հիմունքները

Ա4

հիմնավորել մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները

Բ1

օգտագործել մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդները մասնագիտական և
կիրառական խնդիրների լուծման համար,

Բ4

ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ այս
բնագավառին առնչվող զանազան խնդիրներ լուծելու համար,

Գ1

օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու

համար
Գ4

մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են վերլուծական ունակություններ, կիրառական վիճակագրության
բազային գիտելիքներ:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Տեսական դասախոսություններ, գործնական աշխատանք

2. Անհատական ու թիմային հանձնարարականներ ուսանողներին
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է համակարգչի միջոցով`
առավելագույն արժեքը 4 միավոր,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր` առավելագույն արժեքը
4 միավոր,
3. Եզրափակիչ քննություն, անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


մաթեմատիկական անալիզի տարրեր ( մասնակի ածանցյալներ, գրադիենտ,
շղթայի կանոն, էքստրեմումներ)



գծային հանրահաշվի տարրեր (գործողություններ մատրիցների հետ )



հավանականության տեսության տարրեր (պատահական մեծություններ և դրանց
նկարագրիչներ, ստանդարտ բաշխումներ)



թվային մեթոդներ (ինտերպոլյացիա, սպլայններ, ոչ գծային հավասարման
լուծումներ)

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Calculus, 7th Ed, by James Stewart, 2012.
2. Linear Algebra: A Modern Introduction, Fourth Edition, by David Poole, 2014
3. Probability Theory: The Logic of Science 1st Edition by E. T. Jaynes, 2003

1.105 /Մ06

2. Տնտեսաչափություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դասախոսություն

6.1-ին կիսամյակ

7. . 1 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից տնտեսաչափական մոդելներին ու
գործիքներին
 ծանոթացնել ռեգրեսիոն անալիզին, գործակիցների գնահատմանն ու դրանց
հատկությունների ուսումնասիրմանը
 բերել տարբեր օրինակներ՝ կատարելով համապատասխան վերլուծություն
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


կատարելու ռեգրեսիոն վերլուծություն տարածական տվյալների (cross-sectional data)
հետ



կատարելու ռեգրեսիոն վերլուծություն ժամանակային շարքերի տվյալների (time
seires data) հետ



ուսումնասիրելու ռեգրեսիայի հատկությունները, ստուգելու վարկածներ

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ


կատարելու մոդելի ընտրություն



կատարելու ռեգրեսիոն վերլուծություն՝ օգտագործելով համակարգչային փաթեթներ



կատարելու տարբեր բնույթի տնտեսական տվյալների փոխկապակվցածության
մոդելավորում ու կանխատեսում

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5

նկարագրել տվյալների վերլուծության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները

Բ1

օգտագործել մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդները մասնագիտական և
կիրառական խնդիրների լուծման համար

Գ1

օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու
համար

Գ2

համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ

Գ3

ստացված տվյալները մշակել և եզրակացություններ կատարել

Գ4

մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են վերլուծական ունակություններ, կիրառական վիճակագրության
բազային գիտելիքներ

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

Տեսական դասախոսություններ

2. Գործնական խնդիրների լուծում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը
գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝
համապատասխանաբար 7, 7 և 6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.



Պարզ (զույգային) ռեգրեսիա
Բազմաչափ ռեգրեսիա






Ռեգրեսիոն գործակիցների հատկությունները, վարկածների ստուգում
Մուլտիկոլինեարություն, կեղծ փոփոխականներ, հետերոսկեդաստիկություն
Ռեգրեսիոն վերլուծություն ժամանակային շարքերի հետ
Logit և Probit մոդելներ

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Jeffrey Wooldridge, Introductory Econometrics, A Modern Approach, 5-th edition,
Cengage Learning, 2012
2. William Greene, Econometric Analysis, 7th Ed., Pearson, 2012
3. James Stock, Mark Watson, Introduction to Econometrics, 3 rd Ed., Addison-Wesley, 2010
4. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А., Эконометрика,6-ое издание, Москва,
«Дело», 2004։
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2. Տեսական և կիրառական օպտիմիզացիա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դասախոսություն

6. 1-ին կիսամյակ

7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել օպտիմիզացիայի տեսական և թվային
մեթոդներին, մասնավորապես՝ առանց սահմանափակումների ու սահմանափակումներով
վերջավոր չափանի ողորկ օպտիմիզացիայի տեսությանն ու թվային լուծման ալգորիթմներին,
գծային և ուռուցիկ ծրագրավորման տարրերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

դասակարգելու օպտիմիզացիոն խնդիրները

2. ուսումնասիրելու էքստրեմումների գոյության ու միակության հարցերը, ստուգելու
էքստրեմումների անհրաժեշտ ու բավարար պայմանները
3. կառուցելու գծային ծրագրավորման երկակի խնդիրը

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

օգտագործելու թվային մեթոդներ՝ գտնելու բազմաչափ ֆունկցիաների (առանց
սահմանափակումների կամ դրանց առկայությամբ) էքստրեմումի կետերը

2. տարբեր կիրառական խնդիրներ ձևակերպելու որպես գծային ծրագրավորման խնդիրներ
3. օգտագործելու թվային ալգորիթմներ՝ լուծելու գծային ծրագրավորման խնդիրները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

տարբեր խնդիրների համար մշակելու մաթեմատիկական մոդելներ

2. աշխատելու գրականության հետ, աշխատելու թիմում

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2

ներկայացնել մոդելավորման ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի կառուցման
եղանակները

Բ1

օգտագործել մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդները մասնագիտական և
կիրառական խնդիրների լուծման համար

Բ2

յուրացնել բնագավառի դինամիկ աճով պայմանավորված օրեցօր ավելացող մեթոդներ

Բ5

օգտագործել ծրագրավորման փաթեթներ (օրինակ Python) ալգորիթմները
իմպլեմենտացնելու համար

Գ1

օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու
համար

Գ3

ստացված տվյալները մշակել և եզրակացություններ կատարել

Գ4

մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են վերլուծական ունակություններ, կիրառական վիճակագրության
բազային գիտելիքներ

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Գործնական խնդիրների լուծում
3. Խմբային նախագծի կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը
գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝
համապատասխանաբար 7, 7 և 6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.







ՈՒռուցիկ բազմություններ և ֆունկցիաներ
Առանց սահմանափակումների վերջավոր չափանի օպտիմիզացիա:
Առանց սահմանափակումների օպտիմիզացիոն խնդիրների թվային լուծման
եղանակներ
Սահմանափակումներով վերջավոր չափանի օպտիմիզացիա
Սահմանափակումներով օպտիմիզացիոն խնդիրների թվային լուծման եղանակներ
Գծային ծրագրավորում, երկակիություն, լուծման ալգորիթմներ

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

2.

Stephen Boyd and LievenVandenberghe, Convex Optimization, Cambridge University Press,
available on-line at http://stanford.edu/~boyd/cvxbook/
Edwin K. P. Chong, Stanislaw H. Zak, An Introduction to Optimization, 4th Ed, Volume 76 of

3.

Wiley Series in Discrete Mathematics and Optimization, John Wiley & Sons, 2013
Jorge Nocedal, Stephen J. Wright , Numerical Optimization, Springer, 2006
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2. Կիրառական վիճակագրություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. - 2ժ, գործն. – 2ժ

6. 1-ին կիսամյակ

7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)

8. Դասընթացի նպատակն է ՝.
 նկարագրել դասական վիճակագրական մոդելներն ու մեթոդները
 սովորեցնել R ծրագրավորման լեզվի հիմունքները
 սովորեցնել վիճակագրական մոդելների իրագործումը R-ում
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 տարբեր գործնական խնդիրների համար ընտրել համապատասխան վիճակագրական

մոդելները
 ճանաչել R լեզվի հիմնական հրամանները
 նկարագրել վիճակագրական մոդելի լուծման ալգորիթմը R լեզվով

( գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 կազմել ծրագրեր R լեզվով
 կառուցել տարբեր կիրառական խնդիրների համար վիճակագրական մոդելներ
 լուծել կոնկրետ կիրառական խնդիրներ R լեզվի օգնությամբ

( ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 վերլուծել առկա խնդիրները, առաջարկել մաթեմատիկական մոդելներ, դրանց լուծման

եղանակներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող 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

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

Գ1

օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու
համար

Գ3

ստացված տվյալները մշակել և եզրակացություններ կատարել

Գ4

մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են վերլուծական ունակություններ, կիրառական վիճակագրության
բազային գիտելիքներ

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Տեսական դասախոսություններ, գործնական աշխատանք համակարգիչներով
2. Անհատական/թիմային հանձնարարականների կատարում
13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է համակարգչի միջոցով` առավելագույն
արժեքը 4 միավոր,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր` առավելագույն արժեքը 4
միավոր,
3. Եզրափակիչ քննություն, անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


Ծրագրավորման R լեզուն:



Նկարագրական վիճակագրություն



Կետային և ինտերվալային գնահատականներ



Վարկածների ստուգումը



Պարամետրական և ոչ-պարամետրական ռեգրեսիա:



Հիմնական վիճակագրական բաշխումների մոդելավորումը R լեզվում:



Հիմնական վիճակագրական մեծությունների ու մեթոդների մոդելավորումը R
լեզվում:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Michael J. Crawley, The R Book, Wiley, 2012
2. Larry Wasserman,All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference, Springer Texts in
Statistics, Springer, 2003
3. Michael J. Crawley, Statistics: An Introduction Using R, Wiley, 2014
4. Peter Dalgaard, Introductory StatisticsWithR, 2nd Ed., Springer, 2008
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2. Տվյալների վերլուծություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. -2ժ

6. 2-րդ կիսամյակ

7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)

8. Դասընթացի նպատակն է

ներկայացնել տվյալների մշակամ հիմնական

հասկացությունները և մեթոդները, զարգացնել հմտություններ պրակտիկ խնդիրներ լուծելու
համար՝ օգտվելով տվյալների մշակման ժամանակակից ծրագրերից:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)


ներկայացնել

տվյալների

վերլուծության

հասկացություներն,

ժամանակակից

մեթոդներն ու մոդելները,

( գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 օգտագործել տվյալների վերլուծության ալգորիթմները պրակտիկ խնդիրներում,
 իրականացնել տարբեր ոլորտներում հավաքագրված տվյալների դասակարգում և

քլաստերացում,
 կատարել կանխատեսումներ տվյալների վերլուծության հիման վրա

( ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 օգտվել մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ աղբյուրներից,
 կատարել հետազոտություններ՝ օգտագործելով տվյալների վերլուծության

վերաբերյալ գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա5

նկարագրել տվյալների վերլուծության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները

Բ2

յուրացնել բնագավառի դինամիկ աճով պայմանավորված օրեցօր ավելացող մեթոդներ

Բ4

ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ այս
բնագավառին առնչվող զանազան խնդիրներ լուծելու համար

Գ1

օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու
համար

Գ2

համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ

Գ3

ստացված տվյալները մշակել և եզրակացություններ կատարել

Գ4

մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են վերլուծական ունակություններ, կիրառական վիճակագրության
բազային գիտելիքներ

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Գործնական խնդիրների լուծում
3. Խմբային նախագծի կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը
գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝
համապատասխանաբար 7, 7 և 6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


Տվյալների վերլուծության ներածություն



Տվյալների նախապատրաստում



Տվյալների վերլուծության իմացության ներկայացում



Հատկանիշներին ուղղված վերլուծություն



Տվյալների վերլուծության ալգորիթմներ. դասակարգում և կանխատեսում

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2011). Data mining: Concepts and techniques (3rd ed.).
Waltham: Morgan Kaufmann.
2. Ian H. Witten and Eibe Frank, Data Mining: Practical Machine Learning Tools and
Techniques (Second Edition), Morgan Kaufmann, 2005
3.

Hand, Mannila, and Smyth. Principles of Data Mining. Cambridge, MA: MIT Press, 2001
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2. Python ծրագրավորման լեզու

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս․ – 2ժ

6. 2-րդ կիսամյակ

7. ԱԵԳ (միայն 2 ընթացիկ քննություն)

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ՈՒսանողներին զինել ծրագրավորման խորացված գիտելիքներով։



Ծանոթացնել թեստավորման, սխալների մշակման և debugging-ի հետ։



Ծանոթացնել Python-ի տարատեսակ գրադարանների և փաթեթների հետ։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

( մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1. Տիրապետել զուգահեռ հաշվարկների սկզբունքին։
2. Օգտագործել ֆունկցիոնալ ծրագրավորման հիմունքները։
(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1. Գրել համեմատաբար բարդ և համակարգված համակարգչային ծրագրեր։
2. Օգտագործել սխալների մշակումը և debuggingը։
3. Կիրառել զուգահեռ հաշվարկների սկզբունքը Python- ում։
4. Օգտագործել Python-ի տարատեսակ գրադարանները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

Բ4

ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ այս
բնագավառին առնչվող զանազան խնդիրներ լուծելու համար

Բ5

օգտագործել ծրագրավորման փաթեթներ (օրինակ Python) ալգորիթմները
իմպլեմենտացնելու համար

Գ1

օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու
համար

Գ2

համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ

Գ3

ստացված տվյալները մշակել և եզրակացություններ կատարել

Գ4

մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են վերլուծական ունակություններ, կիրառական վիճակագրության
բազային գիտելիքներ

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

a. Ներկայացումներ
b. Պրակտիկ աշխատանքներ, օգտագործելով համակարգչային ծրագրերը
c. Ինքնուրույն աշխատանք համակարգչային ծրագրերով և գրականության հետ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր տարբերակով: Հարցատոմսը պարունակում է երկու
հարց, մեկ համակարգչային խնդիր, առավելագույն գնահատականն է 5 միավորը
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն՝ ինքնուրույն աշխատանքի ներկայացում, գնահատվում է
աշխատանքի արդիականությունը, կիրառված մեթոդները և ներկայացման որակը,
առավելագույն գնահատականն է 5 միավորը

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.



Սխալների մշակում։



Debugging



Թեսթավորում։



Ֆունկցիոնալ ծրագրավորում։



Գրադարաններ



Զուգահեռ հաշվարկների սկզբունքը

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Python Crash Course: A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming 1st Edition

by Eric Matthes, 2015
2. A. Shaw, Learn Python The Hard Way third edition 2014
3. Wesley J. Chun Core Python Programming, Second edition 2009
4. Wes McKinney, Python for Data Analysis, Third edition 2014
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2. Բայեսյան վիճակագրություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. - 2ժ, գործն. – 2ժ

6. 2-րդ կիսամյակ

7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ
քննություն)

8. Դասընթացի նպատակն է ՝.
 նկարագրել

բայեսյան

մոտեցումը

վիճակագրական

խնդիրներին

ու

տվյալների

վերլուծությանը
 գաղափար տալ նախնական (prior)բաշխման, ճշմարտանմանության աստիճանի (likelihood)
և արտածված (posterior) բաշխման մասին
 սովորեցնել կառուցել բայեսյան ցանցեր և կատարել տվյալների վերլուծություն՝ բայեսյան
մոտեցումով
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 կատարել բայեսյան գնահատում տարբեր վիճակագրական խնդիրներում
 կառուցել բայեսյան ցանցեր

( գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 կատարել տվյալների բայեսյան վերլուծություն, մոդելի ընտրություն և գնահատում
 լուծել տվյալների վերլուծության կոնկրետ կիրառական խնդիրներ համակարգչային

փաթեթների օգնությամբ

( ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 վերլուծել առկա խնդիրները, առաջարկել մաթեմատիկական մոդելներ, դրանց լուծման

եղանակներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող 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

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

Գ1

օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու
համար

Գ2

համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ

Գ4

մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են վերլուծական ունակություններ, կիրառական վիճակագրության
բազային գիտելիքներ

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
3. Տեսական դասախոսություններ, գործնական աշխատանք համակարգիչներով
4. Անհատական/թիմային հանձնարարականների կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր տարբերակով: Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց,
մեկ համակարգչային խնդիր, առավելագույն գնահատականն է 4 միավորը
2-րդ

ընթացիկ

աշխատանքի

քննություն՝

ինքնուրույն

արդիականությունը,

աշխատանքի

կիրառված

ներկայացում,

մեթոդները

և

գնահատվում

ներկայացման

առավելագույն գնահատականն է 4 միավորը
Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր տարբերակով, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

է

որակը,

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


Բայեսյան գնահատում դիսկրետ պատահական մեծությունների համար



Բայեսյան գնահատում նորմալ բաշխման համար



Բայեսյան մոտեցում վարկածների ստուգմանը



Բայեսյան գնահատում ռեգրեսիայի համար



Հիերարխիկ մոդելներ



Բայեսյան ցանցեր (Bayes Networks)



Բայեսյան ոչպարամետրիկ գնահատում



Թվային բայեսյան մեթոդներ

14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1. William Bolstad, James Curran, Introduction to Bayesian Statistics, 3rd Ed., Wiley, 2017
2. Peter Lee, Bayesian Statistics, an introduction, Wiley, 2012
3. Jean-Michel Marin, Christian P. Robert, Bayesian Essentials with R, 2nd Ed, Springer, 2014
4. Peter Congdon, Applied Bayesian Modelling, Wiley, 2014
5. Andrew Gelman, John Carlin et al, Bayesian Data Analysis, 3rd Ed., CRC Press, 2014
6. Allen B. Downey, Think Bayes, O’Reilly, 2013
7. Adnan Darwiche, Modeling and Reasoning with Bayesian Networks, CUP, 2009
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2. Մեծ տվյալների վերլուծություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժ,

6. 2-րդ կիսամյակ

7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)

8. Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել տվյալների հավաքագրման, վերամշակման եւ
վերլուծության գործիքներ, որոնք անհրաժեշտ են տվյալների վերլուծության մեջ
մասնագիտական աշխատանքի և հետազոտությունների համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 Կտիրապետի զուգահեռ հաշվարկների հիմնական սկզբունքներին

( գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 Հավաքել և պահել մեծ քանակությամբ տվյալներ բաշխված համակարգչային
միջավայրում
 Կիրառել մեքենայական ուսուցման գործիքները մեծ տվյալների համար
 Բաշխված ֆայլային համակարգում գործող բազայի հիմնական հարցումները
կատարելու

( ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 կառավարել ռեսուրսները
 արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա5

նկարագրել տվյալների վերլուծության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները

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

Բ6

տվյալների բազա և այլ ռեսուրսներ արդյունավետորեն պլանավորել

Գ1

օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու
համար

Գ2

համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ

Գ4

մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են վերլուծական ունակություններ, կիրառական վիճակագրության
բազային գիտելիքներ

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Տեսական դասախոսություններ, գործնական աշխատանք
2. Անհատական ու թիմային հանձնարարականներ ուսանողներին
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը,
անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


Մեծ տվյալների և Hadoop-ի ներածություն. հասկացություններ և գործիքներ



Զուգահեռ հաշվարկների հիմնական սկզբունքները



Տվյալների բազաները մեծ տվյալների համար



Հարցումներ մեծ տվյալների համար



Spark



Ռեսուրսների կառավարում քլասթերային միջավայրում



Մեծ տվյալների հաշվարկների զուգահեռացում



Մեքենայական ուսուցման ալգորիթմների կիրառումը մեծ տվյալներում

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Hadoop: The Definitive Guide by Tom White, 2015

2.

Learning Spark: Lightning-Fast Big Data Analysis by Holden Karau, 2015

3.

Programming Hive by Dean Wampler, 2012
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2. Ժամանակային շարքեր

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ, գործն. – 2ժ

6. 1-ին կիսամյակ

7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակային շարքերի վերլուծության ու դրանցով
կանխատեսման հիմնական մեթոդներին



ծանոթացնել ուսանողներին մասնագիտացված համակարգչային ծրագրերին և դրանց
կիրառությանը ժամանակային շարքերի վերլուծություն իրականացնելու համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

( մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1.

նկարագրելու ժամանակային շարքերի հիմնական բնութագրիչները

2.

կիրառելու ARMA մոդելները ժամանակային շարքերի վերլուծության համար և

օգտագործել այդ մեթոդները պրակտիկ աշխատանքում
3.

օգտագործելու սպեկտրալ վերլուծության էլեմենտները

( գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1. կառուցելու տարբեր կիրառական մոդելներ ժամանակային շարքերի օգնությամբ
2. օգտագործելու հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, տնտեսաչափա-

կան, թվային և այլ մաթեմատիկական մեթոդներ առաջացող մոդելները հետազոտելու
համար
3. օգտագործելու մասնագիտական ծրագրային ապահովում

ստացվող խնդիրները

լուծելու համար

( ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
1.

օգտվելու

մասնագիտական

գրականությունից,

տեղեկատվության

այլ

աղբյուրներից,
2.

վերլուծելու բնագավառի առկա խնդիրները և առաջարկելու մոտեցումներ դրանց

լուծման համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա2

ներկայացնել մոդելավորման ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի կառուցման
եղանակները

Ա5

նկարագրել տվյալների վերլուծության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները

Բ1

օգտագործել մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդները մասնագիտական և
կիրառական խնդիրների լուծման համար

Բ2

յուրացնել բնագավառի դինամիկ աճով պայմանավորված օրեցօր ավելացող մեթոդներ

Բ4

ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ այս
բնագավառին առնչվող զանազան խնդիրներ լուծելու համար

Գ1

օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու
համար

Գ3

ստացված տվյալները մշակել և եզրակացություններ կատարել

Գ4

մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են վերլուծական ունակություններ, կիրառական վիճակագրության
բազային գիտելիքներ

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Դասախոսություն
2. Պրակտիկ աշխատանքներ, օգտագործելով համակարգչային ծրագրերը

3. Ինքնուրույն աշխատանք համակարգչային ծրագրերով և գրականության հետ:
13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր տարբերակով: Հարցատոմսը պարունակում է երկու
հարց, մեկ համակարգչային խնդիր, առավելագույն գնահատականն է 4 միավորը
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն՝ ինքնուրույն աշխատանքի ներկայացում, գնահատվում է
աշխատանքի արդիականությունը, կիրառված մեթոդները և ներկայացման որակը,
առավելագույն գնահատականն է 4 միավորը
3. Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր տարբերակով, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և
3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ժամանակային շարքերի բնութագրիչները
 AR, ARMA և ARIMAմոդելներ:
 Սպեկտրալ վերլուծություն
 Ոչ ստացիոնար ժամանակային շարքեր:
 Միավոր արմատներ և կառուցվածքային տեղաշարժեր:
 Բազմաչափ ժամանակային շարքեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. J. D. Hamilton, Time Series Analysis, Prinston, 1994
2. Robert H. Shumway, David S. Stoffer, Time Series Analysisand Its Applications,With R
Examples, 4th Ed., Springer 2017
3. Peter J. Brockwell, Richard A. Davis, Introduction to Time Series and Forecasting, Third
Edition, Springer, 2016
4. R.S. Tsay, Analysis of Financial Time Series, 2010
5. Магнус Я. Р. и др., Эконометрика, М., 2014
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2. Մեքենայական ուսուցում

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. - 2ժ, գործն. – 2ժ

6. 2-րդ կիսամյակ

7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)

8. Դասընթացի նպատակն է ՝.
 սովորեցնել մեքենայական ուսուցման հիմունքները
 սովորեցնել մեքենայական ուսուցման մոդելների իրագործումը Python-ում
 սովորեցնել մեծ քանակությամբ տվյալների մոդելավորումը և մեքենայական ուսուցման
մոդելների կիրառումը այդ տվյալների հիման վրա կանխատեսումներ կատարելու համար

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 կիրառել մեքենայական ուսուցման համապատասխան հասկացությունները եւ

մեթոդները մեծ քանակությամբ տվյալներ պարունակող գործնական խնդիրներ
ձևակերպելու և լուծելու համար
 օգտագործել մեքենայական ուսուցման մոդելները կանխատեսման և որոշումների

կայացման համար
 ընտրել համապատասխան մոդելը, տվյալների միջև կախվածության մասին

սահմանափակ տեղեկության կամ տեղեկության բացակայության դեպքերում

( գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 կազմել ծրագրեր մեքենայական ուսուցման մոդելների հիման վրա
 որոշել հաճախ օգտագործվող մեքենայական ուսուցման մոդելների պարամետրերի

արժեքները
 օգտագործել Python-ը`վերլուծելու մեծ քանակությամբ տվյալներ, կանխատեսումներ

կատարելու և այդ կանխատեսումների անորոշության աստիճանը գնահատելու
համար:

( ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 վերլուծել առկա խնդիրները, առաջարկել մաթեմատիկական մոդելներ, դրանց լուծման

եղանակներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա4

հիմնավորել մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները

Ա5

նկարագրել տվյալների վերլուծության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները

Բ2

յուրացնել բնագավառի դինամիկ աճով պայմանավորված օրեցօր ավելացող մեթոդներ

Բ4

ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ այս
բնագավառին առնչվող զանազան խնդիրներ լուծելու համար

Բ5

օգտագործել ծրագրավորման փաթեթներ (օրինակ Python) ալգորիթմները
իմպլեմենտացնելու համար

Գ1

օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու
համար

Գ2

համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ

Գ4

մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են վերլուծական ունակություններ, կիրառական վիճակագրության
բազային գիտելիքներ

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Տեսական դասախոսություններ, գործնական աշխատանք համակարգիչներով
2. Անհատական ու թիմային հանձնարարականներ ուսանողներին
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է համակարգչի միջոցով` առավելագույն
արժեքը 4 միավոր,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր` առավելագույն արժեքը 4 միավոր,
3. Եզրափակիչ քննություն, անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


Ներածություն մեքենայական ուսուցում



Որոշման ծառեր (decision trees)



Մոդելի ընտրություն և անորոշության գնահատում. խաչաձև ստուգում,
վստահության ինտերվալներ



Գծային ռեգրեսիա և ռեգուլյարիզացիոն մեթոդներ (Ridge, LASSO)



Կորիզներ և SVM



Նեյրոնային ցանցերի ներածություն



Խառնուրդ մոդելներ

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Bishop, Christopher. Neural Networks for Pattern Recognition. New York, NY: Oxford
University Press, 1995.
2. Richard, Peter Hart, and David Stork. Pattern Classification. 2nd ed. New York, NY: WileyInterscience, 2000.
3. T., R. Tibshirani, and J. H. Friedman. The Elements of Statistical Learning: Data Mining,
Inference and Prediction. New York, NY: Springer, 2001.
4. MacKay, David. Information Theory, Inference, and Learning Algorithms. Cambridge, UK:
Cambridge University Press, 2003.
5. Mitchell, Tom. Machine Learning. New York, NY: McGraw-Hill, 1997
6. Thomas M., and Joy A. Thomas. Elements of Information Theory. New York, NY: WileyInterscience, 1991.
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2. Վիճակագրության լրացուցիչ գլուխներ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժ, գործն. – 2ժ

6. 3-րդ կիսամյակ

7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ
քննություն)

8. Դասընթացի նպատակն է ՝.
 նկարագրել պատահական թվերի գեներացման, Մոնտե Կառլոյի մեթոդները
 նկարագրել ոչ պարամետրիկական վիճակագրության հիմնական մեթոդները
 տալ գիտելիքներ ընդհանրացված գծային մոդելների, մոդելների ընտրության մասին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 նկարագրել պատահական թվերի գեներացման մեթոդները
 նկարագրել ոչ պարամետրիկական վիճակագրության հիմնական մեթոդները
 համեմատել և ընտրելհամապատասխան վիճակագրական մոդելը

( գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 Մոնտե Կառլո սիմուլյացիաների, Bootstrap մեթոդի օգնությամբ կատարել տարբեր

հաշվարկներ
 գնահատել խտության և բաշխման ֆունկցիաները՝ առանց ենթադրելու, որ դրանք ինչ-որ

պարամետրական դասից են
 լուծել կոնկրետ կիրառական խնդիրներ R լեզվի օգնությամբ

( ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 վերլուծել առկա խնդիրները, առաջարկել մաթեմատիկական մոդելներ, դրանց լուծման

եղանակներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1

վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական
վիճակագրության հիմունքները

Ա3

կիրառել հավանականային և վիճակագրական եղանակները բնագիտության մեջ

Ա4

հիմնավորել մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները

Բ1

օգտագործել մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդները մասնագիտական և
կիրառական խնդիրների լուծման համար

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

Գ1

օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու
համար

Գ2

համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ

Գ4

մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են վերլուծական ունակություններ, կիրառական վիճակագրության
բազային գիտելիքներ

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5. Տեսական դասախոսություններ, գործնական աշխատանք համակարգիչներով
6. Անհատական/թիմային հանձնարարականների կատարում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր տարբերակով: Հարցատոմսը պարունակում է
երկու հարց, մեկ համակարգչային խնդիր, առավելագույն գնահատականն է 5 միավորը
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն՝ ինքնուրույն աշխատանքի ներկայացում, գնահատվում է
աշխատանքի արդիականությունը, կիրառված մեթոդները և ներկայացման որակը,
առավելագույն գնահատականն է 5 միավորը
3. Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր տարբերակով, 10 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Հարցատոմսը

պարունակում

է

3

հարց,

յուրաքանչյուրը`

համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


Պատահական թվերի գեներացումը:



Մոնտե Կառլոյի մեթոդներ և MCMC



EM ալգորիթմը



Բաշխման ֆունկցիայի,խտության և վիճակագրական ֆունկցիոնալների
գնահատումը



Bootstrap և Jackknife



Ողորկացում և կորիզներ



Ոչ պարամետրական ռեգրեսիա



GLM



Մոդելի ընտրություն

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Larry Wasserman,All of Nonparametric Statistics, Springer Texts in Statistics, Springer, 2006
2. James Gentle, Wolfgang Hardle, Yuichi Mori, Handbook of Computational Statistics:
Concepts and Methods, 2nd Ed., Springer, 2012
3. Bradley Efron, Trevor Hastie, Computer Age Statistical Inference: Algorithms, Evidence, and
Data Science, CUP, 2016
4. Geof Givens, Jennifer Hoeting, Computational Statistics, Wiley, 2013
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2. Խորը ուսուցում

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժ, գործն. – 2ժ

6. 3-րդ կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է

7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ
քննություն)
ներկայացնել նեյրոնային ցանցերը, փաթույթային և ռեկուրենտ

ցանցերի կառուցվածքը, խորը չվերահսկվող ուսուցումը և նրանց կիրառությունները ձայնի և
պատկերի ճանաչման խնդիրներում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 դասակարգելու նեյրոնային ցանցերը
 նկարագրելու հիմնական նեյրոնային ցանցերի կառուցվածքը
 տարբերակելու վերահսկվող և չվերահսկավող ուսուցումը

( գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 կազմել ծրագրեր, օգտագործելով խորը ուսուցման ալգորիթմներ և մարզել նրանց
 փաթույթային և ռեկուրենտ ցանցերի օգնությամբ լուծել պատկերների ճանաչման
խնդիրներ

( ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 աշխատելու թիմում
 արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

Ա5

նկարագրել տվյալների վերլուծության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները

Բ1

օգտագործել մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդները մասնագիտական և
կիրառական խնդիրների լուծման համար

Բ2

յուրացնել բնագավառի դինամիկ աճով պայմանավորված օրեցօր ավելացող մեթոդներ

Բ4

ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ այս
բնագավառին առնչվող զանազան խնդիրներ լուծելու համար

Բ5

օգտագործել ծրագրավորման փաթեթներ (օրինակ Python) ալգորիթմները
իմպլեմենտացնելու համար

Գ1

օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու
համար

Գ2

համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ

Գ4

մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են վերլուծական ունակություններ, կիրառական վիճակագրության
բազային գիտելիքներ

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ

2. Գործնական խնդիրների լուծում
3. Խմբային նախագծի կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է համակարգչի միջոցով` առավելագույն արժեքը
5 միավոր,
2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր` առավելագույն արժեքը 5 միավոր,
Եզրափակիչ քննություն, անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


Նեյրոնային ցանցերի ներածություն



Ուսուցումը նեյրոնային ցանցերում



Հետ տարածում (Backpropagation)



Խորը ուսուցման մեթոդներ



Փաթույթային նեյրոնային ցանցեր (CNN)



Ռեկուրենտ նեյրոնային ցանցեր (RNN)



Չվերահսկվող խորը ուսուցում

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville. Deep Learning, 2016

2.

. Wiley-Interscience. 2nd
Edition. 2001.

3.

Russell, S. and Norvig, N. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Prentice Hall Series
in Artificial Intelligence. 2003.

4.

Bishop, C. M. Neural Networks for Pattern Recognition. Oxford University Press. 1995.

5. Koller, D. and Friedman, N. Probabilistic Graphical Models. MIT Press. 2009.
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2. Բազմաչափ վիճակագրություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. -2 ժամ,

6. 3-րդ կիսամյակ

7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)

8. Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին մի քանի կորելացված պատահական
մեծությունների հետ կապված վիճակագրական վերլուծության խնդիրներին: Մասնավորապես,
կուսումնասիրվեն բազմաչափ նորմալ բաշխումը, վստահելիության բազմությունները,
բազմաչափ վարկածների ստուգումը, գործոնային (factor) վերլուծությունը, քլաստերային
վերլուծությունը և այլն:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ուսումնասիրելու մի քանի պատահական մեծությունների առնչությունը
2. ստուգելու բազմաչափ վարկածներ
3. օգտագործելու հիմնական բաղադրիչների մեթոդը, գործոնային, քլաստերային
վերլուծության եղանակները

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. աշխատելու բազմաչափ բաշխումների հետ
2. կատարելու բազմաչափ ռեգրեսիա
3. համակարգչային մեթոդների օգնությամբ կատարելու քլաստերային, գործոնային և այլ
վերլուծություններ

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1

վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական
վիճակագրության հիմունքները

Ա3

կիրառել հավանականային և վիճակագրական եղանակները բնագիտության մեջ

Ա4

հիմնավորել մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները

Բ1

օգտագործել մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդները մասնագիտական և
կիրառական խնդիրների լուծման համար

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

Գ1

օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու
համար

Գ2

համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ

Գ4

մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,

որտեղ պահանջվում են վերլուծական ունակություններ, կիրառական վիճակագրության
բազային գիտելիքներ

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Տեսական դասախոսություններ
2. Գործնական աշխատանք համակարգիչներով
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը
գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝
համապատասխանաբար 7, 7 և 6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.










Բազմաչափ նորմալ բաշխում
Կոպուլաներ
Վստահելիության բազմություններ և վարկածների ստուգում
Բազմաչափ ռեգրեսիա
Հիմնական բաղադրիչների վերլուծություն (Principal components analysis)
Գործոնային վերլուծություն (Factor analysis)
Քլաստերային վերլուծություն (Cluster analysis)
Տարբերակիչ վերլուծություն (Discriminant Analysis)
Կանոնական կորելացիոն վերլուծություն (Canonical correlation analysis)

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Wolfgang Karl Hardle, Léopold Simar, Applied Multivariate Statistical Analysis, 4 th Ed., Springer,
2015
2. Inge Koch, Analysis of Multivariate and High-Dimensional Data, Cambridge University Press, 2014
3. Brian Everitt, Torsten Hothorn, An Introduction to Applied Multivariate Analysis with R, Springer,
2011
4. Daniel Zelterman, Applied Multivariate Statistics with R, Springer, 2015
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2. Ֆինանսական տվյալների վիճակագրական վերլուծություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2ժամ/շաբ.

5. դաս. - 1ժ, գործն. – 1ժ

6. 3-րդ կիսամյակ

7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)

8. Դասընթացի նպատակն է ՝.
 ծանոթացնել ուսանողներին ֆինանսական շուկաներին, դրանց հիմնական գործիքներին,
օգտագործվող հիմնական գաղափարներին ու մեթոդներին
 սովորեցնել կատարել վիճակագրական վերլուծություն ֆինանսական շուկաների համար
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 ճանաչել տարբեր ֆինանսական գործիքներ
 նկարագրել ակտիվների ու ռիսկերի գնահատման տարբեր մոդելները
 կիրառել հիմնական վիճակագրական մեթոդները ֆինանսական տվյալների մշակման

համար

( գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 ստանալ ֆինանսական տվյալներ տարբեր աղբյուրներից
 մշակել ու կատարել վերլուծություն ստացված տվյալներով
 կատարել ակտիվների, ռիսկերի գնահատում

( ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 վերլուծել առկա խնդիրները, առաջարկել մաթեմատիկական մոդելներ, դրանց լուծման

եղանակներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1

վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական
վիճակագրության հիմունքները

Ա3

կիրառել հավանականային և վիճակագրական եղանակները բնագիտության մեջ

Ա5

նկարագրել տվյալների վերլուծության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները

Բ1

օգտագործել մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդները մասնագիտական և
կիրառական խնդիրների լուծման համար

Բ3

հետազոտել և մշակել տվյալների բազան, կառուցել տարբեր բնագավառներում
առաջացող խնդիրների համար վիճակագրական մոդելները, և դրանց հիման վրա

կատարել եզրահանգումներ
Բ5

օգտագործել ծրագրավորման փաթեթներ (օրինակ Python) ալգորիթմները
իմպլեմենտացնելու համար

Գ1

օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու
համար

Գ3

ստացված տվյալները մշակել և եզրակացություններ կատարել

Գ4

մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են վերլուծական ունակություններ, կիրառական վիճակագրության
բազային գիտելիքներ

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Տեսական դասախոսություններ, գործնական աշխատանք համակարգիչներով
2. Անհատական/թիմային հանձնարարականների կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը
գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝
համապատասխանաբար 7, 7 և 6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


Հիմնական ֆինասական հասկացութուններ. փողի ժամանակային արժեք,
արժեթղթեր, ֆինանսական շուկաներ



Տոկոսադրույքի ժամանակային կառուցվածքը, եկամտաբերության կորերի
գնահատումը



Ակտիվների գնի մոդելավորումը, վոլատիլության մոդելներ



Բարձր հաճախականության ֆինանսական տվյալներ



Շուկայի CAPM և գործոնային մոդելներ



Value at Risk, ռիսկերի կառավարում

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. RueyTsay, An Introduction to Analysis of Financial Data with R, Wiley, 2013
2. David Ruppert, David Matteson, Statistics and Data Analysis for Financial Engineering with
R examples, 2nd Ed., Springer, 2015
3. Rene Carmona, Statistical Analysis of Financial Data in R, 2nd Ed., Springer, 2014
4. Tze Lai, Haipeng Xing, Statistical Models and Methods for Financial Markets, Springer, 2008

5. John Campbell, Andrew Lo, A. Craig MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets,
PUP, 1997
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2. Վիճակագրական ծրագրեր

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 1ժ, գործն. – 1ժ

6. 3-րդ կիսամյակ

7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ծանոթացնել ուսանողներին R լեզվի հիմունքների հետ։



Ուսանողներին

հնարավորություն

կտրվի

կիրառել

վիճակագրության

այլ

դասընթացներում սովորած փորձը օգտագործելով R լեզվի հնարավորությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

( մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1.

Օգտագործել քանակական վերլուծական մեթոդների պրակտիկայում հաշվարկելու
համար հիմնարար գործիքները։

( գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1. տվյալների մշակում, տվյալների վերլուծության, հավանականային բաշխման
սիմուլյացիաներ,
2. ռեգրեսիայի եւ գծային մոդելների վերլուծություն,
3. կարգավորել մեծ տվյալների հավաքածուները, ստանալ արդյունավետ գրաֆիկներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

Ա2

ներկայացնել մոդելավորման ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի կառուցման
եղանակները

Ա3

կիրառել հավանականային և վիճակագրական եղանակները բնագիտության մեջ

Բ1

օգտագործել մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդները մասնագիտական և

կիրառական խնդիրների լուծման համար

Բ4

ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ այս
բնագավառին առնչվող զանազան խնդիրներ լուծելու համար

Բ6

տվյալների բազա և այլ ռեսուրսներ արդյունավետորեն պլանավորել

Գ1

օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու
համար

Գ2

համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Պրակտիկ աշխատանքներ, օգտագործելով համակարգչային ծրագրերը
3. Ինքնուրույն աշխատանք համակարգչային ծրագրերով և գրականության հետ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը,
անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


R ծրագրի ներածություն



Գրաֆիկա



Տվյալների մուտքագրում եւ թողարկում; ինտերֆեյս այլ ծրագրային փաթեթներով



Հետազոտական տվյալների վերլուծություն



Հավանականային բաշխման սիմուլյացիաներ



Վերլուծական ֆունկցիաները R-ում



Տվյալների շրջանակները R-ում

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Dalgaard, P. (2002), Introductory Statistics with R, Springer
2. Dennis, B. (2013). The R Student Companion, Taylor & Francis Group
3. The Art of R Programming: A Tour of Statistical Software Design, William
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2. Բնական լեզվի մշակում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.– 2ժ

6. 3-րդ կիսամյակ

7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)

8. Դասընթացի նպատակն է

ներկայացնել մոդելներ և ալգորիթմներ, որոնք անհրաժեշտ են

բնական լեզվի մշակման ոլորտում տեքստային տվյալների ավտոմատացված մշակման
համար, ինչպես նաև գիտելիքների ավտոմատացված արդյունահանման և փաստաթղթերի
ավտոմատացված դասակարգման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 նկարագրել NLP- ին բնորոշ խնդիրները
 գնահատել NLP- ի վրա հիմնված համակարգերը

( գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 կառուցել բարձր մակարդակի մշակման շղթաներ՝ օգտագործելով NLP-ի հիմնական
տարրերը
 ընտրել լուծումներ NLP-ի տիպիկ ենթախնդիրների համար
 վերլուծել NLP- ի խնդիրները և տրոհել այն անկախ բաղադրիչների

( ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 տրոհել խնդիրները ենթախնդիրների
 արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա5

նկարագրել տվյալների վերլուծության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները

Բ2

յուրացնել բնագավառի դինամիկ աճով պայմանավորված օրեցօր ավելացող մեթոդներ

Բ5

օգտագործել ծրագրավորման փաթեթներ (օրինակ Python) ալգորիթմները
իմպլեմենտացնելու համար

Գ1

օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու
համար

Գ2

համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ

Գ4

մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են վերլուծական ունակություններ, կիրառական վիճակագրության
բազային գիտելիքներ

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Տեսական դասախոսություններ, գործնական աշխատանք համակարգիչներով

2. Անհատական/թիմային հանձնարարականների կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը,
անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


Տեքստային տվյալների ավտոմատացված մշակման մոդելներ եւ ալգորիթմներ



Լեզվաբանական ճարտարագիտություն



Գիտելիքների ավտոմատացված արդյունահանում



Փաստաթղթերի ավտոմատացված դասակարգում



Տեքստային տվյալների արտացոլում

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. M. Rajman editor, "Speech and Language Engineering", EPFL Press, 2006.
2. Daniel Jurafsky and James H, Martin, "Speech and Language Processing", Prentice Hall,
2008 (2nd edition)
3. Christopher D. Manning and Hinrich Schütze, "Foundations of Statistical Natural Language
Processing", MIT Press, 2000
4. Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan and Hinrich Schütze, Introduction to
Information Retrieval, Cambridge University Press. 2008
5. Nitin Indurkhya and Fred J. Damerau editors, "Handbook of Natural Language Processing",
CRC Press, 2010 (2nd edition)
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2. Պատահական պրոցեսներ և ստոխաստիկ վերլուծություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ

6. 3-րդ կիսամյակ

7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել պատահական պրոցեսների
տեսությանն ու ստոխաստիկ վերլուծության մեթոդներին: Մասնավորապես, դասընթացում
կուսումնասիրվեն բրոունյան շարժումը, մարտինգալները, մարկովյան պրոցեսները,
կնկարագրվեն ստոխաստիկ ինտեգրալի կառուցումն ու Իտոյի բանաձևը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

( մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1. նկարագրելու բրոունյան շարժումը, մարտինգալները, մարկովյան պրոցեսները, դրանց
հիմնական հատկությունները
2.

նկարագրելու ստոխաստիկ ինտեգրալի կառուցումն ու դրա հատկությունները

3.

աշխատելու պարզագույն ստոխաստիկ դիֆերենցիալ հավասարումների հետ

( գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1. օգտագործելու պատահական պրոցեսները մոդելավորման խնդիրներում
2. օգտագործելու ստոխաստիկ ինտեգրալն ու Իտոյի բանաձևը
3. կատարելու սիմուլյացիաներ՝ օգտագործելով համակարգչային փաթեթներ

( ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
1.

օգտվելու

մասնագիտական

գրականությունից,

տեղեկատվության

այլ

աղբյուրներից,
2.

վերլուծելու բնագավառի առկա խնդիրները և առաջարկելու մոտեցումներ դրանց

լուծման համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1

վերարտադրել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական
վիճակագրության հիմունքները

Ա2

ներկայացնել մոդելավորման ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի կառուցման
եղանակները

Ա4

հիմնավորել մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները

Բ1

օգտագործել մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդները մասնագիտական և
կիրառական խնդիրների լուծման համար

Բ3

հետազոտել և մշակել տվյալների բազան, կառուցել տարբեր բնագավառներում
առաջացող խնդիրների համար վիճակագրական մոդելները, և դրանց հիման վրա
կատարել եզրահանգումներ

Բ5

օգտագործել ծրագրավորման փաթեթներ (օրինակ Python) ալգորիթմները
իմպլեմենտացնելու համար

Գ1

օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու
համար

Գ2

համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ

Գ3

ստացված տվյալները մշակել և եզրակացություններ կատարել

Գ4

մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են վերլուծական ունակություններ, կիրառական վիճակագրության
բազային գիտելիքներ

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Պրակտիկ աշխատանքներ, օգտագործելով համակարգչային ծրագրերը
3. Ինքնուրույն աշխատանք համակարգչային ծրագրերով և գրականության հետ:
12․ Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Դասընթացն առանց ընթացիկ

գնահատման է:

Նախատեսված

եզրափակիչ

քննությունը, անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ գնահատվում է առավելագույնը
20 միավոր:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ստոխաստիկ պրոցեսներ, ընդհանուր գաղափարներ
 Բրոունյան շարժում
 Մարտինգալներ
 Մարկովյան պրոցեսներ
 Ստոխաստիկ ինտեգրում և Իտոյի հաշիվ
 Ստոխաստիկ դիֆերենցիալ հավասարումներ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. OvidiuCalin, An Informal Introduction toStochastic Calculuswith Applications, World
Scientific, 2015
2. Paolo Baldi, Stochastic Calculus, An Introduction Through Theoryand Exercises, Springer, 2017
3. Richard Bass, Stochastic Processes, CUP, 2011

4. Samuel N. Cohen,Robert J. Elliott, Stochastic Calculusand Applications, 2 nd Ed., Springer, 2015
5. Uwe Hassler, Stochastic Processesand Calculus:An Elementary Introductionwith Applications,
Springer, 2016
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2. Թվային ազդանշանի մշակում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. -2ժ

6. 3-րդ կիսամյակ

7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)

8. Դասընթացի նպատակն է

ներկայացնել թվային ազդանշանի մշակման տեսության

հիմունքները: Դասընթացին կուսումնասիրվեն Ֆուրիեի ձևափոխությունը, ֆիլտրերի
կառուցվածքը, կքննարկվեն թվային ֆիլտրերի նախագծումն ու իրականացումն:
Օգտոգործելով ծրագրային փաթեթներ՝ կտրվեն նաև թվային ազդանշանի մշակման
տեսության կիրառություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)


նկարագրել թվային ֆիլտրերի և տարբերակային հավասարումների կապը



ներկայացնել Ֆուրիեի ձևափոխությունը և նրա հակադարձը



բացատրել Ֆուրիեի դիսկրետ ձևափոխության սկզբունքները

( գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 կիրառել հայտնի ֆիլտրերը ըստ իրենց առանձնահատկությունների տվյալների
վերլուծության ալգորիթմները պրակտիկ խնդիրներում,
 օգտագործել ստոխաստիկ ազդանշանների Ֆուրիեի անալիզը
 կիրառել ծրագրայի փաթեթներ թվային վերլուծության խնդիրներում

( ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 օգտվել մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ աղբյուրներից,
 MatLab փաթեթի կիրառմամբ կատարել հետազոտություններ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա5

նկարագրել տվյալների վերլուծության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները

Բ1

օգտագործել մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդները մասնագիտական և
կիրառական խնդիրների լուծման համար

Բ2

յուրացնել բնագավառի դինամիկ աճով պայմանավորված օրեցօր ավելացող մեթոդներ

Բ4

ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ այս
բնագավառին առնչվող զանազան խնդիրներ լուծելու համար

Բ5

օգտագործել ծրագրավորման փաթեթներ (օրինակ Python) ալգորիթմները
իմպլեմենտացնելու համար

Գ1

օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու
համար

Գ3

ստացված տվյալները մշակել և եզրակացություններ կատարել

Գ4

մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են վերլուծական ունակություններ, կիրառական վիճակագրության
բազային գիտելիքներ

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. խմբային աշխատանք
3. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը,
անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


Դիսկրետ գծային համակարգերի ներածություն



Ֆուրիեի ձևափոխություն



Ֆուրիեի դիսկրետ ձևափոխություն



Ֆուրիեի արագ ձևափոխություն



Վերջավոր և անվերջ ազդանշանային պատասխանի (FIR, IIR) ֆիլտրեր

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

A. V. Oppenheim and R. W. Schafer, Discrete Time Signal Processing, 2nd Edition, 1998,

Prentice Hall
2.

S. K. Mitra, McGraw-Hill, Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach, Third
edition, 2006.

3.

M. Hays, McGraw-Hill, Schaum's Outline of Digital Signal Processing, 1999:
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2. Մեքենայական ուսուցում-2

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. - 2ժ, գործն. – 2ժ

6. 3-րդ կիսամյակ

7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)

8. Դասընթացի նպատակն է .
 սովորեցնել մեքենայական ուսուցման հավանականային մոդելներ
 սովորեցնել այդ մոդելների իրագործումը Python-ում
 սովորեցնել մեծ քանակությամբ տվյալների մոդելավորումը և մեքենայական ուսուցման
մոդելների կիրառումը այդ տվյալների հիման վրա կանխատեսումներ կատարելու համար

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 կառուցել համապատասխան հավանականային մոդել, որը բնութագրում է տվյալների

կառուցվածքը
 համեմատել

մեքենայական ուսուցման տարբեր մոդելներ լավագույնը ընտրելու

համար

( գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 օգտագործել մեքենայական ուսուցման մոդելներ Python-ով ծրագրեր կազմելու և

օգտագործել մեքենայական ուսուցման ստանդարտ գրադարաննները`մոդելի հիման
վրա եզրակացություններ կատարելու, տարբեր մոդելների հիման վրա
կանխատեսումներ կատարելու և այդ կանխատեսումների անորոշության աստիճանը
գնահատելու համար
 կիրառել տարբեր մեթոդներ հավանականային մոդելները համեմատելու և դրանցից

լավագույնը ընտրելու համար

( ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 վերլուծել առկա խնդիրները, առաջարկել մաթեմատիկական մոդելներ, դրանց լուծման

եղանակներ
 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա4

հիմնավորել մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները

Ա5

նկարագրել տվյալների վերլուծության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները

Բ2

յուրացնել բնագավառի դինամիկ աճով պայմանավորված օրեցօր ավելացող մեթոդներ

Բ4

ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ այս
բնագավառին առնչվող զանազան խնդիրներ լուծելու համար

Բ5

օգտագործել ծրագրավորման փաթեթներ (օրինակ Python) ալգորիթմները
իմպլեմենտացնելու համար

Գ1

օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու
համար

Գ2

համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը ու կատարել հետևություններ

Գ4

մասնագիտանալ գիտության, տեխնիկայի և տնտեսության տարբեր բնագավառներում,
որտեղ պահանջվում են վերլուծական ունակություններ, կիրառական վիճակագրության
բազային գիտելիքներ

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Տեսական դասախոսություններ, գործնական աշխատանք համակարգիչներով
2. Անհատական ու թիմային հանձնարարականներ ուսանողներին
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է համակարգչի միջոցով` առավելագույն
արժեքը 4 միավոր,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր` առավելագույն արժեքը 4
միավոր,
3. Եզրափակիչ քննություն, անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


Բայեսյան ուսուցման ներածություն (գեներացնող և տարբերակող մոդելներ)



Գաուսյան պրոցեսներ



Կալմանի ֆիլտրում



Մարկովյան մոդելներ և թաքնված Մարկովյան մոդելներ



Գրաֆիկական մոդելներ

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Bishop, Christopher. Neural Networks for Pattern Recognition. New York, NY: Oxford
University Press, 1995.
2. Richard, Peter Hart, and David Stork. Pattern Classification. 2nd ed. New York, NY: WileyInterscience, 2000.
3. T., R. Tibshirani, and J. H. Friedman. The Elements of Statistical Learning: Data Mining,
Inference and Prediction. New York, NY: Springer, 2001.
4. MacKay, David. Information Theory, Inference, and Learning Algorithms. Cambridge, UK:
Cambridge University Press, 2003.
5. Mitchell, Tom. Machine Learning. New York, NY: McGraw-Hill, 1997
6. Thomas M., and Joy A. Thomas. Elements of Information Theory. New York, NY: WileyInterscience, 1991.

«Մեխանիկա և կիրառական մաթեմատիկա»
մագիստրոսական ծրագրի մասնագիր
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Մեխանիկա և կիրառական մաթեմատիկա
056801.02.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Մեխանիկայի մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2017/2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա.
 բակալավրի դիպլոմ բնագիտական որևէ մասնագիտությամբ,
 անգլերեն լեզվով հաղորդկցման ունակություն,
 համակարգչային տեխնիկայի օգտագործման իմացություն:
Ընդունելությունը կատարվում է ԵՊՀ առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի
ընդունելության կանոնակարգի հիման վրա:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագիրը նպատակ ունի նախապատրաստել մեխանիկայի բնագավառի մասնագետներ,
որոնք ունակ կլինեն.
1. ձևակերպել

և

լուծել

գիտահետազոտական

մասնագիտական,
և

կազմակերպական,

գիտամանկավարժական

կառավարման,

գործունեությունում

ծագած

խնդիրները,
2. մասնագիտական գործունեության ոլորտում հետևողականորեն ուսումնասիրել
մասնագիտական գրականությունը, գիտատեխնիկական ինֆորմացիան, ծանոթանալ
հանրապետական և միջազգային գիտության և տեխնիկայի նվաճումներին,
3. աշխատանքները կազմակերպել գիտականորեն, տիրապետելով մասնագիտական
գործունեությունում օգտագործվող ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներին, վերլուծել և
վերագնահատել գիտատեխնիկական զարգացման արդի փուլում և հարափոխ
սոցիալական իրավիճակներում իր հնարավորությունները,
4. կազմել իրականացրած հետազոտության նկարագրությունը, մշակել և վերլուծել
ստացված

արդյունքները,

դրանք

ներկայացնել

գիտական

ակնարկների,

ռեֆերատների, ելույթների, հաշվետվություների և գիտական հոդվածների տեսքով:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. ներկայացնելու մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները, կիրառական
մեթոդները, գիտահետազոտական գործունեության և մաթեմատիկական մոդելավորման
սկզբունքները,
Ա2. մեկնաբանելու մասնագիտացման ոլորտի գիտական հրատարակումները և
համակարգչային ցանցում առկա տվյալները,
Ա3. ընտրելու հետազոտման անհրաժեշտ մեթոդներ , մշակելու և դասակարգելու
ստացված արդյունքները՝ ներկայացնելով գոյություն ունեցող պահանջներին
համապատասխան հաշվետվության, ռեֆերատի, հոդվածի տեսքով,
Ա4. սահմանելու տեղեկատվական համակարգերի օգտագործմանը և կառուցմանն
առնչվող իրավական և էթիկական նորմերը,
Ա5.հասցնելու գիտելիքները և կարողությունները մասնագիտական բնույթի
տեղեկատվություն քաղելու օտարալեզու աղբյուրներից Լեզուների իմացության/
իրազեկության համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակով:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. գնահատելու
խնդիրներ,

գիտահետազոտական

գործունեության ընթացքում առաջացող

Բ2. կառուցելու մասնագիտական ոլորտում մաթեմատիկական մոդելներ,
Բ3. ընտրելու
խնդրի լուծմանը համապատասխանող արդյունավետ կիրառական
մեթոդներ,
Բ4. կիրառելու խնդրի լուծմանը անհրաժեշտ մաթեմատիկական մեթոդներ և կատարել
հաշվարկներ օգտագործելով համակարգչային տեխնիկա,
Բ5. վերլուծելու, համեմատելու և լուսաբանելու ստացված արդյունքները,
Բ6. դրսևորելու աշխատանքի կատարման արդյունավետություն` և՛ որպես խմբի
անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար,
Բ7. օգտագործելու ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարի իմացություն այն
ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի հաղորդակցում
իրականացնելու, ինչպես նաև տեքստերի ընթերցման և թարգմանության համար:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. օգտվելու գիտական և մանկավարժական տարատեսակ աղբյուրներից
(
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հրապարակումներ և այլն) անհրաժեշտ
տեղեկատվությունն ստանալու համար,
Գ2. վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները,
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ամփոփելու,
ընդհանրացնելու և տարածելու նորերը,
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակը, կատարվելիք աշխատանքը և այլ
ռեսուրսները,
Գ5. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր,
Գ6. պահպանելու իրավական և մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
Գ7. կազմելու հստակ, լավ կառուցված տեքստ մասնագիտական թեմայի վերաբերյալ,
նկարագրելու իր փորձն ու իրադարձություններ, ներկայացնելու սեփական
կարծիքների և նպատակների հիմնավորումները:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը

Կցված է
13. Գնահատման ձևերը

Ուսանողների գիտելիքները և իմացությունը գնահատվում է հետևյալ ձևերով.






առաջադրանքներ,
զեկուցումներ,
խմբային քննարկումներ ,



մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանություն:

հրապարակումներ,
ստուգարքներ և քննություններ,

Տես “ Երևանի պետական համալսարանի կրեդիտային համակարգով
ուսումնասիրության ուղեցույց և դասընթացների տեղեկագիրք ’’, Երևան, 2016.
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Մեխանիկա և կիրառական մաթեմատիկա» ծրագրի շրջանավարտները կարող են
աշխատանքի անցնել մեխանիկայի, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի բնագավառի տարբեր
ձեռնարկություններում:
Շրջանավարտների զբաղվածության վերլուծության տվյալները թույլ են տալիս
առանձնացնել շրջանավարտների գործունեության հիմնական ոլորտները.


Գիտական
աշխատանք
ԲՈՒՀ-երում`
ԵՊՀ,
Հայաստանի
ազգային
պոլիտեխնիկական համալսարան, Ճարտարապետության և շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան, Արցախի պետական համալսարան, ՀՀ
ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ, Engineering Center Progresstech Armenia և այլ
պետական հիմնարկներն ու մասնավոր ձեռնարկություններ:

Ստորև
ներկայացվում
են
Հայաստանի
Հանրապետությունում
ձեռնարկություններ, որտեղ շրջանավարտները կարող են աշխատել.





գործող

որոշ

Հայկական ծրագրեր
հաշվապահական և բանկային ծրագրերի մշակում և ներդնում
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներ
Բանկային և հաշվապահական ոլորտներ
Synopsys
էլեկտրոնային նախագծման ավտոմատացում և ծրագրային ապահովման
մատակարարում

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ և ՀՀ ԳԱԱ
Մեխանիկայի Ինստիտուտի ասպիրանտուրայում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.


ժամանակակից սարքավորումներով
լաբորատորիաներ.

և

ծրագրային

միջոցներով

ապահովված

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս



Պետական կրթական չափորոշիչ «Մեխանիկ և կիրառական մաթեմատիկա»
մասնագիտությամբ,



International Centre for Mechanical Sciences (Իտալիա) միջազգային կենտրոնի
մագիստրոսական ծրագրերը,
Մոսկվայի պետական համալսարանի մեխանիկայի և մաթեմատիկայի ֆակուլտետի
մեխանիկայի ամբիոնների մագիստրոսական ծրագրերը,
ՌԴ Դոնի Ռոստովի Հարավ Դաշնային համալսարանի մաթեմատիկայի,
մեխանիկայի և համակրգչային գիտությունների ֆակուլտետի մագիստրոսական
ծրագրերը,






Սանկտ-Պետերբուրգի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի և մեխանիկայի,
կիրառական մաթեմատիկա և պրոցեսների ղեկավարում ֆակուլտետների
ղեկավարման ու կայունության տեսությունների և մեխանիկայի ամբիոնների
մագիստրոսական ծրագրերը:

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1 Ներկայացնելու մասնագիտացման ոլորտի տեսական
հիմունքները, կիրառական մեթոդները, գիտահետազոտական
գործունեության և մաթեմատիկական մոդելավորման
սկզբունքները:
Ա2 Մեկնաբանելու մասնագիտացման ոլորտի գիտական
հրատարակումները և համակարգչային ցանցում առկա
տվյալները:
Ա3 Ընտրելու հետազոտման անհրաժեշտ մեթոդներ , մշակելու և
դասակարգելու ստացված արդյունքները՝ ներկայացնելով
գոյություն ունեցող պահանջներին համապատասխան
հաշվետվության, ռեֆերատի, հոդվածի տեսքով:
Ա4 Սահմանելու տեղեկատվական համակարգերի օգտագործմանը
և կառուցմանն առնչվող իրավական և էթիկական նորմերը:
Ա5

Հասցնելու գիտելիքները և կարողությունները մասնագիտական
բնույթի տեղեկատվություն քաղելու օտարալեզու աղբյուրներից
Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական
համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակով:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
Գնահատելու
գիտահետազոտական

գործունեության

ընթացքում առաջացող խնդիրներ:

Բ2

Կառուցելու մասնագիտական ոլորտում մաթեմատիկական
մոդելներ:

Բ3

Ընտրելու խնդրի լուծմանը համապատասխանող արդյունավետ
կիրառական մեթոդներ:

Բ4

Կիրառելու խնդրի լուծմանը անհրաժեշտ մաթեմատիկական
մեթոդներ և կատարել հաշվարկներ օգտագործելով
համակարգչային տեխնիկա:
Վերլուծելու, համեմատելու և լուսաբանելու ստացված
արդյունքները:

Բ5

Բ6

Դրսևորելու աշխատանքի կատարման արդյունավետություն`
և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար:

Բ7

Օգտագործելու ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարի
իմացություն այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական
բնույթի հաղորդակցում իրականացնելու, ինչպես նաև
տեքստերի ընթերցման և թարգմանության համար:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1 Օգտվելու գիտական և մանկավարժական տարատեսակ

Գ5

Պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու
հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական
բանավեճեր:

աղբյուրներից
( էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հրապարակումներ և այլն) անհրաժեշտ տեղեկատվությունն
ստանալու համար:
Գ2

Վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման
համար անհրաժեշտ հնարավորությունները:

Գ6

Պահպանելու իրավական և մասնագիտական էթիկայի
նորմերը:

Գ3

Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները,
ամփոփելու, ընդհանրացնելու և տարածելու նորերը:

Գ7

Կազմելու հստակ, լավ կառուցված տեքստ մասնագիտական
թեմայի վերաբերյալ, նկարագրել իր փորձն ու
իրադարձություններ, ներկայացնել սեփական կարծիքների և
նպատակների հիմնավորումները:

Գ4

Արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակը, կատարվելիք
աշխատանքը և այլ ռեսուրսները:

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Օտար լեզու-1

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները

Մոդուլի
թվանիշը

1602/ Մ01

Օտար լեզու- 2

1602/ Մ02

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում

0309/ Մ01

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

0108/ Մ01

Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Բ1 Բ2 Բ3
x

Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4 Գ5 Գ6 Գ7
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

0108/ Մ02

Անալիտիկ մեխանիկա

0108/ Մ03

x

x

x

Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա

0108/ Մ04

x

x

x

Կայունության և ստաբիլիզացիայի տեսության հատուկ
բաժիններ
Ինտեգրալ ձևափոխությունների մեթոդները մեխանիկայում

0108/ Մ05

Ղեկավարման և դիտման տեսության լրացուցիչ բաժիններ

0108/ Մ07

Առաձգականության մաթեմատիկական տեսության
կոնտակտային և խառը խնդիրներ
Մեխանիկական համակարգերի մաթեմատիկական
մոդելավորումը և օպտիմալ ղեկավարումը
Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկայի խնդիրների
մաթեմատիկական մոդելներ
Մեխանիկայի եզրային խնդիրների լուծման մեթոդներ

0108/ Մ08

0108/ Մ11

x

Կառուցվածքների օպտիմալ նախագծում

0108/ Մ12

x

Թռիչքի դինամիկա և մեխանիկական համակարգերի
ղեկավարման կիրառական ալգորիթմներ
Բաշխված պարամետրերով մեխանիկական համակարգերի
ղեկավարումը և դիտումը
Սալերի տեսության լրացուցիչ բաժիններ

0108/ Մ13

x

0108/ Մ14

x

0108/ Մ15

x

Ասիմպտոտական մեթոդները մեխանիկայի խնդիրներում

0108/ Մ16

Դիֆերենցիալ խաղերի տեսություն

0108/ Մ17

x

Դինամիկ համակարգերի ղեկավարման որակական հարցեր

0108/ Մ18

x

Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկայի լրացուցիչ
բաժիններ
Գիտական սեմինար

0108/ Մ19

0108/ Մ06

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

0108/ Մ10

x
x

x

0108/ Մ09

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x
x

x

x

Մասնագիտական պրակտիկա

ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
1. 1602/Մ01

2. Օտար լեզու-1

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/ շաբ.
5. գործ.-4:
6. 1-ին՝ աշնանային
7. բանավոր քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,
 խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
 ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
 զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակադրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
2. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել
մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
3. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
4. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և
ներկայացնելու նպատակով:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5.հասցնելու գիտելիքները և կարողությունները մասնագիտական բնույթի
տեղեկատվություն քաղելու օտարալեզու աղբյուրներից Լեզուների իմացության/
իրազեկության համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակով,
Բ7.օգտագործելու ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարի իմացություն այն ծավալով,
որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի հաղորդակցում իրականացնելու, ինչպես
նաև տեքստերի ընթերցման և թարգմանության համար,
Գ7. կազմելու հստակ, լավ կառուցված տեքստ մասնագիտական թեմայի վերաբերյալ,
նկարագրել իր փորձն ու իրադարձություններ, ներկայացնել սեփական կարծիքների և

նպատակների հիմնավորումները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.
5.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է բանավոր քննությամբ՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.

1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

John M.Swales,Christine B. Feak
“ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide.
The University of Michigan Press, USA,2003

2. John M Swales and Christine B.Feak
“Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA
3.Developmental Mathematics for College Students, Alan S. Tussy, R. David Gustafson, 2002

4.Calculus (fourth edition) Jammes Stewart, Mc Master University 1999
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2. Օտար լեզու-2

3. 3 ECTS կրեդիտ

4.2 ժամ/ շաբ.

5.գործ.-2

6.1-ին՝ գարնանային

7.Ստուգարք (տեստավորման միջոցով)

8. Դասընթացի նպատակն է՝






ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան
(B2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան,
4. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր
խոսքով,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5.հասցնելու գիտելիքները և կարողությունները մասնագիտական բնույթի
տեղեկատվություն քաղելու օտարալեզու աղբյուրներից Լեզուների իմացության/
իրազեկության համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակով:
Բ7.օգտագործելու ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարի իմացություն այն ծավալով,
որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի հաղորդակցում իրականացնելու, ինչպես նաև
տեքստերի ընթերցման և թարգմանության համար:
Գ7. կազմելու հստակ, լավ կառուցված տեքստ մասնագիտական թեմայի վերաբերյալ,
նկարագրել իր փորձն ու իրադարձություններ, ներկայացնել սեփական կարծիքների և
նպատակների հիմնավորումները:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման
միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. 1 Debora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT” Longman 2007
2. 2 Bruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”, Thomson 2007
3. Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent Publishing
Platform 2014
4. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012
5. Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English 2014
Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan Publishing 2016.
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4.2 ժամ/շաբ.

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում

3.3 ECTS
կրեդիտ

5.գործ.-2:

6.1-ին՝աշնանային
7.Ստուգարք (2 ընթացիկ գրավոր աշխատանք)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսումնասիրել Ms Office և LaTex փաթեթների հիմնական հնարավորությունները,


ներկայացնել Mathematica 11 փաթեթը,



ծանոթացնել Mathematica 11-ի միջավայրում ծրագրավորելու միջոցներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել Ms Office փաթեթի հիմնական հնարավորությունները,
2. ներկայացնել LaTex խմբագրի առանձնահատկությունները,
3. թվարկել Mathematica 11 փաթեթի միջավայրում աշխատելու սկզբունքները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ստեղծել և ձևավորել փաստաթղթեր MsWord և LaTex խմբագրերի միջոցներով,
ստեղծել և մշակել էլեկտրոնային աղյուսակներ MsExcel միջավայրում,
ստեղծել տվյալների հենքեր MsAccess միջավայրում և կատարել հարցումներ,
ստեղծել լսարանային ցուցադրումներ MsPowerPoint միջավայրում,
լուծել մաթեմատիկական խնդիրներ Mathematica 11 փաթեթի օգնությամբ,
ծրագրավորել Mathematica 11- ում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվել փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման ծրագրային տարբեր համակարգերից,
2. աշխատել տվյալների հենքերի ղեկավարման տարբեր համակարգերում (MySQL, SQL
Server, Oracle և այլ) ,
3. աշխատել MatLab միջավայրում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Մեկնաբանելու մասնագիտացման ոլորտի գիտական հրատարակումները և համակարգչային
ցանցում առկա տվյալները:
Ա4. Սահմանելու տեղեկատվական համակարգերի օգտագործմանը և կառուցմանն առնչվող
իրավական և էթիկական նորմերը:
Բ3. Ընտրելու խնդրի լուծմանը համապատասխանող արդյունավետ կիրառական մեթոդներ:
Գ1. Օգտվելու գիտական և մանկավարժական տարատեսակ աղբյուրներից
(
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հրապարակումներ և այլն) անհրաժեշտ
տեղեկատվությունն ստանալու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ,
2. տնային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ. գրավոր աշխատանք 9 միավոր առավելագույն արժեքով
2. 2-րդ ընթացիկ . գրավոր աշխատանք 9 միավոր առավելագույն արժեքով
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ms Office փաթեթի կառուցվածքը և հիմնական հնարավորությունները: LaTex խմբագիր:
Մաթեմատիկական խնդիրների լուծման եղանակները Mathematica 11 փաթեթի միջավայրում:
Ծրագրավորում Mathematica 11-ում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Համակարգչային գրագիտություն: Ա.Հովակիմյան, Ս Սարգսըան և ուր.Մեթոդական
ձեռնարկ: Երևան,2012,104 էջ:
2. Helmut Kopka, Patrick W. Daly Guide to LaTeX, 4th Edition, Addison-Wesley Professional 2003,
624 pages.
3. С. М. Львовский. Набор и вёрстка в системе LaTex.2003.
4. А.М.Половко. Mathematica для студента. СПб., БХВ-Петербург, 2007,368 стр.
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4. 2 ժամ/շաբ.

2. Հետազոտության պլանավորում
և մեթոդներ
5. դաս.-1, գործ.-1:

3. 3 ECTS կրեդիտ

6. 1-ին՝աշնանային
7. Ստուգարք( 2 ընթացիկ գրավոր աշխատանք)
8. Դասընթացի նպատակն է.
 ուսանողներին ծանոթացնել հետազոտական աշխատանք կատարելու հիմնական

քայլերին,


գիտական հետազոտության պլանավորման սկզբունքներին և կատարման արդիական
մեթոդներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանել գիտական հետազոտության նպատակը և ձևակերպել խնդիրն ու սկզբունքները,
2. ընտրել հետազոտական աշխատանքի կատարման մեթոդները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. բացահայտել հետազոտության մեթոդոլոգիայի էությունը,
2. համեմատել հիպոթեզների առաջադրման հիմնական պահանջները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. ամփոփել գիտական հետազոտության կազմակերպման և պլանավորման մեթոդները,
6.տարբերակել մեխանիկայի խնդիրների մաթեմատիկական մոդելները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնելու մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները, կիրառական
մեթոդները, գիտահետազոտական գործունեության և մաթեմատիկական մոդելավորման
սկզբունքները:
Ա3. Ընտրելու հետազոտման անհրաժեշտ մեթոդներ , մշակելու և դասակարգելու ստացված
արդյունքները՝ ներկայացնելով գոյություն ունեցող պահանջներին համապատասխան
հաշվետվության, ռեֆերատի, հոդվածի տեսքով:
Բ4. Կիրառելու
խնդրի լուծմանը անհրաժեշտ մաթեմատիկական մեթոդներ և կատարել
հաշվարկներ օգտագործելով համակարգչային տեխնիկա:
Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ամփոփելու, ընդհանրացնելու և
տարածելու նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ. գրավոր աշխատանք 10 միավոր առավելագույն արժեքով
2. 2-րդ ընթացիկ . գրավոր աշխատանք 10 միավոր առավելագույն արժեքով
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գիտության առաջադիմական էությունը, մեխանիկայի տեղը կրթական ծրագրերում և
գիտության մեջ: Գիտական հետազոտության խնդիրը, նպատակը և պլանը, հետազոտման օբյեկտի
ֆիզիկական և մաթեմատիկական մոդելներ: Գիտական հետազոտության կազմակերպում և
պլանավորման մեթոդներ, գիտական ճանաչողություն և գիտական հետազոտություն:
Հետազոտության մեթոդոլոգիայի էությունը: Հիպոթեզների ձևավորման կանոններն ու
դասակարգումը: Աշխատանք գիտական աղբյուրների հետ: Հետազոտության փուլերը, մեթոդները և
դասակարգումը: Գիտական իմացության մակարդակները և մեթոդները: Ատենախոսությունը, թեզը,
որպես բարձրակարգ գիտական աշխատանք: Մաթեմատիկական մոդելներ և նրանց
դասակարգումը: Մեխանիկայի խնդիրների մաթեմատիկական մոդելների մասին:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Основы научных исследований / Б.И.Герасимов, В.В.Дробышева, Н.В. Злобина и др.
М.:Форум,НИЦ,2013.-272с.
2.
Майданов А.С. Методология научного творчества. М.: 2008.-512с.
3.
Бурда А.Г. Основы научно-исследовательской деятельности. Краснодар,Куб.гос.унв.,2015.145с.
4.
Зайцев В.Ф. Математические модели в точных и гуманитарных науках. СПб.:
Книжн.Дом,2006.-112с.
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2. Մասնագիտության արդիական
3. 3 ECTS կրեդիտ
հիմնախնդիրներ
5. դաս.-2
7. Ստուգարք ( 2 ընթացիկ գրավոր աշխատանք)

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 1-ին՝ աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է.
 ուսանողներին ծանոթացնել
մեխանիկայի
կարևորագույն մաթեմատիկական մոդելներին:

արդիական

հիմնախնդիրներին

և

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու և լուսաբանելու մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. հասկանալու և վերլուծելու տարբեր արդիական կիրառական մոդելներ:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
3. մոդելավորելու մասնագիտության խնդիրները տեսական և մաթեմատիկական ֆիզիկայի
մեթոդներով:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնելու մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները, կիրառական
մեթոդները, գիտահետազոտական գործունեության և մաթեմատիկական մոդելավորման
սկզբունքները:
Ա2. Մեկնաբանելու մասնագիտացման ոլորտի գիտական հրատարակումները և
համակարգչային ցանցում առկա տվյալները:
Բ1. Գնահատելու գիտահետազոտական գործունեության ընթացքում առաջացող խնդիրներ:
Գ1. Օգտվելու գիտական և մանկավարժական տարատեսակ աղբյուրներից
(
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հրապարակումներ և այլն) անհրաժեշտ
տեղեկատվությունն ստանալու համար:
Գ4. Արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակը, կատարվելիք աշխատանքը և այլ
ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.
1-ին ընթացիկ. գրավոր աշխատանք 10 միավոր առավելագույն արժեքով
2.
2-րդ ընթացիկ . գրավոր աշխատանք 10 միավոր առավելագույն արժեքով
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Առաձգական, դեֆորմացվող պինդ մարմնի մոդելներ: Դեֆորմացվող պինդ մարմինների
պլաստիկ վարքի մոդելներ: Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկայի ֆունդամենտալ
լուծումներ: Միկրոբևեռ առաձգականության տեսություն: Մագնիսաառձգական ալիքներ:
Կենտրոնացված և բաշխված պարամետրերով համակարգերի ղեկավարման և օպտիմալ
ղեկավարման խնդիրներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Амбарцумян С.А., Белубекян М.В., Прикладная микрополярная теория упругих
оболочек. Ер.: Гитутюн, 2010.
2. Новацкий В., Теория упругости. М.: Мир, 1975.
3. Журавков М. А., Математическое моделирование деформационных процессов в твердых
деформируемых средах. Мн: БГУ, 2002, 456 с.
4. Егоров А. И., Основы теории управления. М. 2004.
5. Знаменская А. Г., Управление упругими колебаниями. М. 2004.

1. 0108/Մ03
4. 4 ժամ/շաբ.
6. 1-ին՝աշնանային

2. «ՀԲ»Անալիտիկ
3. 6 ECTS կրեդիտ
մեխանիկա
5. դաս.-2, գործ.-2:
7. Եզրափակիչ գնահատումով

Դասընթացի նպատակն է.
Ստանալ կայուն գիտելիքներ
 մեխանիկայի հիմնական սկզբունքների (Դալամբեր-Լագրանժ, ՄոպերտյուիԼագրանժ, Պուանկարե, Պուանկարե-Կարտանի ինվարիանտ) մասին,
 նշված սկզբունքներից բխող հետևանքների և դրանց կիրառությունների մասին,
 հարվածի տեսության մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետելու մեխանիկայի հիմնական սկզբունքներին, համակարգերի փոքր տատանումների ուսումնասիրման դասական եղանակներին, հարվածային
երևույթներին:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. դրանք կիրառելու տարբեր մեխանիկական համակարգերի վարքը ուսումնասիրելիս:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
3. դրանք կիրառել տարբեր համակարգերի (մաթեմատիկական մոդելների) վարքը
ուսումնասիրելիս:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. Մեկնաբանելու մասնագիտացման ոլորտի գիտական հրատարակումները և
համակարգչային ցանցում առկա տվյալները:
Բ3. Ընտրելու խնդրի լուծմանը համապատասխանող արդյունավետ կիրառական մեթոդներ:
Գ2. Վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. խնդիրների լուծում և քննարկում,
3. ուսանողների անհատական աշխատանք, դրանց ներկայացում և քննարկում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կապերի դասակարգումը: Ազատ և ոչ ազատ համակարգեր: Հնարավոր և վիրտուալ
տեղափոխություններ: Իդեալական կապեր: Դինամիկայի ընդհանուր հավասարումը:
Լագրանժի առաջին սեռի հավասարումները: Վիրտուալ տեղափոխությունների սկզբունքը:
Դալամբերի սկզբունքը: Ապելի հավասարումները: Պուասոնի փակագծեր: Համիլտոնի սկզբունքը: Պուանկարե-Կարտանի ինտեգրալ ինվարիանտը: Համիլտոնի կանոնիկ

հավասարումների ստացումը Պուանկարե-Կարտանի ինտեգրալ ինվարիանտից:
Ընդհանրացված կոնսերվատիվ համակարգեր: Ուիտեկերի հավասարումներ: Յակոբիի
հավասարումները: Մոպերտյուի-Լագրանժի սկզբունքը: Կանոնական ձևափոխություններ:
Համիլտոն-Յակոբիի հավասարումը, Յակոբիի թեորեմը: Կոնսերվատիվ համակարգերի
փոքր տատանումները: Դարավոր հավասարումը և նրա լուծումը: Նորմալ կոորդինատներ:
Հարվածի տեսություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ф.Р. Гантмахер, Курс аналитической механики. 3-е изд. — М.: Физматлит, 2005. —
264 с.
2. Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики. М.: Наука, 1972, ч. 2.
3. Петров А. Г. Аналитическая гидродинамика. Учеб. пособ.: Для вузов. — М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2010. — 520 с.
4. Бердичевский В. Л. Вариационные принципы механики сплошной среды. М.: Наука,
1983. — 446 с.
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2. «ՀԲ» Դեֆորմացվող պինդ
մարմնի մեխանիկա
5. դաս.-2, գործ.-2:
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8. Դասընթացի նպատակն է.



ուսանողներին
ծանոթացնել
էլեկտրաառաձգական
մակերևութային ալիքների տարածման խնդիրներին,



մագնիսաառաձգական ալիքների տարածման ուսումնասիրության հիմնական
մեթոդներին, մակերևութային ալիքների առաջացման կամ վերացման
խնդիրներին:

միջավայրում

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
տիրապետել էլեկտրաառաձգական միջավայրում մակերևութային ալիքների
տարածման հիմնական դրույթներին,
2.
իմանալու մագնիսաառաձգական դաշտի և դեֆորմացվող մարմնի լարվածադեֆորմացիոն վիճակի փոխազդեցության ուսումնասիրության կարևորությունը
ժամանակակից տեխնիկայի տեսանկյունից:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
ուսումնասիրել էլեկտրաառաձգականության տեսության առաջարկվող խնդիրները,
2.
ինքնուրույն ուսումնասիրել առաձգական մակերևույթային ալիքները, լուծել
մագնիսաառաձգական ալիքների անդրադարձման խնդիրները,
3.
կառուցել եզրային խնդիրների լուծման մաթեմատիկական մոտեցումներ:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.
հետազոտել բարդ ֆիզիկական հատկություններով օժտված առաձգական
մարմինների ժամանակակից խնդիրներ,
2.
ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ստացած գիտելիքները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. Մեկնաբանելու մասնագիտացման ոլորտի գիտական հրատարակումները և
համակարգչային ցանցում առկա տվյալները:
Բ3. Ընտրելու խնդրի լուծմանը համապատասխանող արդյունավետ կիրառական մեթոդներ:

Գ2. Վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1.
դասախոսություն,
2.
սեմինար,
3.
զեկուցումներ,
4.
խմբային քննարկումներ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Էլեկտրաառաձգականության
հիմնական
հավասարումները:
Գծային
էլեկտրաառաձգական մակերևութային ալիքները
պիեզոէլեկտրիկ
բյուրեղներում:
Վերջավոր լայնույթով մակերևութային ալիքները էլեկտրաառաձգական միջավայրում:
Մագնիսաառաձգականության տեսության հիմնական հավասարումները և եզրային
պայմանները: Հարթ և հակահարթ խնդիրների անջատման պայմանները: Մակերևույթային
ալիքներ: Էլեկտրահաղորդիչ առաձգական սալերի հավասարումները մագնիսական դաշտի
առկայությամբ: Մագնիսական դաշտի ազդեցությունը սալի տատանման
հաճախությունների վրա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Можен Ж., Механика электромагнитных сплошных сред. М., Мир, 1991
2. Балакирев М.К., Гилинский И.А., Волны в пьезокристаллах. Новосибирск, Наука,
1982.
3. Maugin G.A., Nonlinear electromechanical effects and application. 1985.
4. Амбарцумян С.А., Багдасарян Г.Е., Белубекян М.В., Магнитоупругость тонких
оболочек и пластин. М: Наука,1977, 272с.
5. Белубекян М.В., Введение в теорию магнитоупругости. Спецкурс лекций для
студентов факультета механики ЕГУ. Ереван, 1997.
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4. 2 ժամ/շաբ.
6. 1-ին՝ գարնանային
8.

2. Կայունության և
ստաբիլիզացիայի տեսության
հատուկ բաժիններ
5. դաս.-2:
7. առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է.


ստանալ կայուն գիտելիքներ դասական կայունության (Լյապունովի)
տեսության կրիտիկական դեպքերի, ամբողջում ասիմպտոտիկ կայունության
և ղեկավարվող համակարգերի օպտիմալ ստաբիլիզացիայի մասին



ստանալ կայուն գիտելիքներ կոնսերվատիվ մեխանիկական համակարգերի

հավասարակշռության դիրքի ստաբիլիզացիայի մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
տիրապետել կրիտիկական դեպքերի և որոշ ոչ ստացիոնար համակարգերի կայունության ուսումնասիրման եղանակներին,
2. իմանալու ամբողջում ասիմպտոտիկ կայունության մասին, մեխանիկական
համակարգերի կայունության հետազոտման ժամանակ կրիտիկական դեպքերի
կարևորությունը,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. իմանալու ղեկավարվող համակարգերի օպտիմալ ստաբիլիզացիայի խնդիրների
լուծման եղանակները,
2. իմանալու կոնսերվատիվ մեխանիկական համակարգերի հավասարակշռության
դիրքի ստաբիլիզացիայի ուսումնասիրման եղանակները,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.
ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ստացած գիտելիքները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ընտրելու հետազոտման անհրաժեշտ մեթոդներ , մշակելու և դասակարգելու
ստացված արդյունքները՝ ներկայացնելով գոյություն ունեցող պահանջներին
համապատասխան հաշվետվության, ռեֆերատի, հոդվածի տեսքով:
Բ3. Ընտրելու խնդրի լուծմանը համապատասխանող արդյունավետ կիրառական մեթոդներ:
Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ամփոփելու,
ընդհանրացնելու և տարածելու նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. խնդիրների լուծում և քննարկում,
3. ուսանողների անհատական աշխատանք, դրանց ներկայացում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը բանավոր է ՝ 20 միավոր առավելագույն գնահատականով։
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կայունություն ըստ առաջին մոտավորության: Մեկ անշարժ կետ ունեցող պինդ
մարմնի իներցիոն շարժման կայունությունը: Արկի (հոլի) շարժման կայունության
ուսումնասիրությունը: Կրիտիկական դեպքեր: Մեկ զրոյական արմատի դեպքը: Զույգ
կեղծ արմատներով կրիտիկական դեպք: Ասիմպտոտիկ կայունություն ամբողջում: Կրասովսկու թեորեմները: Դիմադրության և գիրոսկոպիկ ուժերի ազդեցությունը
հավասարակշռության դիրքի կայունության վրա: Համակարգերի ղեկավարելիությունը:
Լրիվ ղեկավարելի համակարգերի ստաբիլիզացիան և օպտիմալ ստաբիլիզացիան:
Օպտիմալ ստաբիլիզացիայի խնդիրների լուծման ալգորիթմներ: Կոնսերվատիվ
մեխանիկական համակարգերի օպտիմալ ստաբիլիզացիան գիրոսկոպիկ և

դիսիպատիվ

ուժերով:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Малкин И.Г. Теория устойчивости движения. М.: Наука, 1966.
Демидович Б.П. Лекции по математической теории устойчивости. М.: Наука, 1967.
Альбрехт Э.Г.,Шелементьев Г.С. Лекции по теории стабилизации.Свердловск,1972..
Меркин Д.Р. Введение в теорию устойчивости движения. М.: Наука, 1976.
Բարսեղյան Վ.Ռ.,Շահինյան Ս.Գ.,Սիմոնյան Թ.Ա. Ստաբիլացման տեսություն
(դասախոսություններ), Երևան,2017:
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4. 2 ժամ/շաբ.
6.1-ին՝ գարնանային

2. Ինտեգրալ
3. 3 ECTS կրեդիտ
ձևափոխությունների
մեթոդները մեխանիկայում
5. դաս.-2:
7. առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է.
 ուսանողներին
ծանոթացնել
մեխանիկայի
խնդիրները
նկարագրող
դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման համար կիրառվող ինտեգրալ
ձևափոխություններին,


հաղորդել խորը և մաթեմատիկորեն հիմնավորված գիտելիքներ ինտեգրալ
ձևափոխությունների հայտնի, լավ մշակված և մշտապես գործածական
մեթոդների մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
որոշելու մեխանիկայի դիտարկվող խնդրում համապատսխան ինտեգրալ
ձևափոխության կիրառման հնարավորությունը,
2.
նկարագրելու ինտեգրալ ձևափոխությունների առնձնահատկությունները,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
ընտրել և գործնականում իրականացնել արդյունավետ ինտեգրալ
ձևափոխություն,
2.
համադրել մեթոդները և բացահայտել խնդրի լուծման յուրահատկությունները,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.
լուծել մեխանիկայի և գիտության հարակից բնագավառների արդիական
խնդիրներ ինտեգրալ ձևափոխությունների մեթոդով,
2.
վերլուծել, մեկնաբանել ստացված արդյունքները և ընդհանրացնել
մաթեմատիկական ֆիզիկայի այլ խնդիրներում:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնելու մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները, կիրառական
մեթոդները, գիտահետազոտական գործունեության և մաթեմատիկական
մոդելավորման սկզբունքները:
Ա4. Սահմանելու տեղեկատվական համակարգերի օգտագործմանը և կառուցմանն
առնչվող իրավական և էթիկական նորմերը:
Բ4. Կիրառելու խնդրի լուծմանը անհրաժեշտ մաթեմատիկական մեթոդներ և կատարել
հաշվարկներ օգտագործելով համակարգչային տեխնիկա:
Գ2. Վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1.
դասախոսություն,
2.
սեմինար, արդյունքների քննարկում,
3.
խնդիրների ձևակերպում, ինքնուրույն աշխատանք :
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը բանավոր է ՝ 20 միավոր առավելագույն գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ֆուրյեի
ինտեգրալ
ձևափոխություն,
կոնտակտային
խնդիրներ,
ջերմահաղորդականության,
սալի
ծռման,
տատանման
խնդիրներ:Գլանային
ֆունկցիաներ, Շտուրմ-Լիուվիլի խնդիրը մեխանիկայում, վերլուծություն ըստ սեփական
ֆունկցիաների,Մելլինի ձևափոխություն, սեպաձև հարթ տիրույթներ: Հանկելի
ձևափոխություն, առաձգական շերտի դեֆորմացիա:Ձևափոխություններ հատվածի վրա,
կիսաանվերջ և անվերջ տիրույթների վրա, ինտեգրալ ձևափոխությունները
առաձգականության տեսության խառը խնդիրների համար: Լապլասի ձևափոխություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Уфлянд Я.С. Интегральные преобразования в задачах теории упругости.
Изд.Наука,Л.,1968, 402с.
2.
Волков И.К.,Канатников А.Н. Интегральные преобразования и операционное
исчисление. М.: Изд. МГТУ, 2002.-228с.
3.
Партон В.З.,Перлин П.И. Методы математической теории упругости. М.,Наука,
1981, 688 с.
4.
Васильева А.Б.,Медведев Г.Н.,Тихонов Н.А.,Уразгильдина Т.А. Дифференциальные
и интегральные уравнения,вариационное исчисление в примерах и задачах. М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2003.-432с.
5.
Мартинсон Л.К.,Малов Ю.И. Дифференциальные уравнения математической
физики. М. : Изд. МГТУ, 2006.-368с.
6.
Князев П.Н. Интегральные преобразования. М.: Едиториал УРСС, 2004.-200с.
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4. 2 ժամ/շաբ.
6. 1-ին՝ գարնանային

2. Ղեկավարման և դիտման
3. 3 ECTS կրեդիտ
տեսության լրացուցիչ
բաժիններ
5. դաս.-2:
7. առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է.
 ուսանողներին ծանոթացնել ղեկավարման և դիտման տեսության արդի
խնդիրների դրվածքներին, հետազոտության հիմնարար հարցերին և լուծումների
եղանակներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
նկարագրելու ղեկավարման և դիտման մաթեմատիկական տեսության արդի

խնդիրների դրվածքները առանձնահատկությունները,
2.

նկարագրելու և լուսաբանելու փոփոխական կառուցվածքով գծային ստացիոնար
համակարգերի լրիվ ղեկավարելիության և լրիվ դիտելիության հատկությունները,

3.

լուսաբանելու բազմակետային միջանկյալ պայմաններով և էտապ առ էտապ
փոփոխվող գծային համակարգերի ղեկավարման և դիտման խնդիրների լուծման
եղանակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
կիրառել փոփոխական կառուցվածքով գծային ստացիոնար համակարգերի լրիվ
ղեկավարելիության և լրիվ դիտելիության հատկությունները ուսումնասիրելիս,
2.

կիրառել բազմակետային միջանկյալ պայմաններով մեխանիկական
համակարգերի ղեկավարման խնդիրները ուսումնասիրելիս,

3.

կիրառել կիրառել էտապ առ էտապ փոփոխվող գծային համակարգերի և կոնկրետ
մեխանիկական համակարգերի ղեկավարման խնդիրները ուսումնասիրելիս,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
4.
վերլուծել ղեկավարման և դիտման արդի խնդիրների հիմնահարցերի և դասական
տեսության ընդհանրությունները և առանձնահատկությունները, գնահատել
դրանց լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.
Ա2. Մեկնաբանելու մասնագիտացման ոլորտի գիտական հրատարակումները և
համակարգչային ցանցում առկա տվյալները:
Բ3. Ընտրելու
մեթոդներ:

խնդրի լուծմանը համապատասխանող արդյունավետ կիրառական

Գ2. Վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
սեմինար:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը բանավոր է ՝ 20 միավոր առավելագույն գնահատականով։:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գաղափար ղեկավարման, օպտիմալ ղեկավարման և դիտման արդի խնդիրների և դրանց
մաթեմատիկական դրվացքների մասին: Ժամանակի միջանկյալ պահերին ֆազային
կոորդինատների տարբեր մասերի վրա դրված սահմանափակումներով ղեկավարման և
օպտիմալ ղեկավարման խնդիրներ: Չանջատվող բազմակետային միջանկյալ
պայմաններով ղեկավարման, օպտիմալ ղեկավարման խնդիրներ և նրանց լուծումը:
Էտապ առ էտապ փոփոխվող գծային համակարգերի, Ֆազային տարածության և
ղեկավարման վեկտորի փոփոխվող չափողականություններով գծային համակարգերի
ղեփկավարման և դիտման խնդիրների դրվածքներ: Այդպիսի ստացիոնար համակարգերի
լրիվ ղեկավարելիության, լրիվ դիտելիության պայմանները և դրանց համեմատումը
Կալմանի հայտնի պայմանների հետ: Էտապ առ էտապ փոփոխվող գծային
համակարգերի, Ֆազային տարածության և ղեկավարման վեկտորի փոփոխվող

չափողականություններով գծային համակարգերի ղեկավարման և դիտման խնդիրների
լուծումների մասին:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ащепков Л.Т. Оптимальное управление разрывными системами. Новосибирск: Наука,
1987, 227 с.
Арутюнов А.В., Черникова Н.Ю. Об управляемости траекторий в задачах оптимального
управления с фазовыми ограничениями. Итоги науки и техн. Сер. Соврем. мат. и ее
прил. Темат. обз., 64, 1999, с. 49–56.
Барсегян В. Р. Управление составных динамических систем и систем с многоточечными
промежуточными условиями. М.: Наука. 2016. 230 с.
Галахова М.Е., Кириллов А.Н. Управление линейной системой со структурными
изменениями. Труды КарНЦ РАН. № 5. Сер. Математическое моделирование и
информационные технологии. 2012, с. 18-21.
Емельянов С.В. (Ред.). Теория систем с переменной структурой, М.: Наука, 1970, 592 с.
Кириллов А.Н. Управление многостадийными технологическими процессами. Вестник
Санкт-Петербургского Университета. Серия 10. Прикладная математика, информатика,
процессы управления. Вып. 4. 2006, с. 127–131.
Максимова И.С., Розова В.Н. Достаточные условия управляемости в задаче со сменой
фазового пространства. Вестник ТГУ, 2011, т. 16, вып. 3, с. 742-747.
Марченко В.М. Некоторые нерешенные задачи в теории управляемых динамических
ГДР (гибридных дифференциально-разностных) систем. Труды Белорус. гос. техн. ун-та.
Сер. VI: Физ.-мат. науки и информ. Вып. XIV. Минск, 2006, с. 3-6.
Миронов В.И., Миронов Ю.В. Энергетически оптимальное управление в линейных
многоточечных задачах о встрече движений. Труды СПИИРАН. Вып. 5. СПб.: Наука,
2007, с. 322–328.
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2. Առաձգականության
մաթեմատիկական տեսության
կոնտակտային և խառը խնդիրներ
5. դաս.-2:
7. առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 1-ին՝
գարնանային
8. Դասընթացի նպատակն է .
 ուսանողներին ծանոթացնել առաձգականության մաթեմատիկական տեսության
կոնտակտային և խառը խնդիրներ առաձգականության տեսության դասական
(կիսահարթություն, հարթություն) և ոչ դասական (մի եզրով կոշտ ամրացված
առաձգական անվերջ շերտ) տիրույթների համար,


ներկայացնել նրանց լուծման մեթոդները և եղանակները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

նկարագրելու և լուսաբանելու առաձգականության մաթեմատիկական տեսության
կոնտակտային և խառը խնդիրների լուծման առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կառուցելու առաձգականության մաթեմատիկական տեսության կոնտակտային և
խառը խնդիրների լուծումներ,

2.

տիրապետելու առաձգականության մաթեմատիկական տեսության կոնտակտային և
խառը խնդիրների լուծման մեթոդներին և եղանակներին,

գ.ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
3.

ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ստացած գիտելիքները:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ընտրելու հետազոտման անհրաժեշտ մեթոդներ , մշակելու և դասակարգելու
ստացված արդյունքները՝ ներկայացնելով գոյություն ունեցող պահանջներին
Բ2. Կառուցելու մասնագիտական ոլորտում մաթեմատիկական մոդելներ:
Բ6. Դրսևորելու աշխատանքի կատարման արդյունավետություն` և՛ որպես խմբի
անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար:
Գ6. պահպանելու իրավական և մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
սեմինար:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը բանավոր է ՝ 20 միավոր առավելագույն գնահատականով։
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կիսահարթության համար Լապլասի հավասարման լուծումը Ֆուրյեի ինտեգրալ ձևափոխության օգնությամբ: Ազդեցության (Գրինի) ֆունկցիայի կառուցումը կիսահրթության
համար նրա եզրում կիրառված ուղղաձիգ (նորմալ) և հոիզոնական (տանգեցիալ) ուժերի
ազդեցության տակ և նրանց հետազոտմանը: Կոնտակտային խնդիրներ առաձգական
կիսահարթության կամ հարթության համար ուժեղացված առաձգական վերադիրներով,
ինչպես սահքի միջնաշերտերի առկայությամբ, այնպես էլ առանց նրանց առկայության,
ստացված լուծումների հետազոտումներ: Կոնտակտային խնդրի լուծումը լարումների Էրիի
ֆունկցիայի օգնությամբ: Խառը եզրային խնդիրների համար ազդեցության (Գրինի)
ֆունկցիայի կառուցումը և հետազոտումը ոչ դասական տիրույթների համար: Առաձգական
վերադիրներով ուժեղացված ոչ դասական տիրույթների (մի եզրով կոշտ ամրացված
առաձգական շերտ) համար կոնտակտային խնդիրների լուծումներ ինչպես սահքի
միջնաշերտերի առկայությամբ, այնպես էլ առանց նրանց առկայության և ստացված
լուծումների հետազոտումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Шилов Г.Е. Математический анализ. Специальный курс. М.,Наука, 1961, 1965.
2. Уфлянг Я.С. Интегральные преобразования в задачах теории упругости. М.-Л.,
Наука, 1967.
3. Саркисян В.С. Контактные задачи для полуплоскостей и полос с упругими
накладками. Ережан, ЕГУ, 1983.
4. Александров Б.М., Мхитарян С.М. Контактные задачи для тел с тонким покритями
и прослойками. М., Наука, 1983.
5. Григолюк Э.И., Толкачев Б.М. Контактные задачи теории пластин и оболочек. М,
Машинострение, 1980.
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2. «ՀԲ»Մեխանիկական համակարգերի
մաթեմատիկական մոդելավորումը և
օպտիմալ ղեկավարումը

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-2:

6. 1-ին՝ գարնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է.



ուսանողներին տալ կայուն գիտելիքներ մեխանիկական համակարգերի
մաթեմատիկական մոդելների կառուցման և օպտիմալ ղեկավարման ալգորիթմների
մշակման բնագավառում,

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

կառուցել տարբեր կինեմատիկական սխեմաներով մանի պուլյացիոն ռոբոտների
մաթեմատիկական մոդելներ կառուցել դինամիկ մոդելներ տարբեր
կինեմատիկական սխեմաներով մանիպուլյացիոն ռոբոտների համար,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2.

մշակել մեխանիկական համակարգերի տարբեր մոդելների համար ղեկավարման
ալգորիթմներ,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
3.

ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ստացած գիտելիքները:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Սահմանելու տեղեկատվական համակարգերի օգտագործմանը և կառուցմանն
առնչվող իրավական և էթիկական նորմերը:
Բ2. Կառուցելու մասնագիտական ոլորտում մաթեմատիկական մոդելներ:
Բ5. Վերլուծելու, համեմատելու և լուսաբանելու ստացված արդյունքները:
Գ5. Պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մեխանիկական համակարգերի մաթեմատիկական մոդելների կառուցման ընդհանուր
մոտեցումներ: Որպես մեխանիկական համակարգեր կարող են ուսումնասիրվել բազմօղակ
մանիպուլյացիոն ռոբոտները և թռչող սարքերը: Նշված մեխանիկական համակարգերի

մաթեմատիկական մոդելների կառուցման ժամանակ կենթադրվի, որ օղակները բացարձակ
պինդ մարմիններ են,իսկ միացման հանգույցները իդեալական հոդակապեր: Դասընթացի
շրջանակներում իրականացվում է մանիպուլյատորի շարժման կինեմատիկայի
ուսումնասիրություն տարբեր կոորդինտական համակարգերում: Կորագիծ կոորդինատների
կիրառումը հնարավորություն կտա որոշ տիպի մանիպուլյատորների շարժման
ուսումնասիրությունը կատարել ավելի արդյունավետ: Բաժմօղակ մանիպուլյատորի մաթ.
մոդելի կառուցումը բացարձակ պինդ օղակներով և առաձգական հանգույցներով:
Բնութագրիչ կետերի կինեմատիկական առընչությունների ստացումը և նրանց
գնահատականները: Առաձգականության գծային տեսության սահմաններում հաշվի կառնվի
նաև մանիպույատորի օղակների առաձգական հատկությունները: Մանիպույացիոն
ռոբոտների օպտիմալ կինեմատիկական ղեկավարումը տրված ոչ ստացիոնար, ոչ հոլոնոմ
ծրագրերով հաշվի առնելով համակարգի կոնստրուկտիվ առաձնահատկությունները: Թռչող
սարքերի մաթ. մոդելների կառուցում և ղեկավարման ալգորիթմների մշակում, ենթադրելով
որ թևերը օժտված են առաձգական հատկություններով, իսկ ղեկավարման սարքը սնուցվում
է արեգակնային մարտկոցների միջոցով:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Черноусько Ф.Л., Болотник Н.Н. Градецкий В.Г. Манипуляционные роботы М.: Наука,
1989. С.368.
2. Козырев Ю.Г. Промышленные роботы: Справочник.- М.: Машиностроения, 1983. С. 376.
3. Механика промышленных роботов. В трех книгах под ред. К.В. Фролова, Е.И. Воробьева.
М.: Высшая школа, ч.1, 1988. С. 400.
4. Крутько П.Д. Обратные задачи динамики управляемых систем.М.: Наука, 1987. С. 304.
5. Черноусько Ф.Л. Динамика управляемых движений упругого манипулятора. "Изв. АН
СССР. Техническая кибернетика", 1981, N5. С142-152.
6. Черноусько Ф.Л. Динамика систем с упругими элементами большой жесткости. "Изв.
АН СССР. МТТ", 1983, N4. С.101-113.
7. Попов Е.П., Письменный Г.В. Основы робототехники. Введение в специальность:Учеб.
М.: Высш. Шк., 1990.
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4. 4 ժամ/շաբ.
6. 1-ին՝ գարնանային

2. . «ՀԲ» Դեֆորմացող պինդ
3. 6 ECTS կրեդիտ
մարմնի
մեխնիկայի խնդիրների
մաթեմատիկական մոդելներ
5. դաս.-2, գործ.-2:
7. 7 Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է.
 ուսանողներին ծանոթացնել պինդ մարմնի մեխանիկայի խնդիրները
մաթեմատիկական մոդելների՝ դիֆերենցիալ հավասարումների և պայմանների,
տեսքով ներկայացման մեթոդներին,


սովորեցնել հիմնավորել մեխանիկայի խնդրի մաթեմատիկական դրվածքը:
Դասընթացը ուսանողին հնարավորություն կտա յուրացնել դեֆորմացվող պինդ
մարմնի մեխանիկայի խնդիրների լուծման մաթեմատիկական դասական և
ժամանակակից մեթոդներն ու մոտեցումները:

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.

ներկայացնել պինդ մարմնի մեխանիկայի խնդիրներում հանդիպող
մաթեմատիկական մի շարք մեթոդներ և մոտեցումներ,
2.
ձևակերպել և հիմնավորել դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկայի և
մաթեմատիկական ֆիզիկայի կիրառական խնդիրների դրվածքը և նկարագրել
առանձնահատկությունները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
կիրառել վերլուծական և հաշվարկային մեթոդներ պինդ մարմնի մեխանիկայի
խնդիրներն ուսումնասիրելիս,
2.
ընտրել և կառուցել դեֆորմացվող մարմնի մեխանիկայի առաջարկվող խնդրի
մաթեմատիկական մոդելը,
3.
գնահատել մաթեմատիկական մոդելների և ֆիզիկական խնդրի
համապատասխանության աստիճանը:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.
մշակել արդյունավետ մեթոդներ մեխանիկայի խնդիրների մաթեմատիկական
մոդելավորման և լուծման համար,
2.
պարզաբանել և մեկնաբանել մաթեմատիկական ֆիզիկայի տարբեր մեթոդների
առանձնահատկությունները մեխանիկայի կոնկրետ խնդիրներում:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ընտրելու հետազոտման անհրաժեշտ մեթոդներ , մշակելու և դասակարգելու
ստացված արդյունքները՝ ներկայացնելով գոյություն ունեցող պահանջներին
համապատասխան հաշվետվության, ռեֆերատի, հոդվածի տեսքով:
Բ2. Կառուցելու մասնագիտական ոլորտում մաթեմատիկական մոդելներ:
Բ3. Ընտրելու
մեթոդներ:

խնդրի լուծմանը համապատասխանող արդյունավետ կիրառական

Գ2. Վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
գործնական առաջադրանք, քննարկում,
3.
սեմինար, ինքնուրույն աշխատանք:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխնիկայի հիմնական խնդիրները: Մաթեմատիկական
ֆիզիկայի հիմնական հավասարումները և անհամասեռ խնդիրներ:Մաթեմատիկական
ֆիզիկայի
գծային
մոդելներ՝Պուասոնի
և
Լապլասի
հավասարումներ:
Ջերմահաղորդականության և դիֆուզիայի մաթեմատիկական մոդելավորում: Առաձգական
կառուցվածքների ծռում և տատանումներ: Ալիքային պրոցեսի նկարագրություն և
մոդելավորում: Կորտեվեգ-դե Ֆրիզի հավասարումը: Ընդհանրացված ֆունկցիաներ,
հատուկ ֆունկցիաներ:Ասիմպտոտական շարքեր և վերլուծություններ, ինտեգրալներ և
Լապլասի մեթոդը, ստացիոնար փուլի մեթոդը: Դյուֆինգի, Մատյեի հավասարումները:
Լուծելիության պայմաններ դիֆերենցիալ հավասարումների և ինտեգրալ հավասարումների
համար: Սեփական արժեքների խնդիրներ, սեփական ֆունկցիաներ: Եզրային խնդիրների
մոտավոր լուծումներ և հայտնի վարիացիոն մեթոդներ: Ինտեգրալ ձևափոխությունների

մեթոդը: Խնդիրներ դինամիկական բեռի դեպքում: Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկայի եռաչափ խնդիրների բերումը երկչափի, սալերի ճշգրտված տեսություններ
և
հաշվարկ:
Օպերատորական
(սիմվոլիկ) մեթոդը:
Լարումների
կոնցենտրացիա,
անհամասեռություն, կտրվածքներ: Քայքայման տեսության մաթեմատիկական
հիմունքները,փխրուն քայքայման մաթեմատիկական տեսություն, ճաքերի մեխանիկա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Найфэ А. Введение в методы возмущений М., Мир, 1984, 535 с.
2. Партон В.З., Перлин П.И. Методы математической теории упругости. М., Наука, 1981,
688 с.
3. Голоскоков Д.П. Уравнения математической физики. Решение задач в системе Maple.
СПб.: Питер, 2004.-539с.
4. Михлин С.Г. Вариационные методы в математической физике. М., Наука, 1970, 512с.
5. Седов Л.И Механика сплошной среды. т. 2., М: Наука, 1994. 560 с.
6. Мартинсон Л.К.,Малов Ю.И. Дифференциальные уравнения математической физики.
М. : Изд. МГТУ, 2006.-368с.
7. Зарубин В.С.,Кувиркин Г.Н. Математические модели механики и электродинамики
сплошной среды. М. : Изд. МГТУ, 2008.-512с.
8. Елисеев В.В. Механика деформируемого тведого тела. С.-П.: 2006,-231с.
9. Качанов Л.М. Основы механики разрушения. М., Наука, 1974.-312с.
10. Разрушение. Т.2, Математические основы. М.: Изд. Мир, 1975.-764с.
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4.2 ժամ/շաբ.
6.2-րդ՝աշնանային

2.Մեխանիկայի եզրային
3.3 ECTS կրեդիտ
խնդիրների լուծման մեթոդներ
5.դաս.-2:
7. առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է .



ներկայացնել մեխանիկայի եզրային խնդիրների լուծման համար օգտագործվող
մաթեմատիկական որոշ մեթոդներ և մոտեցումներ,



պարզաբանել
նրանց
առանձնահատկությունները:

արդյունավետությունը

և

կիրառման

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
ներկայացնել և ձևակերպել պինդ և հեղուկ միջավայրերի շարժման և
հավասարակշռության կիրառական եզրային խնդիրներ,
2.
նկարագրել մեխանիկայում հանդիպող եզրային խնդիրների լուծման
մաթեմատիկական մեթոդների առանձնահատկությունները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
համեմատել մեխանիկայի խնդիրների տարբեր դրվածքներ և համադրել լուծման
մեթոդները,
2.
գործնականում իրականացնել արդյունավետ մաթեմատիկական մեթոդներ
մեխանիկայի եզրային խնդիրների լուծման համար:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.
կատարել տեսական հետազոտական աշխատանք պինդ մարմնի և հեղուկների
մեխանիկայի բնագավառում,
2.
առաջարկել մաթեմատիկական նոր մոտեցումներ մեխանիկայի և
մաթեմատիկական ֆիզիկայի զանազան եզրային խնդիրներ լուծելու համար:
Ա1. Ներկայացնելու մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները, կիրառական

մեթոդները, գիտահետազոտական գործունեության և մաթեմատիկական մոդելավորման
սկզբունքները:
Բ4. Կիրառելու խնդրի լուծմանը անհրաժեշտ մաթեմատիկական մեթոդներ և կատարել
հաշվարկներ օգտագործելով համակարգչային տեխնիկա:
Գ2. Վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
սեմինար, ինքնուրույն աշխատանք:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը բանավոր է ՝ 20 միավոր առավելագույն գնահատականով։
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մեխանիկայի հիմնական եզրային խնդիրները: Մեթոդներ հիմնված լուծումներն
անվերջ շարքով ներկայացման վրա: Ֆուրյեի մեթոդը Դիրիխլեի և Նեյմանի խնդիրներում,
կրկնակի շարքերի և ոչ օրթոգոնալ շարքերի մեթոդները եզրային խնդիրներ լուծելիս: Հավասարումների անվերջ համակարգեր: Օրթոգոնալացման և անվերջ համակարգերի
օգնությամբ ֆունկցիայի վերլուծումը ըստ տրված ֆունկցիաների: Առաձգականության
տեսության
եզրային
խնդիրներ:
Խառը
խնդիրների
դրվածքներ
և
լուծումներ:Կառուցվածքների
ոլորման,ծռման,
ջերմահաղորդականության,տատանումների խնդիրներ: Ֆունդամենտալ ֆունկցիաներ
մոտավոր լուծումներում: Որոշ դիֆերենցիալ հավասարումների ֆունդամենտալ և
ինտեգրված ֆունդամենտալ լուծումներ: Վերլուծություններ ըստ ֆունդամենտալ ֆունկցիաների: Կոշիի տիպի ինտեգրալ, Ռիմանի եզրային խնդիր, Հիլբերտի եզրային խնդիր:
Ալիքների տարածումը բաղադրյալ միջավայրում,եզրային խնդիրներ Հելմհոլցի
հավասարման համար,կոնտակտային և խառը խնդիրներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Канторович Л.В., Крылов В.И. Приближенные методы высшего анализа. М.Л., физмат. лит, 1962, 708 с.
2. Партон В.З., Перлин П.И. Методы математической теории упругости. М., Наука, 1981,
688 с.
3. Гахов Ф.Д. Краевые задачи. М.: Наука, 1977,-640с.
4. Голоскоков Д.П. Уравнения математической физики. Решение задач в системе Maple.
СПб.: Питер, 2004.-539с.
5. Победря Б.Е.,Георгиевский Д.В. Основы механики сплошной среды. М.:
физ.мат.лит.,2006.-272с.
6. Боголюбов А.Н.,Кравцов В.В. Задачи по математической физике. М.: МГУ, 1998,- 350
с.
7. Зозуля В.В.,Мартыненко А.В.,Лукин А.Н. Механика сплошной среды.
Харьков,изд.унив. ,2003,-600с.
8. Алексидзе М.А. Фундаментальные функции в приближенных решениях граничных
задач. М.: Наука,1991,-352с.
9. Александров В.М., Коваленко Е.В, Задачи механики сплошных сред со смешанными
граничными условиями. М., Наука, 1986, 336 с.
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2.Կառուցվածքների օպտիմալ նախագծում

4.2 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ՝աշնանային

3.3 ECTS
կրեդիտ

5.դաս.-2:
7. առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է .





ուսուցանել կառուցվածքների օպտիմալ նախագծման տեսություն,
պարզաբանել կիրառման ոլորտները,
ծանոթացնել գործնական խնդիրների լուծման եղանակներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

իմանալու կառուցվածքների օպտիմալ նախագծման խնդիրների տեսության
էությունը

2. իմանալու կառուցվածքների օպտիմալ նախագծման խնդիրների դրվածքների
յուրահատկությունները
3. ունենալու գիտելիքներ կառուցվածքների օպտիմալ նախագծման խնդիրների լուծման
եղանակների վերաբերյալ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կառուցելու կառուցվածքների օպտիմալ նախագծման տարբեր բնույթի խնդիրների
հանգունակները

2. վերլուծելու կառուցվածքների օպտիմալ նախագծման բնույթի խնդիրները
3.

կիրառելու կառուցվածքների օպտիմալ նախագծման խնդիրների լուծման մոտավոր
եղանակները ՝ արդի համակարգչային միջոցների օգտագործմամբ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

ստացված տեսական գիտելիքների կիրառելու գիտության այլ բնագավառներում,
մասնավորաբար՝ տնտեսագիտության մեջ:

2. օգտագործելու կառուցվածքների օպտիմալ նախագծման խնդիրների լուծման ոչ
ստանդարտ թվային եղանակները կիրառական մաթեմատիկայի ոլորտում
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնելու մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները, կիրառական
մեթոդները, գիտահետազոտական գործունեության և մաթեմատիկական մոդելավորման
սկզբունքները:
Ա2. Մեկնաբանելու մասնագիտացման ոլորտի գիտական հրատարակումները և
համակարգչային ցանցում առկա տվյալները:
Բ5. Վերլուծելու, համեմատելու և լուսաբանելու ստացված արդյունքները:
Գ5. Պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. տեսական դրույթների պարզաբանմանը միտված գործնական պարզ խնդիրների

հետազոտում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Քննությունը բանավոր է ՝ 20 միավոր առավելագույն գնահատականով։
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ԿՕՆՏ հիմնական դրույթները, նպատակի ֆունկցիոնալները, ղեկավարման պարամետրերը,
սահմանափակումները և կապերը: Վարիացիոն հաշվի միջոցներով օպտիմալության
անհրաժեշտ պայմանների ստացումը: Լագրանժի բազմապատկիչների դերը: Անիզոտրոպ
անհամասեռ կառուցվածքների` սալերի, թաղանթների, ձողերի կամ դրանց համակցումների
օպտիմալ նախագծման խնդիրներ տարբեր նպատակի ֆունկցիոնալների, ղեկավարման
պարամետրերի, սահմանափակումների դեպքերում: Թվային և համակարգչային միջոցների
կիրառումը ԿՕՆԽ-ում: ԿՕՆԽ, որտեղ ղեկավարման պարամետրը կառուցվածքի
հաստությունը բնութագրող ֆունկցիան է: Թվային եղանակներ՝ վերջավոր տարբերակային
մոտարկում, Մոնտե-Կառլոյի եղանակ, գրադիենտային եղանակներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Սարգսյան Վ., Գեղամյան Բ., Կառուցվածքների օպտիմալ նախագծման
տեսություն և կիրառություններ: ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 1990թ. 362 էջ
2. Баничук Н., Введение в оптимизацию конструкции. М., Наука 1986, 302 с.
3. Брайсон А., Хо Ю Ши, Прикладная теория оптимального управления. М.Мир,1972,
544 с.
4. Хог Э., Арора Я., Прикладное оптимальное проектирование : Мех. системы и
конструкции. М.: Мир 1983 479 с
5. Амбарцумян А.С. Теория анизотропных оболочек. М. 1961
6. Лехницкий С.Г. Теория анизотропного тела. М. 1977 416с
7. Համացանցային կայքեր:
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2. Թռիչքի դինամիկա և մեխանիկական համակարգերի
ղեկավարման կիրառական ալգորիթմներ

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ՝աշնանային

8. Դասընթացի նպատակն է.

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5. դաս.-2:
7. առանց ընթացիկ գնահատման

 ուսանողներին տալ կայուն գիտելիքներ տիեզերական ձգողականության դաշտում
գտնվող մարմնի շարժման օպտիմալ հետագծի վերաբերյալ, փոփոխական
զանգվածով կետի և մարմնի դինամիկայի վերաբերյալ ինչպես նաև մեխանիկական
համակարգերի (լար, ձող, սալ, մանիպուլյատոր և այլն) տատանումների օպտիմալ
ղեկավարման և և կայունացման խնդիրների համակարգչային փաթեթների

կիրառությամբ լուծման եղանակների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
նկարագրելու և լուսաբանելու փոփոխական զանգվածով կետի և մարմնի շարժման
դինամիկայի ուսումնասիրության առանձնահատկությունները,
2.
հասկանալու տիեզերական ձգողության դաշտում գտնվող մարմնի շարժման հետ
կապված խնդիրների ուսումնասիրության մեթոդները,
3.
հասկանալու և վերլուծելու տիեզերական ձգողականության դաշտում գտնվող մարմինների շարժման առանձնահատկությունները:
4.
վերլուծելու մեխանիկական համակարգերի համար օպտիմալ ղեկավարման և
ստաբիլիզացիայի խնդիրների լուծման որոշ եղանակնեը,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
լուծել փոփոխական զանգվածով նյութական կետի շարժման օպտիմալ ղեկավարման
խնդիրներ,
2.
լուծել այդպիսի խնդիրներ տարբեր մեխանիկական համակարգերի (լար, ձող, սալ,
մանիպուլյատոր և այլն) համար կիրառելով «Mathematica» ծրագրային փաթեթը :
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.
վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Մեկնաբանելու մասնագիտացման ոլորտի գիտական հրատարակումները և
համակարգչային ցանցում առկա տվյալները:
Բ2. Կառուցելու մասնագիտական ոլորտում մաթեմատիկական մոդելներ:
Գ1. Օգտվելու գիտական և մանկավարժական տարատեսակ աղբյուրներից
(
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հրապարակումներ և այլն) անհրաժեշտ
տեղեկատվությունն ստանալու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. խնդիրների լուծում և քննարկում,
3. համակարգչային մաթեմատիկական ծրագրային փաթեթների կիրառում,
4. ուսանողների անհատական աշխատանք, դրանց ներկայացում և քննարկում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը բանավոր է ՝ 20 միավոր առավելագույն գնահատականով։
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տիեզերական
մեխանիկայում
երկու
մարմինների
խնդիրը:
Շարժման
ուսումնասիրումը և առաջին ինտեգրալները։ Թռչող սարքի արագություն և նրա կապը
ուղեծրի հետ: Բալիստիկայի ուղիղ և հակադարձ խնդիրներ և օպտիմալ հետագծեր:
Ռեակտիվ նավի շարժումը։ Երկրի գրավիտացիոն դաշտում մթնոլորտի
առկայությամբ հրթիռի ուղղաձիգ թռիչքի
վերաբերյալ վարիացիոն խնդիր։ Շարժման
օպտիմալ ռեժիմներ, որոնք ապահովում են թռիչքի ամենամեծ բարձրություն։ Համասեռ
մթնոլորտում հրթիռի օպտիմալ թռիչքի ուսումնասիրությունը։ Թռիչքի մաքսիմալ
հեռավորության օպտիմալ ծրագրավորման խնդիրը։ Փոփոխական զանգվածով նյութական

կետի շարժման օպտիմալ ղեկավարումը: Բաշխված պարամետրերով համակարգերի
օրինակներ։ Լարի ազատ տատանումները և նրա շարժման անիմացիայի ներկայացումը
«Mathematica » համակարգում։ Լարի հարկադրական տատանումները և նրա շարժման
անիմացիայի ներկայացումը «Mathematica » համակարգում ։ Լարի տատանումների
օպտիմալ ղեկավարումն ու ստաբիլիզացիան «Mathematica » համակարգում ։ Ձողի ազատ
տատանումները և նրա տատանումների անիմացիայի ներկայացումը «Mathematica »
համակարգում ։ Ձողի տատանումների օպտիմալ ղեկավարումն ու ստաբիլիզացիան
«Mathematica » համակարգում։ Մեմբրանի տատանումների օպտիմալ ղեկավարումն ու
ստաբիլիզացիան «Mathematica » համակարգում ։ Սալի գծային տատանումների օպտիմալ
ղեկավարումն ու ստաբիլիզացիան «Mathematica » համակարգում ։ Մանիպուլյատորի ոչ
գծային հավասարումներով նկարագրվող մանիպուլյատորի ծրագրային շարժումը
ապահովող օպտիմալ ղեկավարման խնդրի լուծումը «Mathematica» ծրագրային փաթեթի
միջոցով։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.

Карагодин В.М. Теоретические основы механики тела переменного состава. М.,
Оборонгиз,1963.
Космодимянский А.А. Курс теоретической механики. часть 2. М.,1966.
Новоселов В.С. Аналитическая механика систем с переменными массами. Изд. ЛГУ,
1969.
А.Н.Тихонов, А.А. Самарский, Уравнения математической физики. М.: Наука, 1999.
Вольмир А.С. Нелинейная динамика пластинок и оболочек. М.: Наука, 1972.
Э.Ю. Лернер, О.А. Кашина Пакет mathematica: первые уроки, Казань-2001
Воротницкий Ю.И., Земсков С.В., Кулешов А.А., Позняк Ю.В. Электронный учебник по
высшей математике на базе системы mathematica .
Полозов М.Н., Клёван Р.А. Теоретическая механика с системой Mathematica. Минск,
2006 БГУ.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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4.2 ժամ/շաբ.
6.2-րդ՝աշնանային

2. Բաշխված պարամետրերով
մեխանիկական համակարգերի
ղեկավարումը և դիտումը
5.դաս.-2:
7. առանց ընթացիկ գնահատման

3.3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է.



ուսանողներին
տալ
գիտելիքներ
բաշխված
պարամետրերով
տարբեր
մեխանիկական համակարգերի տատանումների ղեկավարման, օպտիմալ
ղեկավարման և դիտման խնդիրների և նրանց լուծման եղանակների վերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
լուսաբանելու բաշխված պարամետրերով մեխանիկական համակարգերի
տատանումների ղեկավարման, օպտիմալ ղեկավարման և դիտման խնդիրների
առանձնահատկությունները և նրանց լուծման եղանակները
2.

հասկանալու բաշխված պարամետրերով մեխանիկական համակարգերի
տատանումների ղեկավարման, օպտիմալ ղեկավարման և դիտման խնդիրների
դրվածքները և նրանց լուծման եղանակները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.

ուսումնասիրել բաշխված պարամետրերով մեխանիկական համակարգերի
տատանումների ղեկավարման, օպտիմալ ղեկավարման և դիտման խնդիրներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.
վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Մեկնաբանելու մասնագիտացման ոլորտի գիտական հրատարակումները և
համակարգչային ցանցում առկա տվյալները:
Ա4. Սահմանելու տեղեկատվական համակարգերի օգտագործմանը և կառուցմանն
առնչվող իրավական և էթիկական նորմերը:
Բ5. Վերլուծելու, համեմատելու և լուսաբանելու ստացված արդյունքները:
Գ5. Պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր:
Գ6. պահպանելու իրավական և մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
սեմինար:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը բանավոր է ՝ 20 միավոր առավելագույն գնահատականով։
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գաղափար
բաշխված
պարամետրերով
մեխանիկական
համակարգերի
տատանումների ղեկավարման, օպտիմալ ղեկավարման և դիտման հարցերի
առանձնահատկությունների
մասին,
օրինակներ:
Բաշխված
պարամետրերով
մեխանիկական համակարգերի տատանումների ղեկավարման և օպտիմալ ղեկավարման
խնդիրներ: Մեմբրանի տատանողական շարժման օպտիմալ ղեկավարման խնդիրը:
Հեծանի տատանողական շարժման օպտիմալ ղեկավարման խնդիրը: Լարի
տատանումների ղեկավարման և օպտիմալ ղեկավարման խնդիրները եզրային
պայմաններով: Ժամանակի միջանկյալ պահերին տրված ֆազային վիճակներով բաշխված
պարամետրերով մեխանիկական համակարգերի (լարի, մեմբրանի) օպտիմալ
ղեկավարման խնդիրները: Բաշխված պարամետրերով մեխանիկական համակարգերի
իճակի չափման (իդեալական և իրական ազդակների) մասին: Լարի տատանումների
դիտման խնդիրը: Մեմբրանի ղեկավարվող տատանողական շարժման դիտման խնդիրը:
Բաշխված
պարամետրերով
մեխանիկական
համակարգի
վիճակի
օպտիմալ
վերականգնման խնդիրը ոչ ճշգրիտ չափումներում սխալների առկայության դեպքում:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Бутковский А.Г. Методы управления системами с распределенными параметрами. М.:
Наука, 1975. 568 с
2. Дегтярев Г.Л., Сиразетдинов Т.К. Теоретические основы оптимального управления
упругими космическими аппаратами. М.: Наука, 1986, 216 с.
3. Дегтярев Г.Л., Сиразетдинов Т.К. Синтез оптимального управления в системах с
распределенными параметрами при неполном измерении состояния (обзор) // Изв. АН

СССР. Кибернетика. 1983. № 2. С. 123–136.
4. Знаменская Л.Н. Управление упругими колебаниями. М.: Физматлит, 2004. 176 с.
5. Барсегян В.Р. Задача оптимального восстановления состояния систем с
распределенными параметрами при наличии погрешностей в неполных измерениях.
Изв. НАН РА, Механика, 2004, т. 57. N1, с 70-75.
6. Барсегян В.Р., Мовсисян Л.А. К оптимальному управлению колибанием упругих систем.
Прикладная механика. 2012, т. 48, N2, с. 137-142.
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2. Սալերի տեսության
լրացուցիչ բաժիններ

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ՝աշնանային

5. դաս.-2:
7. առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է.



ուսանողներին ծանոթացնել սալերի և թաղանթների ճշգրտված տեսության
հիմնական հարցերին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
տիրապետելու սալերի և թաղանթների տեսության հիմնական դրույթներին,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
ինքնուրույն ուսումնասիրել սալերի և թաղանթների տեսության խնդիրները,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.
վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները,
2.
ստեղծագործաբար կիրառել ձևակերպած գիտելիքները, ամփոփել, ընդհանրացնել
և տարածել նորերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Մեկնաբանելու մասնագիտացման ոլորտի գիտական հրատարակումները և
համակարգչային ցանցում առկա տվյալները:
Բ4. Կիրառելու խնդրի լուծմանը անհրաժեշտ մաթեմատիկական մեթոդներ և կատարել
հաշվարկներ օգտագործելով համակարգչային տեխնիկա:
Գ4. Արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակը, կատարվելիք աշխատանքը և այլ
ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
սեմինար:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը բանավոր է ՝ 20 միավոր առավելագույն գնահատականով։
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սալերի դասական տեսություն: Անիզոտրոպ սալերի ճշգրտված տեսություն: Սալերի
ծռման խնդիրները տարբեր եզրային պայմանների և բեռնավորումների դեպքում: Սալերի
կայունության և տատանումների խնդիրներ ճշգրտված տեսության հիման վրա:

Թաղանթների ճշգրտված տեսություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Амбарцумян С.А., Теория анизотропных пластин. М.: Наука,1987, 360 с.
2. Амбарцумян С.А., Общая теория анизотропных оболочек. М.: Наука, 1974, 448 с.
3. Погорелов В. И. Строительная механика тонкостенных конструкций. — СПб.: БХВПетербург, 2007. — 528 с.
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4. 2 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ՝աշնանային

2. Ասիմպտոտական
3. 3 ECTS կրեդիտ
մեթոդները մեխանիկայի
խնդիրներում
5. դաս.-2:
7. առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է.
 ուսանողներին հնարավորություն տալ ստանալու կայուն գիտելիքներ ոչ
գծային տատանումների տեսության խնդիրների լուծման ասիմպտոտական
հիմնական մեթոդների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետելու ոչ գծային տատանումների ուսումնասիրման փոքր պարամետրի
եղանակին,
2.
օգտագործելու ասիմպտոտիկ մեթոդները,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
հետագայում ասիմպտոտիկ մեթոդները կիրառել տարբեր մեխանիկական
համակարգերի ոչ գծային տատանումների ուսումնասիրման ժամանակ, ստանալ
համեմատաբար պարզ հաշվարկայաին սխեմաներ և մանրամասը ներկայացնել
տատանողական պրոցեսը,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.
կիրառել ձևակերպած գիտելիքները, ամփոփել, ընդհանրացնել և տարածել նորերը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնելու մասնագիտացման ոլորտի տեսական հիմունքները, կիրառական
մեթոդները, գիտահետազոտական գործունեության և մաթեմատիկական մոդելավորման
սկզբունքները:
Բ4. Կիրառելու խնդրի լուծմանը անհրաժեշտ մաթեմատիկական մեթոդներ և կատարել
հաշվարկներ օգտագործելով համակարգչային տեխնիկա:
Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ամփոփելու,
ընդհանրացնելու և տարածելու նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
խնդիրների լուծում և քննարկում,
3.
ուսանողների անհատական աշխատանք, դրանց ներկայացում և քննարկում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը բանավոր գնահատականով։է ՝ 20 միավոր առավելագույն

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պարբերական լուծումները գտնելու փոքր պարամետրի եղանակը: ՊուանկարեԼյապունովի

եղանակը:

Մաթեմատիկական

ճոճանակի

ուսումնասիրությունը:

Մաթեմատիկական ճոճանակի շարժումը դիմադրող միջավայրում: Ասիմպտոտիկ
լուծումների կառուցումը: Համարյա գծային կոնսերվատիվ համակարգեր: Ոչ գծային
շփման դեպքը: Կուլոնյան շփման դեպքը: Վան-դեր-Պոլի հավասարումը: Իմպուլսով
տրվող ժամացույցի տատանումները: Ավտոտատանողական համակարգեր: Ստացիոնար
ամպլիտուդներ: Ստացիոնար ամպլիտուդներ և դրանց կայունությունը: Միջինացման
եղանակը: Առաջին և բարձր կարգի մոտավորության հավասարումները: Ռեգուլյար,
սինգուլյար և ոչ գծային գրգռված դիֆերենցիալ հավասարումներ և նրանց լուծման
ասիմպտոտիկ մեթոդները: Ասիմպտոտիկ հաջորդականություն և ասիմպտոտիկ շարք:
Ասիմպտոտիկ շարքի գործակիցների որոշումը, ասիմպտոտիկ զուգամիտություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկը

1. Боголюбов Н.Н., Митропольский Ю.А. Асимптотические методы в теории нелинейных
колебаний (2-е изд.). М.: Наука, 1974.
2. Бутенин Н.В. Теория колебаний. М: “Высшая школа”, 1963.
3. Н.В.Бутенин, Ю.И.Неймарк, Н.А.Фуфаев. Введение в теорию нелинейных колебаний. М.: Наука, 1987.
4. http://sgtnd.narod.ru/papers/Lect12.pdf
5. http://en.wikipedia.org/wiki/Van_der_Pol_oscillator
6. http://www.scholarpedia.org/article/Van_der_Pol_oscillator
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2. Դիֆերենցիալ խաղերի
տեսություն
5. դաս.-2, գործ.-2:
7. Եզրափակիչ գնահատումով

3. 6 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է .



ուսանողներին ծանոթացնել դիֆերենցիալ խաղերի տեսության խնդիրների
դրվածքների և լուծումների կառուցման եղանակներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
պատկերացում ունենալու դիֆերենցիալ խաղերի դրվածքների և նրանց ուսումնասիրման եղանակների մասին,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2.
հասկանալու դիֆերենցիալ խաղերի առանձնահատկությունները
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ,
1.
պատկերացում ունենալ դիֆերենցիալ խաղերի դրվածքների և նրանց
ուսումնասիրման եղանակների մասին,
2.
հասկանալ ոչ գծային համակարգերի համար դիֆերենցիալ խաղերի
առանձնահատկությունները:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ընտրելու հետազոտման անհրաժեշտ մեթոդներ , մշակելու և դասակարգելու
ստացված արդյունքները՝ ներկայացնելով գոյություն ունեցող պահանջներին
համապատասխան հաշվետվության, ռեֆերատի, հոդվածի տեսքով:
Բ6. Դրսևորելու աշխատանքի կատարման արդյունավետություն` և՛ որպես խմբի
անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար:
Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ամփոփելու,
ընդհանրացնելու և տարածելու նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
սեմինար:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գաղափար խաղային խնդիրների մասին և նրանց դասակարգումը: Կոնֆլիկտային
իրավիճակ: Կարգավորումը անորոշ խոչընդոտի պայմաններում: Դիֆերենցիալ խաղ:
Ստրատեգիաների և շարժումների սահմանումները: Շարժումների հատկությունները:
Մոտեցման և շեղման խաղային խնդիրներ: Էվրիստիկ դատողություններ: Ստաբիլ
բազմություններ: Փոքր խաղի պայմանը: Էքստրեմալ ստրատեգիաներ: Գնահատական:
Էքստրեմալ խոչընդոտ: Մաքսիմալ ստաբիլ բազմություն: Այլընտրանքայնություն: Գծային
դիֆերենցիալ խաղային խնդիրներ: Թույլատրելի ստրատեգիաներ: Մոտեցման
կոնֆլիկտային խնդիր: Նշանառության խաղային խնդիր: Նշանառության տիրույթների
կլանման անհրաժեշտ և բավարար պայմանները: Ռեգուլյար խաղային խնդիրներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Э.Б. Ли, Маркус Л. Основы теории оптимального управления. М., Наука, 1972.
2. Красовский Н.Н. Игровые задачи о встрече движений. М., Наука, 1970.
3. Красовский Н.Н., Субботин А.И. Позиционные дифференциальные игры. М.,
Наука, 1974.
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2. Դինամիկական
համակարգերի ղեկավարման
որակական հարցեր
5. դաս.-2, գործ.-2:
7. Եզրափակիչ գնահատումով

3. 6 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է.
 ուսանողներին տալ
կայուն գիտելիքներ
դինամիկական համակարգերի
ղեկավարման որակական հարցերի վերաբերյալ:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
պատկերացում ունենալու գծային համակարգերով նկարագրվող օբյեկտների
օպտիմալ ղեկավարման խնդրի հետազոտման եղանակների մասին,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2.
ուսումնասիրել մանիպուլյացիոն ռոբոտների ղեկավարման խնդիրներ:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ,
3.
վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ընտրելու հետազոտման անհրաժեշտ մեթոդներ , մշակելու և դասակարգելու
ստացված արդյունքները՝ ներկայացնելով գոյություն ունեցող պահանջներին
համապատասխան հաշվետվության, ռեֆերատի, հոդվածի տեսքով:
Ա4. Սահմանելու տեղեկատվական համակարգերի օգտագործմանը և կառուցմանն
առնչվող իրավական և էթիկական նորմերը:
Բ6. Դրսևորելու աշխատանքի կատարման
անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար:

արդյունավետություն` և՛ որպես խմբի

Գ2. Վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները:
Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները, ամփոփելու,
ընդհանրացնելու և տարածելու նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
սեմինար:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ղեկավարման և օպտիմալ ղեկավարման խնդիրներրի դրվածքները գծային համակարգով
նկարագրվող
օբյեկտների
համար:
Ձևակերպված
ղեկավարման
խնդիրների
հետազոտման եղանակները՝ Բելմանի սկզբունքը և Պոնտրյագինի մաքսիմումի
սկզբունքը: Հասանելիության տիրույթների սահմանումը և կառուցման մասին:
Հասանելիության տիրույթների հատկությունները և նրանց կիրառությունների մասին:
Արագ անցման խնդրի լուծումը հասանելիության տիրույթների միջոցով: Մաքսիմումի
սկզբունքը: Մանիպուլյատորների ղեկավարման /օպտիմալ/ խնդիրների դրվածքները և
նրանց լուծման մեթոդները՝ մաքսիմումի սկզբունքը, մոմենտների պրոբլեմը: Լյապունովի
և ղեկավարման օպտիմալ ֆունկցիաների կառուցման մոտավոր մեթոդները:
Առաձգական մանիպուլյատորների կինեմատիկան և դինամիկան: Ղեկավարման
խնդիրների լուծման ասիմպտոտիկ մեթոդները և մոմենտների պրոբլեմը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Э.Б. Ли, Маркус Л. Основы теории оптимального управления. М., Наука, 1972.
2. Механика промышленных роботов. В трех книгах под ред. К.В. Фролова, Е.И.
Воробьева. М.: Высшая школа, ч.1, 1988. С. 400.
3. Крутько П.Д. Обратные задачи динамики управляемых систем.М.: Наука, 1987. С. 304.
4. Черноусько Ф.Л. Динамика управляемых движений упругого манипулятора. "Изв. АН

СССР. Техническая кибернетика", 1981, N5. С142-152.
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4. 4 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ՝աշնանային

2. Դեֆորմացվող պինդ
մարմնի մեխանիկայի
լրացուցիչ բաժիններ
5. դաս.-2, գործ.-2:
7. Եզրափակիչ գնահատումով

3. 6 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է.


ուսանողներին
ծանոթացնել
բարակապատ
մարմինների
համար
կայունության
խնդիրներին,
մակերևութային
ալիքների,
հաղորդիչ
մարմինների մագնիսաառաձգականության տեսության և միաչափ գազային
դինամիկայի խնդիրներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
նկարագրելու և լուսաբանելու դասընթացքում ընդգրկված բոլոր
տեսությունների հիմնադրույթները և ուսումնասիրվող խնդիրների
դրվածքները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2.
ինքնուրույն ուսումնասիրել դեֆորմացվող մարմինների կայունության,
ալիքների տարածման, մագնիսաառաձգականության տեսության խնդիրներ:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
3.
ստեղծագործաբար կիրառել ձևակերպած գիտելիքները, ամփոփել,
ընդհանրացնել և տարածել նորերը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Մեկնաբանելու մասնագիտացման ոլորտի գիտական հրատարակումները և
համակարգչային ցանցում առկա տվյալները:
Բ3. Ընտրելու
մեթոդներ:

խնդրի լուծմանը համապատասխանող արդյունավետ կիրառական

Գ2. Վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
սեմինար,
3.
զեկուցումներ,
4.
խմբային քննարկումներ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կայունության ուսումնասիրության մեթոդներն ու սկզբունքները: Կոնսերվատիվ և ոչ
կոնսերվատիվ համակարգեր: Դինամիկ կայունություն: Բարակապատ մարմինների
կայունության տարբեր խնդիրներ: Հարթ ալիքներ, տարածում, անդրադարձում:

Մակերևութային ալիքների գոյությունը: Մագնիսաառաձգական դաշտի և դեֆորմացվող
մարմնի լարվածադեֆորմացիոն վիճակի փոխազդեցությունը: Գազային դինամիկայի
պարզագույն խնդիրներ:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Вольмир А.С. Устойчивость деформируемых систем. М.: Наука. 1967. 984 с.
2. Циглер Т. Основы теории устойчивости конструкций. М.: Мир. 1971, 191с.
3. Болотин В.В. Динамическая устойчивость упругих систем. М. Гостехиздат. 600 с.
4. Бардзокас Д. И., Кудрявцев Б. А., Сеник Н. А., Распространение волн в
электромагнитоупругих средах. Изд. УРСС, Москва 2003, 336 с.
5. Гринченко В.Т., Мелешко В. В. Гармонические колебания и волны в упругих телах.
Киев: Наук. думка, 1981. 283 с.
6. Achenbach J. D.. Wave propagation in elastic solids, North–Holland, 1984, 425 p.
7. Miklowitz J. The theory of elastic waves and waveguides. Amsterdam, N. Y., Oxford,
North – Holland, 1984, 618 p.
8. Амбарцумян С.А., Белубекян М.В., Колебания и устойчивость токонесущих упругих
пластин. Ереван, НАН РА, 1992, 124 с.
9. Седов Л.И ,Механика сплошной среды. Т. 1-2., М: Наука,1994.
10. Уизем Дж. Линейные и нелинейные волны. Изд-во "Мир", 1977.
11. Самарский А.А., Попов Ю.П. Разностные схемы газовой динамики, М.: Наука 1975.
12. Рождественский Б.Л., Яненко Н.Н. Системы квазилинейных уравнений, М.: Наука,
1968.
13. Седов Л.И. Методы подобия и размерности в механике. М.: Наука, 1977.

«Ֆինանսական մաթեմատիկա»
մագիստրոսական ծրագրի մասնագիր

1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

Ֆինանսական մաթեմատիկա, 056802.03.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է
4. Շնորհվող որակավորումը

Ֆինանսական մաթեմատիկայի մագիստրոս

2017/2018
5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին
8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
6. Ուսումնառության լեզուն
Հայերեն
«Ֆինանսական մաթեմատիկա» ծրագրով մագիստրատուրայի ընդունելությունը կազմակերպվում է
համաձայն
ընդունելության կանոնակարգի (տե՛ս
7.
ՈւսուցմանԵՊՀ
ձևը առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի
առկա
http://documentation.ysu.am/category/կանոնակարգեր/):
Մասնավորապես, ԵՊՀ մագիստրատուրա մրցութային կարգով կարող են ընդունվել ՀՀ պետական և
ըստ մասնագիտությունների հավատարմագրված ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում ունեցող

անձինք։ Օտարերկրյա բուհերի շրջանավարտների ընդունելությունը մագիստրատուրա կատարվում
է հարցազրույցի և համապատասխան ֆակուլտետի գիտական խորհրդի կարծիքի հիման վրա։

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.

1. Ուսանողներին
շուկաների

տրամադրել

և

դրանց

հիմնարար

գործիքների

ծանոթացնելով

ֆինանսների,

ներդրումային

պորտֆելների

բնագավառներում

գիտելիքներ

վերլուծության

ֆինանսական

օգտագործվող

ֆինանսական
բնագավառում,

ռիսկերի

կառավարման

և

ժամանակակից

գնահատման,
այլ

հարակից

մաթեմատիկական

ապարատին ու մեթոդներին
2. Ուսանողներին տրամադրել գիտելիքներ մասնագիտական համակարգչային
ծրագրերի (R ծրագրավորման լեզու, Python փաթեթ) մասին, ուսուցանել
դրանցով պրակտիկ մասնագիտական խնդիրներ լուծելու հմտություններ
3. Ուսանողներին

տրամադրել

պրակտիկ

գիտելիքներ՝

հնարավորություն

ընձեռելով լինել մրցունակ աշխատաշուկայի մասնագիտական ոլորտում
4. Զարգացնել ուսանողների վերլուծական-հետազոտական ունակությունները՝
հնարավորություն տալով զբաղվելու հետագա գիտական գործունեությամբ
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. նկարագրելու և դասակարգելու
ֆինանսական շուկաները, մատնանշելու դրանց
առանձնահատկությունները
Ա2. նկարագրելու և դասակարգելու ֆինանսական ռիսկերը, մատնանշելու
դրանց
գնահատման ու կառավարման սկզբունքները
Ա3. նկարագրելու ու դասակարգելու ֆինանսական տարբեր գործիքները, մատնանշելու դրանց
կիրառությունների ոլորտը և նպատակահարմարությունը
Ա4. նկարագրելու ֆինանսական ակտիվների գնագոյացման, ռիսկերի գնահատման և
հեջավորման, օպտիմալ պորտֆելների կառուցման, շուկայի միկրոկառուցվածքի ուսումնասիրման և
առևտրային ստրատեգիաների կառուցման խնդիրները

Ա5. ներկայացնելու ֆինանսական մոդելավորման ու վերլուծության հիմնական
սկզբունքները
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. կառուցելու մաթեմատիկական մոդելներ ֆինանսական շուկաների և դրանց գործիքների,
ֆինանսական ռիսկերի վերլուծության համար
Բ2. կառուցելու ֆինանսական ակտիվների գնագոյացման մոդելներ
Բ3. օգտագործելու հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, տնտեսաչափական,
թվային և այլ մաթեմատիկական մեթոդներ առաջացող մոդելները հետազոտելու համար
Բ4. օգտագործելու մասնագիտական ծրագրային ապահովում (R լեզու, MS Excel, MatLaԲ
փաթեթներ) ստացվող խնդիրները լուծելու համար

Բ5. մեկնաբանելու և հիմնավորելու ստացված արդյունքները, առաջարկելու
կոնկրետ մոտեցումներ պրակտիկ խնդիրների լուծման համար
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ աղբյուրներից,
Գ2. վերլուծելու բնագավառի առկա խնդիրները և առաջարկելու մոտեցումներ դրանց լուծման
համար
Գ3.պատրաստելու
գիտական
զեկուցումներ,
ներկայացնելու
հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր,
Գ4. կատարելու թիմային աշխատանք, աշխատելու հետազոտական խմբում:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
-

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Ուսանողների առաջադիմությունը գնահատվելու է կազմակերպվող ընթացիկ ու եզրափակիչ
քննությունների, ստուգարքների, դասընթացներին մասնակցության, ինչպես նաև մագիստրոսական
թեզի պաշտպանության հիման վրա: Կազմակերպվող քննությունները, ըստ անհրաժեշտության,
լինելու են բանավոր, գրավոր, կամ համակարգչային:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Ծրագրի շրջանավարտների համար հիմնական թիրախային գործատուներն են ՀՀ առևտրային
բանկերը,

ՀՀ

Կենտրոնական

Բանկը,

ներդրումային

ընկերությունները,

վարկային

կազմակերպությունները, բրոքերային գործակալները, կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարիչները,
ապահովագրական ընկերությունները, ՏՏ ոլորտի մի շարք ընկերություններ:
Շրջանավարտները
կառավարիչների,

կարող

են

ֆինանսական

հավակնել

վերլուծաբանների,

նշված

ընկերություններում

վիճակագրական

ռիսկերի

վերլուծաբանների,

ներդրումային կառավարիչների, շուկայական վերլուծաբանների, հետազոտողների, դիլերների,
բրոքերների և այլ պաշտոններին: ՏՏ ոլորտի մի շարք ընկերություններում պահանջված են` ռիսկերի
գնահատման ծրագրային գործիքների ստեղծման, ֆինանսական կազմակերպությունների հենքային
(core)

համակարգերի

ստեղծման

և

սպասարկման,

շուկայական

տվյալների

վերլուծության

բնագավառների մասնագետները:
Հաշվի առնելով ծրագրի բնույթը և ֆինանսական մաթեմատիկայի զարգացման միտումները,

շրջանավարտները հնարավորություն ունեն նաև շարունակելու ուսումը ՀՀ և արտասահմանյան
ԲՈՒՀ-երում, և հետագայում գործունեություն ծավալել ակադեմիական գիտահետազոտական
հաստատություններում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության ընթացքում ուսանողներին կհատկացվեն բոլոր անհրաժեշտ
գրականությունը, հոդվածները, օգտագործվող համակարգչային ծրագրերը:

նյութերը՝

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
Ծրագիրը մշակված է՝ հաշվի առնելով եվրոպական ու ամերիկյան բնագավառում բարձր
վարկանիշ ունեցող ԲՈՒՀ-երի (University of California Berkeley, Boston University, Princeton University,
Columbia Univesrity, Oxford, Chicago University, UCL, UCLA, Le Mans University, CUNY, UCL, ICL,
Carnegie Mellon University և այլ) համանուն մագիստրոսական ծրագրերը, համադրելով դրանք մեր
պետությունում համապատասխան ոլորտի առանձնահատկությունների ու նաև դասընթացները
վարող դասախոսական կազմի առկայությանը:

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
նկարագրելու և դասակարգելու ֆինանսական շուկաները,
մատնանշելու դրանց առանձնահատկությունները
Ա2
նկարագրելու և դասակարգելու ֆինանսական ռիսկերը,
մատնանշելու դրանց գնահատման ու կառավարման սկզբունքները
Ա3
նկարագրելու ու դասակարգելու ֆինանսական տարբեր գործիքները,
մատնանշելու դրանց կիրառությունների ոլորտը և
նպատակահարմարությունը
Ա4
նկարագրելու ֆինանսական ակտիվների գնագոյացման, ռիսկերի
գնահատման և հեջավորման, օպտիմալ պորտֆելների կառուցման,
շուկայի միկրոկառուցվածքի ուսումնասիրման և առևտրային
ստրատեգիաների կառուցման խնդիրները
Ա5
ներկայացնելու ֆինանսական մոդելավորման ու վերլուծության
հիմնական սկզբունքները

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ
աղբյուրներից
Գ2
վերլուծելու բնագավառի առկա խնդիրները և առաջարկելու
մոտեցումներ դրանց լուծման համար

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
կառուցելու մաթեմատիկական մոդելներ ֆինանսական շուկաների և
դրանց գործիքների, ֆինանսական ռիսկերի վերլուծության համար
Բ2
կառուցելու ֆինանսական ակտիվների գնագոյացման մոդելներ
Բ3

Բ4

օգտագործելու հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական,
տնտեսաչափական, թվային և այլ մաթեմատիկական մեթոդներ
առաջացող մոդելները հետազոտելու համար
օգտագործելու մասնագիտական ծրագրային ապահովում (R լեզու, MS
Excel, Python փաթեթներ) ստացվող խնդիրները լուծելու համար

Բ5

մեկնաբանելու և հիմնավորելու ստացված արդյունքները,
առաջարկելու կոնկրետ մոտեցումներ պրակտիկ խնդիրների լուծման
համար

Գ3

պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր
կատարելու թիմային աշխատանք, աշխատելու հետազոտական
խմբում

Գ4

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1

Ա2

Ա3

Ա4

Ա5

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Գ1

Գ2

Գ3

Գ4

Օտար լեզու-1

1603/Մ01

+

+

+

Օտար լեզու-2

1603/Մ02

+

+

+

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում-3

0309/Մ01

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

0109/Մ04

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

0110/Մ05

+

+

+

+

Ներդրումային պորտֆելների վերլուծություն

0110/Մ06

+

+

+

+

Տնտեսական աճի տեսություն

0110/Մ07

Ստոխաստիկ վերլուծություն ֆինանսներում

0109/Մ08

Օպտիմիզացիայի մեթոդներ և կիրառություններ

0109/Մ09

Խաղերի տեսության կիրառություններ

0109/Մ10

Ֆինանսական ռիսկերի կառավարում

0109/Մ11

Մաթեմատիկական մոդելավորում ֆինանսներում

0109/Մ12

Ֆիքսված եկամտով և ածանցյալ արժեթղթեր

0109/Մ13

Ֆինանսական տնտեսաչափություն

0109/Մ14

Վիճակագրական և մեքենայական ուսուցում

0109/Մ15

Վարկային պորտֆելի կառավարում

0109/Մ16

Շուկայի միկրոկառուցվածք և առևտրային ստրատեգիաներ

0109/Մ17

Ֆինանսական շուկաներ

0109/Մ18

Ֆինանսական համակարգերի տեղեկատվական մոդելավորում

0109/Մ19

Ակտիվների կառավարում

0109/Մ20

Ձեռնարկատիրական ռիսկերի կառավարում

0109/Մ21

Ժամանակային շարքեր

0109/Մ22

Ծրագրավորման R լեզու և կիրառական վիճակագրություն

0109/Մ23

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
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+

+

+
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+

+
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+
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+
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+

Ծրագրի դասընթացների նկարագրիչներ
1. 1603 /M01

2. Օտար լեզու-1

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/ շաբ.
5. գործն.- 4 ժ.
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական կարողությունները՝
ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
 խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
 ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
 զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները (որոնողական,
ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ գործածության
նպատակդրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
2. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, ձևակերպել,
շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել մասնագիտական հարցերի
արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
3. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
4. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի (CEFRի) Բ2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

Գ1 օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ աղբյուրներից,
Գ3 պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր,

Գ4

կատարելու թիմային աշխատանք, աշխատելու հետազոտական խմբում:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում),
գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
իրավիճակային խնդիրների քննարկում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է բանավոր քննությամբ՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար (անգլերեն)
լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների, գրախոսությունների
և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու
սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝
դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Trappe T., Tullis G. Intelligent Բusiness (Upper-intermediate). London: Pearson Longman,
2006.
2. Trappe T., Tullis G. Intelligent Բusiness (Advanced). London: Pearson Longman, 2011.
3. Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader (Advanced). London: Pearson Longman, 2008.
4. Mascull Բ. Բusiness VocaԲulary in Use. CamԲridge: CamԲridge University Press, 2002.
5. Johnson Ch. Market Leader/Բanking and Finance. London: Pearson Education Limited,
Longman, 2001.
6. Helm S. Market Leader/Accounting and Finance. London: Pearson Education Limited,
Longman 2010.
7. Maier-Fairclough J., Բutzphal G. Career Express Բusiness English C1. Reading: Garnet
education, 2012.
8. Master P. English Grammar and Technical Writing. US, 2004.
9. Linville L. K. Academic Skills Achievement Program. Բoston: IRWIN Mirror Press, 1994.

1. 1603 /M02

2. Օտար լեզու-2

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/ շաբ.
5. գործն.- 2 ժ.
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. 1 եզրափակիչ ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
 ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
 ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
 ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան
(Բ2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների Բ2-C1 մակարակին համապատասխան
4. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր
խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

Գ1 օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ աղբյուրներից,
Գ3 պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր,
Գ4

կատարելու թիմային աշխատանք, աշխատելու հետազոտական խմբում:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:

14. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման
միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Philips D. Longman Preparation Course for the TOEFL IԲT, Longman, 2007.
Rogers Բ. The Complete Guide for TOEFL IԲT Test Preparation, Thomson, 2007.
Բoston Educational Services – Official ITEP Preparation Guide, Create Space Independent
PuԲlishing Platform, 2014.
ETS – The Official Guide to the TOEFL Testing, McGraw-Hill Education, 2012.
Cullen P. The Official CamԲridge Guide to IELTS, CamԲridge English, 2014.
Kaplan – IELTS Premier, Kaplan PuԲlishing, 2016.
Hashemi L., Thomas Բ. CamԲridge English IELTS Trainer. CamԲridge: CamԲridge University Press,
2011.

1.
2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
0309/Մ01
ոլորտում-3
4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործն.- 2ժ.

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. 1 եզրափակիչ ստուգարք

3. 3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսումնասիրել Ms Office և LaTex փաթեթների հիմնական հնարավորությունները


ներկայացնել Mathematica 11 փաթեթը



ծանոթացնել Mathematica 11-ի միջավայրում ծրագրավորելու միջոցներին

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել Ms Office փաթեթի հիմնական հնարավորությունները;
2. ներկայացնել LaTex խմբագրի առանձնահատկությունները;
3. թվարկել Mathematica 11 փաթեթի միջավայրում աշխատելու սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ստեղծել և ձևավորել փաստաթղթեր MsWord և LaTex խմբագրերի միջոցներով;
ստեղծել և մշակել էլեկտրոնային աղյուսակներ MsExcel միջավայրում;
ստեղծել տվյալների հենքեր MsAccess միջավայրում և կատարել հարցումներ;
ստեղծել լսարանային ցուցադրումներ MsPowerPoint միջավայրում;
լուծել մաթեմատիկական խնդիրներ Mathematica 11 փաթեթի օգնությամբ;
ծրագրավորել Mathematica 11- ում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվել փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման ծրագրային տարբեր համակարգերից;
2. աշխատել տվյալների հենքերի ղեկավարման տարբեր համակարգերում (MySQL, SQL
Server, Oracle և այլ)
3. աշխատել MatLaԲ միջավայրում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

Գ1 օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ աղբյուրներից,
Գ2 վերլուծելու բնագավառի առկա խնդիրները և առաջարկելու մոտեցումներ դրանց լուծման
համար
Գ3 պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր,
Գ4

կատարելու թիմային աշխատանք, աշխատելու հետազոտական խմբում:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Գործնական պարապմունքներ
2. Տնային աշխատանք
3. Ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
Ստուգարքը տեղի է ունենում համակարգիչների միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ms Office փաթեթի կառուցվածքը և հիմնական հնարավորությունները: LaTex խմբագիր:
Մաթեմատիկական խնդիրների լուծման եղանակները Mathematica 11 փաթեթի
միջավայրում: Ծրագրավորում Mathematica 11-ում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Համակարգչային գրագիտություն: Ա.Հովակիմյան, Ս Սարգսյան և ուր.Մեթոդական
ձեռնարկ: Երևան,2012,104 էջ:
2. Helmut Kopka, Patrick W. Daly Guide to LaTeX, 4th Edition, Addison-Wesley Professional 2003,
624 pages.
3. С. М. Львовский. Набор и вёрстка в системе LaTex.2003.
4. А.М.Половко. Mathematica для студента. СПб., БХВ-Петербург, 2007,368 стр.

1.

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3. 3 ECTS կրեդիտ

0109/Մ00
4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-1ժ., գործ.-1ժ.

6. 1-ին `աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տրամադրել.


Հետազոտությունների պլանավորման և մշակման հետ կապված մասնագիտական
հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ



Ժամանակակից փորձագիտական մեթոդների ուսումնասիրության համակարգերի
ծառայությունների նախագծման, մշակման մեթոդների և համակարգերի համեմատական
գնահատման ունակություն



Ինքնուրույն հետազոտություն կատարելու համար պահանջվող կարողություններ

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ժամանակակից հետազոտությունների կատաման հիմնական
սկզբունքները և հայեցակարգերը (մասնավորապես ֆինանսական վերլուծությունների
օրինակով), պարզաբանելու հետազոտությունների հիմնական սկզբունքները, գիտական
հետազոտության կառավարման համակարգերի, պլանավորման և կազմակերպման
կառավարման ուսումնասիրությունների մեթոդները, նկարագրելու հետազոտությունների
իրականացման մեթոդները,
2. բացատրելու հետազոտական կառավարման համակարգերի արդյունավետության
որոշման ժամանակակից մոտեցումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. օգտագործելու տարատեսակ հետազոտություններ կատարելու գործիքներ և
գործընթացներ, մշակելու հետազոտությունների պլանների ընթացակարգային և

մեթոդական հետազոտական սխեմատիկ կառավարման համակարգեր, (մասնավորապես
ֆինանսական վերլուծությունների օրինակով), անելու առաջարկներ տրված
հետազոտությունների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ, կիրառելու
հետազոտության արդյունքների վերլուծության որակական ու քանակական մեթոդները,
կատարելու հետազոտությունների արդյունավետության վերլուծություն, ամփոփ և
մանրամասն ներկայացնելու կատարված հետազոտությունները (մասնավորապես
ֆինանսական վերլուծությունների օրինակով)։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, վերլուծելու առկա խնդիրները և
գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
2. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վերլուծելու փաստերը և անելու հիմնավորված հետևություններ,
ստեղծագործաբար կիրառելու ունեցած գիտելիքները և առաջ քաշելու նորերը։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1 օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ աղբյուրներից,
Գ2 վերլուծելու բնագավառի առկա խնդիրները և առաջարկելու մոտեցումներ դրանց լուծման
համար
Գ3 պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր,
Գ4

կատարելու թիմային աշխատանք, աշխատելու հետազոտական խմբում:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Դասախոսություններ - Power point նյութերով
2. Գործնական աշխատանքներ – Հետազոտություններ Ֆինանսական կառավարման
թեմաներով
3. Խմբային աշխատանքներ – Ֆինանսական հետազոտությունների կատարում և
ներկայացում
4. Անհատական աշխատանքներ - Ֆինանսական հետազոտությունների վերլուծություն

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ ստուգարք՝ բանավոր տարբերակով, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 7, 7 և
6 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Հետազոտությունների բնութագիրը, մեթոդաբանությունը, հիմնախնդիրները,
նպատակները
2. Ընթացակարգային և մեթոդական հետազոտական կառավարման համակարգեր
3. Հետազոտության մեթոդների կառավարման համակարգեր
4. Հետազոտությունների պլանավորում և կազմակերպում
5. Աստիճանաբար և փուլերով հետազոտությունների կառավարման համակարգեր
6. Հետազոտությունների ներկայացում և վերլուծություն

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.

Qualitative Methods in Business Research. Paivi Ericsson & Anne Kovalainen, 2016 | 376 pages

2.

Planning, Designing and Reporting Research. F. W. Struwig, G.B. Stead, 2001

3.

Research Methods in Management. Geoff Lancaster, 2007

4.

Financial Reporting & Analysis Charles H. Gibson, 2012

5.

Financial Analysis with Microsoft Excel, seventh edition, Timothy R. Mayes, 2013

1.

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

3. 3 ECTS կրեդիտ

0109/Մ01

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 1ժ, գործն. – 1ժ

6. 1-ին՝աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ծանոթացնել ուսանողներին ֆինանսական ռիսկերի գնահատման, պորտֆելի կառուցման

և ակտիվների գների գնահատման ընդհանուր մեթոդներին


Զարգացնելու
նախնական

ուսանողների
ուսուցում

մասնագիտական

ներդրումային

կարողությունները՝

պորտֆելների

և

ռիսկերի

տրամադրելով
կառավարման

սկզբունքների վերաբերյալ:


Ծանոթացնել ուսանողներին մասնագիտացված համակարգչային ծրագրերով
պորտֆելների կառուցման և ռիսկերի կառավարման գործընթացներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ներկայացնելու գործիքների և պորտֆելների գների և ռիսկայնության գնահատման
մեթոդները, ձևակերպելու ֆինանսական շուկաներում ծագող ռիսկերի կառավարման
սկզբունքները, նկարագրելու ածանցյալ գործիքների կիրառման սկզբունքները
ֆինանսական ռիսկերի հեջավորման գործընթացներում և հաշվարկելու այդ գործիքների
գները շուկայական տարբեր իրավիճակներում, կիրառելու պորտֆելների կառուցման
մեթոդները պրակտիկ խնդիրներ լուծելու համար՝ օգտագործելով մասնագիտացված
համակարգչային ծրագրեր:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կառուցելու ֆինանսական ակտիվների գնագոյացման մոդելներ:

2.

օգտագործելու հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, տնտեսաչափական, թվային և այլ մաթեմատիկական մեթոդներ առաջացող մոդելները
հետազոտելու համար, օգտագործելու մասնագիտական ծրագրային ապահովում (R
լեզու, MS Excel, MatLaԲ փաթեթներ) ստացվող խնդիրները լուծելու համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ աղբյուրներից,
վերլուծելու բնագավառի առկա խնդիրները և առաջարկելու մոտեցումներ դրանց
լուծման համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

Ա3

նկարագրելու

ու

դասակարգելու

ֆինանսական

տարբեր

գործիքները,

մատնանշելու դրանց կիրառությունների ոլորտը և նպատակահարմարությունը
Ա5

ներկայացնելու ֆինանսական մոդելավորման ու վերլուծության հիմնական
սկզբունքները

Բ3 օգտագործելու հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, տնտեսաչափական, թվային և այլ մաթեմատիկական մեթոդներ առաջացող մոդելները
հետազոտելու համար
Բ4 օգտագործելու մասնագիտական ծրագրային ապահովում (R լեզու, MS

Excel,

MatLaԲ փաթեթներ) ստացվող խնդիրները լուծելու համար
Բ5 մեկնաբանելու և հիմնավորելու ստացված արդյունքները, առաջարկելու կոնկրետ
մոտեցումներ պրակտիկ խնդիրների լուծման համար

օգտվելու

մասնագիտական

գրականությունից,

տեղեկատվության

այլ

Գ1 աղբյուրներից,
վերլուծելու բնագավառի առկա խնդիրները և առաջարկելու մոտեցումներ դրանց
Գ2 լուծման համար
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

a. Դասախոսություն
b. Պրակտիկ աշխատանքներ, օգտագործելով համակարգչային ծրագրերը
c. Ինքնուրույն աշխատանք համակարգչային ծրագրերով և գրականության հետ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր տարբերակով, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 7, 7 և
6 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

 Ակտիվների եկամտաբերությունը և ռիսկայնությունը:
 Երկու ակտիվով պորտֆելի ռիսկայնությունը և եկամտաբերությունը:
 Բազմաթիվ ակտիվներով պորտֆելներ:
 Օպտիմալ պորտֆելի ընտրությունը:
 Կապիտալի շուկաների հավասարակշռությունը և արդյունավետությունը:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. F.K.Reilly,K.C. Բrown Investment Analysis & PortfolioManagement, Mason, USA, 10th edition,
2011
2. E.J. Elton, M.J. GruԲer, S.J. Բrown, W.N. Goetzmann, Modern Portfolio Theory and Investment
Analysis, 9th edition, 2014
3. У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, Дж.В. Бейли, Инвестиции, Москва, 2004
4. Hull, John, Options, Futures and other derivatives, 9th edition, Pearson, 2014.

1.

2. Ներդրումային պորտֆելի կառավարում

3. 3 ECTS կրեդիտ

0109/Մ02

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 1ժ, գործն. – 1ժ

6. 1-ին՝աշնանային կիսամյակ

7. 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Զարգացնել ուսանողների մասնագիտական կարողությունները՝ տրամադրելով խորացված
ուսուցում ներդրումային պորտֆելների տարատեսակների և դրանց կառավարման
սկզբունքների վերաբերյալ:



Ուսանողներին ունակ դարձնել կառուցելու ներդրումային օպտիմալ պորտֆելներ,
իրականացնելու պորտֆելների հետ կապված ռիսկերի գնահատման, մշտադիտարկման և
կառավարման գործընթացները:



Ծանոթացնել

ուսանողներին

մասնագիտացված

համակարգչային

ներդրումային պորտֆելների կառուցման և կառավարման գործընթացներին,
օգտագործելով շուկայական ռիսկերի գնահատման տարբեր մաթեմատիկական

ծրագրերով

մեթոդները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ներկայացնելու ներդրումային պորտֆելի կառուցման և կառավարման սկզբունքները և
հայեցակարգերը,

ձևակերպելու

գլոբալ

և

լոկալ

ֆինանսական

շուկաների

հիմնախնդիրները և այդ շուկաներում ծագող ռիսկերի տարատեսակները, կիրառելու
Մարկովիցի տեսության վրա հիմնված մեթոդները պորտֆելների կառուցման խնդիրները
լուծելու

համար,

բացատրելու

պորտֆելների

կառավարման

արդյունավետություն

գնահատող տարբեր ցուցանիշների օգտագործման առանձնահատկությունները:
2. Բացատրելու

ածանցյալ

գործիքների

օգտագործման

սկզբունքները

ներդրումային

պորտֆելների կառուցման մեջ և կառուցելու ածանցյալ գործիքներից բաղկացած
պորտֆելներ,

կիրառելու

մակրոտնտեսական

գծային

ցուցանիշների

ֆակտորային
օգտագործումը

մոդելները

և

ներդրումային

բացատրել

ու

պորտֆելների

կառուցման համար: Բացատրելու կապիտալի շուկաների հավասարակշռության և
արդյունավետության սկբունքները և դրանց ազդեցությունը ներդրումային օպտիմալ
պորտֆելների կառուցման համար:

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կառուցելու

ֆինանսական

ակտիվների

գնագոյացման

մոդելներ,

օգտագործելու

հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, տնտեսաչափական, թվային և այլ
մաթեմատիկական

մեթոդներ

առաջացող

մոդելները

հետազոտելու

համար,

օգտագործելու մասնագիտական ծրագրային ապահովում (R լեզու, MS Excel, MatLaԲ
փաթեթներ) ստացվող խնդիրները լուծելու համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ աղբյուրներից,
վերլուծելու բնագավառի առկա խնդիրները և առաջարկելու մոտեցումներ դրանց լուծման
համար

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա3

նկարագրելու ու դասակարգելու ֆինանսական տարբեր գործիքները, մատնանշելու
դրանց կիրառությունների ոլորտը և նպատակահարմարությունը

Ա5

ներկայացնելու ֆինանսական մոդելավորման ու վերլուծության հիմնական
սկզբունքները

Բ3 օգտագործելու հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, տնտեսաչափական, թվային և այլ մաթեմատիկական մեթոդներ առաջացող մոդելները հետազոտելու
համար
Բ4 օգտագործելու մասնագիտական ծրագրային ապահովում (R լեզու, MS Excel, MatLaԲ
փաթեթներ) ստացվող խնդիրները լուծելու համար

Բ5

մեկնաբանելու և հիմնավորելու ստացված արդյունքները, առաջարկելու
կոնկրետ մոտեցումներ պրակտիկ խնդիրների լուծման համար

Գ1

օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ աղբյուրներից,

Գ2

վերլուծելու բնագավառի առկա խնդիրները և առաջարկելու մոտեցումներ դրանց
լուծման համար

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Դասախոսություն
2. Պրակտիկ աշխատանքներ, օգտագործելով համակարգչային ծրագրերը
3. Ինքնուրույն աշխատանք համակարգչային ծրագրերով և գրականության հետ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր տարբերակով, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 7,7 և 6
միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

 Մարկովիցի տեսությունը: Օպտիմալ պորտֆելի ընտրությունը:
 Հոմոգեն սպասումներ և շուկայական պորտֆելներ: Օպտիմալ պորտֆելի ընտրությունը
առանց ռիսկի ակտիվների դեպքում: Օպտիմալ պորտֆելի ընտրությունը հավելյալ
սահմանափակումների դեպքում
 Պորտֆելների կառուցման գործոնային մոդելներ:
 Ածանցյալ գործիքների կիրառումը ներդրումային պորտֆելների կառուցման համար:
 Կապիտալի շուկաների հավասարակշռությունը հոմոգեն սպասումների դեպքում և CAPM:
Կապիտալի շուկաների հավասարակշռությունը և արդյունավետությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. F.K.Reilly,K.C. Բrown Investment Analysis & PortfolioManagement, Mason, USA, 10th edition,
2011
2. E.J. Elton, M.J. GruԲer, S.J. Բrown, W.N. Goetzmann, Modern Portfolio Theory and Investment
Analysis, 9th edition, 2014
3. У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, Дж.В. Бейли, Инвестиции, Москва, 2004
4. Hull, John, Options, Futures and other derivatives, 9th edition, Pearson, 2014.
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2. Տնտեսական աճի տեսություն

3. 3 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ

6. 1-ին՝աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ծանոթացնել

ուսանողներին

երկարաժամկետ

տնտեսական

աճի

ժամանակակից

տեսություններին:
 Սովորեցնել

նոր

հմտություններ`

տվյալ

սպեցիֆիկացիային

համապատասխան

մոդելավորման գործիքների կիրառման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանելու երկարաժամկետ տնտեսական աճը պայմանավորող հիմնական և

երկրորդային գործոնները, ներկայացնելու տնտեսական աճի բազային տեսությունները,
բնութագրելու այն գործոնները, որոնք պատճառ են հանդիսանում երկրների միջև
եկամուտների հսկայական տարբերությունների համար,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տնտեսական աճի մոդելների հիման վրա իրականացնելու կիրառական վերլուծություններ,
2. բացահայտելու Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը նպաստող (խոչընդոտող)
կարևոր գործոնները, գնահատելու տնտեսական աճի տարբեր տեսությունների ուժեղ և թույլ
կողմերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծելու նախորդ ժամանակահատվածում ՀՀ տնտեսական աճը պայմանավորող
հիմնական գործոնները, որոշելու տնտեսության երկարաժամկետ աճի ապահովման
համար անհրաժեշտ հիմնական գործիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1 կառուցելու մաթեմատիկական մոդելներ

ֆինանսական

շուկաների

և

դրանց

գործիքների, ֆինանսական ռիսկերի վերլուծության համար
Բ3 օգտագործելու հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական,

տնտեսաչափա-

կան, թվային և այլ մաթեմատիկական մեթոդներ առաջացող մոդելները հետազոտելու
համար
Գ1 օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ աղբյուրներից,
Գ2

վերլուծելու բնագավառի առկա խնդիրները և առաջարկելու մոտեցումներ դրանց
լուծման համար

Գ3

պատրաստելու

գիտական

զեկուցումներ,

ներկայացնելու

հետազոտությունների

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր,
Գ4

կատարելու թիմային աշխատանք, աշխատելու հետազոտական խմբում:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում է
գործնական պարապմունք և կազմակերպում է խմբային աշխատանք:
2. Ուսումնառության ընթացքում ուսանողը ընթերցում է հանձնարարված գրականությունը,
խնդիրներ է լուծում, վերլուծում է նախադեպերը և ինքնուրույն աշխատանք է կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննություն՝ անցկացվում է ուսանողի բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 7, 7, 6 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր
է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

 Էկզոգեն խնայողության նորմով տնտեսական աճի մոդելները:
 Սպառողի օպտիմալ վարքագծով տնտեսական աճի մոդելները:
 Համատեղ գոյակցող սերունդների մոդելները:
 Մարդկային կապիտալը և տնտեսական աճը:
 Էնդոգեն աճի առաջին սերնդի մոդելները:
 Գիտելիքի կուտակման մոդելները:
 Ապրանքների աճող բազմազանությունը և Ռոմերի մոդելը:
 Տնտեսական աճի քաղաքատնտեսագիտական մոդելները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Բarro R. and Sala -I- Martin X. “Economic Growth” 2-nd edition, MIT Press, 2003
2. Acemoglu D. “Introduction to Modern Economic Growth” Princeton University Press, 2009
3. Romer D. “Advanced Macroeconomics”, McGraw-Hill, 2008
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2. Ստոխաստիկ վերլուծություն ֆինանսներում

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ, գործն.- 2ժ

6. 1-ին ՝աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝

 սովորեցնել

հավանականային

մոդելավորման

հիմնական

սկզբունքները

ֆինանսական շուկաներում, ռիսկից զերծ` մարտինգալային, հավանականային
չափերի

կառուցման,

մարտինգալային

(ոչ

արբիտրաժային)

գնահատման

տեսությունը,
 սովորեցնել բարդ ֆինանսական գործիքների գնագոյացման և հեջավորման
դասական մոդելները, տեսության հիմքում ընկած, ստոխաստիկ հաշվի տարրերը`
ստոխաստիկ պրոցեսներ, ինտեգրալներ, դիֆերենցիալ հավասարումներ:
 սովորեցնել ածանցյալների գնահատումը ստոխաստիկ անալիզի մեթոդներով,
ածանցյալ գործիքների գնային բնութագրիչների (հունական տառեր` Greeks)
մոդելավորումը
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել ֆիլտրված հավանականային տարածությունները և ինֆորմացիան,
ստոխաստիկ հաշվի հիմնական սկզբունքները, չափի փոփոխումը
2. օգտագործել ֆինանսական գործիքների մարտինգալային գնահատումը,
ածանցյալ գործիքների հեջավորման մոդելները, օպցիոնների գնահատման
անալիտիկ և հավանականային մեթոդները
3. օգտագործել տոկոսադրույքների ստոխաստիկ մոդելավորումն ու հեջավորման
ստրատեգիաները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Կառուցելու հավանականային տարածությունների ֆիլտրացիաներ, մարտինգալային
հավանականային չափեր՝ դասական տեսության շրջանակներում
2. նկարագրելու ակտիվների գների պրոցեսներ և հաշվելու բնութագրիչները, նկարագրելու
հեջավորման պորտֆելների կառուցման սկզբունքները, գնահատականներ կառուցելու
եվրոպական օպցիոնների համար, դուրս բերելու օպցիոնների հիմնական բնութագրիչները
(Greeks), դուրս բերելու ամերիկյան օպցիոնների գնահատման բանաձևեր,

3. իրականացնելու ստոխաստիկ տոկոսադրույքների մոդելավորում դասական տեսության
շրջանակներում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. գնահատելու ֆինանսական ակտիվների, պորտֆելների, ածանցյալ գործիքների գների
էվոլյուցիան, առաջարկելու պորտֆելային ստրատեգիաներ դրանց ռիսկերի հեջավորման
համար, կիրառելու ունեցած գիտելիքները ավելի բարդ պատահական պրոցեսների
կիրառման դեպքում,
2. մոտեցումներ առաջարկելու բարդ ֆինանսական գործիքների հեջավորման և գնահատման
համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա3 նկարագրելու ու դասակարգելու ֆինանսական տարբեր գործիքները, մատնանշելու
դրանց կիրառությունների ոլորտը և նպատակահարմարությունը
Ա4 նկարագրելու ֆինանսական ակտիվների գնագոյացման, ռիսկերի գնահատման և
հեջավորման, օպտիմալ պորտֆելների կառուցման, շուկայի միկրոկառուցվածքի
ուսումնասիրման և առևտրային ստրատեգիաների կառուցման խնդիրները
Ա5

ներկայացնելու ֆինանսական մոդելավորման ու վերլուծության հիմնական
սկզբունքները

Բ1

կառուցելու

մաթեմատիկական

մոդելներ

ֆինանսական

շուկաների

և

դրանց

գործիքների, ֆինանսական ռիսկերի վերլուծության համար
Բ3 օգտագործելու հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, տնտեսաչափական, թվային և այլ մաթեմատիկական մեթոդներ առաջացող մոդելները հետազոտելու
համար
Գ1

օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ աղբյուրներից,

Գ3

պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Տեսական դասախոսություններ
2. Գործնական խնդիրների ուսումնասիրություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր` առավելագույն արժեքը 5 միավոր,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր` առավելագույն արժեքը 5 միավոր,
3. Եզրափակիչ քննություն, անց է կացվում բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


 -հանրահաշիվներ, հավանականային չափ: Լեբեգի ինտեգրալը, հատկությունները: Մաթ.
սպասում, հատկությունները: Պատահական մեծությունների և ինտեգրալների
զուգամիտությունը:



Չափի փոփոխում: Չափերի էկվիվալենտությունը: Ռադոն-Նիկոդիմի ածանցյալ: ՌադոնՆիկոդիմի թեորեմը: Պայմանական մաթ. սպասում:



Մարտինգալ, մարկովյան պրոցես, բրոունյան շարժում, քառակուսային վարիացիա:



Իտոյի ինտեգրալ: Իտո-Դյոբլինի բանաձևը: Իտոյի պրոցես: Իտո-Դյոբլինի բանաձևը Իտոյի
պրոցեսի համար:



Ընդհանրացված երկրաչափական բրոունյան շարժումը և Վասիչեկի մոդելը:



Պորտֆելի արժեքի և բաժնետոմսի գնի դիֆերենցիալը: Բլեք-Շոուլզ-Մերթոնի
հավասարումը և լուծումը:



Հունական տառեր (The Greeks): Դելտա-չեզոք պորտֆելը: Ինքնաֆինանսավորման
պայմանը: «Ակնթարթային չեզոք» հեջավորում:



Ռադոն-Նիկոդիմի ածանցյալ պրոցեսը: Գիրսանովի թեորեմը: Ածանցյալ գործիքների
գնահատման ռիսկ-նեյտրալ բանաձևերը: Հեջավորումը մեկ բաժնետոմսով:



Արբիտրաժ, Գնագոյացման հիմնական թեորեմները: Դիվիդենտ վճարող ակտիվներ:



Կանգառի պահեր: Կանգնեցված պրոցես: Անվերջ ամերիկյան փութ օպցիոն:



Վերջավոր ժամանակով ամերիկյան փութ օպցիոն, անալիտիկ և հավանականային
վերլուծությունը: Ամերիկյան քոլ օպցիոն:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. S.Shreve “Stochastic Calculus for Finance”, vol. 2, 2004
2. Ширяев А.Н. “Основы стохастической финансовой математики” том 1 и 2. 1998
3. Schoutens W. “Levy processes in finance”, 2003
4. Folmer H, Schied A, Stochastic Finance: An introduction in Discrete Time, 4 th ed, 2016
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2. Օպտիմիզացիայի մեթոդներ և կիրառություններ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ

6. 2-րդ ՝գարնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ քննություն

3. 3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 սովորեցնել օպտիմիզացիայի մաթեմատիկական տեսության հիմնական մեթոդներն ու
օժտել նրանց բավարար հմտությամբ՝ օգտագործելու դրանք ֆինանսական խնդիրներ
լուծելիս:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետելու օպտիմիզացիայի հիմնական մեթոդներին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կազմելու ֆինանսական էքստրեմալ խնդիրների մաթեմատիկական մոդելներ,
2. ընտրելու խնդրի լուծման օպտիմիզացիայի համապատախան մեթոդն ու կիրառել այն
արդյունավետ ձևով՝կախված էքստրեմալ խնդրի մաթեմատիկական դրվածքից :

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,
2. կիրառելու գիտելիքները հարակից ոլորտներում, ինչպիսիք են ներդրումների
կառավարումը, շուկայական ռիսկերի կառավարումը և այլն:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1 կառուցելու մաթեմատիկական մոդելներ ֆինանսական շուկաների և դրանց գործիքների,
ֆինանսական ռիսկերի վերլուծության համար
Բ3 օգտագործելու հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, տնտեսաչափական, թվային և այլ մաթեմատիկական մեթոդներ առաջացող մոդելները հետազոտելու
համար
Բ5

մեկնաբանելու և հիմնավորելու ստացված արդյունքները, առաջարկելու կոնկրետ
մոտեցումներ պրակտիկ խնդիրների լուծման համար

Գ1

օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ աղբյուրներից,

Գ2

վերլուծելու բնագավառի առկա խնդիրները և առաջարկելու մոտեցումներ դրանց
լուծման համար

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1.

դասախոսություն, գործնական և սեմինար պարապմունքներ,

2.

հանձնարարված գրականության ընթերցում, մասնակցություն քննարկումներին

3.

տնային

աշխատանքների

կատարում,

խնդիրների

լուծում,

ինքնուրույն

հետազոտություն:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

 Օպտիմիզացիայի խնդիրների ընդհանուր դրվածքը: Ֆինանսատնտեսական մոդելների
օրինակներ, որոնք բերվում են մաթեմատիկական ծրագրավորման, վարիացիոն հաշվի և
օպտիմալ ղեկավարման խնդիրների:

 Ոչ գծային ծրագրավորում: Կուն-Տակերի թեորեմը և կիրառումը էքստրեմալ խնդիրներում:
 Գծային

ծրագրավորում:

մեկնաբանությունն

ու

Գծային

լուծման

ծրագրավորման

գրաֆիկական

եղանակը:

խնդրի

երկրաչափական

Գծային ծրագրավորման

երկակիության թեորեմը: Գծային ծրագրավորման խնդիրների լուծման սիմպլեքս մեթոդը:
 Վարիացիոն հաշվի հիմնական խնդիրները: Վարիացիոն հաշվի պարզագույն, ազատ
ծայրակետով և Բոլցի խնդիրները:
 Ղեկավարման համակարգեր: Գծային անընդհատ համակարգերի ղեկավարելիության
հայտանիշը: Օպտիմալ ղեկավարման խնդիրների մաթեմատիկական դրվածքն ու
դասակարգումը: Մաքսիմումի սկզբունքը օպտիմալ ղեկավարման Լագրանժի խնդրում և
կիրառման սխեման:
 Օպտիմալ ղեկավարման տեսության կիրառումը ֆինանսական ներդրումների և հոսքերի
օպտիմալ ղեկավարման որոշ խնդիրներում:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. – М.:
Айрис-пресс, 2002. – 576 с.
2. Методы оптимальных решений в экономике и финансах: / Под. Редакцией В.М.
Гончаренко, В.Ю. Попова. – М.: КНОРУС. 2013. 400с.
3. В.Д. Ногин, Введение в оптимальное управление.– СПб: Изд-во «ЮТАС», 2008 г., 92 с.
4. Cornuejols G., Tutuncu R. Optimization methods in finance. - PuԲlished in the United States of
America Բy CamԲridge University Press, New York. 2007. 345 p.
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2. Խաղերի տեսության կիրառություններ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ

6. 2-րդ՝գարնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ քննություն

3. 3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝



սովորեցնել խաղերի տեսության հիմնական հասկացությունները



սովորեցնել Գործարք-խաղերի կիրառություններին ֆինանսներում

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. օգտագործելու դիրքային, դինամիկ, դիֆերենցիալ, կոոպերատիվ խաղերի հիմնական
մեթոդները
2. նկարագրելու խաղերի տեսության կիրառությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Կառուցելու որոշումների կայացման մաթեմատիկական մոդելներ, ներդրումների
դիվերսիֆիկացիայի խաղային մոդելներ, կիրառելու ստացված գիտելիքները ֆինանսական
շուկաների մոդելավորման տարատեսակ խնդիրներում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. Առաջարկելու խաղային մոտեցումներ բարդ ներդրումային որոշումների կայացման
համար և ֆինանսական շուկաներում դինամիկ որոշումների կայացման համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա4

նկարագրելու ֆինանսական ակտիվների գնագոյացման, ռիսկերի գնահատման և
հեջավորման, օպտիմալ պորտֆելների կառուցման, շուկայի միկրոկառուցվածքի
ուսումնասիրման և առևտրային ստրատեգիաների կառուցման խնդիրները

Բ5

մեկնաբանելու և հիմնավորելու ստացված արդյունքները, առաջարկելու կոնկրետ
մոտեցումներ պրակտիկ խնդիրների լուծման համար

Գ1

օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ աղբյուրներից,

Գ2

վերլուծելու բնագավառի առկա խնդիրները և առաջարկելու մոտեցումներ դրանց
լուծման համար

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Տեսական դասախոսություններ
2. Գործնական խնդիրների լուծում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. Եզրափակիչ քննություն, անցկացվում է բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.



Վերջավոր դիրքային խաղեր: Լրիվ ինֆորմացիայով դիրքային խաղեր:



Ցերմելոի թեորեմ: Ինֆորմացիոն բազմություններ:



Խաղի տրոհում, միաժամանակյա խաղեր:



Լրիվ հիշողությամբ խաղեր, Կունի թեորեմ: Վիճակագրական հաջորդական
վերլուծություն, Վալդի տեսություն:



Անվերջ դիրքային խաղեր:



Դիֆերենցիալ խաղերի օրինակներ: Դիֆերենցիալ խաղերի սահմանումը: Հիմնական
հավասարման դուրս բերումը:



Հետապնդման խաղեր:



Մի քանի խաղացողի խաղեր: Կոոպերատիվ խաղեր:



Խաղի բաժանք, գերադասելիություն: Ն-Մ լուծում, խաղի միջուկ: Թեորեմ միջուկի
վերաբերյալ: Շեպլիի վեկտոր:



Շուկաներ, դեպոզիտային խաղ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Կ.Վ. Սաղաթելյան “Օպտիմալացման մեթոդներ և խաղերի տեսություն”, Երևան 2013
2. Owen G. “Game Theory”, London, 1995
3. Л.А. Петросян, Н.А. Зенкевич и др. “Теория игр”, Москва 1998
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2. Ֆինանսական ռիսկերի կառավարում

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2ժ

6. 2-րդ՝գարնանային

7. եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 3 ECTS կրեդիտ

 սովորեցնել

ժամանակակից

ռիսկերի

կառավարման

ոլորտում

կիրառվող

ֆինանսա-մաթեմատիկական մոդելների օգնությամբ գնահատել և կառավարել
առանձին կազմակերպության կամ կազմակերպությունների խմբի ֆինանսական,
շուկայական, վարկային և գործառնական ռիսկերը:
 սովորեցնել

կազմակերպության

սահմանափակումների,

ռիսկի

նորմատիվների

ախորժակի,
և

ռիսկի

պարամետրերի

պրեմիայի,

գաղափարները;

Կազմակերպության ֆինանսական վիճակի, վարկունակության, ի հայտ եկող
ռիսկերի

բացահայտման

և

գնահատման

ֆինանսա-մաթեմատիկական

վերլուծության սկզբունքները
 սովորեցնել ռիսկերի կառավարման պրակտիկ խնդիրների լուծման եղանակներ,
մոտեցումներ, կիրառական օրինակներ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա . մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետելու ֆինանսական, շուկայական, վարկային ռիսկերի մասին , Value at
Risk (VaR) ցուցանիշի կիրառությունների մասին, վարկունակության գնահատման
մեթոդների մասին (Scoring system), մաթեմատիկական մեթոդների միջոցով առանձին
կազմակերպության ֆինանսական վիճակի (BS -Balance sheet), ֆինանսական արդյունքի (IS
- income statement) և դրամական հոսքերի (CF - cash flow) գնահատման մասին
2. տիրապետելու դեֆոլտի հավանականության (PD- probability of default) հաշվարկի մասին,
վարկային ռիսկի պորտֆելային վերլուծության մոդելների մասին, ակտիվների
գնագոյացման մասին, մասնավորապես վարկի տոկոսադրույքի հաշվարկման (Risk
Premium) մասին, գործառնական ռիսկերի կառավարման սկզբունքների (Operational risks)
մասին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Տարանջատելու և բացահայտելու ֆինանսական ռիսկերը և դրանց աղբյուրները,
մաթեմատիկական մեթոդների վրա հիմնված ֆինանսական մոդելների օգնությամբ
գնահատելու և կառավարելու առանձին կազմակերպության կամ կազմակերպությունների
խմբի ֆինանսական, շուկայական, վարկային և գործառնական ռիսկերը, լուծելու

վարկունակության գնահատման պրակտիկ խնդիրներ, սքորինգային համակարգի
միջոցով հաշվելու առանձին կազմակերպության կամ կազմակերպությունների խմբի
վարկունակության մակարդակը, կազմակերպության դեֆոլտի հավանականությունը
գնահատելու (PD- probability of default), նկարագրելու վարկի գնագոյացումը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

Տարատեսակ բիզնես ուղղությունների համար ռիսկերի կառավարման մոտեցումներ
մշակելու` իրական տնտեսական միջավայրում, համատեղելու մաթեմատիկական և
ֆինանսական գիտելիքները ռիսկի նորմատիվների համակարգի մշակման, տնտեսական
ադեկվատ կապիտալի հաշվարկման, ռիսկի ախորժակի կառուցման խնդիրներում

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա2

նկարագրելու և դասակարգելու ֆինանսական ռիսկերը, մատնանշելու դրանց
գնահատման ու կառավարման սկզբունքները

Բ1

կառուցելու մաթեմատիկական մոդելներ ֆինանսական շուկաների և դրանց
գործիքների, ֆինանսական ռիսկերի վերլուծության համար

Բ5

մեկնաբանելու և հիմնավորելու ստացված արդյունքները, առաջարկելու կոնկրետ
մոտեցումներ պրակտիկ խնդիրների լուծման համար

Գ1

օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ աղբյուրներից,

Գ2

վերլուծելու բնագավառի առկա խնդիրները և առաջարկելու մոտեցումներ դրանց
լուծման համար

Գ4

կատարելու թիմային աշխատանք, աշխատելու հետազոտական խմբում:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Տեսական դասախոսություններ
2. Գործնական խնդիրների լուծում
3. Թիմային հանձնարարականներ ուսանողներին, զեկուցումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. Եզրափակիչ քննություն, անցկացվում է բանավոր՝20 միավոր առավելագույն արժեքով

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.



Բանկում ռիսկերի աղբյուրները և դրանց ազդեցությունը ֆինանսական կայունության վրա:



Շուկայական ռիսկեր, ռիսկի պարամետրեր, VaR, շուկայական ռիսկերի կառավարման
գործնական մեթոդներ:



Գործառնական ռիսկերի կառավարման հիմունքները, OpVaR:



Վարկունակության գնահատումը, սքորինգային համակարգեր, կազմակերպության
վարկային ռեյթինգի կառուցում, ռիսկի հավելում (risk premium), ֆինանսական և ոչ
ֆինանսական կազմակերպության հաշվետվությունների ռիսկ-վերլուծություն, վարկային
պորտֆելի վերլուծություն:



Ռիսկերի կառավարման կիրառական մեթոդներ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Richard Apostolik, Christopher Donohue, Peter Went “Foundations of Banking Risk”, 2009
2. Под ред. канд. экон. наук А. А. Лобанова и А. В. Чугунова“ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ФИНАНСОВОГО РИСK-МЕНЕДЖМЕНТА” , 2009
3. Ciby Joseph “Advanced Credit Risk Analysis and Management”, 2013
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2. Մաթեմատիկական մոդելավորում ֆինանսներում

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս – 2ժ

6. 2-րդ ՝գարնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ քննություն

3. 3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ծանոթացնել ուսանողներին մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների
տեսության տարրերին և դրանց կիրառմանը ֆինանսական մաթեմատիկայում:



ուսանողներին տրամադրել հմտություններ՝ մասնագիտությունում առաջացող խնդիրները
թվային մեթոդներով լուծելու։



Մոնտե-Կառլո սիմուլյացիաների մեթոդի ուսումնասիրումը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ուսումնասիրելու տարբեր ֆինանսական խնդիրներում մասնակի ածանցյալներով
հավասարումներով մոդելները
2.

ուսումնասիրելու վերջավոր տարբերությունների մեթոդը

3.

ուսումնասիրելու վերջավոր էլեմենտների մեթոդը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. լուծելու ֆինանսական մաթեմատիկայի տարբեր խնդիրներ թվային մեթոդներով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտվելու տեղեկատվության զանազան աղբյուրներից և կիրառելու ձեռք բերված
գիտելիքնելը հարակից ոլորտներում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա5

ներկայացնելու

ֆինանսական

մոդելավորման

ու

վերլուծության

հիմնական

սկզբունքները
Բ3 օգտագործելու հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, տնտեսաչափական, թվային և այլ մաթեմատիկական մեթոդներ առաջացող մոդելները հետազոտելու
համար
Բ4 օգտագործելու մասնագիտական ծրագրային ապահովում (R լեզու, MS Excel, MatLaԲ
փաթեթներ) ստացվող խնդիրները լուծելու համար
Բ5 մեկնաբանելու և հիմնավորելու ստացված արդյունքները, առաջարկելու կոնկրետ
մոտեցումներ պրակտիկ խնդիրների լուծման համար
Գ1 օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ աղբյուրներից

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարում է դասախոսություն, վարում է գործնական
պարապմունք և կազմակերպում է խմբային աշխատանք:
2. Ուսումնասության ընթացքում ուսանողը ընթերցում է հանձնարարված գրականությունը,
խնդիրներ է լուծում, վերլուծում է նախադեպերը և ինքնուրույն աշխատանք է կատարում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. Եզրափակիչ քննություն՝ անցկացվում է ուսանողի բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Կոշու

խնդիրը

1-ին

կարգի

գծային

մասնակի

ածանցյալներով

դիֆերենցիալ

հավասարումների համար, հավասարման բնութագրիչները:
 Տրանսպորտի հավասարում, անջատվող փոփոխականների մեթոդ:
 Լապլասի հավասարում:
 Ֆուրյեի մեթոդ:
 Երկրորդ կարգի սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների եզրային խնդրի լուծումը
վերջավոր տարբերությունների մեթոդով:
 Բլեք-Շոուլզի հավասարման թվային լուծումը:
 Մոնտե-Կառլո սիմուլյացիաների մեթոդը:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.

Partial Differential Equations, Lawrence C. Evans. 2nd edition, Providence: American Mathematical
Society, 2010

2.

Partial Differential Equations : An Introduction, Walter A. Strauss, 2nd edition, Wiley, 2008

3.

Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Paul Glasserman, Springer, 2003
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2. Ֆիքսված եկամտով և ածանցյալ արժեթղթեր

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 4ժ

6. 2-րդ՝գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝

 սովորեցնել տոկոսադրույքների հանդեպ զգայուն պարզ ֆինանսական գործիքների
գնահատումը, եկամտաբերության կորերի, ֆորվարդային եկամտաբերությունների
կառուցումը, տոկոսադրույքների հետ կապված ածանցյալ գործիքների մոդելավորումը
և գնահատումը,
 սովորեցնել պարտատոմսերի գնագոյացման դիսկրետ և անընդհատ մոդելները, ոչ
արբիտրաժային

գնահատման

սկզբունքները,

եկամտաբերության

աֆինական

մոդելները, եկամտաբերության կորի դինամիկայի մոդելավորումը,
 սովորեցնել

վճարվող

սկզբունքները,

և

ստացվող

իրական

եկամտաբերությունների

տոկոսային

շուկայական
և

եկամուտների

գործիքների,

ածանցյալների

հեջավորման

հետաձգված

գնահատման

վճարների,

մեթոդաբանությունը

համակարգչային ծրագրերի օգնությամբ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետելու գիտելիքների տոկոսադրույքների ժամանակային կառուցվածքի մասին,
պարտատոմսերի տարատեսակների, դրանց հատկությունների և բնութագրիչների մասին,
ֆորվարդային տոկոսադրույքների մասին
2. տիրապետելու գիտելիքների պարտատոմսերի և դրանցից կազմված պորտֆելների
գնահատման մասին, եկամտաբերության կորերի կառուցման սկզբունքների մասին,
տոկոսադրույքների ժամանակային կառուցվածքի դինամիկա մոդելների մասին,
տոկոսադրույքային ածանցյալ գործիքների գնահատման և կիրառման մասին
3. տիրապետելու գիտելիքների տոկոսադրույքների շուկաների մոդելների մասին (LFM, SMM),
եկամտաբերությունների և տոկոսադրույքային գործիքների գնահատման

տնտեսաչափական մոտեցումների մասին,
4. տիրապետելու գիտելիքների պարտատոմսերի, ֆորվարդային տոկոսադրույքների,
հետաձգված վճարների և ածանցյալների գների համակարգչային մոդելավորման մասին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. դուրս բերելու բանաձևեր պարտատոմսերի գնահատման համար, լուծելու
եկամտաբերության կորերի կառուցման և վերլուծման խնդիրներ, մոդելավորել և
հաշվարկել ֆորվարդային տոկոսադրույքները, գնահատելու տոկոսադրույքային
ածանցյալ գործիքներ, լուծելու տոկոսադրույքային ապագա վճարների հեջավորուման
խնդիրներ, կատարելու տոկոսադրույքի ռիսկի և տատանողականության վերլուծություն
2. շուկայական տոկոսադրույքների տնտեսաչափական մոդելավորում իրականացնելու,
եկամտաբերությունների դինամիկ մոդելավորում իրականացնելու, լուծելու գործնական
խնդիրներ տոկոսադրույքների հանդեպ զգայուն ֆինանսական գործիքների գնահատման և
հեջավորման գործնական խնդիրներ՝ համակարգչային ծրագրերի օօգնությամբ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

Ոչ արբիտրաժային մոդելում բարդ ստոխաստիկ պրոցեսների կիրառմամբ հատուկ
մոդելներ կառուցելու ֆիքսված եկամտաբերությամբ ֆինանսական գործիքների համար,
տոկոսադրույքի ռիսկի հեջավորման օպտիմալ ստրատեգիաներ առաջարկելու,
տնտեսաչափական և անալիտիկ մեթոդների կիրառմամբ:

2. Կիրառելու ստացված գիտելիքները այնպիսի հարակից ոլորտներում, ինչպիսիք են`
ներդրումների կառավարումը, շուկայական ռիսկերի գնահատումը և հեջավորումը,
դրամական հոսքերի կառավարումը, ակտիվների և պարտավորությունների
կառավարումը և այլն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1

նկարագրելու և դասակարգելու ֆինանսական շուկաները, մատնանշելու դրանց
առանձնահատկությունները

Ա3

նկարագրելու ու դասակարգելու ֆինանսական տարբեր գործիքները, մատնանշելու
դրանց կիրառությունների ոլորտը և նպատակահարմարությունը

Բ1

կառուցելու

մաթեմատիկական

մոդելներ

ֆինանսական

շուկաների

և

դրանց

գործիքների, ֆինանսական ռիսկերի վերլուծության համար
Բ2 կառուցելու ֆինանսական ակտիվների գնագոյացման մոդելներ
Բ3 օգտագործելու հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, տնտեսաչափական, թվային և այլ մաթեմատիկական մեթոդներ առաջացող մոդելները հետազոտելու
համար
Բ5

մեկնաբանելու և հիմնավորելու ստացված արդյունքները, առաջարկելու կոնկրետ
մոտեցումներ պրակտիկ խնդիրների լուծման համար

Գ1

օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ աղբյուրներից,

Գ2

վերլուծելու բնագավառի առկա խնդիրները և առաջարկելու մոտեցումներ դրանց
լուծման համար

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Տեսական դասախոսություններ
2. Գործնական խնդիրների լուծում
3. Թիմային պրոյեկտների (գործնական խնդիրների լուծման) կատարում
4. Համակարգչային գործնական աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են գրավոր
2. Եզրափակիչ քննություն, անց է կացվում բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.



Փողի արժեքի գաղափարը, պարտատոմսերի տեսակները, պարզագույն
եկամտաբերության կորեր, ֆորվարդային և սփոթ տոկոսադրույքներ:



Տոկոսադրույքի սվոփ, ֆորվարդային սվոփ տոկոսադրույք, տոկոսադրույքի Cap, Floor և

Swaption պայմանագրեր:


Արբիտրաժ և չափի փոփոխում, Վասիչեկի մոդելը դիսկրետ դեպքում, CIR մոդելը դիսկրետ
դեպքում, HL և HJM մոդելները դիսկրետ ժամանակի համար, Վասիչեկի, Դոթհանի և CIR
մոդելները անընդհատ դեպքում:



Եկամտաբերության կորերի աֆինական մոդելներ, եկամտաբերության դինամիկայի HJM
մոդելը, ռիսկ չեզոք գնահատումը, դինամիկ մոդելների կապը աֆինական մոդելների հետ:



Տոկոսադրույքների տատանողականությունը և դրա կառուցվածքը, եվրոպական
օպցիոններ պարտատոմսերի համար:



Տոկոսադրույքների շուկաների մոդելներ, LFM մոդելը, SFM մոդելը, ֆորվարդային
տոկոսադրույքների տատանողականությունը:



Տատանողականության ժամանակային կառուցվածքը, սվոպցիոնների հեջավորումը,
Մոնթե-Կարլոյի մեթոդը սվոպցիոնների գնահատման համար:



Տատանողականության «ժպիտ», ստոխաստիկ տատանողականության մոդելներ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. S.Shreve “Stochastic Calculus for Finance”, vol. 2, 2004
2. D. Brigo, F. Mercurio “Interest Rate Models – Theory and Practice”, 2006
3. D. Backus, S. Foresi, Ch. Telmer “Discrete-Time Models for Bond Pricing”, 1998
4. R. Carmona, M. Tehranchi “Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis
Perspective”, 2006

1.

2. Ֆինանսական տնտեսաչափություն

3. 3 ECTS կրեդիտ
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4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. -2ժ, գործն. - 2ժ

6. 2-րդ ՝գարնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Զարգացնել ուսանողների մասնագիտական կարողությունները՝ տրամադրելով խորացված
ուսուցում

ֆինանսական

կիրառման վերաբերյալ:

էկոնոմետրիկայի

տարատեսակ

մեթոդների

և

մոդլների



Ուսանողներին ունակ դարձնել հաշվարկելու և կանխատեսելու ֆինանսական ակտիվների
գները և տատանողականությունը օգտագործելով ժամանակակից էկոնոմետրիկ մեթոդներ:



Ծանոթացնել ուսանողներին

ֆինանսական շուկաների

գործիքների ժամանակային

շարքերի էկոնոմետրիկ վերլուծությանը, օգտագործելով համակարգչային փաթեթները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ներկայացնելու տնտեսագիտական տեսությունների էկոնոմետրիկ վերլուծության
մեթոդների և էմպիրիկ ֆինանսական ցուցանիշների ու արդյունքների
փոխհարաբերությունը, կիրառելու էկոնոմետրիկ վերլուծության մեթոդները ֆինանսական
շուկաների հետազոտության և կանխատեսման համար:

2.

Բացատրելու ֆինանսական ժամանակային շարքերի տատանողականության բնույթը և
դրանց վերլուծության համար օգտագործվող մեթոդների կիրառման
առանձնահատկությունները: Կիրառել CAPM և ֆակտորային մոդելները ակտիվների
գների գնահատման համար, օգտագործելով մասնագիտացված համակարգչային
փաթեթներ:

3.

Բացատրելու ARCH/GARCH մեթոդների կիրառության սկզբունքները շուկայական
ռիսկերի գնատման համար և նկարագրելու շուկաների տատանողականության
մոդելավորման ընդհանուր մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կառուցելու ֆինանսական ակտիվների գնագոյացման մոդելներ
2. օգտագործելու հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, տնտեսաչափական, թվային և այլ մաթեմատիկական մեթոդներ առաջացող մոդելները
հետազոտելու համար
3. օգտագործելու մասնագիտական ծրագրային ապահովում (R լեզու, MS Excel,
MatLaB փաթեթներ) ստացվող խնդիրները լուծելու համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտվելու

մասնագիտական

գրականությունից,

տեղեկատվության

այլ

աղբյուրներից,
2. վերլուծելու բնագավառի առկա խնդիրները և առաջարկելու մոտեցումներ դրանց
լուծման համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա3

նկարագրելու ու դասակարգելու ֆինանսական տարբեր գործիքները, մատնանշելու
դրանց կիրառությունների ոլորտը և նպատակահարմարությունը

Ա5

ներկայացնելու ֆինանսական մոդելավորման ու վերլուծության հիմնական
սկզբունքները

Բ3 օգտագործելու հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, տնտեսաչափական, թվային և այլ մաթեմատիկական մեթոդներ առաջացող մոդելները հետազոտելու
համար
Բ4 օգտագործելու մասնագիտական ծրագրային ապահովում (R լեզու, MS Excel, MatLaԲ
փաթեթներ) ստացվող խնդիրները լուծելու համար
Բ5

մեկնաբանելու և հիմնավորելու ստացված արդյունքները, առաջարկելու կոնկրետ
մոտեցումներ պրակտիկ խնդիրների լուծման համար

Գ1

օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ աղբյուրներից,

Գ2

վերլուծելու բնագավառի առկա խնդիրները և առաջարկելու մոտեցումներ դրանց
լուծման համար

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Դասախոսություն
2. Պրակտիկ աշխատանքներ, օգտագործելով համակարգչային ծրագրերը
3. Ինքնուրույն աշխատանք համակարգչային ծրագրերով և գրականության հետ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն` գրավոր և համակարգչով, 5 միավոր առավելագույն արժեքով
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. ինքնուրույն աշխատանքի ներկայացում, գնահատվում է

աշխատանքի արդիականությունը, կիրառված մեթոդները և ներկայացման որակը, 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.



Շուկայական ակտիվների եկամտաբերությունների կանխատեսելիությունը:



Շուկայի միկրոկառուցվածք:



Տնտեսական իրադարձությունների ազդեցությունը շուկայի վրա (Event-Stady Analysis):



Հիմնական ակտիվների գների որոշման մոդել (Capital Assets Pricing Model-CAPM)



Ակտիվների գների որոշման բազմաֆակտորային մոդելներ:



Տոկոսադրույքների ժամանակային կառուցվածքը:



Ֆինանսական շուկայի ակտիվների տատանողականության գնահատման մոդելները:



Ֆինանսական ժամանակային շարքեր



Ավտոռեգրեսիոն պայմանական հետերոսկեստիկության մոդելներ ARCH

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. J. Campbell, A. Lo, C. MacKinlay, “The econometrics of Financail markets”, Princeton University
Press, 1997.
2. C. Gourieroux. J.Jasiak, Financial Econometrics, Prinston, 2001
3. John H. Cochrane, Asset Pricing, 2000
4. Магнус Я. и др., Эконометрика, М. 2014.
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2. Վիճակագրական և մեքենայական ուսուցում

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս – 2ժ

6. 3-րդ`աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 3 ECTS կրեդիտ

 ուսանողներին ծանոթացնել է վիճակագրական և մեքենայական ուսուցման (statistical and

machine learning) հիմնական սկզբունքներին ու դրանց կիրառությանը ռիսկերի
կառավարման խնդիրներում:
 ուսանողներին ծանոթացնել մասնագիտական ծրագրային ապահովման ժամանակակից

գործիքներին (R, Python)
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու ֆինանսական մոդելավորման ու վերլուծության հիմնական սկզբունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. օգտագործելու հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, տնտեսաչափական,
թվային և այլ մաթեմատիկական մեթոդներ առաջացող մոդելները հետազոտելու համար,
օգտագործելու մասնագիտական ծրագրային ապահովում (R լեզու, Python փաթեթներ)
ստացվող խնդիրները լուծելու համար,
2. մեկնաբանելու և հիմնավորելու ստացված արդյունքները, առաջարկելու կոնկրետ
մոտեցումներ պրակտիկ խնդիրների լուծման համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ աղբյուրներից,
վերլուծելու բնագավառի առկա խնդիրները և առաջարկելու մոտեցումներ դրանց լուծման
համար, պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ3 օգտագործելու հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, տնտեսաչափական, թվային և
հետազոտելու համար

այլ մաթեմատիկական մեթոդներ առաջացող

մոդելները

Բ4

օգտագործելու մասնագիտական ծրագրային ապահովում (R լեզու, MS Excel, MatLaԲ
փաթեթներ) ստացվող խնդիրները լուծելու համար

Բ5

մեկնաբանելու և հիմնավորելու ստացված արդյունքները, առաջարկելու
կոնկրետ մոտեցումներ պրակտիկ խնդիրների լուծման համար
օգտվելու

մասնագիտական

գրականությունից,

տեղեկատվության

այլ

Գ1 աղբյուրներից,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ֆրոնտալ աշխատանք (դասախոսություն սլայդների միջոցով և R/Python ծրագրավորում)
2. Ինքնուրույն աշխատանք, հիմնականում ծրագրային փաթեթներով մոդելների
իրականացում
3. Քննարկումներ, հարց ու պատասխան
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննություն. եզրափակիչ քննությունը բանավոր է

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


Մեքենայական ուսուցման տարրեր.



Ղեկավարվող ուսուցում և կանխատեսումներ (ռեգրեսիա, դասակարգում),



Չղեկավարվող ուսուցում (կլաստերավորում, հիմնական բաղադրիչների վերլուծություն,
հիմնական գործոնների վերլուծություն),



Ժամանակային շարքերի վերլուծություն (ֆինանսական մոդելներ, կանխատեսումներ,
օտար տվյալի հայտնաբերում, հարթեցում)



R ժրագրավորման լեզուն և նրա օգտագործումը վիճակագրությունում և մեքենայական
ուսուցումում

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, and Robert Tibshirani, An Introduction to Statistical
Learning, with Applications in R, Springer, 2013.
2. Robert I. Kabacoff, R in Action: Data Analysis and Graphics with R, Manning Publications,
Second Edition, 2015.
3. R. H. Shumway, D. S. Stoffer, Time Series Analysis and Its Application with R examples, Third

Edition, Springer, 2011.
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2. Վարկային պորտֆելի կառավարում

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ

6. 3-ին ՝աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝

 սովորեցնել վարկային ռիսկի գաղափարը, տեսակները, վարկային ռիսկերի
գնահատման

և

կառավարման

ժամանակակից

մեթոդներ

և

մոդելներ,

վարկատեսակները, իրենց բնորոշ ռիսկերը, պորտֆելների ռիսկերի գնահատման
ու կառավարման ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները,
 սովորեցնել ֆինանսա-մաթեմատիկական մոդելների օգնությամբ գնահատել և
կառավարել առանձին կազմակերպության կամ կազմակերպությունների խմբի
վարկային ռիսկերը, վարկային ռիսկի պորտֆելային գնահատման քանակային և
որակական վերլուծության սկզբունքները , վարկային ռիսկերի գնահատման և
կառավարման

ժամանակակից

մեթոդները

տարբեր

ֆինանսական

կազմակերպությունների համար՝ բանկեր, ՈՒՎԿ-ներ և այլն,
 սովորեցնել սքորինգային համակարգը, որպես վարկային ռիսկի գնահատման
հիմնական գործիք, մոնիթորինգի գործառույթը որպես վարկային ռիսկերի
գնահատման և կառավարման կարևորագույն մեթոդ, ռիսկի ախորժակի, ռիսկի
պրեմիայի,

սահմանափակումների,

նորմատիվների

և

պարամետրերի

գաղափարները, վարկային ռիսկերի կառավարման պրակտիկ խնդիրների լուծման
եղանակներ, մոտեցումներ, կիրառական օրինակներ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետելու վարկային ռիկսերի (Credit risks) մասին, վարկունակության գնահատման
մեթոդների մասին (Scoring system), մաթեմատիկական մեթոդների միջոցով առանձին
կազմակերպության ֆինանսական վիճակի (BS -Balance sheet), ֆինանսական արդյունքի (IS

- income statement )և դրամական հոսքերի (CF - cash flow) գնահատման մասին, վարկային
ռիսկի պորտֆելային գնահատման քանակական և որակական վերլուծության մասին,
մոնիթորինգի տեսակների մասին, ռիսկի ախորժակի, ռիսկի պրեմիայի,
սահմանափակումների, նորմատիվների և պարամետրերի հաշվարկի մասին, ակտիվների
գնագոյացման մասին, մասնավորապես վարկի տոկոսադրույքի հաշվարկման (Risk
Premium) մասին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. մաթեմատիկական մեթոդների վրա հիմնված ֆինանսական մոդելների օգնությամբ
գնահատելու և կառավարելու առանձին կազմակերպության կամ կազմակերպությունների
խմբի վարկային ռիսկերը, լուծելու վարկունակության գնահատման պրակտիկ խնդիրներ,
2. Սքորինգային համակարգի միջոցով հաշվելու առանձին կազմակերպության կամ
կազմակերպությունների խմբի վարկունակության մակարդակը, Հաշվելու VaR (Value at
Risk ), PD (Probability of Default),EAD (Exposure at Default), LGD (Loss Given Default),
նկարագրելու վարկի գնագոյացումը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

Տարատեսակ բիզնես ուղղությունների համար ռիսկերի կառավարման մոտեցումներ
մշակելու` իրական տնտեսական միջավայրում, համատեղել մաթեմատիկական և
ֆինանսական գիտելիքները ռիսկի նորմատիվների համակարգի մշակման, տնտեսական
ադեկվատ կապիտալի հաշվարկման, ռիսկի ախորժակի կառուցման խնդիրներում

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա2

նկարագրելու և դասակարգելու ֆինանսական ռիսկերը, մատնանշելու դրանց
գնահատման ու կառավարման սկզբունքները

Բ1

կառուցելու մաթեմատիկական մոդելներ ֆինանսական շուկաների և դրանց
գործիքների, ֆինանսական ռիսկերի վերլուծության համար

Բ5

մեկնաբանելու և հիմնավորելու ստացված արդյունքները, առաջարկելու կոնկրետ
մոտեցումներ պրակտիկ խնդիրների լուծման համար

Գ1

օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ աղբյուրներից,

Գ2

վերլուծելու բնագավառի առկա խնդիրները և առաջարկելու մոտեցումներ դրանց
լուծման համար

Գ4

կատարելու թիմային աշխատանք, աշխատելու հետազոտական խմբում:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Տեսական դասախոսություններ
2. Գործնական խնդիրների լուծում
3. Թիմային հանձնարարականներ ուսանողներին, զեկուցումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. Եզրափակիչ քննություն, անցկացվում է բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.



Վարկային պորտֆել, տեսակները, ռիսկերի դասակարգումը:



Վարկային պորտֆելի ռիսկերի գնահատման մոդելները, Credit VaR (Value at Risk ), PD
(Probability of Default), EAD (Exposure at Default), LGD (Loss Given Default):



Վարկային պորտֆելի ռիսկի պարամետրերի կառուցումը և գնահատումը, դինամիկ
մոդելները:



Սքորինգային համակարգեր, վարկանիշավորում, պորտֆելի որակ:



Վարկային մոնիթորինգ, ռիսկերի աղբյուրների բացահայտման և սահմանափակման
կիրառական մեթոդները:



Ռիսկի ախորժակ, ռիսկի պրեմիա:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Richard Apostolik, Christopher Donohue, Peter Went “Foundations of Banking Risk”, 2009
2. Sylvain Bouteille, Diane Coogan-Pushner “The Handbook of Credit Risk Management:
Originating, Assessing, and Managing Credit Exposures”, 2013

3. Под ред. канд. экон. наук А. А. Лобанова и А. В. Чугунова“ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ФИНАНСОВОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА” , 2009
4. Ciby Joseph “Advanced Credit Risk Analysis and Management”, 2013
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2. Շուկայի միկրոկառուցվածք և առևտրային

3. 3 ECTS կրեդիտ

ստրատեգիաներ
4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ

6. 3-րդ ՝աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝

 սովորեցնել շուկայի միկրոկառուցվածքի բնութագրիչները,
 սովորեցնել ակտիվների գների միջօրյա տարբերության, գործառնական ծախսերի,
առքի և վաճառքի տարբերության, դիրքերի դյուրացիայի, իրացվելիության,
միջօրյա գնային կորելյացիաների գնահատման տնտեսաչափական մեթոդները,
 սովորեցնել բարձր ինտենսիվության առևտրային ստրատեգիաների կառուցման
մոտեցումները, բարձր ինտենսիվության թրեյդինգի հնարավորությունները ,
գնային փոխազդեցության գնահատման մոդելները, պորտֆելների լիկվիդացիոն
ստրատեգիաների կառուցման մոտեցումները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա . մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետելու ակտիվների գների միջօրյա հատկությունների մասին, առքի և վաճառքի
տարբերության գնահատման մասին, դիրքերի դյուրացիայի մասին, իրացվելիության
գնահատման մասին, գործառնական ծախսերի գնահատման մասին, միջօրյա թրեյդինգի
բնութագրիչների համատեղված մոդելավորման մասին, բարձր հաճախականությամբ
առևտրի մասին, պորտֆելների լիկվիդացիայի ստրատեգիաների մասին, շուկայում գնային
ազդեցության մոդելավորման մասին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կառուցելու տնտեսաչափական մոդելներ ակտիվների միջօրյա գների համար, գնահատելու

վաճառքների միջև սպասվող ժամանակը, մոդելավորելու առքի և վաճառքի
տարբերությունները (bid/ask spread), կառուցելու տնտեսաչափական մոդելներ դիրքերի
դյուրացիայի, գների կորելյացիաների և հավելյալ առևտրային ծախսերի գնահատման
համար
2. նկարագրելու վաճառքների բարձր հաճախականությամբ առևտրային ստրատեգիաները,
գնահատելու պորտֆելների լիկվիդացիայի արդյունքում ձևավորվող գնային
փոխազդեցությունը շուկայում, կառուցելու օպտիմալ գնային փոխազդեցության և
վաճառքների ստրատեգիաների մոդելներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. Տնտեսաչափական ապարատի կիրառմամբ գնահատելու շուկայական միկրոկառուցվածքի
բնութագրիչները տարատեսակ ֆինանսական գործիքների համար, կիրառելու ունեցած
գիտելիքները միջօրյա թրեյդինգի մասին ածանցյալ գործիքների գնահատման
խնդիրներում, կառուցելու գնային փոխազդեցության բարդ մոդելներ, գնահատելու դրանք,
առաջարկելու օպտիմալ առևտրային ստրատեգիաներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա4 նկարագրելու ֆինանսական ակտիվների գնագոյացման, ռիսկերի գնահատման և
հեջավորման, օպտիմալ պորտֆելների կառուցման, շուկայի միկրոկառուցվածքի
ուսումնասիրման և առևտրային ստրատեգիաների կառուցման խնդիրները
Ա5

ներկայացնելու ֆինանսական մոդելավորման ու վերլուծության հիմնական
սկզբունքները

Բ1

կառուցելու

մաթեմատիկական

մոդելներ

ֆինանսական

շուկաների

և

դրանց

գործիքների, ֆինանսական ռիսկերի վերլուծության համար
Բ2 կառուցելու ֆինանսական ակտիվների գնագոյացման մոդելներ
Բ3 օգտագործելու հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, տնտեսաչափական, թվային և այլ մաթեմատիկական մեթոդներ առաջացող մոդելները հետազոտելու
համար

Բ5

մեկնաբանելու և հիմնավորելու ստացված արդյունքները, առաջարկելու կոնկրետ
մոտեցումներ պրակտիկ խնդիրների լուծման համար

Գ1

օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ աղբյուրներից,

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Տեսական դասախոսություններ
2. Գործնական խնդիրների ուսումնասիրություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. Եզրափակիչ քննություն, անցկացվում է բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.



Ակտիվների միջօրյա գներ, շուկայի փակման գներ, գների արձագանքի լագ և կորելյացիա,



Առքի ու վաճառքի գների տարբերություն, գների փոփոխության փրոբիթ մոդել,
դեկոմպոզիցիոն մոդել, դիրքերի դյուրացիա, դյուրացիայի ACD և EACD մոդելները,



Դյուրացիայի ոչ գծային մոդել, գնի փոփոխության և դյուրացիայի համատեղ մոդել:



Վաճառքների պատվերներ, գնային մանիպուլյացիա,



ժամանակավոր և մշտական գնային փոխազդեցության Ալմգրեն-Քրիսի մոդելը, ԲերթիմասԼոյի մոդելը, գծային և ոչ գծային մարող գնային ազդեցություն,



Պատվերների տեղաբաշխման հարթակներ, JG մոդելը, դարք փուլ, մի քանի գործակալների
դեպքը:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Tsay R.S.. “Analysis of Financial Time Series”, 2002
2. J. Gatheral & A. Schied “Dynamical Models of Market Impact and Algorithms for Order
Executions”, 2012
3. Almgren, R. & Chriss, N. (2000), ‘Optimal execution of portfolio transactions’, Journal of Risk 3, 539.
4. Bertsimas, D. & Lo, (1998), ‘Optimal control of execution costs’, Journal of Financial Markets1, 1-50.
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2. Ֆինանսական շուկաներ

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. - 2ժ

6. 3-րդ՝աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝

 սովորեցնել

ֆինանսական

առանձնահատկությունները,
պատասխանատվությունը

շուկաների

դրանց
և

էություն,

տեսակները,

նրանց

գործառույթները,

մասնակիցները,

անհրաժեշտ

որակավորումը,

կարգավորող

մարմինները, Ֆինանսական շուկաների կարգավորումը, օրենսդրական դաշտը,
կարգավորման միջազգային փորձը
 սովորեցնել շուկաների և ֆինանսական գործիքների ուսումնասիրության մեթոդներ,
եղանակներ,

շուկաների

վերլուծություններ

ըստ

շուկաների

և

գործիքների

տեսակների, շուկայական ակտիվների և ներդրումների արդյունավետության
պրակտիկ գնահատում
 սովորեցնել ֆունդամենտալ և տեխնիկակական վերլուծության կիրառական
օրինակներ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա . մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետելու ֆինանսական շուկաների մասին, տարատեսակների և
առանձնահատկությունների մասին, ներքին կարգավորման, օրենքների և նորմատիվների
մասին, կարգավորման միջազգային փորձի մասին, կապիտալի, արժեթղթերի, արժույթի,
ածանցյալ գործիքների և այլ շուկաների մասին, ինդեքսների, ինդեքսների հաշվարկի
մեխանիզմի և ուղենիշային պայուսակների մասին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կատարելու շուկաների վերլուծություններ,
2.

կատարելու ներդրումների համեմատական գնահատում,

3.

հաշվարկելու շուկայական գործիքների եկամտաբերությունը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1.

Տարատեսակ ֆինանսական ակտիվների և գործիքների համար կատարելու
ֆունդամենտալ և տեխնիկական վերլուծություններ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1

նկարագրելու և դասակարգելու ֆինանսական շուկաները, մատնանշելու դրանց
առանձնահատկությունները

Ա5

ներկայացնելու ֆինանսական մոդելավորման ու վերլուծության հիմնական
սկզբունքները

Բ5

մեկնաբանելու և հիմնավորելու ստացված արդյունքները, առաջարկելու կոնկրետ
մոտեցումներ պրակտիկ խնդիրների լուծման համար

Գ1

օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ աղբյուրներից,

Գ2

վերլուծելու բնագավառի առկա խնդիրները և առաջարկելու մոտեցումներ դրանց
լուծման համար

Գ4

կատարելու թիմային աշխատանք, աշխատելու հետազոտական խմբում:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Տեսական դասախոսություններ
2. Թիմային հանձնարարականներ ուսանողներին, զեկուցումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննություն, անցկացվում է բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


Ֆինանսական շուկաների տեսակները:



Ֆինանսական շուկայի մասնակիցները, մասնագիտացված անձինք, ներդրողներ, շուկայի
կարգավորողները:



Ֆինանսական շուկայի կարգավորումը, օրենսդրական դաշտը:



Ֆինանսական շուկաներում վերլուծությունների տեսակները



Ներդրումային գործիքները ֆինանսական շուկաներում

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems - revised
version June 2011
2. An introduction to global financial markets, Stephen Valdez & Phillip Molyneux
3. Introduction to Security, Robert J. Fischer, Edward P. Halibozek, David C. Walters, 2013
4. ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ, 2007
5. «ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔԸ», ՀՀ ԿԲ, 2006
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2. Ֆինանսական համակարգերի տեղեկատվական

3. 3 ECTS կրեդիտ

մոդելավորում
4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 1ժ, գործն. – 1ժ

6. 3-րդ՝աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ուսանողներին ներկայացնել ֆինանսական մաթեմատիկայում կիրառվող
տեղեկատվական համակարգերի կիրառելիության ոլորտները եւ
առանձնահատկությունները,



ձևավորել տվյալների շտեմարանների, հավանականային, վերլուծական և թվային միջոցի
լայն տարածում գտած ծրագրային ապահովումների միջոցով խնդիրների լուծման
անհրաժեշտ հմտություններ՝ հետագա աշխատանքի բնույթից կախված տարատեսակ
միջավայրերի վերաբերյալ գիտելիքներ ունենալու եւ առավել հարմար միջավայրերում
կողմնորոշվելու համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրելու և դասակարգելու ֆինանսական մաթեմատիկայում տեղեկատվական
միջոցներով արդյունքերի ձեռքբերման հնարավորությունները: Նկարագրելու և
դասակարգելու տվյալների շտեմարանների առավելությունները եւ կիրառելիության
սահմանները: Նկարագրելու և դասակարգելու վերլուծական, հաշվողական եւ
հավանականային խնդիրների լուծման հնարավոր տեղեկատվական միջոցները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Կատարել ֆինանսական խնդրի համար տեղեկատվական համակարգի ընտրություն:
Լուծել պարզագույն ֆինանսական խնդիրներ հետևալ ծրագրային փաթեթների միջոցով
Access, SQL,Wolfram Finance Platform, Python, C++, VBA
2. Օգտագործել ներցանցը ֆինանսական և շուկայական տեղակատվություն ստանալու
համար, կիրառել այն ծրագրային համակարգերից:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. Օգտագործելու ալգորիթմիկ մոտեցումը ֆինանսական խնդիրների լուծման համար,
վերլուծելու աշխատանքային խնդիրները և դրանց լուծման համար հարմար
տեղեկատվական համակարգերի ընտրություն կատատելու

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա5

ներկայացնելու ֆինանսական մոդելավորման ու վերլուծության հիմնական
սկզբունքները

Բ1

կառուցելու մաթեմատիկական մոդելներ ֆինանսական շուկաների և դրանց
գործիքների, ֆինանսական ռիսկերի վերլուծության համար

Բ4

օգտագործելու մասնագիտական ծրագրային ապահովում, ստացվող խնդիրները
լուծելու համար

Բ5

մեկնաբանելու և հիմնավորելու ստացված արդյունքները, առաջարկելու
կոնկրետ մոտեցումներ պրակտիկ խնդիրների լուծման համար

Գ1

օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ
աղբյուրներից,

Գ2

վերլուծելու բնագավառի առկա խնդիրները և առաջարկելու մոտեցումներ
դրանց լուծման համար

Գ4

կատարելու թիմային աշխատանք, աշխատելու հետազոտական խմբում:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Դասախոսության տեսական ներկայացում,
2. Գործնական ներկայացում համակարգչի միջոցով
3. Գործնական աշխատանքի առաջադրում և կատարում համակարգչով
4. Առցանց տեղեկատվության մշակում և վերլուծություն

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննություն. Համակարգչի միջոցով, խնդիրների և պատասխանների առցանց
փոխանակմամբ՝ հատուկ բացվող խմբի միջոցով: Քննատոմսում ներառվելու է 10 խնդիր,
յուրաքանչյուրը 2 միավոր առավելագույն գնահատականով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


Տեղեկատվական համակարգերի վերլուծություն ֆինանսական մաթեմատիկայի
տեսանկյունից:



Ֆինանսական և շուկայական առցանց տվյալների հավաքագրման միջոցներ:



Աշխատանք տվյալների շտեմարանների հետ (Access, SQL)



Աշխատանք վերլուծական միջոցներով(Wolfram Finance Platform, Python, C++, VBA)

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.

Tools for Computational Finance, Authors: Seydel, Rüdiger, ISBN 978-1-4471-2993-6

2.

Computational Finance Using C and C#, Authors: George Levy, ISBN: 9780128035795

3.

Microsoft Office 2013: Introductory (Shelly Cashman Series), ISBN-13: 978-1285166025

4.

https://www.wolfram.com/language/elementary-introduction/

5.

https://wiki.python.org/moin/Introductorybooks

1. 0109/Մ16

2. Ակտիվների կառավարում

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ

6. 3-րդ՝աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ քննություն

3. 3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ուսանողներին տալ ելակետային գիտելիքներ ակտիվների կառավարման ոլորտում՝
համակողմանիորեն վելուծելով ֆինանսական շուկաների կառուցվածքը, մասնակիցներին
և ներդրումային գործիքները:



Ձևավորել անհրաժեշտ գիտելիքների բազա գործնականում ակտիվների կառավարման և
ներդրողի ռիսկ/եկամտաբերություն սահմանափակումներին համապատասխան
ներդրումային պայուսակ կառուցելու համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Դասակարգելու ֆինանսական շուկայի մասնակիցներին և ներդրումային հիմնական
գործիքները, ներկայացնելու ներդրումային պայուսակի նախագծման հիմնական փուլերը,
նկարագրելու ակտիվների ռազմավարական տեղաբաշխման առանձնահատկությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Համադրելու ֆինանսական շուկայի գնահատման բազմագործոն մոդելները և
բացահայտելու դրանց կիրառելիությունը տարբեր փոփոխականներից կախված,
հաշվարկելու ակտիվ կառավարվող պայուսակի ռիսկ/եկամտաբերություն ցուցանիշները
2. Կանխատեսելու ակտիվների հիմնական դասերի վարքագիծը ՝ կախված ֆինանսական
շուկայի իրավիճակից

գ.ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. Կառուցելու ակտիվների կառավարման նախագիծ՝ համապատասխան ներդրումային
սահմանափակումների ներքո, իրականացնել ֆինանսական շուկայի տեխնիկական
վերլուծություն՝ կիրառելով մի շարք մեթոդներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1

նկարագրելու և դասակարգելու ֆինանսական շուկաները, մատնանշելու դրանց
առանձնահատկությունները

Ա3

նկարագրելու ու դասակարգելու ֆինանսական տարբեր գործիքները,
մատնանշելու դրանց կիրառությունների ոլորտը և նպատակահարմարությունը

Բ3

օգտագործելու հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական,
տնտեսաչափական, թվային և այլ մաթեմատիկական մեթոդներ առաջացող
մոդելները հետազոտելու համար

Բ5

մեկնաբանելու և հիմնավորելու ստացված արդյունքները, առաջարկելու
կոնկրետ մոտեցումներ պրակտիկ խնդիրների լուծման համար

Գ1

օգտվելու

մասնագիտական

գրականությունից,

տեղեկատվության

այլ

աղբյուրներից
Գ2

վերլուծելու բնագավառի առկա խնդիրները և առաջարկելու մոտեցումներ
դրանց լուծման համար

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, վարում սեմինար և
գործնական պարապմունքներ, անց է կացնում խմբային քննարկումներ:
2. Ուսումնառության ընթացքում ուսանողը ունկնդրում է դասախոսությունը, ընթերցում
հանձնարարված գրականությունը, կատարում տնային աշխատանքները,
իրականացնում հետազոտություն՝ անհատական և խմբային հանձնարարությունների
շրջանակում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է ուսանողի բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա՝20 միավոր առավելագույն արժեքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


Ֆինանսական շուկայի կառուցվածքը և մասնակիցները:



Ֆինանսական ակտիվների հիմնական դասերը:



Ներդրումային պայուսակի նախագծումը:



Ներդրումային պայուսակի կառուցումը. ակտիվների ռազմավարական տեղաբաշխում:



Ֆինանսական շուկայի վերլուծության բազմագործոն մոդելները:



Ակտիվների ակտիվ կառավարման առանձնահատկությունները:



Ֆինանսական շուկայի տեխնիկական վերլուծությունը:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Frank K. Reilly, Keith C. Brown. “Investment Analysis and Portfolio Management “, 10th edition,
Cengage Learning, 2011

2. John L. Maginn, Donald L. Tuttle, Dennis W. McLeavey. “Managing Investment Portfolios: A
Dynamic Process”, 3rd edition, John Wiley & Sons, Inc., 2007
3. Richard C. Grinold , Ronald N. Kahn. “Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for
Producing Superior Returns and Controlling Risk”, 2nd edition, the McGraw-Hill Companies, 1999
4. John J Murphy. “Technical analysis of the financial markets: A comprehensive guide to trading
methods and applications”, 6th edition, New York Institute of Finance, 1999
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2. Ձեռնարկատիրական ռիսկերի կառավարում

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2ժ, գործն. – 2ժ

6. 3-րդ ՝աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ուսանողներին ծանոթացնել կազմակերպությունների կողմից ռիսկերը կառավարելու և
իրենց նպատակներին հասնելու հետ կապված հնարավորություններ ստեղծելու համար
կիրառվող մեթոդներին և գործընթացներին,



Ուսանողի մոտ ձևավորել պատկերացում ձեռնարկատիրական ռիսկերի կառավարման
շրջանակի վերաբերյալ, որը սովորաբար ներառում է կազմակերպության նպատակներին
առնչվող իրադարձությունների և հանգամանքների (ռիսկերի և հնարավորությունների)
բացահայտման, դրանց տեղի ունենալու հավանականության և ազդեցության ուժգնության
գնահատման,

դրանց

կառավարման

ռազմավարության

որոշման

և

մոնիթորինգի

գործընթացները։


Ուսանողին ներկայացնել արդյունավետ ռիսկերի կառավարման համակարգի
կարևորությունը

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Սահմանելու և դասակարգելու կազմակերպությանն առնչվող ռիսկերը, նկարագրել
վերջիններիս կառավարման մոտեցումները
2. Ընտրելու ռիսկերի մոդելավորման սկզբունքները և չափելու կազմակերպությանն առնչվող
ռիսկերը
3. Սահմանելու տնտեսական կապիտալի գաղափարը, կապիտալի գնահատման ժամանակ
ռիսկերի

գնահատականները

և

կազմակերպական

միավորների

միջև

կապիտալի

բաշխման սկզբունքները

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Բացահայտելու և վերլուծելու կազմակերպությանն առնչվող ռիսկերը և ներկայացնել
համապատասխան ռազմավարություն վերջիններիս կառավարելու նպատակով,
2. Կիրառելու

ռիսկերի

գնահատման

մեթոդները

գնահատելու

(կանխատեսելու)

կազմակերպությանն առնչվող ռիսկերը (հնարավոր ռիսկերը),
3. Առաջարկելու

նոր

մոտեցումներ

ռիսկերի

կառավարման

արդյունավետությունը

բարձրացնելու նպատակով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. Վերլուծելու առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ,
2. Կիրառելու ունեցած գիտելիքները բնագավառին վերաբերող և հարող խնդիրները լուծելիս:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա2 նկարագրելու և դասակարգելու ֆինանսական ռիսկերը, մատնանշելու դրանց
գնահատման ու կառավարման սկզբունքները
Բ3 օգտագործելու հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, տնտեսաչափական, թվային և այլ մաթեմատիկական մեթոդներ առաջացող մոդելները
հետազոտելու համար
Բ5 մեկնաբանելու և հիմնավորելու ստացված արդյունքները, առաջարկելու կոնկրետ
մոտեցումներ պրակտիկ խնդիրների լուծման համար

Գ1

օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ աղբյուրներից,

Գ2

վերլուծելու բնագավառի առկա խնդիրները և առաջարկելու մոտեցումներ դրանց
լուծման համար

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսության

և

գործնական

կամ

սեմինար

պարապմունքների

վարում,

քննարկումների կազմակերպում
2. Հանձնարարված գրականության ընթերցում, մասնակցություն քննարկումներին, նախագծերի, ինքնուրույն կամ տնային աշխատանքների կատարում, խնդիրների լուծում,
ինքնուրույն հետազոտություն, խմբային աշխատանք, խնդրի լուծման սցենարների
կազմում, նախադեպերի վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ առավելագույն արժեքը 5 միավոր
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր քննություն՝ առավելագույն արժեքը 5 միավոր
3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր քննություն՝ առավելագույն արժեքը 10 միավոր

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

 Ռիսկերի կատեգորիաներ և ռիսկերի բացահայտում
 Ռիսկերի մոդելավորում և ռիսկերի ագրեգացիա
 Ռիսկերի գնահատում
 Ռիկսերի կառավարման գործիքներ և հմտություններ
 Կապիտալի կառավարում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Financial Enterprise Risk Management, Paul Sweeting, Cambridge University Press, 2011
2. Value-at-Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk, Philippe Jorion, 3 rd Edition,
McGraw Hill Professional, 2006
3. Modeling Tail Behavior

with Extreme Value Theory, Risk Management, Sept 2009

bhttp://www.soa.org/library/newsletters/risk-management-newsletter/2009/september/jrm-2009-

iss17.aspx/
4. SOA

Monograph-

A

New

Approach

to

Managing

Operational

Risk,

/http://www.soa.org/research/research-projects/risk-management/research-new-approach.aspx/
5. Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets, Jon Gregory, John
Wiley & Sons, 2011
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2. Ժամանակային շարքեր

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ, գործն. – 2ժ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Զարգացնել ուսանողների մասնագիտական կարողությունները՝ տրամադրելով խորացված
ուսուցում ժամանակային շարքրեի էկոնոմետրիկայի տարատեսակ մեթոդների և մոդլների
կիրառման վերաբերյալ:



Ուսանողներին ունակ դարձնել հաշվարկելու և կանխատեսելու մակրոտնտեսական
ժամանակային

շարքերի

մոդելները

օգտագործելով

ժամանակակից

էկոնոմետրիկ

մեթոդներ:


Ծանոթացնել ուսանողներին մասնագիտացված համակարգչային ծրագրերին և դրանց
կիրառությանը ժամանակային շարքերի էկոնոմետրիկ վերլուծությանը իրականացնելու
համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4. Ներկայացնելու մակրոտնտեսական ցուցանիշնրի էկոնոմետրիկ վերլուծության
մեթոդները և իրականացնել քանակական վերլուծություններ:
5. Կիրառելու ARMA մոդելները ժամանակային շարքերի վերլուծության համար և
օգտագործել այդ մեթոդները պրակտիկ աշխատանքում:
6. Բացատրելու VAR մեթոդների կիրառության սկզբունքները բազմաչափ ժամանակային
շարքերի վերլուծության համար, բացատրել ոչ ստացիոնար շարքերի հետ աշխատելու
սկզբունքները և կիրառել դրանց գնահատման մեթոդեները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կառուցելու ֆինանսական ակտիվների գնագոյացման մոդելներ
2. օգտագործելու հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, տնտեսաչափական, թվային և այլ մաթեմատիկական մեթոդներ առաջացող մոդելները
հետազոտելու համար
3. օգտագործելու մասնագիտական ծրագրային ապահովում (R լեզու, MS Excel,
MatLab փաթեթներ) ստացվող խնդիրները լուծելու համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտվելու

մասնագիտական

գրականությունից,

տեղեկատվության

այլ

աղբյուրներից,
2. վերլուծելու բնագավառի առկա խնդիրները և առաջարկելու մոտեցումներ դրանց
լուծման համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա5 ներկայացնելու ֆինանսական մոդելավորման ու վերլուծության հիմնական
սկզբունքները
Բ3 օգտագործելու հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, տնտեսաչափական, թվային և այլ մաթեմատիկական մեթոդներ առաջացող մոդելները հետազոտելու
համար
Բ4 օգտագործելու մասնագիտական ծրագրային ապահովում (R լեզու, MS Excel, MatLab
փաթեթներ) ստացվող խնդիրները լուծելու համար
Բ5

մեկնաբանելու և հիմնավորելու ստացված արդյունքները, առաջարկելու կոնկրետ
մոտեցումներ պրակտիկ խնդիրների լուծման համար

Գ1

օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ աղբյուրներից,

Գ2

վերլուծելու բնագավառի առկա խնդիրները և առաջարկելու մոտեցումներ դրանց
լուծման համար

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Դասախոսություն
2. Պրակտիկ աշխատանքներ, օգտագործելով համակարգչային ծրագրերը
3. Ինքնուրույն աշխատանք համակարգչային ծրագրերով և գրականության հետ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր տարբերակով: Հարցատոմսը պարունակում է երկու
հարց, մեկ համակարգչային խնդիր, առավելագույն գնահատականն է 5 միավորը
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն՝ ինքնուրույն աշխատանքի ներկայացում, գնահատվում է
աշխատանքի արդիականությունը, կիրառված մեթոդները և ներկայացման որակը,
առավելագույն գնահատականն է 5 միավորը
3. Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր տարբերակով, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

 AR պրոցեսի հատկությունները:
 ARMA (p,q) ավտոռեգրեսիոն-սողացող միջինի մոդելներ: Ավտոկորելյացիոն և մասնավոր
ավտոկորելյացիոն ֆունկցիաներ: ARMA (p,q) պրոցեսների գործակիցների գնահատում:
Ինֆորմացիոն չափանիշներ:
 Կանխատեսումը Բոքս-Ջենկինսի մոդելում:
 Ոչ ստացիոնար ժամանակային շարքեր:
 Միավոր արմատներ և կառուցվածքային տեղաշարժեր:
 Բաշխված լագերով ավտոռեգրեսիոն մոդելներ: Էկզոգենության գաղափարը:
 Վեկտորային ավտոռեգրեսիա: Ժամանակային շարքերի կոինտեգրում: Կոինտեգրացիոն
ռեգրեսիա:
 Բազմաչափ ժամանակային շարքեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. J. D. Hamilton, Time Series Analysis, Prinston, 1994
2. R.S. Tsay, Analysis of Financial Time Series, 2010
3. Магнус Я. Р. и др., Эконометрика, М., 2014
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2. Ծրագրավորման R լեզու և կիրառական

3. 6 ECTS կրեդիտ

վիճակագրություն
4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. - 2ժ, գործն. – 2ժ

6. 1-ին՝աշնանային

7. 2 ընթացիկ քննություն և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է ՝.

 սովորեցնել R ծրագրավորման լեզվի հիմունքները
 սովորեցնել վիճակագրական մոդելների իրագործումը R-ում
 սովորեցնել ֆինանսական տարբեր խնդիրների վիճակագրական մոդելավորումը և
դրանց լուծումը R-ով

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճանաչել R լեզվի հիմնական հրամանները
2. տարբեր ֆինանսական խնդիրների համար ընտրել համապատասխան վիճակագրական
մոդելները
3. նկարագրել վիճակագրական մոդելի լուծման ալգորիթմը R լեզվով

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կազմել ծրագրեր R լեզվով
2. կառուցել տարբեր ֆինանսական խնդիրների համար վիճակագրական մոդելներ
3. լուծել կոնկրետ ֆինանսական խնդիրներ R լեզվի օգնությամբ

գ.ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծել առկա խնդիրները, առաջարկել մաթեմատիկական մոդելներ, դրանց լուծման
եղանակներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

Բ3 օգտագործելու հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, տնտեսաչափական, թվային և այլ մաթեմատիկական մեթոդներ առաջացող մոդելները հետազոտելու
համար
Բ4 օգտագործելու մասնագիտական ծրագրային ապահովում (R լեզու, MS Excel, Python
փաթեթներ) ստացվող խնդիրները լուծելու համար
Բ5

մեկնաբանելու և հիմնավորելու ստացված արդյունքները, առաջարկելու կոնկրետ
մոտեցումներ պրակտիկ խնդիրների լուծման համար

Գ1

օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ աղբյուրներից,

Գ2

վերլուծելու բնագավառի առկա խնդիրները և առաջարկելու մոտեցումներ դրանց
լուծման համար

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Տեսական դասախոսություններ, գործնական աշխատանք համակարգիչներով
2. Անհատական ու թիմային հանձնարարականներ ուսանողներին
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է համակարգչի միջոցով` առավելագույն արժեքը
5 միավոր,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր` առավելագույն արժեքը 5 միավոր,
3. Եզրափակիչ քննություն, անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


Ծրագրավորման R լեզուն:



Հիմնական վիճակագրական մեծությունների մոդելավորումը R լեզվում:



Հիմնական վիճակագրական բաշխումների մոդելավորումը R լեզվում:



Պարամետրական և ոչպարամետրական ռեգրեսիա:



Ակտիվների գների և եկամտաբերությունների մոդելավորումը:



Բաժնեթղթերի պայուսակի եկամտաբերությունը, պորտֆելային անալիզ:



Շուկայի մոդելներ - CAPM և բետա գործակից, բազմագործոն (multifactor) մոդելներ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Michael J. Crawley, The R Book, Wiley, 2012

2. Larry Wasserman, All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference, Springer Texts in
Statistics, Springer, 2003
3. Stanley L. Sclove, A Course on Statistics for Finance, CRC Press, 2012
4. Michael J. Crawley, Statistics: An Introduction Using R, Wiley, 2014

«Ակտուարական մաթեմատիկա»
մագիստրոսական ծրագրի մասնագիր
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Ակտուարական մաթեմատիկա 056802.04.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Ֆինանսական մաթեմատիկայի մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2017/2018թթ. ուս տարի

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները

«Ակտուարական մաթեմատիկա» ծրագրով մագիստրատուրայի ընդունելությունը կազմակերպվում է ըստ ԵՊՀ
առկա
ուսուցմամբ
մագիստրատուրայի
ընդունելության
կանոնակարգի
(տե՛ս
http://documentation.ysu.am/category/կանոնակարգեր/):
ԵՊՀ մագիստրատուրա կարող են ընդունվել ՀՀ պետական և ըստ մասնագիտությունների հավատարմագրված
ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի կամ դիպլոմավորված
մասնագետի որակավորում ունեցող անձինք։ Օտարերկրյա բուհերի շրջանավարտների ընդունելությունը
մագիստրատուրա կատարվում է հարցազրույցի և ֆակուլտետի գիտական խորհրդի կարծիքի հիման վրա։

9. Ծրագրի նպատակները
ագրի նպատակն է ուսանողներին փոխանցել՝

ակտուարական հաշվարկների, մեթոդների և դրանց կիրառության շրջանակների
վերաբերյալ,
կյանքի

և

ոչ

կյանքի

ապահովագրության

հիմնախնդիրների,

մաթեմատիկական

մոդելների վերաբերյալ,
քանակական և վիճակագրական մեթոդների վերաբերյալ, որոնք հնարավորություն կտան

տնտեսության և նրա առանձին ճյուղերի, ընկերությունների գործունեության պլանավորման
և զարգացման համար իրականացնել կանխատեսումներ և վերլուծություններ:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
րագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
ներկայացնել ակտուարական մոդելավորման մեթոդները և ներդրումային գործունեության ակտուարական
ասպեկտները,
ձևակերպել ապահովագրության առանձնահատկությունները և հիմնախընդիրները, վերաապահովագրության
սկզբունքները,
ներկայացնել վիճակագրական

և

էկոնոմետրիկական

հիմնական

մեթոդներն ու մոդելները,

որոնք

օգտագործվում են տնտեսական վարքի կանխատեսումների և վերլուծությունների դեպքում հատկապես
անորոշության պարագայում,
բացատրել
միջազգային
գործարար
միջավայրում
ապահովագրական
գործունեության
առանձնահատկությունները,
նկարագրել ֆինանսական ակտիվների գնագոյացման, օպտիմալ պորտֆելների ընտրության, ֆինանսական
ռիսկերի գնահատման հիմնարար սկզբունքները և մեթոդները:
ործնական մասնագիտական կարողություններ
ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
համեմատել կենսաթոշակային տարբեր սխեմաներ, բացահայտել դրանց առավելություններն ու թերությունները,
մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդների և մոդելների միջոցով վերլուծել և գնահատել տնտեսական
իրավիճակը, կանխատեսել տնտեսության զարգացման հեռանկարները մակրո և միկրո մակարդակով,
գիտությանը հայտնի մեթոդներով գնահատել և բացահայտել ապահովագրության, վերաապահովագրության և
սնանկացման հետ կապված ռիսկերը և դրանց նվազեցման, կիսելու կամ կառավարելի դարձնելու
տարբերակները,
օգտագործել ֆինանսական ածանցյալները ակտուարական գործընթացում, մեկնաբանել կորպորատիվ
կառավարման առանձնահատկությունները, բացահայտել դրանց կիրառման հնարավորությունները,
օգտագործել մասնագիտական ծրագրային փաթեթներ (Matlab, Wolfram Mathematica, MS Excel) գործնական
խնդիրների լուծման նպատակով,
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
րագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
արունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ լուծումներ, ինչը հնարավորություն
կտա որոշումներ ընդունել անորոշության պարագայում,
աշխատել տվյալների մեծ բազաների հետ, դրանց օգնությամբ իրականացնել ազդեցությունների գնահատումներ,
վերլուծություններ և կանխատեսումներ,
շխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական աշխատանք:
օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել գիտական զեկուցումներ,
վարել գիտական բանավեճեր:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Ուսանողների առաջադիմությունը գնահատվելու է կազմակերպվող ընթացիկ ու եզրափակիչ
քննությունների, ստուգարքների, ինչպես նաև մագիստրոսական թեզի պաշտպանության հիման վրա:
Կազմակերպվող քննությունները, ըստ անհրաժեշտության, լինելու են բանավոր, գրավոր, կամ
համակարգչային։

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Շրջանավարտները կարող են աշխատել ՀՀ կենտրոնական բանկում, ՀՀ ֆինանսների
նախարարությունում, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունում, ֆինանսական
ինստիտուտներում, ապահովագրական ընկերություններում, առևտրային բանկերում, կենսաթոշակային
հիմնադրամներում, մասնավոր ընկերություններում: Կարող են աշխատել ակտուարի, մենեջերի,
ռիսկերի կառավարչի, տնտեսագետի, ֆինանսական և վիճակագրական վերլուծաբանի և այլ
պաշտոններում: Ցանկության դեպքում նրանք կարող են կրթությունը շարունակել արտասահմանյան
առաջնակարգ համալսարաններում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Տարբեր մոդուլների համար օգտագործվում են ժամանակակից դասագրքեր, հետազոտությունների
համար` armstat.am, cba.am, imf.com, worldbank.com կայքերի տեղեկատվությունները, ծրագրային
փաթեթներ, տարբեր ամսագրերի հոդվածներ:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
Ծրագիրը կազմվել է ՈԱՇ-ին /որակավորումների ազգային շրջանակ/ համապատասախան: Այն
մշակված է՝ հաշվի առնելով ամերիկյան բարձր վարկանիշ ունեցող ԲՈՒՀ-երի (Boston University,
Illinois State University, Florida-Atlantic University և այլ) համանուն մագիստրոսական ծրագրերը,
համադրելով դրանք Հայաստանում համապատասխան ոլորտի մասնագետների նկատմամբ
գործատուների կողմից ներկայացվող պահանջների հետ: Հաշվի է առնվել նաև ԵՊՀ տարբեր
ֆակուլտետների պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի առկա ներուժը, տեխնիկական
հնարավորությունները, ծրագրային փաթեթների, մասնագիտական գրականության հասանելիությունը,
ՀՀ կենտրոնական բանկից, ՀՀ ֆինանսների նախարարությունից, ՀՀ տնտեսական զարգացման և
ներդրումների նախարարությունից, առևտրային բանկերից, ապահովագրական ընկերություններից
մասնագետների ներգրավման հնարավորությունները:

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Դասընթացների ապահովագրության բաժինը դասավանդվում է ԵՊՀ ակտուարական մաթեմատիկայի
և ռիսկերի կառավարման ամբիոնի, ապահովագրական ընկերությունների, իսկ տնտեսագիտական
բաժինը՝ ԵՊՀ ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման ամբիոնի, ՀՀ ֆինանսների
նախարարության, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության մասնագետների
կողմից:

ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1 ներկայացնել ակտուարական մոդելավորման մեթոդները և

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

Բ1

ներդրումային գործունեության ակտուարական ասպեկտները
Ա2

ձևակերպել ապահովագրության առանձնահատկությունները և

համեմատել

կենսաթոշակային

տարբեր

սխեմաներ,

բացահայտել դրանց առավելություններն ու թերությունները
Բ2

հիմնախնդիրները, վերաապահովագրության սկզբունքները

մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդների և մոդելների
միջոցով վերլուծել և գնահատել տնտեսական իրավիճակը,
կանխատեսել տնտեսության զարգացման հեռանկարները
մակրո և միկրո մակարդակով

Ա3

Ա4

ներկայացնել
վիճակագրական
և
էկոնոմետրիկական Բ3
հիմնական մեթոդներն ու մոդելները, որոնք օգտագործվում են

գիտությանը հայտնի մեթոդներով գնահատել և բացահայտել
ապահովագրության, վերաապահովագրության և սնանկացման

տնտեսական վարքի կանխատեսումների և վերլուծությունների

հետ կապված ռիսկերը և դրանց նվազեցման, կիսելու կամ

դեպքում հատկապես անորոշության պարագայում

կառավարելի դարձնելու տարբերակները.

բացատրել միջազգային գործարար միջավայրում ապահովագրական գործունեության առանձնահատկությունները.

Բ4

օգտագործել ֆինանսական ածանցյալները ակտուարական
գործընթացում, մեկնաբանել կորպորատիվ կառավարման
առանձնահատկությունները, բացահայտել դրանց կիրառման

Ա5

նկարագրել

ֆինանսական

ակտիվների

գնագոյացման,

Բ5

օպտիմալ պորտֆելների ընտրության, ֆինանսական ռիսկերի
գնահատման հիմնարար սկզբունքները և մեթոդները:

հնարավորությունները
օգտագործել մասնագիտական ծրագրային փաթեթներ (Matlab,
Wolfram Mathematica, MS Excel) գործնական խնդիրների լուծման
նպատակով,

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի

պայմաններում Գ3
փնտրել ադեկվատ լուծումներ, ինչը հնարավորություն կտա

աշխատել
աշխատանքային
խմբերում,
հետազոտական և վերլուծական աշխատանք:

իրականացնել

որոշումներ ընդունել անորոշության պարագայում
Գ2

աշխատել տվյալների մեծ բազաների հետ, դրանց օգնությամբ
իրականացնել
ազդեցությունների
գնահատումներ,
վերլուծություններ և կանխատեսումներ

Գ4

օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝
օտարալեզու) պատրաստել գիտական զեկուցումներ, վարել
գիտական բանավեճեր:

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Օտար լեզու -1
Օտար լեզու -2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Ներդրումային պորտֆելի կառավարում
Տնտեսական աճի տեսություն
Ստոխաստիկ վերլուծություն ֆինանսներում
Ապահովագրական մաթեմատիկական մոդելներ
Մակրոտնտեսական պրոցեսների մոդելավորում
Միկրոտնտեսական պրոցեսների մոդելավորում
Ֆինանսական ռիսկերի գնահատում
Արդի տնտեսաչափություն
Մոդելների վրա հիմնված ֆիսկալ և մոնետար քաղաքականությունների վերլուծություն և կանխատեսում
Մակրոտնտեսաչափական վերլուծություն և կանկատեսում
Վերաապահովագրություն և սնանկացման տեսություն
Առողջության և սոցիալական ապահովագրություն
Ընդհանուր մեթեջմենթ և հաղորդակցման հմտություններ
Կյանքի ապահովագրության ակտուարական հաշիվներ և
մաթ. ժողովրդագրություն
Դրամավարկային տեսություն և քաղաքականություն
Տվյալների վերծանում
Ռիսկերի կառավարման պրակտիկան ֆինանսական
ինստիտուտներում
Կորպորատիվ ֆինանսներ
Նախագծի մենեջմենթ
Միջազգային ֆինանսներ

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1

Ա2

Ա3 Ա4

Ա5

Ա6

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4
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Ծրագրի դասընթացների նկարագրիչներ
1. 1603 /Մ01

2. Օտար լեզու-1

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. գործն.-4ժ.

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,
 խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
 ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
 զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
2. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել
մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
3. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
4. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և
ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է

համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի
(CEFR-ի) B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3. աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք,
Գ4. օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել
գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.
5.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Trappe T., Tullis G. Intelligent Business (Upper-intermediate). London: Pearson Longman, 2006.
Trappe T., Tullis G. Intelligent Business (Advanced). London: Pearson Longman, 2011.
Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader (Advanced). London: Pearson Longman, 2008.
Mascull B. Business Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
Johnson Ch. Market Leader/Banking and Finance. London: Pearson Education Limited, Longman,
2001.

6. Helm S. Market Leader/Accounting and Finance. London: Pearson Education Limited, Longman
2010.
7. Maier-Fairclough J., Butzphal G. Career Express Business English C1. Reading: Garnet education,
2012.
8. Master P. English Grammar and Technical Writing. US, 2004.
9. Linville L. K. Academic Skills Achievement Program. Boston: IRWIN Mirror Press, 1994.
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2. Օտար լեզու-2

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/ շաբ.

5. գործն.-2ժ.

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
 ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
 ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
 ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան
(B2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան

2. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր
խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3. աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք,
Գ4. օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել
գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,

2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
15. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման
միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Philips D. Longman Preparation Course for the TOEFL IBT, Longman, 2007.
2.
Rogers B. The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation, Thomson, 2007.
3.
Boston Educational Services – Official ITEP Preparation Guide, Create Space Independent
Publishing Platform, 2014.
4.
ETS – The Official Guide to the TOEFL Testing, McGraw-Hill Education, 2012.
5.
Cullen P. The Official Cambridge Guide to IELTS, Cambridge English, 2014.
6.
Kaplan – IELTS Premier, Kaplan Publishing, 2016.
7.
Hashemi L., Thomas B. Cambridge English IELTS Trainer. Cambridge: Cambridge University
Press, 2011.
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2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ մասնագիտության մեջ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործն. -2ժ.

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 3 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակը՝
Դասընթացը նվիրված է MATHEMATICA փաթեթի ուսումնասիրմանը: Ներառում է թվերի,
փոփոխականների և հիմնական ֆունկցիաների իմացությունը և դրանց գրության կերպը:
Ներկայացվում են հիմնական օպերատորները: Կատարվում է հաշվողական խնդիրների
լուծում փաթեթի կիրառմամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



ընտրել MATHEMATICA համակարգը խնդիրներ լուծելիս,
ընտրել համապատասխան օպերատորները կոնկրետ դասի խնդիրը լուծելիս:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



լուծել մաթեմատիկական տարբեր խնդիրներ կիրառելով MATHEMATICA համակարգը,
գրել ծրագրեր խնդիրների թվային լուծումները ստանալու համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

Բ5. օգտագործել մասնագիտական ծրագրային փաթեթներ (Matlab, Wolfram Mathematica, MS
Excel) գործնական խնդիրների լուծման նպատակով,
Գ2. աշխատել տվյալների մեծ բազաների հետ, դրանց օգնությամբ իրականացնել
ազդեցությունների գնահատումներ, վերլուծություններ և կանխատեսումներ,
Գ3. աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ,
 գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 թվերի, փոփոխականների, ֆունկցիաների և օպերատորների գրությունը,
 զանգվածների տրման եղանակները,
 սիմվոլային հաշվարկներ, թվային հաշվարկներ, տվյալների տեսանելիացում (տարբեր
տիպի գրաֆիկների ներկայացում),
 գծային և ոչ գծային հավասարումների լուծումը,
 գծային համակարգերի լուծումը,
 ֆունկցիաների մոտարկումը,
 դիֆերենցիալ հավասարումների լուծումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. В.П. Дьяконов. Mathematica 5/6/7: полное руководство.- М.: ДМК Пресс, 2009.
2. B.F. Torrence, E.A. Torrence. The Student's Introduction to MATHEMATICA.- Oxford Publ.,
2009.
3. Marek Capinski,Tomasz Zastawniak. Mathematics for Finance: An Introduction to Financial
Engineering,- Springer, 2003
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2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-1, գործն.-1

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տրամադրել.
 Հետազոտությունների պլանավորման և մշակման

հետ կապված

մասնագիտական

հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ:
 Ժամանակակից

փորձագիտական

մեթոդների

ուսումնասիրության

համակարգերի

ծառայությունների նախագծման, մշակման մեթոդների և համակարգերի համեմատական
գնահատման ունակություն:
 Ինքնուրույն հետազոտություն կատարելու համար պահանջվող կարողություններ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու

ժամանակակից

հետազոտությունների

կատարման

հիմնական

սկզբունքները և հայեցակարգերը (մասնավորապես ֆինանսական վերլուծությունների
օրինակով),
գիտական

պարզաբանելու
հետազոտության

հետազոտությունների
կառավարման

հիմնական

համակարգերի,

սկզբունքները,

պլանավորման

և

կազմակերպման կառավարման ուսումնասիրությունների մեթոդները, նկարագրելու
հետազոտությունների իրականացման մեթոդները,
2. բացատրելու հետազոտական կառավարման համակարգերի արդյունավետության որոշման
ժամանակակից մոտեցումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

օգտագործելու տարատեսակ հետազոտություններ կատարելու գործիքներ և
գործընթացներ, մշակելու հետազոտությունների պլանների ընթացակարգային և
մեթոդական
հետազոտական
սխեմատիկ
կառավարման
համակարգեր,
(մասնավորապես ֆինանսական վերլուծությունների օրինակով), անելու առաջարկներ
տրված հետազոտությունների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ,
կիրառելու հետազոտության արդյունքների վերլուծության որակական ու քանակական
մեթոդները, կատարելու հետազոտությունների արդյունավետության վերլուծություն,
ամփոփ և մանրամասն ներկայացնելու կատարված հետազոտությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, վերլուծելու առկա խնդիրները և
գնահատելու

դրանց

լուծման

համար

անհրաժեշտ

ռեսուրսները,

արդյունավետ

պլանավորելու ժամանակն ու այլ ռեսուրսները, պատրաստելու գիտական զեկուցումներ,
ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վերլուծելու փաստերը և անելու
հիմնավորված հետևություններ, ստեղծագործաբար կիրառելու ունեցած գիտելիքները և
առաջ քաշելու նորերը։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1․ներկայացնել վիճակագրական և էկոնոմետրիկական

հիմնական

մեթոդներն

ու

մոդելները, որոնք օգտագործվում են տնտեսական վարքի կանխատեսումների և
վերլուծությունների դեպքում հատկապես անորոշության պարագայում,
Բ2․ մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդների և մոդելների միջոցով վերլուծել և
գնահատել

տնտեսական

իրավիճակը,

կանխատեսել

տնտեսության

զարգացման

հեռանկարները մակրո և միկրո մակարդակով,
Գ1․շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ լուծումներ,
ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության պարագայում,
Գ3․աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք,
Գ4. օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել

գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Հետազոտությունների
բնութագիրը,
մեթոդաբանությունը,

հիմնախնդիրները,

նպատակները:
 Ընթացակարգային և մեթոդական հետազոտական կառավարման համակարգեր:
 Հետազոտության մեթոդների կառավարման համակարգեր:
 Հետազոտությունների պլանավորում և կազմակերպում:
 Աստիճանաբար և փուլերով հետազոտությունների կառավարման համակարգեր:
 Հետազոտությունների ներկայացում և վերլուծություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ‘‘Qualitative Methods in Business Research’’ Paivi Ericsson & Anne Kovalainen
2. ‘‘Planning, Designing and Reporting Research’’ F. W. Struwig, G.B. Stead
3. ‘‘Research Methods in Management’’ Geoff Lancaster
4. ‘‘Financial Reporting & Analysis’’ Charles H. Gibson
5. ‘‘Financial Analysis with Microsoft Excel’’ seventh edition, Timothy R. Mayes
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2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 1ժ, գործն. – 1ժ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ծանոթացնել ուսանողներին ֆինանսական ռիսկերի գնահատման, պորտֆելի կառուցման և
ակտիվների գների գնահատման ընդհանուր մեթոդներին:
 Զարգացնելու
ուսանողների
մասնագիտական
կարողությունները՝
նախնական

ուսուցում

ներդրումային

պորտֆելների

և

տրամադրելով

ռիսկերի

կառավարման

սկզբունքների վերաբերյալ:
 Ծանոթացնել ուսանողներին մասնագիտացված համակարգչային ծրագրերով
պորտֆելների կառուցման և ռիսկերի կառավարման գործընթացներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել գործիքների և պորտֆելների գների և ռիսկայնության գնահատման
մեթոդները, ձևակերպել ֆինանսական շուկաներում ծագող ռիսկերի կառավարման

սկզբունքները, նկարագրել ածանցյալ գործիքների կիրառման սկզբունքները
ֆինանսական ռիսկերի հեջավորման գործընթացներում և կարողանալ հաշվարկել այդ
գործիքների գները շուկայական տարբեր իրավիճակներում, կիրառել պորտֆելների
կառուցման

մեթոդները

պրակտիկ

խնդիրներ

լուծելու

համար,

օգտագործելով

մասնագիտացված համակարգչային ծրագրեր:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կառուցել ֆինանսական ակտիվների գնագոյացման մոդելներ,
2. օգտագործել հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, տնտեսաչափական,
թվային և այլ մաթեմատիկական մեթոդներ առաջացող մոդելները հետազոտելու համար,
օգտագործել մասնագիտական ծրագրային ապահովում (R լեզու, MS Excel, MatLab
փաթեթներ) ստացվող խնդիրները լուծելու համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտվել մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ աղբյուրներից,
վերլուծել բնագավառի առկա խնդիրները և առաջարկելու մոտեցումներ դրանց լուծման
համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1․ներկայացնել

ակտուարական

մոդելավորման

մեթոդները

գործունեության ակտուարական ասպեկտները,
Ա3․ներկայացնել վիճակագրական և էկոնոմետրիկական

և

ներդրումային

հիմնական

մեթոդներն

ու

մոդելները, որոնք օգտագործվում են տնտեսական վարքի կանխատեսումների և
վերլուծությունների դեպքում հատկապես անորոշության պարագայում,
Ա5.

նկարագրել

ֆինանսական

ակտիվների

ընտրության,

ֆինանսական

ռիսկերի

գնագոյացման,

գնահատման

օպտիմալ

հիմնարար

պորտֆելների

սկզբունքները

և

մեթոդները,
Բ2․մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդների և մոդելների միջոցով վերլուծել և
գնահատել

տնտեսական

իրավիճակը,

կանխատեսել

տնտեսության

զարգացման

հեռանկարները մակրո և միկրո մակարդակով,
Բ4․օգտագործել ֆինանսական ածանցյալները ակտուարական գործընթացում, մեկնաբանել
կորպորատիվ

կառավարման

առանձնահատկությունները,

բացահայտել

դրանց

կիրառման հնարավորությունները,
Գ2․

աշխատել տվյալների մեծ բազաների հետ, դրանց օգնությամբ իրականացնել
ազդեցությունների գնահատումներ, վերլուծություններ և կանխատեսումներ,

Գ3․աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն:
2. Պրակտիկ աշխատանքներ, օգտագործելով համակարգչային ծրագրերը:
3.

Ինքնուրույն
աշխատանք`
ուսումնասիրություն:

համակարգչային

ծրագրերով

և

գրականության

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ակտիվների եկամտաբերությունը և ռիսկայնությունը:
 Երկու ակտիվով պորտֆելի ռիսկայնությունը և եկամտաբերությունը:
 Բազմաթիվ ակտիվներով պորտֆելներ:
 Օպտիմալ պորտֆելի ընտրությունը:
 Կապիտալի շուկաների հավասարակշռությունը և արդյունավետությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. F.K.Reilly,K.C. Brown ‘’Investment Analysis & Portfolio Management’’ Mason, USA, 10th edition
2. E.J. Elton, M.J. Gruber, S.J. Brown, W.N. Goetzmann ‘‘Modern Portfolio Theory and Investment
Analysis’’ 6th edition
3. У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, Дж.В. Бейли ‘‘Инвестиции’’ Москва, Инфра –М. 2004
4. Hull, John ‘‘Options, Futures and other derivatives’’ 9th edition, Pearson, 2014
1. 0110/Մ06

2. Ներդրումային պորտֆելի կառավարում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 1ժ, գործն. – 1ժ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Զարգացնելու
ուսանողների
մասնագիտական
կարողությունները՝
տրամադրելով
խորացված ուսուցում ներդրումային պորտֆելների տարատեսակների և դրանց
կառավարման սկզբունքների վերաբերյալ:
 Ուսանողներին ունակ դարձնել կառուցելու

ներդրումային

օպտիմալ

պորտֆելներ,

իրականացնելու պորտֆելների հետ կապված ռիսկերի գնահատման, մշտադիտարկման և
կառավարման գործընթացները:
 Ծանոթացնել ուսանողներին մասնագիտացված համակարգչային ծրագրերով ներդրումային
պորտֆելների կառուցման և կառավարման գործընթացներին, օգտագործելով շուկայական
ռիսկերի գնահատման տարբեր մաթեմատիկական մեթոդներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել ներդրումային պորտֆելի կառուցման և կառավարման սկզբունքները և
հայեցակարգերը, ձևակերպել գլոբալ և լոկալ ֆինանսական շուկաների հիմնախնդիրները և
այդ շուկաներում ծագող ռիսկերի տարատեսակները, կիրառել Մարկովիցի տեսության վրա
հիմնված մեթոդները պորտֆելների կառուցման խնդիրները լուծելու համար, բացատրել
պորտֆելների կառավարման արդյունավետությունը գնահատող տարբեր ցուցանիշների
օգտագործման առանձնահատկությունները,
2. բացատրել
ածանցյալ
գործիքների
օգտագործման

սկզբունքները

ներդրումային

պորտֆելների կառուցման մեջ և կառուցել ածանցյալ գործիքներից բաղկացած պորտֆելներ,
կիրառել գծային ֆակտորային մոդելները և բացատրել մակրոտնտեսական ցուցանիշների
օգտագործոմը ներդրումային պորտֆելների կառուցման համար, բացատրել կապիտալի

շուկաների հավասարակշռության և արդյունավետության սկզբունքները
ազդեցությունը ներդրումային օպտիմալ պորտֆելների կառուցման համար:

և

դրանց

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կառուցել ֆինանսական ակտիվների գնագոյացման մոդելներ, օգտագործել հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, տնտեսաչափական, թվային և այլ մաթեմատիկական մեթոդներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտվել մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ աղբյուրներից, վերլուծել
բնագավառի առկա խնդիրները և առաջարկել մոտեցումներ դրանց լուծման համար

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1․ներկայացնել
ակտուարական
մոդելավորման

մեթոդները

և

ներդրումային

գործունեության ակտուարական ասպեկտները,
Ա3․ներկայացնել

վիճակագրական

և

էկոնոմետրիկական

հիմնական

մեթոդներն

ու

մոդելները, որոնք օգտագործվում են տնտեսական վարքի կանխատեսումների և
վերլուծությունների դեպքում հատկապես անորոշության պարագայում,
Ա5.

նկարագրել

ֆինանսական

ակտիվների

ընտրության,
մեթոդները,

ֆինանսական

ռիսկերի

գնագոյացման,

գնահատման

օպտիմալ

հիմնարար

պորտֆելների

սկզբունքները

և

Բ2․մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդների և մոդելների միջոցով վերլուծել և
գնահատել տնտեսական իրավիճակը, կանխատեսել տնտեսության զարգացման
հեռանկարները մակրո և միկրո մակարդակով,
Բ4․օգտագործել ֆինանսական ածանցյալները ակտուարական գործընթացում, մեկնաբանել
կորպորատիվ կառավարման առանձնահատկությունները,
կիրառման հնարավորությունները,
Գ2.

աշխատել

տվյալների

մեծ

բազաների

հետ,

դրանց

բացահայտել

օգնությամբ

դրանց

իրականացնել

ազդեցությունների գնահատումներ, վերլուծություններ և կանխատեսումներ,
Գ3․աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն:
2. Պրակտիկ աշխատանքներ, օգտագործելով համակարգչային ծրագրերը:
3. Ինքնուրույն աշխատանք` համակարգչային ծրագրերով և գրականության
ուսումնասիրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց է

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Մարկովիցի տեսությունը: Օպտիմալ պորտֆելի ընտրությունը:
 Հոմոգեն սպասումներ և շուկայական պորտֆելներ: Օպտիմալ պորտֆելի ընտրությունը
առանց ռիսկի ակտիվների դեպքում: Օպտիմալ պորտֆելի ընտրությունը հավելյալ
սահմանափակումների դեպքում:
 Պորտֆելների կառուցման գործոնային մոդելներ:
 Ածանցյալ գործիքների կիրառումը ներդրումային պորտֆելների կառուցման համար:
 Կապիտալի շուկաների հավասարակշռությունը հոմոգեն սպասումների դեպքում և CAPM:
Կապիտալի շուկաների հավասարակշռությունը և արդյունավետությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. F.K.Reilly,K.C. Brown ‘‘Investment Analysis & PortfolioManagement’’ Mason, USA, 10th edition,
2. E.J. Elton, M.J. Gruber, S.J. Brown, W.N. Goetzmann ‘‘Modern Portfolio Theory and Investment
Analysis’’ 6th edition
3. У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, Дж.В. Бейли ‘‘Инвестиции’’ Москва, Инфра-М, 2004
4. Hull, John, ‘‘Options, Futures and Other Derivatives’’ 9th edition, Pearson, 2014
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2. Տնտեսական աճի տեսություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2 ժ.

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ծանոթացնել ուսանողներին երկարաժամկետ տնտեսական աճի ժամանակակից
տեսություններին:
 Սովորեցնել
նոր հմտություններ` տվյալ սպեցիֆիկացիային համապատասխան
մոդելավորման գործիքների կիրառման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանելու

երկարաժամկետ

տնտեսական

աճը

պայմանավորող

հիմնական

և

երկրորդային գործոնները, ներկայացնելու տնտեսական աճի բազային տեսությունները,
բնութագրելու այն գործոնները, որոնք պատճառ են հանդիսանում երկրների միջև
եկամուտների հսկայական տարբերությունների համար,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տնտեսական աճի մոդելների հիման վրա իրականացնելու կիրառական վերլուծություններ,
2. բացահայտելու

Հայաստանի

տնտեսության զարգացմանը

նպաստող

(խոչընդոտող)

կարևոր գործոնները, գնահատելու տնտեսական աճի տարբեր տեսությունների ուժեղ և
թույլ կողմերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծելու նախորդ ժամանակահատվածում ՀՀ տնտեսական աճը պայմանավորող
հիմնական գործոնները, որոշելու տնտեսության երկարաժամկետ աճի ապահովման
համար անհրաժեշտ հիմնական գործիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. ձևակերպել ապահովագրության առանձնահատկությունները և հիմնախնդիրները,
վերաապահովագրության սկզբունքները,
Ա3. ներկայացնել վիճակագրական և էկոնոմետրիկական հիմնական մեթոդներն ու
մոդելները, որոնք օգտագործվում են տնտեսական վարքի կանխատեսումների և
վերլուծությունների դեպքում հատկապես անորոշության պարագայում,
Բ1․

համեմատել

կենսաթոշակային

տարբեր

սխեմաներ,

բացահայտել

դրանց

առավելություններն ու թերությունները,
Բ2. գիտությանը հայտնի մեթոդներով գնահատել և բացահայտել ապահովագրության, վերաապահովագրության և սնանկացման հետ կապված ռիսկերը և դրանց նվազեցման, կիսելու
կամ կառավարելի դարձնելու տարբերակները,
Գ1․ շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ լուծումներ,
ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության պարագայում,
Գ4. օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել
գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասավանդման ընթացքում դասախոսը վարում է դասախոսություն և կազմակերպում է
խմբային աշխատանք:
2. Ուսումնասության ընթացքում ուսանողը ընթերցում է հանձնարարված գրականությունը,
խնդիրներ է լուծում, վերլուծում է նախադեպերը և ինքնուրույն աշխատանք է կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Էկզոգեն խնայողության նորմով տնտեսական աճի մոդելները:
 Սպառողի օպտիմալ վարքագծով տնտեսական աճի մոդելները:
 Համատեղ գոյակցող սերունդների մոդելները:
 Մարդկային կապիտալը և տնտեսական աճը:
 Էնդոգեն աճի առաջին սերնդի մոդելները:
 Գիտելիքի կուտակման մոդելները:
 Ապրանքների աճող բազմազանությունը և Ռոմերի մոդելը:
 Տնտեսական աճի քաղաքատնտեսագիտական մոդելները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Barro R. and Sala -I- Martin X. “Economic Growth” 2-nd edition, MIT Press, 2003
2. Acemoglu D. “Introduction to Modern Economic Growth” Princeton University Press, 2009
3. Romer D. “Advanced Macroeconomics”, McGraw-Hill, 2008
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4. 4 ժամ/շաբ.

2. Ստոխաստիկ վերլուծություն ֆինանսներում
5. դաս. – 2ժ, գործն.- 2ժ.

3. 6 ECTS
կրեդիտ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է.
Սովորեցնել.
 հավանականային մոդելավորման հիմնական սկզբունքները ֆինանսական շուկաներում,
ռիսկից զերծ` մարտինգալային, հավանականային չափերի կառուցման, մարտինգալային
(ոչ արբիտրաժային) գնահատման տեսությունը,
 բարդ ֆինանսական գործիքների գնագոյացման և հեջավորման դասական մոդելները,
տեսության հիմքում ընկած, ստոխաստիկ հաշվի տարրերը` ստոխաստիկ պրոցեսներ,
ինտեգրալներ, դիֆերենցիալ հավասարումներ,
 ածանցյալների գնահատումը ստոխաստիկ անալիզի մեթոդներով, ածանցյալ գործիքների
գնային բնութագրիչների (հունական տառեր` Greeks) մոդելավորումը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել

և

մեկնաբանել

ֆիլտրված

հավանականային

տարածությունների

ինֆորմացիայի, ստոխաստիկ հաշվի հիմնական սկզբունքների,
ֆինանսական

գործիքների

մարտինգալային

գնահատման,

և

չափի փոփոխման,

ածանցյալ

գործիքների

հեջավորման մոդելների, օպցիոնների գնահատման անալիտիկ և հավանականային
մեթոդների,
տոկոսադրույքների
ստոխաստիկ
մոդելավորման,
հեջավորման
ստրատեգիաների մասին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կառուցել

հավանականային

տարածությունների

ֆիլտրացիաներ,

մարտինգալային

հավանականային չափեր՝ դասական տեսության շրջանակներում,
2. նկարագրել ակտիվների գների պրոցեսներ և հաշվել բնութագրիչները, նկարագրել
հեջավորման պորտֆելների կառուցման սկզբունքները, գնահատականներ կառուցել
եվրոպական օպցիոնների համար, դուրս բերել օպցիոնների հիմնական բնութագրիչները
(Greeks), դուրս բերել ամերիկյան օպցիոնների գնահատման բանաձևեր,
3. իրականացնել ստոխաստիկ տոկոսադրույքների մոդելավորում, դասական տեսության
շրջանակներում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. գնահատել ֆինանսական ակտիվների, պորտֆելների, ածանցյալ գործիքների գների
էվոլյուցիան, պորտֆելային ստրատեգիաներ առաջարկել դրանց ռիսկերի հեջավորման
համար, կիրառել ունեցած գիտելիքները ավելի բարդ պատահական պրոցեսների
կիրառման դեպքում,
2. մոտեցումներ առաջարկել բարդ ֆինանսական գործիքների հեջավորման և գնահատման
համար:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա3. ներկայացնել վիճակագրական և էկոնոմետրիկական հիմնական մեթոդներն ու
մոդելները, որոնք օգտագործվում են տնտեսական վարքի կանխատեսումների և
վերլուծությունների դեպքում հատկապես անորոշության պարագայում,
Ա5.

նկարագրել

ֆինանսական

ակտիվների

ընտրության,

ֆինանսական

ռիսկերի

գնագոյացման,

գնահատման

օպտիմալ

հիմնարար

պորտֆելների

սկզբունքները

և

մեթոդները,
Բ2. մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդների և մոդելների միջոցով վերլուծել և
գնահատել

տնտեսական

իրավիճակը,

կանխատեսել

տնտեսության

զարգացման

հեռանկարները մակրո և միկրո մակարդակով,
Բ4. օգտագործել ֆինանսական ածանցյալները ակտուարական գործընթացում, մեկնաբանել
կորպորատիվ

կառավարման

առանձնահատկությունները,

բացահայտել

դրանց

կիրառման հնարավորությունները,
Գ1. շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ լուծումներ,
ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության պարագայում,
Գ2․աշխատել տվյալների մեծ բազաների հետ, դրանց օգնությամբ իրականացնել
ազդեցությունների գնահատումներ, վերլուծություններ և կանխատեսումներ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
3. Տեսական դասախոսություններ:
4. Գործնական խնդիրների ուսումնասիրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր` առավելագույն արժեքը 4 միավոր,
գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր` առավելագույն արժեքը 4 միավոր,
գնահատման քայլը՝ 0.5 միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն, անց է կացվում բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
  -հանրահաշիվներ, հավանականային չափ: Լեբեգի ինտեգրալը, հատկությունները: Մաթ.
սպասում, հատկությունները: Պատահական մեծությունների և ինտեգրալների զուգամիտությունը:
 Չափի փոփոխում: Չափերի էկվիվալենտությունը: Ռադոն-Նիկոդիմի ածանցյալ: ՌադոնՆիկոդիմի թեորեմը: Պայմանական մաթ. սպասում:
 Մարտինգալ, մարկովյան պրոցես, բրոունյան շարժում, քառակուսային վարիացիա:
 Իտոյի ինտեգրալ: Իտո-Դյոբլինի բանաձևը: Իտոյի պրոցես: Իտո-Դյոբլինի բանաձևը Իտոյի
պրոցեսի համար:
 Ընդհանրացված երկրաչափական բրոունյան շարժումը և Վասիչեկի մոդելը:
 Պորտֆելի արժեքի և բաժնետոմսի գնի դիֆերենցիալը: Բլեք-Շոուլզ-Մերթոնի հավասարումը
և լուծումը:
 Հունական տառեր

(The

Greeks):

Դելտա-չեզոք

պորտֆելը:

Ինքնաֆինանսավորման

պայմանը: «Ակնթարթային չեզոք» հեջավորում:
 Ռադոն-Նիկոդիմի ածանցյալ պրոցեսը: Գիրսանովի թեորեմը: Ածանցյալ գործիքների
գնահատման ռիսկ-նեյտրալ բանաձևերը: Հեջավորումը մեկ բաժնետոմսով:
 Արբիտրաժ, Գնագոյացման հիմնական թեորեմները: Դիվիդենտ վճարող ակտիվներ:
 Կանգառի պահեր: Կանգնեցված պրոցես: Անվերջ ամերիկյան փութ օպցիոն:
 Վերջավոր ժամանակով ամերիկյան փութ օպցիոն, անալիտիկ և հավանականային
վերլուծությունը: Ամերիկյան քոլ օպցիոն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. S.Shreve “Stochastic Calculus for Finance”, vol. 2, 2004
2. Ширяев А.Н. “Основы стохастической финансовой математики” том 1 и 2. 1998
3. Schoutens W. “Levy Processes in Finance”, 2003
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2. Ապահովագրական մաթեմատիկական մոդելներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս․- 2 ժ․

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել ապահովագրական մաթեմատիկական մոդելներին, ինչպես նաև

քանակական մեթոդների միջոցով ապահովագրական խնդիրների լուծման սկզբունքներին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

ներկայացնել կյանքի ապահովագրության մոդելներ, լուսաբանել դրանց առանձնահատկությունները,
տարբերակել մահացության ինտենսիվության կանխատեսման ստոխաստիկ մոդելները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կառուցել մոդելներ և համակարգչային ծրագրերի միջոցով կատարել կանխատեսումներ,
նկարագրել մահացության ինտենսիվության պարամետրական և ոչ պարամետրական
գրադացիայի մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1․ներկայացնել
ակտուարական
մոդելավորման
մեթոդները
և

ներդրումային

գործունեության ակտուարական ասպեկտները,
Ա2․ձևակերպել ապահովագրության առանձնահատկությունները
վերաապահովագրության սկզբունքները,

և

Բ1․

բացահայտել

համեմատել

կենսաթոշակային

տարբեր

սխեմաներ,

հիմնախնդիրները,
դրանց

առավելություններն ու թերությունները,
Բ3․գիտությանը հայտնի մեթոդներով գնահատել և բացահայտել ապահովագրության,
վերաապահովագրության և սնանկացման հետ կապված ռիսկերը և դրանց նվազեցման,
կիսելու կամ կառավարելի դարձնելու տարբերակները.
Գ2․

աշխատել տվյալների մեծ բազաների հետ, դրանց օգնությամբ իրականացնել

ազդեցությունների գնահատումներ, վերլուծություններ և կանխատեսումներ,
Գ3․աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասավանդման ընթացքում դասախոսը վարում է դասախոսություն և կազմակերպում է
խմբային աշխատանք:
2. Ուսումնասության ընթացքում ուսանողը ընթերցում է հանձնարարված գրականությունը,
խնդիրներ է լուծում, վերլուծում է նախադեպերը և ինքնուրույն աշխատանք է կատարում
վիճակագրական տվյալների հետ համակարգչային փաթեթներով։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Գոյատևման ֆունկցիայի պարամետրական և ոչ պարամետրական

գնահատման

մեթոդները։
 Անհամասեռությունը մահացության մոդելներում։
 Մահացության կանխատեսման մեթոդները։
 Մահացության կանխատեսման ստոխաստիկ մոդելներ։
 Կյանքի միջին տևողության կանխատեսման մոդելները։

 Երկարակեցության ռիսկի կառավարումը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Pitacco, E. at al. “Modelling Longevity Dynamics for Pensions and Annuity Business”, Oxford
University Press, 2009
2. Stevenson, M. “An introduction to survival analysis”, EpiCentre, IVABS, Massey University, 2007
3. Konstantopoulos, T. “Notes on Survival Models”, School of Mathematical and Computer Sciences,

Heriot-Watt University, 2006
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2. Մակրոտնտեսական պրոցեսների մոդելավորում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2 ժ․

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին տալ այնպիսի գիտելիքներ, որ կարողանան կառուցել մակրոնտեսական
մոդելներ, դրանց օգնությամբ ի վիճակի լինեն իրականացնելու վերլուծություններ ու
կանխատեսումներ։ Մեծ տեղ է հատկացված մակրոտնտեսական տարբեր հիմնախնդիրների
մեկնաբանության նպատակով կառուցված նորդասական և նորքեյնսյան մոդելներին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանելու մակրոտնտեսագիտական վերլուծություններ իրականավնելու նպատակով
կառուցված մոդելների միկրոտնտեսագիտական հիմքերը/եթե այդպիսիք կան/, կամ
էմպիրիկ հիմքերը/վերջիններիս բացակայության դեպքում/,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գնահատելու կիրառական մոդելների տարբեր սպեցիֆիկացիաների առավելություններն ու
թերությունները, դրանց կիրառման շրջանակները՝ ժամանակից և խնդրի նպատակից
կախված,
2. կառուցելու էմպիրիկ մոդելներ և դրանց հիման վրա իրականացնելու մակրոտնտեսական
տարբեր ցուցանիշների կանխատեսումներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. մաթեմատիկական, վիճակագրական մեթոդների միջոցով գնահատելու երկրի
մակրոտնտես-ական իրավիճակը։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3․ներկայացնել

վիճակագրական

և

էկոնոմետրիկական

հիմնական

մեթոդներն

ու

մոդելները, որոնք օգտագործվում են տնտեսական վարքի կանխատեսումների և
վերլուծությունների դեպքում հատկապես անորոշության պարագայում,
Ա4․բացատրել միջազգային գործարար միջավայրում ապահովագրական գործունեության
առանձնահատկությունները,
Բ2․ մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդների և մոդելների միջոցով վերլուծել և
գնահատել

տնտեսական

իրավիճակը,

կանխատեսել

տնտեսության

զարգացման

հեռանկարները մակրո և միկրո մակարդակով,
Գ1․ շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ լուծումներ,
ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության պարագայում,
Գ2․աշխատել տվյալների մեծ բազաների հետ, դրանց օգնությամբ իրականացնել
ազդեցությունների գնահատումներ, վերլուծություններ և կանխատեսումներ,
Գ3․աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասավանդման ընթացքում դասախոսը վարում է դասախոսություն և կազմակերպում է
խմբային աշխատանք:
2. Ուսումնասության ընթացքում ուսանողը ընթերցում է հանձնարարված գրականությունը,
խնդիրներ է լուծում, վերլուծում է նախադեպերը և ինքնուրույն աշխատանք է կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Վարիացիոն հաշիվը, մաքսիմումի սկզբունքը։
 Միջժամանակային բյուջետային սահմանափակում, Էյլերի հավասարումը:
 Դինամիկ ծրագրման խնդիրը։:
 Սպառողական վարքի և ներդրումների մոդելավորում:
 Իրական փոխանակային կուրսեր, փոքր երկրի մոդելը:
 Պետական պարտքի մոդելավորում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Fabio-Cesare Bagliano, Giuseppe Betola “Models for Dynamic Macroeconomics” Oxford University
Press, 2004
2. Michael Wichens”Macroeconomic Theory: A Dynamic General Equilibrium Approach” Princeton
University Press, 2008
3. Romer D. “Advanced Macroeconomics”, McGraw-Hill, 2008
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2. Միկրոտնտեսագիտական պրոցեսների մոդելավորում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2 ժ.

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել միկրոտնտեսագիտության երկրորդ մակարդակի հիմնական
բաժիններին, ինչպես նաև ատոմիստական և ազդեցություններով տնտեսությունների ու
կոլեկտիվ որոշումների բաժիններին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետելու միկրոտնտեսական
գործիքակազմին,

խորացված

վերլուծություններ

իրականացնելու

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. վերլուծելու առանձին անհատների և ֆիրմաների տնտեսական վարքագիծը,
2. կառուցելու էմպիրիկ մոդելներ և հիմնավորելու տարբեր տեսությունների կողմից
առաջարկվող հիմնական մոտեցումները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. զարգացնել իր գիտելիքները՝ աշխատելով մասնավոր ընկերություններում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3․ներկայացնել վիճակագրական և էկոնոմետրիկական հիմնական մեթոդներն

ու

մոդելները, որոնք օգտագործվում են տնտեսական վարքի կանխատեսումների և
վերլուծությունների դեպքում հատկապես անորոշության պարագայում,
Բ2․մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդների և մոդելների միջոցով վերլուծել և
գնահատել տնտեսական իրավիճակը, կանխատեսել տնտեսության զարգացման
հեռանկարները մակրո և միկրո մակարդակով,
Գ1․շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ լուծումներ,
ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության պարագայում,
Գ2․աշխատել

տվյալների

մեծ

բազաների

հետ,

դրանց

օգնությամբ

իրականացնել

ազդեցությունների գնահատումներ, վերլուծություններ և կանխատեսումներ,
Գ3․աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական

աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասավանդման ընթացքում դասախոսը վարում է դասախոսություն և կազմակերպում է
խմբային աշխատանք:
2. Ուսումնասության ընթացքում ուսանողը ընթերցում է հանձնարարված գրականությունը,
խնդիրներ է լուծում, վերլուծում է նախադեպերը և ինքնուրույն աշխատանք է կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Հիմնական հասկացությունները: Նախընտրություններ և ընտրություն:
 Սպառման տեսություն:
 Արտադրություն:
 Օպտիմումի տեսություն:
 Մրցակցային հավասարակշռություն:
 Ոչ կատարյալ մրցակցություն և խաղային իրավիճակներ:
 Ատոմիստական էկոնոմիկա:
 Անորոշություն:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Маленво Э.' Лекции по микроэкономическому анализу', М.-1981
2. Коуэлл Ф. “Микроэкономика”, Дело, 2011
3. Varian H.”Microeconomic Analysis”, New York,London,1992
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2. Ֆինանսական ռիսկերի գնահատում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2 ժ․

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Զարգացնելու ուսանողների մասնագիտական կարողությունները՝ խորացնելով
ֆինանսական ռիսկերի գնահատման և կառավարման գաղափարների վերաբերյալ նրանց
գիտելիքները:

 Ուսանողի մոտ ձևավորել պատկերացում վերջին տարիներին ինտենսիվ զարգացող ֆինանսական ոլորտի ժամանակակից վիճակի մասին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ֆինանսական ռիսկերի կառավարման հիմնական դրույթների տեսական
հիմունքները, պարզաբանելու ֆինանսական ռիսկերի կառավարման առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնական խնդիրներ լուծել ռիսկերի կառավարման և ֆինանսական նախագծերի
այլընտրանքային վերլուծության վերաբերյալ,
2. մշակելու ֆինանսական ռիսկերի գնահատման գործնական մոդելներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծելու տարբեր ռիսկային իրավիճակները, արդյունավետ կերպով պլանավորելու
կառավարման գործընթացները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1․ ներկայացնել ակտուարական մոդելավորման մեթոդները և ներդրումային
գործունեության ակտուարական ասպեկտները,
Ա3․

ներկայացնել վիճակագրական և էկոնոմետրիկական հիմնական մեթոդներն ու

մոդելները, որոնք օգտագործվում են տնտեսական վարքի կանխատեսումների և
վերլուծությունների դեպքում հատկապես անորոշության պարագայում,
Ա5. նկարագրել ֆինանսական ակտիվների գնագոյացման, օպտիմալ պորտֆելների
ընտրության,

ֆինանսական

ռիսկերի

գնահատման

հիմնարար

սկզբունքները

և

մեթոդները,
Բ2․ մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդների և մոդելների միջոցով վերլուծել և
գնահատել տնտեսական իրավիճակը, կանխատեսել տնտեսության զարգացման
հեռանկարները մակրո և միկրո մակարդակով,
Բ3․ գիտությանը հայտնի մեթոդներով գնահատել և բացահայտել ապահովագրության,
վերաապահովագրության և սնանկացման հետ կապված ռիսկերը և դրանց նվազեցման,
կիսելու կամ կառավարելի դարձնելու տարբերակները,
Բ5. օգտագործել մասնագիտական ծրագրային փաթեթներ (Matlab, Wolfram Mathematica, MS
Excel) գործնական խնդիրների լուծման նպատակով,
Գ1․ շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ լուծումներ,
ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության պարագայում,
Գ3․ աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասավանդման ընթացքում դասախոսը վարում է դասախոսություն, կազմակերպում է
խմբային աշխատանք:
2. Ուսումնասության ընթացքում ուսանողը ընթերցում է հանձնարարված գրականությունը,
խնդիրներ է լուծում, վերլուծում է նախադեպերը և ինքնուրույն աշխատանք է կատարում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ռիսկերի դասակարգումը:
 Միջինի և կովարիացիայի կայուն և ընտրանքային գնահատական:
 VaR սահմանումը և գնահատման մոտեցումները:
 VaR գնահատման մոդելներ:
 Էքստրեմալ արժեքների տեսության կիրառությունը մեծ կորուստների գնահատման
ժամանակ սթրես-թեսթավորում:
 Ռիսկի բյուջետավորում:
 Կոպուլաների կիրառությունը ռիսկերի կառավարման մեջ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Alexander C. ‘‘Market Risk Analysis, Volume IV, Value-at-Risk Models’’ John Wiley & Sons Ltd,
England, 2008
2 Tapiero C. ‘‘Risk and Financial Management, Mathematical and Computational Methods’’ John
Wiley & Sons Ltd, England, 2004
3․Bluhm Ch., Overbeck L, Wagner Ch. ‘‘Introduction to Credit Risk Modeling’’ Taylor & Francis
Group, LLC, 2010
4. Saunders A., Cornett M. M. ‘‘Financial Institutions Management, A Risk Management Approach’’
New York, NY, 2008
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2. Արդի տնտեսաչափություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս․-2ժ., գործն․- 2ժ,

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Զարգացնել ուսանողների մասնագիտական կարողությունները` տրամադրելով խորացված
ուսուցում արդի էկոնոմետրիկայի բնագավառում, տալ խորը տեսական և գործնական հենք
ֆինանսների, մակրոտնտեսագիտության և միկրոտնտեսագիտության հիմնախնդիրները
մեկնաբանելու և վերլուծելու համար։

 Զարգացնել ուսանողների հմտությունները ժամանակակից էկոնոմետրիկ մեթոդները
սոցիալական գիտությունների պրակտիկայում կիրառելու համար։
 Ուսանողներին ունակ դարձնել փորձարկելու և գնահատելու տնտեսագիտական
մոդելները` օգտագործելով արդի էկոնոմետրիկայի վերլուծության հետազոտական
մեթոդները և վերլուծության ձևերը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

սահմանել վարկածներ և ձևակերպել մաթեմատիկական մոդելը,

2. հասկանալ մաթեմատիկական և էկոնոմետրիկ մոդելների միջև փոխկապվածությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գնահատել մակրոտնտեսական, միկրոտնտեսական,
ցուցանիշների միջև քանակական կախվածությունը,

ֆինանսական

և

բինարային

2. քանակապես գնահատել տնտեսական երևույթները տարածության և ժամանակի միջև,
3. թեստավորել հաստատուն և փոփոխական էֆեկտներով մոդելները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. ներկայացնել
գիտահետազոտական
աշխատանքի արդյունքները,
2. վերլուծել

արդի

խնդիրները

և

աշխատանքների

գնահատել

դրանց

արդյունքները,

լուծման

համար

կիրառել
անհրաժեշտ

հնարավորությունները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3․ներկայացնել վիճակագրական և էկոնոմետրիկական հիմնական մեթոդներն

ու

մոդելները, որոնք օգտագործվում են տնտեսական վարքի կանխատեսումների և
վերլուծությունների դեպքում հատկապես անորոշության պարագայում,
Բ2․մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդների և մոդելների միջոցով վերլուծել և
գնահատել տնտեսական իրավիճակը, կանխատեսել
հեռանկարները մակրո և միկրո մակարդակով,

տնտեսության

զարգացման

Բ5. օգտագործել մասնագիտական ծրագրային փաթեթներ (Matlab, Wolfram Mathematica, MS
Excel) գործնական խնդիրների լուծման նպատակով,
Գ2․աշխատել տվյալների մեծ բազաների հետ, դրանց օգնությամբ իրականացնել
ազդեցությունների գնահատումներ, վերլուծություններ և կանխատեսումներ,
Գ3․աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն, գործնական և սեմինար պարապմունքներ։
2. Խնդիրների լուծում համակարգչով, գիտական քննարկումներ։
3. Ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Առավելագույն ճշմարտանմանության գնահատման եղանակը

և

սպեցիֆիկացիայի

թեստերը:
 Սահմանափակ կախյալ փոփոխականներով մոդելներ:
 Մոմենտների գնահատման ընդհանրացված եղանակը:
 Բայեսյան էկոնոմետրիկա:
 Պանելային տվյալների վրա հիմնված մոդելներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Verbeek M.” A Guide to Modern Econometrics”, 4-th edition, 2012
2. Koop G., “Introduction to Econometrics”. 2008
3. Heij C., Boer P., Franses P., H., Kloek T., “Econometric Methods with Applications in Business and

Economics”, 2004
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2. Մոդելների վրա հիմնված ֆիսկալ և մոնետար քաղաքակա- 3. 6 ECTS
նությունների վերլուծություն և կանխատեսում
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2 ժ․, գործն. – 2 ժ.

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին
տալ
այնպիսի
մակրոտնտեսաչափական

գիտելիքներ,

որ

կարողանան

կառուցել

մոդելներ, որոնց օգնությամբ ի վիճակի լինեն իրականացնելու

վերլուծություններ ու կանխատեսումներ, ինչը քաղաքականություն իրականացնողներին
հնարավորություն է տալիս մշակել ֆիսկալ և դրամական քաղաքականությունների սցենարներ
և գնահատել դրանց հետևանքները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանելու մակրոտնտեսագիտական վերլուծություններ իրականացնելու նպատակով
կառուցված մոդելների տեսական կամ էմպիրիկ հիմքերը,
2.

ներկայացնելու

ֆիսկալ

և

մոնետար

քաղաքականությունների

փոխանցումային

մեխանիզմների ուղղությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.գնահատելու կիրառական մոդելների տարբեր սպեցիֆիկացիաների առավելություններն ու
թերությունները, դրանց կիրառման շրջանակները՝ ժամանակից և խնդրի նպատակից
կախված,
4.կառուցելու էմպիրիկ մոդելներ և դրանց հիման վրա իրականացնելու կանխատեսումներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. մաթեմատիկական, վիճակագրական մեթոդների միջոցով գնահատելու երկրի
մակրոտնտեսական իրավիճակը։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3․ներկայացնել

վիճակագրական

և

էկոնոմետրիկական

հիմնական

մեթոդներն

ու

մոդելները, որոնք օգտագործվում են տնտեսական վարքի կանխատեսումների և
վերլուծությունների դեպքում հատկապես անորոշության պարագայում,
Ա4․բացատրել միջազգային գործարար միջավայրում ապահովագրական գործունեության
առանձնահատկությունները,
Բ2․ մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդների և մոդելների միջոցով վերլուծել և
գնահատել

տնտեսական

իրավիճակը,

կանխատեսել

տնտեսության

զարգացման

հեռանկարները մակրո և միկրո մակարդակով,
Գ1․ շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ լուծումներ,
ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության պարագայում,
Գ2․աշխատել տվյալների մեծ բազաների հետ, դրանց օգնությամբ իրականացնել
ազդեցությունների գնահատումներ, վերլուծություններ և կանխատեսումներ,
Գ3․աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասավանդման ընթացքում դասախոսը վարում է դասախոսություն և կազմակերպում է
խմբային աշխատանք:
Ուսումնասության ընթացքում ուսանողը ընթերցում է հանձնարարված գրականությունը,
խնդիրներ է լուծում, վերլուծում է նախադեպերը և ինքնուրույն աշխատանք է կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ֆիսկալ քաղաքականության կառուցվածքը և փոխանցումային մեխանիզմները:
Դրամական քաղաքականության կառուցվածքը և փոխանցումային մեխանիզմները:
Քաղաքականության նպատակների և հիմնական մակրոտնտեսական տրենդերի
համատեղումը,
Երկարաժամկետ տրենդերի և ճեղքերի գնահատումը,
Կարճաժամկետ կանխատեսումներ,
Միջինժամկետ կանխատեսումներ,
Այլընտրանքային կանխատեսումների սցենարներ, ռիսկի վերլուծություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Fabio-Cesare Bagliano, Giuseppe Betola “Models for Dynamic Macroeconomics” Oxford
University Press, 2004
Michael Wichens”Macroeconomic Theory: A Dynamic General Equilibrium Approach” Princeton
University Press, 2008
Gali J. “Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle”, Princeton University Press, 2008
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2. Մակրոտնտեսաչափական վերլուծություն և
կանխատեսում

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2 ժ․, գործն. – 2 ժ.

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ՝ գնահատելու մակրոտնտեսաչափական
մոդելները, որոնք օգտագործվում են կենտրոնական բանկերի, տնտեսական ոլորտի
նախարարությունների, գիտհետազոտական կազմակերպությունների կողմից՝ տնտեսական
քաղաքականության համակարգված վերլուծություններ և կանխատեսումներ իրականացնելու
նպատակով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանելու մակրոտնտեսագիտական վերլուծություններ իրականացնելու նպատակով
կառուցված մոդելների տեսական կամ էմպիրիկ հիմքերը,
2 գնահատելու մակրոտնտեսչափական մոդելները և դրանց հիման վրա իրականացնելու
կանխատեսումներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. գնահատելու կիրառական մոդելների տարբեր սպեցիֆիկացիաների առավելություններն ու
թերությունները, դրանց կիրառման շրջանակները՝ ժամանակից և խնդրի նպատակից կախված,
կառուցելու էմպիրիկ մոդելներ և դրանց հիման վրա իրականացնելու կանխատեսումներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. մաթեմատիկական, վիճակագրական մեթոդների միջոցով գնահատելու երկրի
մակրոտնտեսական իրավիճակը։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3․ներկայացնել վիճակագրական և էկոնոմետրիկական հիմնական մեթոդներն ու մոդելները,
որոնք օգտագործվում են տնտեսական վարքի կանխատեսումների և վերլուծությունների
դեպքում հատկապես անորոշության պարագայում,
Ա4․բացատրել միջազգային գործարար միջավայրում ապահովագրական գործունեության
առանձնահատկությունները,
Բ2․ մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդների և մոդելների միջոցով վերլուծել և
գնահատել տնտեսական իրավիճակը, կանխատեսել տնտեսության զարգացման
հեռանկարները մակրո և միկրո մակարդակով,
Գ1․ շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ լուծումներ,
ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության պարագայում,
Գ2․աշխատել տվյալների մեծ բազաների հետ, դրանց օգնությամբ իրականացնել
ազդեցությունների գնահատումներ, վերլուծություններ և կանխատեսումներ,
Գ3․աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասավանդման ընթացքում դասախոսը վարում է դասախոսություն և կազմակերպում է
խմբային աշխատանք:
Ուսումնասության ընթացքում ուսանողը ընթերցում է հանձնարարված գրականությունը,
խնդիրներ է լուծում, վերլուծում է նախադեպերը և ինքնուրույն աշխատանք է կատարում:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բայեսյան մեթոդները էկոնոմետրիկայում,
Գրենջեր-Սիմսի պատճառականությունը,
Իմպուլսային արձագանքի ֆունկցիաներ,
Var մոդելներ,
Կառուցվածքային Var մոդելներ,
Ֆիլտրերի օգտագործումը. Հոդրիք-Պրեսքոթի, Կալմանի, մասնիկների,
Ոչ գծային ժամանակային շարքեր
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
5.
Fabio-Cesare Bagliano, Giuseppe Betola “Models for Dynamic Macroeconomics” Oxford
University Press, 2004
6.
Michael Wichens”Macroeconomic Theory: A Dynamic General Equilibrium Approach”
Princeton University Press, 2008
7.
Gali J. “Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle”, Princeton University Press, 2008
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2. Ընդհանուր մենեջմենթ և հաղորդակցության
հմտություններ

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
8․Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողին

3. 6 ECTS
կրեդիտ

5. դաս․-2ժ, գործն․-2ժ․
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

ծանոթացնել

մասնագիտական

հաղորդակցմանը,

գիտելիքներ

և

հմտություններ փոխանցել վերբալ և ոչ վերբալ հաղորդակցության վերաբերյալ:
 Գիտելիքներ տալ մենեջմենթի ժամանակակից մեթոդների և գործիքակազմի վերաբերյալ:
Ավանդաբար

կառավարման

նպատակը

եղել

է

մարդկանց

գործողությունների

վերահսկումն ու սահմանափակումը: Սակայն ներկայումս մենեջերներից պահանջվում է
այնպիսի փոփոխությունների իրականացում, որոնք կարող են ուղղորդել աշխատողների
ստեղծագործ գործունեությունը անհրաժեշտ հունով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կտիրապետի հաղորդակցման որոշ հմտությունների,
2. ունակ

կլինի

լուսաբանել

ժամանակակից մենեջերների

դերը,

նրանց

հիմնական

ֆունկցիաները և գործունեության ոլորտները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. արձագանքել արագ փոփոխվող արտաքին միջավայրի մարտահրավերներին,
2. քանակապես գնահատել տնտեսական երևույթները տարածության և ժամանակի մեջ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. պատշաճ կերպով հաղորդակցվել իր կազմակերպությունում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. Ա3․
ներկայացնել վիճակագրական և էկոնոմետրիկական հիմնական մեթոդներն ու մոդելները,
որոնք օգտագործվում են տնտեսական վարքի կանխատեսումների և վերլուծությունների
դեպքում հատկապես անորոշության պարագայում,
Բ2․մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդների և մոդելների միջոցով վերլուծել և
գնահատել

տնտեսական

իրավիճակը,

կանխատեսել

տնտեսության

զարգացման

հեռանկարները մակրո և միկրո մակարդակով,
Գ1․շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ լուծումներ,
ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության պարագայում,
Գ3․աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն, գործնական և սեմինար պարապմունքներ։
2. Խնդիրների լուծում համակարգչով, գիտական քննարկումներ։

3. Ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Հաղորդակցման գործընթացը:
 Հաղորդակցման փուլերը:
 Վերբալ և ոչ վերբալ հաղորդակցություն:
 Հաղորդակցության կապուղիները:
 Հաղորդակցման տեխնոլոգիան:
 Կոնֆլիկների տեսակները և հաղթահարման ուղիները:
 էթիկան և սոցիալական պատասխանատվությունը:
 Նորարարական մենեջմենթը անկայուն ժամանակներում:
 Կառավարչական մտածողության զարգացումը:
 Նպատակադրումը և պլանավորումը
 Ստրատեգիայի ձևակերպումը և իրականացումը:
 Լիդերություն:
 Մոտիվացում:
 Թիմային աշխատանք:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. J. Pearce, R. Robinson ‘‘ Strategic Management” 7th edition, 2000
2. Hill, Jones “Strategic Management:Integrated Approach” 6th edition, 1998
3. Шим Джей К., Сигел Джоэл Г. ''Финансовый менеджмент'' М., 1996
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2. Կյանքի ապահովագրության ակտուարական հաշիվներ և
մաթ. ժողովրդագրություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս․- 2 ժամ., գործն. – 2ժ.

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակներն են.
 Ուսանողին
ծանոթացնել
կյանքի
ապահովագրության
և
համակարգերում օգտագործվող ակտուարական արդի մեթոդներին։

կենսաթոշակային

 Ուսանողին ծանոթացնել ժողովրդագրության հիմնական մաթեմատիկական մոդելներին,
ինչպես նաև ներկայացնել տվյալ ոլորտի իրական խնդիրները:
 Ներկայացնել խմբային ապահովագրության մոդելները։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․նկարագրել կյանքի ապահովագրության մոդելները և անուիտետային սխեմաները՝ ինչպես
անհատական, այնպես էլ խմբային պայմանագրերի դեպքում, սահմանել կյանքի ապահո-

վագրության
մեջ
կիրառվող
պահուստները,
ապահովագրավճարի բաղկացուցիչները,

ներկայացնել

համախառն

2․ներկայացնել մեկ և մի քանի անձանց կյանքի տևողության մոդելավորման տեսության,
մահացության ցուցանիշների գնահատման հիմնական արդյունքները,
3. լուսաբանել ճյուղավորվող պրոցեսների կիրառությունները՝ տոհմի (ազգաբնակչության)
վերասերման պրոցեսները կառավարելու համար,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1․հաշվել կյանքի ապահովագրության պայմանագրի ապահովագրավճարը և պահանջվող
պահուստի

մեծությունը,

վերլուծել

ապահովագրական

պայմանագրերի

դրամական

հոսքերը և հաշվել շահույթի մեծությունը,
2. վերլուծել մեկ (երկու) սեռով ժողովրդագրական մոդելների միջոցով երկրի բնակչության
վերարտադրման միտումները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1․կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1․ներկայացնել
ակտուարական
մոդելավորման
մեթոդները
և
ներդրումային
գործունեության ակտուարական ասպեկտները,
Ա2․ձևակերպել ապահովագրության առանձնահատկությունները
վերաապահովագրության սկզբունքները,

և

հիմնախնդիրները,

Ա4․բացատրել միջազգային գործարար միջավայրում ապահովագրական գործունեության
առանձնահատկությունները,
Բ1․համեմատել
կենսաթոշակային
տարբեր
սխեմաներ,
բացահայտել
դրանց
առավելություններն ու թերությունները,
Բ3․գիտությանը հայտնի մեթոդներով գնահատել և բացահայտել ապահովագրության,
վերաապահովագրության և սնանկացման հետ կապված ռիսկերը և դրանց նվազեցման,
կիսելու կամ կառավարելի դարձնելու տարբերակները,
Գ1․շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ լուծումներ,
ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության պարագայում,
Գ3․աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք,
Գ4. օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել
գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասավանդման ընթացքում դասախոսը վարում է դասախոսություն, կազմակերպում է
խմբային աշխատանք:
2. Ուսումնասության ընթացքում ուսանողը ընթերցում է հանձնարարված գրականությունը,
խնդիրներ է լուծում, վերլուծում է նախադեպերը և ինքնուրույն աշխատանք է կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ֆինանսական պարտավորությունների համարժեքության սկզբունքը ապահովագրական
պայմանագրերում։
 Ապահովագրավճարի սահմանման մեթոդներ ։
 Պահուստների հաշվարկը կյանքի ապահովագրությունում։
 Ապահովագրական պայմանագրերի դրամական հոսքերի վերլուծություն և շահույթի
հաշվարկ։
 Համատեղ ապահովագրություն։

 Կենսաթոշակային մոդելներ։
 Կյանքի տևողության մոդելներ (Մեյկհամի, Պերկսի, Վեյբուլի, Պոլարդ-Հելիգմանի):
 Պոպուլյացիաների տեսության հիմունքները:
 Վերասերման ժողովրդագրական մոդելներ։ Վերասերման հավանականություն։
 Միգրացիոն պրոցեսների մոդելավորում։ Միգրացիոն հոսքերի հաշվարկային բանաձևեր։
 Մեկ սեռով բնակչության վերարտադրության ժողովրդագրական մոդելներ:

 Երկու սեռով բնակչության վերարտադրության ժողովրդագրական մոդելներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․Dickson David C.M. “Actuarial Mathematics of Life Contingent Risks”, Cambrige University Press,
2009
2․Бауэрс, Н. и др. ”Актуарная Математика” Москва, 2001
3․Фалин Г.И. “Математические основы теории страхования жизни и пенсионных схем” Москва,
2002
4. Староверов О.В., “Азы математической демографии” М., Наука, 1997 г
5. M. Ianelli, M. Martcheva, F.M. Milner, “Gender Structured Population Modeling” SIAM, 2005
6. N. Keyfitz, J.A.Beekman, “Demography through Problems” Springer Verlag New York Inc., 1984
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2. Դրամավարկային տեսություն և քաղաքականություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

6. 2 ժամ/շաբ.

7. դաս. – 2 ժ,

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ընկալելի դարձնել իրական և մոնետար գործոնների փոխազդեցության
հանգամանքը:

Քննարկվող

մոդելները

հանդիսանում

են

դրամական

վերլուծության

անկյունաքարը: Մոդելները կարող են օգտագործվել նաև էմպիրիկ հետազոտությունների
նպատակով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու

դրամական

տնտեսագիտության

արդի

հիմնական

մոդելներն

ու

տեսությունները, լուսաբանելու դրամական քաղաքականության հիմնարար սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կիրառելու դրամական քաղաքականության մշակման և իրագործման ժամանակ
օգտագործվող գործիքները, կառուցելու էմպիրիկ մոդելներ և վերլուծելու դրամական
քաղաքականության տարբեր սցենարների ազդեցություններն ու հետևանքները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. իրականացնելու քաղաքականության մշակմանն ուղղված թիմային աշխատանք
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3․ներկայացնել վիճակագրական և էկոնոմետրիկական հիմնական մեթոդներն

ու

մոդելները, որոնք օգտագործվում են տնտեսական վարքի կանխատեսումների և
վերլուծությունների դեպքում հատկապես անորոշության պարագայում,
Ա4․բացատրել միջազգային գործարար միջավայրում ապահովագրական գործունեության
առանձնահատկությունները,
Ա5.

նկարագրել

ֆինանսական

ակտիվների

ընտրության,

ֆինանսական

ռիսկերի

գնագոյացման,

գնահատման

օպտիմալ

հիմնարար

պորտֆելների

սկզբունքները

և

մեթոդները:
Բ2․ մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդների և մոդելների միջոցով վերլուծել և
գնահատել տնտեսական իրավիճակը, կանխատեսել տնտեսության զարգացման
հեռանկարները մակրո և միկրո մակարդակով,
Գ1․ շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ լուծումներ,
ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության պարագայում,
Գ3․աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասավանդման ընթացքում դասախոսը վարում է դասախոսություն, կազմակերպում է
խմբային աշխատանք:
2. Ուսումնասության ընթացքում ուսանողը ընթերցում է հանձնարարված գրականությունը,
խնդիրներ է լուծում, վերլուծում է նախադեպերը և ինքնուրույն աշխատանք է կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ինֆլյացիան, փողի աճը և տոկոսադրույքները:
 Փողն օգտակարության ֆունկցիայում, Մաք-Կալումի մոդելը:


Քլովերի մոդելը:



Փողն իբրև խնայողության միջոց, Դայմոնդ-Սամուելսոնի մոդելը:



Օպտիմալ հարկում և սենյորաժ:



Ցածր ինֆլյացիոն քաղաքականության դինամիկ անհամապատասխանությունը:



Ինֆլյացիայի նպատակադրումը:



Տոկոսադրույքի կանոնները:



Դրամավարկային քաղաքականության գործառնական ընթացակարգերը:



Պահուստների շուկայի վերլուծությունը։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Карл Уолш ''Монетарная теория и политика'' Москва, Дело, 2014
2. Jordi Gali “Monetary Policy, Inflation and the Business Cycle” Princeton University Press, 2008
3. Michael Woodford “Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy” Princeton

University Press, 2003
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2. Տվյալների վերծանում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2 ժ.

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել մեծածավալ տվյալների ձեռքբերման, մշակման և վերլուծության
մեթոդներին,
ուսանողին սովորեցնել վիճակագրական <<առ>> (R) ծրագիրը և վերջինիս միջոցով
ապահովագրական տվյալների վերծանումը,
ուսանողին տրամադրել ապահովագրական ոլորտում վիճակագրական, մեքենայական
ուսուցման և բիզնես մոդելների օգտագործման կիրառական գիտելիքներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
պարզաբանելու տվյալների վերլուծության համար օգտագործվող հիմնական մոդելների
տարբերությունները, ձևակերպելու մեքենայական ուսուցման մոդելները և դրանց
կիրառությունը ապահովագրությունում, ընտրելու տվյալների ուսումնասիրության համար
լավագույն

մոդելը,

ներկայացնելու

որոշումների

առանձնահատկությունները,
նկարագրելու նեյրոնային ցանցերի հիմնական մոդելները,

կայացման

ծառերի

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. իրականացնելու տվյալների ձեռքբերում, վերլուծություն և մշակում,
4. օգտագործելու վիճակագրական <<առ>> (R) ծրագիրը ապահովագրական տվյալների
ուսումնասիրության և վերլուծության համար, օգտագործելու տվյալների վերծանման
մոդելները տարբեր բնագավառներում, ընտրելու կանխատեսման և խմբավորման
անալիզի համար լավագույն մոդելները, կիրառելու մեքենայական ուսուցման և
վիճակագրական մոդելները ապահովագրական ոլորտում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5. լուծելու կանխատեսման և խմբավորման խնդիրներ, վերլուծելու փաստերը և անելու
հիմնա-վորված հետևություններ, օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ
աղբյուրներից:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3․ներկայացնել վիճակագրական և էկոնոմետրիկական հիմնական մեթոդներն ու
մոդելները, որոնք օգտագործվում են տնտեսական վարքի կանխատեսումների և
վերլուծությունների դեպքում հատկապես անորոշության պարագայում,
Բ2․մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդների և մոդելների միջոցով վերլուծել և
գնահատել տնտեսական իրավիճակը, կանխատեսել տնտեսության
զարգացման հեռանկարները մակրո և միկրո մակարդակով,
Բ5. օգտագործել մասնագիտական ծրագրային փաթեթներ (Matlab, Wolfram Mathematica,
MS Excel) գործնական խնդիրների լուծման նպատակով,
Գ2․աշխատել տվյալների
մեծ
իրականացնել ազդեցությունների
կանխատեսումներ։

բազաների
հետ,
գնահատումներ,

դրանց օգնությամբ
վերլուծություններ

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասավանդման ընթացքում դասախոսը վարում է դասախոսություն, կազմակերպում է
խմբային աշխատանք:
Ուսումնասության ընթացքում ուսանողը ընթերցում է հանձնարարված գրականությունը,
խնդիրներ է լուծում, վերլուծում է նախադեպերը և ինքնուրույն աշխատանք է կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն, տվյալների վերլուծություն առարկան, ծանոթություն <<առ>> (R) ծրագրի
հետ:
Կանխատեսվողվերլուծություն-վերահսկվող ուսուցում
(supervised
learning),
նկարագրական վերլուծություն-չվերահսկվող ուսուցում (unsupervised learning):
Լոգիստիկ ռեգրեսիա:
Մեծածավալ տվյալների վերլուծություն, չափից շատ ուսուցում (overfitting), թեստերի և

և

թրեյնինգների համար նախատեսված տվյալներ:
k-ամենամոտ անդամի
ալգորիթմ
(k-Nearest
Neighbor
պարզ Բայեսյան դասակարգիչ (the naive Bayes classifier):
Խմբավորման անալիզ (cluster analysis):
Որոշումների կայացման ծառեր:

Algorithm),

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
G. Shmueli, P. C. Bruce, N. R. Patel. “Data Mining for Business Analytics” WILEY, 2016.
G. James, D. Witten, T. Hastie and R. Tibshirani. “An Introduction to Statistical Learning: with
Applications in R” Springer, 2013.
Daniel T. Larose, “Discovering Knowledge in Data: An Introduction in Data Mining” WILEY,
2014

2. Ռիսկերի կառավարման պրակտիկան ֆինանսական

3. 3 ECTS

ինստիտուտներում

կրեդիտ

1. 0110/Մ20
8. 2 ժամ/շաբ.

9. դաս. – 2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Զարգացնելու ուսանողների

մասնագիտական

կարողությունները՝

խորացնելով

ֆինանսական ռիսկերի գնահատման և կառավարման գաղափարների վերաբերյալ նրանց
գիտելիքները:
 Զարգացնելու ուսանողների հմտությունները՝ ֆինանսական ինստիտուտներում առկա
կառավարման խնդիրները խորությամբ պատկերացնելու, դրանք չափելու, վերլուծելու,
գնահատելու, ինչպես նաև մոնիթորինգի մեխանիզմները օպտիմալ կիրառելու նպատակով:
 Ուսանողներին ունակ դարձնել փորձարկելու տարբեր կազմակերպություններում
ֆինանսական ռիսկերի վերաբերյալ իրենց ուսուցանվող գործնական գիտելիքները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ֆինանսական ռիսկերի կառավարման հիմնական դրույթների տեսական
հիմունքները, պարզաբանելու ֆինանսական ռիսկերի կառավարման առանձնահատկությունները բորսաներում, ընտրելու համապատասխան ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ
ֆինանսական ռիսկերի կառավարման համար,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կիրառելու ֆինանսական ինստիտուտներում հետազոտություն անցկացնելու համար
անհրաժեշտ վերլուծության մեթոդները, ֆինանսական կառույցներում իրականացնել
ռիսկերի կառավարման գործընթացի արդյունավետության վերլուծություն,

2. գործնական խնդիրներ լուծել ռիսկերի կառավարման և ֆինանսական նախագծերի
այլընտրանքային
գնահատման

վերլուծության

գործնական

վերաբերյալ,

մոդելներ,

որոնք

մշակելու

ֆինանսական

կհամապատասխանեն

ռիսկերի

յուրաքանչյուր

ֆինանսական ինստիտուտին,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծելու տարբեր ռիսկային իրավիճակները, արդյունավետ կերպով պլանավորելու
ֆինանսական ինստիտուտներում իրականացվող կառավարման գործընթացները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. գիտությանը հայտնի մեթոդներով ճանաչել և գնահատել ռիսկերը, բացահայտել ռիսկերի
կառավարման հիմնական սկզբունքները,
Ա2․ձևակերպել ապահովագրության առանձնահատկությունները և հիմնախնդիրները,
վերաապահովագրության սկզբունքները,
Ա5.

նկարագրել

ֆինանսական

ակտիվների

գնագոյացման,

օպտիմալ

պորտֆելների

ընտրության, ֆինանսական ռիսկերի գնահատման հիմնարար սկզբունքները և
մեթոդները,
Բ2. ողջ տնտեսության զարգացման, ֆինանսական ինստիտուտների և կազմակերպությունների, առանձին նախագծերի տեսանկյունից, արդի մեթոդների կիրառմամբ,
կանխատեսելի և կառավարելի դարձնել ռիսկերը,
Բ3․գիտությանը հայտնի մեթոդներով գնահատել և բացահայտել ապահովագրության,
վերաապահովագրության և սնանկացման հետ կապված ռիսկերը և դրանց նվազեցման,
կիսելու կամ կառավարելի դարձնելու տարբերակները,
Բ5. օգտագործել մասնագիտական ծրագրային փաթեթներ (Matlab, Wolfram Mathematica, MS
Excel) գործնական խնդիրների լուծման նպատակով,
Գ1. տարբեր աղբյուրներից հավաքել լավագույն տեղեկատվություն, ստեղծել տվյալների
բազաներ, դրանց միջոցով կատարել վերլուծություններ,
Գ2․ աշխատել տվյալների մեծ բազաների հետ, դրանց օգնությամբ իրականացնել
ազդեցությունների գնահատումներ, վերլուծություններ և կանխատեսումներ,
Գ3․աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասավանդման ընթացքում դասախոսը վարում է դասախոսություն, կազմակերպում է
խմբային աշխատանք:
2. Ուսումնասության ընթացքում ուսանողը ընթերցում է հանձնարարված գրականությունը,
խնդիրներ է լուծում, վերլուծում է նախադեպերը և ինքնուրույն աշխատանք է կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ֆինանսական միջնորդները, դրանց դերը, գործունեության վերահսկումը:
 Ֆինանսական ռիսկերի կառավարման հիմնական դրույթները:
 Ռիսկերի գնահատումն ու կառավարումը, վերահսկող մարմինների կողմից կարգավորումը:
Շուկայական ռիսկեր:
 Ֆինանսական ինժեներիա. ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ և դրանց կիրառումը
ֆինանսական ռիսկերի կառավարման համար:
 Ֆինանսական ռիսկերի կառավարումը բորսաներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Saunders A., Cornett M. M. ‘‘Financial Institutions Management, A Risk Management Approach’’
New York, NY, 2008
2. Alexander C. ‘‘Market Risk Analysis, Volume IV, Value-at-Risk Models’’ John Wiley & Sons Ltd,
England, 2008
3. Tapiero C. ‘‘Risk and Financial Management, Mathematical and Computational Methods’’ John
Wiley & Sons Ltd, England, 2004
4. Bluhm Ch., Overbeck L, Wagner Ch. ‘‘Introduction to Credit Risk Modeling’’ Taylor & Francis
Group, LLC, 2010
5. Crouhy M. et al. ‘‘The Essentials of Risk Management’’ McGraw-Hill, 2005.
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7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Տրամադրել տեսական գիտելիքներ նախագծերի գնահատման և ֆինանսավորման, ռիսկի
գնագոյացման, արժեթղթերի արժևորման, շուկայի արդյունավետության, կապիտալի
կառուցվածքի, ինչպես նաև ձուլումների և կլանումների վերաբերյալ:
 Տրամադրել գիտելիքներ ֆինանսական միջնորդության և ներդրումների տեսության
կիրառությունների վերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պարզաբանել նախագծի արժեքի գնահատման ձևերը և օգտագործել կապիտալ ծախսերի
ֆինանսական հիմնական տեխնիկան , ներկայացնել պորտֆելի մաթեմատիկական
ալգորիթմը և գնահատել ռիսկի ազդեցությունը ակտիվի հավասարակշիռ արժեքի վրա,
ներկայացնել Ֆամայի և Ֆրենչի երեք գործոնով մոդելը,
2. պարզաբանել ֆիրմայի երկընտրությունը պարտքի հարկման առավելության և պարտքի
տարբեր ծախսերի միջև, ձևակերպել կապիտալի կառուցվածքի տեսությունը և
տեղեկատվական անհամաչափության ազդեցությունը դրա վրա,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. լուսաբանել շահաբաժնային քաղաքականության դերը և կիրառել այն իրական փաստերի
վրա, բացահայտել և վերլուծել ֆիրմայի կառավարման ազդեցությունը ֆիրմայի արժեքի
վրա, քննարկել գոյություն ունեցող ձուլման և կլանման գործունեությունները և հաշվարկել
օգուտներն ու վնասները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. կատարել թիմային աշխատանք:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1․ներկայացնել
ակտուարական
մոդելավորման
մեթոդները
և
ներդրումային
գործունեության ակտուարական ասպեկտները,
Ա5.

նկարագրել
ընտրության,

ֆինանսական
ֆինանսական

ակտիվների գնագոյացման, օպտիմալ պորտֆելների
ռիսկերի գնահատման հիմնարար սկզբունքները և

մեթոդները:
Բ4․օգտագործել ֆինանսական ածանցյալները ակտուարական գործընթացում, մեկնաբանել
կորպորատիվ կառավարման առանձնահատկությունները, բացահայտել դրանց
կիրառման հնարավորությունները,
Գ1․շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ լուծումներ,
ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության պարագայում
Գ2. աշխատել աշխատանքային խմբերում,
Գ3․աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք,
Գ4. օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել
գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասավանդման ընթացքում դասախոսը վարում է դասախոսություն, կազմակերպում է
խմբային աշխատանք:
2. Ուսումնասության ընթացքում ուսանողը ընթերցում է հանձնարարված գրականությունը,
խնդիրներ է լուծում, վերլուծում է նախադեպերը և ինքնուրույն աշխատանք է կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ներկա արժեք և ներդրումային նախագծերի գնահատում:
 Ռիսկ և հատույց, միջինի և վարիացիայի վերլուծություն և կապիտալ ակտիվների
գնագոյացման մոդելը:
 Գործոնային մոդելներ:
 Ածանցյալ արժեթղթեր, հատկությունները և գնագոյացում:
 Արդյունավետ շուկաներ. տեսություն և էմպիրիկ փորձ:
 Կապիտալի կառուցվածքի ընտրություն:
 Լևրիջ, կապիտալի ծախսի միջին կշռվածը և Մոդիլիանի Միլերի 2-րդ առաջարկությունը:
 Ասիմետրիկ տեղեկատվությունը, ընկերության ծախսերը և կապիտալի կառուցվածքը:
 Շահաբաժնային քաղաքականություն:
 Միաձուլում և կլանում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Hillier D., Grinblatt, M. and S. Titman “Financial Markets and Corporate Strategy” (Boston, Mass.;
London: McGraw-Hill, 2011
2. Brealey, R., S. Myers and F. Allen “Principles of Corporate Finance” (Boston, Mass.; London:
McGraw-Hill, 2008)
3. Copeland, T. and J. Weston “Financial Theory and Corporate Policy” (Reading, Mass.; Wokingham:
Addison-Wesley, 2005), 4-th edition
4.

Roll, R. “A Critique of the Asset Pricing Theory’s Texts Part 1: On Past and Potential Testability of
the Theory” Journal of Financial Economics 4(2) 1977
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7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Տրամադրել

տեսական

գիտելիքներ

նախագծերի

մշտադիտարկման,
և
ֆինանսավորման,
արդյունավետության, վերաբերյալ:

գնահատման,

ռիսկի

պլանավորման,

գնագոյացման,

շուկայի

 Ուսանողին ծանոթացնել բարդ համակարգերի կառավարման, նոր ապրանքների
զարգացման մոտեցումներին, նախագծի պլանավորման CPM և PERT համակարգերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

պարզաբանել

նախագծի

արժեքի

գնահատման

ձևերը,

ներկայացնել

նախագծի

կառավարման ժամանակակից մոտեցումները, լուսաբանել որոշումների կայացման
հիմնական սկզբունքները, ռիսկի և անորոշության, ինչպես նաև կոնֆլիկտային
իրավիճակներում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառել նախագծի պլանավորման CPM և PERT համակարգերը գործնական խնդիրների
լուծման նպատակով,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. կատարել թիմային աշխատանք, աշխատել նախագծի թիմում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. բացատրել ներդրումների կառավարման հիմնարար տեսությունները, մեկնաբանել դրանց
առանձնահատկությունները,

ներկայացնել

վերլուծական

մոդելների

կիրառության

ոլորտները,
Բ3. մաթեմատիկական, վիճակագրական, էկոնոմետրիկական մեթոդների և մոդելների
միջոցով

իրականացնել

տնտեսության,
մակարդակով,

այնպես

վերլուծություններ
էլ

առանձին

և

կանխատեսումներ,

կազմակերպությունների

և

ինչպես

ողջ

նախագծերի

Գ1․շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել ադեկվատ լուծումներ,
ինչը հնարավորություն կտա որոշումներ ընդունել անորոշության պարագայում,
Գ3․աշխատել աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական
աշխատանք:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասավանդման ընթացքում դասախոսը վարում է դասախոսություն և կազմակերպում է
խմբային աշխատանք:
2. Ուսումնասության ընթացքում ուսանողը ընթերցում է հանձնարարված գրականությունը,
խնդիրներ է լուծում, վերլուծում է նախադեպերը և ինքնուրույն աշխատանք է կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Նախագծի մենեջմենթի հիմնական հասկացությունները։
 Մինչնախագծային գործունեություն։
 Նախագծի մշակույթը, նախագծի կազմակերպումը։
 Նախագծի պլանավորումը, մշտադիտարկումը և վերահսկումը։
 Նախագծի ռիսկի վերլուծությունը։
 Նախագծի մենեջմենթի էթիկական ասպեկտները։

 Նախագծի մենեջմենթի ապագա տենդենցները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. M Obradovich and S. Stephanou “Project Management” Daniel Spencer Publishers
2. W. Stevenson “Production Operations Management” Mc Graw-Hill
3. Kermer, Harold “Project Management for Executives” New Tork: Van Nostrand Remhold
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2. Միջազգային ֆինանսներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2ժ.

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Տրամադրել տեսական գիտելիքներ ազգային հաշիվների և վճարային հաշվեկշռի,
արտարժույթի շուկայի, ներքին և արտաքին գների և փոխարժեքի, թողարկման և
փոխարժեքի փոխազդեցության, հաստատագրված փոխարժեքի քաղաքականության և
արժութային ճգնաժամերի, օպտիմալ արժութային գոտիների և կապիտալի միջազգային
շուկաների վերաբերյալ:
 Տրամադրել գիտելիքներ միջազգային ֆինանսների տեսության կիրառությունների
վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պարզաբանել

միջազգային

գործարքների

արտացոլումը

վճարային

հաշվեկշռում,

ներկայացնել ապրանքների և ծառայությունների առևտրի ազդեցությունը ընթացիկ հաշվի և
ֆինանսական հաշվի վրա,
2. ներկայացնել փոխարժեքի տարբեր տեսակները և
փոփոխությոնները՝ օգտագործելով ակտիվների, փողի

պարզաբանել փոխարժեքի
առաջարկի մոտեցումները,

պարզաբանել կարճաժամկետում փոխարժեքի մեծ փոփոխությունները, ներկայացնել
ամբողջական առաջարկի և ամբողջական աահանջարկի և Մանդել Ֆլեմինգի մոդելների
միջև կապը, բնութագրել ճգնաժամերի տեսակները, պատճառներն ու հետևանքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. վերլուծել արժութային ճգնաժամերը վերջին ճգնաժամերի օրինակներով,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. քննարկել կապիտալի միջազգային շուկայի և արտարժույթի շուկայի գործունեության
իրական օրինակներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. բացատրել ներդրումների կառավարման հիմնարար տեսությունները, մեկնաբանել դրանց
առանձնահատկությունները,
ոլորտները,
Ա4.

ներկայացնել

վերլուծական

մոդելների

կիրառության

բնորոշել տնտեսության զարգացման հիմնական և երկրորդական գործոնները,
ներկայացնել դրանց ազդեցությունը գնահատող մոդելները, մոդելների քանակական և
որակական հետևությունները,

Ա5.

նկարագրել
ընտրության,

ֆինանսական
ֆինանսական

ակտիվների գնագոյացման, օպտիմալ պորտֆելների
ռիսկերի գնահատման հիմնարար սկզբունքները և

մեթոդները:
Բ2․մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդների և մոդելների միջոցով վերլուծել և
գնահատել

տնտեսական

իրավիճակը,

կանխատեսել

տնտեսության

զարգացման

հեռանկարները մակրո և միկրո մակարդակով,
Գ1. տարբեր աղբյուրներից հավաքել լավագույն տեղեկատվություն, ստեղծել տվյալների
բազաներ, դրանց միջոցով կատարել վերլուծություններ,
Գ3․աշխատել տվյալների մեծ բազաների հետ, դրանց օգնությամբ իրականացնել
ազդեցությունների գնահատումներ, վերլուծություններ և կանխատեսումներ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ծրագրի բաղկացուցիչ թեմաների ներկայացում դասախոսի կողմից:
2. Գրականության ցանկից համապատասխան թեմաների վերաբերյալ

մշակումների

հանձնարարություն ուսանողներին:
3. Ուսանողների կողմից կոնկրետ խնդիրների լուծում և դեպքերի քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ազգային հաշիվները և վճարային հաշվեկշիռը:
 Արտարժույթի շուկաներ:
 Գները և փոխարժեքը:
 Թողարկումը և փոխարժեքը:
 Հաստատագրված փոխանակային կուրսեր:
 Արժութային ճգնաժամեր:
 Օպտիմալ արժութային գոտիներ:
 Կապիտալի միջազգային շուկաներ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Copeland, L. “Exchange Rates and International Finance” (Harlow: Prentice Hall, 2014)
2. Feenstra, R. and M. Taylor “International Economics” (New York: Worth Publishers, 2014) 3-rd
edition

3. Suranovic, S.M. “International Finance: Theory and Policy” 2012
4. Krugman, P., M. Obstfeld and M. Melitz “International Economics: Theory and Policy” (Boston,
Mass.; London: Pearson/Addison-Wesley, 2014)
5. De Grauwe, P, “UK, Exchange Rates Global Financial Policies” 2014
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մագիստրոսական ծրագրի մասնագիր
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը
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2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Ֆինանսական մաթեմատիկայի մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2017/2018թթ. ուս. տարի

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
«Ռիսկերի կառավարում» ծրագրով մագիստրատուրայի ընդունելությունը կազմակերպվում է ըստ ԵՊՀ
առկա

ուսուցմամբ

մագիստրատուրայի

ընդունելության

կանոնակարգի

(տե՛ս

http://documentation.ysu.am/category/կանոնակարգեր/):
ԵՊՀ մագիստրատուրա կարող են ընդունվել ՀՀ պետական և ըստ մասնագիտությունների
հավատարմագրված ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի կամ
դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում ունեցող անձինք։ Օտարերկրյա բուհերի շրջանավարտների
ընդունելությունը մագիստրատուրա կատարվում է հարցազրույցի և ֆակուլտետի գիտական խորհրդի
կարծիքի հիման վրա։
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.

 Ուսանողներին փոխանցել ռիսկերի կառավարմանն առնչվող հիմնավոր
գիտելիքներ, որոնք հնարավորություն են տալիս կանխատեսելի և կառավարելի դարձնել
ռիսկերը, ինչպես ողջ տնտեսության, այնպես էլ ֆինանսական ինստիտուտների և
կազմակերպությունների մակարդակով:
 Ուսանողներին սովորեցնել ռիսկերի գնահատման, կառավարման ժամանակակից
ձևերը և տեխնիկական մեթոդները:
 Զարգացնել ուսանողների հմտությունները` արդի մաթեմատիկական և
վիճակագրական

մեթոդների

միջոցով

կիրառական

վերլուծություններ

և

կանխատեսումներ իրականացնելու նպատակով:
 Օժտել ուսանողներին այնպիսի գիտելիքներով, որոնք կարող են օգտագործվել
ֆինանսական ներդրումների բնագավառում, ինչպես նաև բանկային համակարգում
մասնագիտական գործունեություն ծավալելու համար:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. գիտությանը հայտնի մեթոդներով ճանաչել և գնահատել ռիսկերը, բացահայտել ռիսկերի
կառավարման հիմնական սկզբունքները,
Ա2. ներկայացնել վիճակագրական և էկոնոմետրիկական մեթոդները, ժամանակային շարքերի
վերլուծության հիմնական սկզբունքները,
Ա3. բացատրել ներդրումների կառավարման հիմնարար տեսությունները, մեկնաբանել դրանց
առանձնահատկությունները, ներկայացնել վերլուծական մոդելների կիրառության ոլորտները,
Ա4. նկարագրել ֆինանսական ակտիվների գնագոյացման, ֆունդամենտալ և տեխնիկական
վերլուծության, օպտիմալ պորտֆելների ընտրության հիմնարար մեթոդներն ու սկզբունքները,
Ա5. բնորոշել տնտեսության զարգացման հիմնական և երկրորդական գործոնները, ներկայացնել դրանց
ազդեցությունը գնահատող մոդելները, մոդելների քանակական և որակական հետևությունները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. առկա լավագույն տեղեկատվության հիման վրա նախագծելու ընդունվելիք որոշումների հնարավոր
տարբերակները` ռիսկի և անորոշության պայմաններում,
Բ2. ողջ տնտեսության զարգացման, ֆինանսական ինստիտուտների և կազմակերպությունների,
առանձին նախագծերի տեսանկյունից, արդի մեթոդների կիրառմամբ, կանխատեսելի և կառավարելի
դարձնել ռիսկերը,
Բ3. մաթեմատիկական, վիճակագրական, էկոնոմետրիկական մեթոդների և մոդելների միջոցով
իրականացնել վերլուծություններ և կանխատեսումներ, ինչպես ողջ տնտեսության, այնպես էլ առանձին
կազմակերպությունների և նախագծերի մակարդակով,
Բ4. օգտագործել մասնագիտական ծրագրային փաթեթներ (Matlab, Wolfram Mathematica, MS Excel)
գործնական խնդիրների լուծման նպատակով,
Բ5. ֆինանսների, ֆինանսական շուկաների և դրանց գործիքակազմի վերաբերյալ ստացած գիտելիքները
կիրառել գործնական խնդիրների ձևակերպման և լուծման նպատակներով:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. տարբեր աղբյուրներից հավաքել լավագույն տեղեկատվություն, ստեղծել տվյալների բազաներ,
դրանց միջոցով կատարել վերլուծություններ,
Գ2. աշխատել աշխատանքային խմբերում,
Գ3. շարունակել կրթությունը աշխատանքի ընթացքում` զարգացնելով իր մարդկային կապիտալը,
Գ4. օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել գիտական
զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
-

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Ուսանողների առաջադիմությունը գնահատվելու է կազմակերպվող ընթացիկ ու եզրափակիչ
քննությունների, ստուգարքների, ինչպես նաև մագիստրոսական թեզի պաշտպանության հիման վրա:
Կազմակերպվող քննությունները, ըստ անհրաժեշտության, լինելու են բանավոր, գրավոր, կամ
համակարգչային:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Շրջանավարտները կարող են աշխատել ՀՀ կենտրոնական բանկում, ՀՀ ֆինանսների
նախարարությունում, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունում,
առևտրային բանկերում, մարզպետարաններում, ֆինանսական ինստիտուտներում, մասնավոր
ընկերություններում: Կարող են աշխատել մենեջերի, ռիսկերի կառավարչի, տնտեսագետի,
ֆինանսական և վիճակագրական վերլուծաբանի և այլ պաշտոններում: Ցանկության դեպքում նրանք
կարող են կրթությունը շարունակել արտասահմանյան համալսարաններում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Տարբեր մոդուլների համար օգտագործվում են ժամանակակից դասագրքեր, հետազոտությունների
համար` armstat.am, cba.am, imf.com, worldbank.com կայքերի տեղեկատվությունները,
փաթեթներ, տարբեր ամսագրերի հոդվածներ:

ծրագրային

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
Ծրագիրը կազմվել է ՈԱՇ-ին /որակավորումների ազգային շրջանակ/ համապատասախան: Այն
մշակված է՝ հաշվի առնելով եվրոպական և ամերիկյան բարձր վարկանիշ ունեցող ԲՈՒՀ-երի (Boston
University, Stockholm University, Columbia University, Cambridge University և այլ) համանուն
մագիստրոսական ծրագրերը, համադրելով դրանք Հայաստանում համապատասխան ոլորտի
մասնագետների նկատմամբ գործատուների կողմից ներկայացվող պահանջների հետ: Հաշվի է
առնվել նաև ԵՊՀ տարբեր ֆակուլտետների պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի առկա
ներուժը, տեխնիկական հնարավորությունները, ծրագրային փաթեթների, մասնագիտական
գրականության հասանելիությունը, ՀՀ կենտրոնական բանկից, ՀՀ ֆինանսների նախարարությունից,
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունից, առևտրային բանկերից,
ապահովագրական ընկերություններից մասնագետների ներգրավման հնարավորությունները:

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Դասընթացների ռիսկերի կառավարման և գնահատման բաժինը դասավանդվում է ԵՊՀ
ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման ամբիոնի և ՀՀ կենտրոնական բանկի,
տնտեսագիտական բաժինը՝ ԵՊՀ ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման
ամբիոնի, ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների
նախարարության մասնագետների կողմից:

ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
գիտությանը հայտնի մեթոդներով ճանաչել և գնահատել ռիսկերը,

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
առկա լավագույն տեղեկատվության հիման վրա նախագծելու

բացահայտել ռիսկերի կառավարման հիմնական սկզբունքները

ընդունվելիք որոշումների հնարավոր տարբերակները` ռիսկի և
անորոշության պայմաններում

Ա2

ներկայացնել վիճակագրական և էկոնոմետրիկական մեթոդները,

Բ2

ժամանակային շարքերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները

ողջ տնտեսության զարգացման, ֆինանսական ինստիտուտների և
կազմակերպությունների, առանձին նախագծերի տեսանկյունից, արդի
մեթոդների կիրառմամբ, կանխատեսելի և կառավարելի դարձնել
ռիսկերը

Ա3

բացատրել
ներդրումների
կառավարման
հիմնարար
տեսությունները, մեկնաբանել դրանց առանձնահատկությունները,
ներկայացնել վերլուծական մոդելների կիրառության ոլորտները

Բ3

մաթեմատիկական, վիճակագրական, էկոնոմետրիկական
մեթոդների և մոդելների միջոցով իրականացնել վերլուծություններ և
կանխատեսումներ, ինչպես ողջ տնտեսության, այնպես էլ առանձին
կազմակերպությունների և նախագծերի մակարդակով

Ա4

նկարագրել

ֆինանսական

ակտիվների

գնագոյացման,

Բ4

ֆունդամենտալ
և
տեխնիկական
վերլուծության,
օպտիմալ
պորտֆելների ընտրության հիմնարար մեթոդներն ու սկզբունքները,
Ա5

բնորոշել տնտեսության զարգացման հիմնական և երկրորդական
գործոնները, ներկայացնել դրանց ազդեցությունը գնահատող
մոդելները, մոդելների քանակական և որակական հետևությունները

օգտագործել

մասնագիտական

ծրագրային

փաթեթներ

(Matlab,

Wolfram Mathematica, MS Excel) գործնական խնդիրների լուծման
նպատակով,
Բ5

ֆինանսների, ֆինանսական շուկաների և դրանց գործիքակազմի
վերաբերյալ ստացած գիտելիքները կիրառել գործնական խնդիրների
ձևակերպման և լուծման նպատակներով:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
տարբեր աղբյուրներից հավաքել լավագույն տեղեկատվություն,

Գ3

շարունակել կրթությունը աշխատանքի ընթացքում` զարգացնելով
իր մարդկային կապիտալը

Գ4

օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու)
պատրաստել գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:

ստեղծել տվյալների բազաներ, դրանց միջոցով կատարել
վերլուծություններ
Գ2

աշխատել աշխատանքային խմբերում

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Օտար լեզու-1
Օտար լեզու-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Ներդրումային պորտֆելի կառավարում
Տնտեսական աճի տեսություն
Ստոխաստիկ վերլուծություն ֆինանսներում
Ռիսկերի կառավարման պրակտիկան ֆինանսական
ինստիտուտներում
Կորպորատիվ ֆինանսներ
Արդի մակրոտնտեսագիտություն
Արդի միկրոտնտեսագիտություն
Ժամակային շարքերի վերլուծություն
Ֆինանսական ռիսկերի գնահատման մեթոդներ
Հաստատուն եկամտով արժեթղթերի գնագոյացման
մոդելներ
Կազմակերպության արժեքի գնահատում և ներդրումների
կառավարում
Միջազգային ֆինանսներ
Որոշումների կայացման տեսություն
Դրամավարկային քաղաքականություն
Կազմակերպության ռիսկերի կառավարում
Անորոշության և անկատար տեղեկատվության
տնտեսագիտություն
Ֆինանսական անալիզ
Տվյալների վերլուծություն
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Ծրագրի դասընթացների նկարագրիչներ
1. 1603 /Մ01

2. Օտար լեզու-1

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. գործն.-4ժ.

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,
 խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
 ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
 զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
2. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել
մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
3. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
4. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և
ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի

(CEFR-ի) B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3. շարունակել կրթությունը աշխատանքի ընթացքում` զարգացնելով իր մարդկային
կապիտալը,
Գ4. օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել
գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.
5.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Trappe T., Tullis G. Intelligent Business (Upper-intermediate). London: Pearson Longman, 2006.
Trappe T., Tullis G. Intelligent Business (Advanced). London: Pearson Longman, 2011.
Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader (Advanced). London: Pearson Longman, 2008.
Mascull B. Business Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
Johnson Ch. Market Leader/Banking and Finance. London: Pearson Education Limited, Longman,
2001.
6. Helm S. Market Leader/Accounting and Finance. London: Pearson Education Limited, Longman
2010.
7. Maier-Fairclough J., Butzphal G. Career Express Business English C1. Reading: Garnet education,

2012.
8. Master P. English Grammar and Technical Writing. US, 2004.
9. Linville L. K. Academic Skills Achievement Program. Boston: IRWIN Mirror Press, 1994.
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2. Օտար լեզու-2

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/ շաբ.

5. գործն.-2ժ.

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
 ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
 ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
 ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան
(B2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան

2. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր
խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3. շարունակել կրթությունը աշխատանքի ընթացքում` զարգացնելով իր մարդկային
կապիտալը,
Գ4. օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել
գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.
12.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման
միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Philips D. Longman Preparation Course for the TOEFL IBT, Longman, 2007.
2.
Rogers B. The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation, Thomson, 2007.
3.
Boston Educational Services – Official ITEP Preparation Guide, Create Space Independent
Publishing Platform, 2014.
4.
ETS – The Official Guide to the TOEFL Testing, McGraw-Hill Education, 2012.
5.
Cullen P. The Official Cambridge Guide to IELTS, Cambridge English, 2014.
6.
Kaplan – IELTS Premier, Kaplan Publishing, 2016.
7.
Hashemi L., Thomas B. Cambridge English IELTS Trainer. Cambridge: Cambridge University
Press, 2011.
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2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ մասնագիտության մեջ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործն. -2ժ.

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 3 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակը՝
Դասընթացը նվիրված է MATHEMATICA փաթեթի ուսումնասիրմանը: Ներառում է թվերի,
փոփոխականների և հիմնական ֆունկցիաների իմացությունը և դրանց գրության կերպը:
Ներկայացվում են հիմնական օպերատորները: Կատարվում է հաշվողական խնդիրների
լուծում փաթեթի կիրառմամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



ընտրել MATHEMATICA համակարգը խնդիրներ լուծելիս,
ընտրել համապատասխան օպերատորները կոնկրետ դասի խնդիրը լուծելիս:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



լուծել մաթեմատիկական տարբեր խնդիրներ կիրառելով MATHEMATICA համակարգը,
գրել ծրագրեր խնդիրների թվային լուծումները ստանալու համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ4. օգտագործել մասնագիտական ծրագրային փաթեթներ (Matlab, Wolfram Mathematica, MS
Excel) գործնական խնդիրների լուծման նպատակով,
Գ1. տարբեր աղբյուրներից հավաքել լավագույն տեղեկատվություն, ստեղծել տվյալների
բազաներ, դրանց միջոցով կատարել վերլուծություններ,
Գ3. շարունակել կրթությունը աշխատանքի ընթացքում` զարգացնելով իր մարդկային

կապիտալը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ,
 գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 թվերի, փոփոխականների, ֆունկցիաների և օպերատորների գրությունը,
 զանգվածների տրման եղանակները,
 սիմվոլային հաշվարկներ, թվային հաշվարկներ, տվյալների տեսանելիացում (տարբեր
տիպի գրաֆիկների ներկայացում),
 գծային և ոչ գծային հավասարումների լուծումը,
 գծային համակարգերի լուծումը,
 ֆունկցիաների մոտարկումը,
 դիֆերենցիալ հավասարումների լուծումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. В.П. Дьяконов. Mathematica 5/6/7: полное руководство.- М.: ДМК Пресс, 2009.
2. B.F. Torrence, E.A. Torrence. The Student's Introduction to MATHEMATICA.- Oxford Publ.,
2009.
3. Marek Capinski,Tomasz Zastawniak. Mathematics for Finance: An Introduction to Financial
Engineering,- Springer, 2003
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2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-1, գործն.-1

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տրամադրել.
 Հետազոտությունների

պլանավորման

և մշակման

հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ:
 Ժամանակակից փորձագիտական մեթոդների

հետ կապված

ուսումնասիրության

մասնագիտական
համակարգերի

ծառայությունների նախագծման, մշակման մեթոդների և համակարգերի համեմատական
գնահատման ունակություն:
 Ինքնուրույն հետազոտություն կատարելու համար պահանջվող կարողություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու

ժամանակակից

հետազոտությունների

կատարման

հիմնական

սկզբունքները և հայեցակարգերը (մասնավորապես ֆինանսական վերլուծությունների
օրինակով),

պարզաբանելու

հետազոտությունների

հիմնական

սկզբունքները,

գիտական հետազոտության կառավարման համակարգերի, պլանավորման և
կազմակերպման կառավարման ուսումնասիրությունների մեթոդները, նկարագրելու
հետազոտությունների իրականացման մեթոդները,

2. բացատրելու հետազոտական կառավարման
որոշման ժամանակակից մոտեցումները:

համակարգերի

արդյունավետության

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

օգտագործելու

տարատեսակ

հետազոտություններ

կատարելու

գործիքներ

և

գործընթացներ, մշակելու հետազոտությունների պլանների ընթացակարգային և
մեթոդական
հետազոտական
սխեմատիկ
կառավարման
համակարգեր,
(մասնավորապես ֆինանսական վերլուծությունների օրինակով), անելու առաջարկներ
տրված հետազոտությունների

արդյունավետությունը

բարձրացնելու վերաբերյալ,

կիրառելու հետազոտության արդյունքների վերլուծության որակական ու քանակական
մեթոդները, կատարելու հետազոտությունների արդյունավետության վերլուծություն,
ամփոփ և մանրամասն ներկայացնելու կատարված հետազոտությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտվելու տեղեկատվության

տարատեսակ

աղբյուրներից,

վերլուծելու

առկա

խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
արդյունավետ պլանավորելու ժամանակն ու այլ ռեսուրսները, պատրաստելու
գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վերլուծելու փաստերը և անելու հիմնավորված հետևություններ, ստեղծագործաբար
կիրառելու ունեցած գիտելիքները և առաջ քաշելու նորերը։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. գիտությանը հայտնի մեթոդներով ճանաչել և գնահատել ռիսկերը, բացահայտել ռիսկերի
կառավարման հիմնական սկզբունքները,
Բ3. մաթեմատիկական, վիճակագրական, էկոնոմետրիկական մեթոդների և մոդելների
միջոցով իրականացնել վերլուծություններ և կանխատեսումներ, ինչպես ողջ
տնտեսության, այնպես էլ առանձին կազմակերպությունների և նախագծերի,
Գ1. տարբեր աղբյուրներից հավաքել լավագույն տեղեկատվություն, ստեղծել տվյալների
բազաներ, դրանց միջոցով կատարել վերլուծություններ,
Գ2. աշխատել աշխատանքային խմբերում,
Գ3 շարունակել կրթությունը աշխատանքի ընթացքում` զարգացնելով իր մարդկային
կապիտալը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ - Power point նյութերով:
2. Գործնական

աշխատանքներ`հետազոտություններ

Ֆինանսական

և

ռիսկերի

կառավարման թեմաներով:
3. Խմբային աշխատանքներ`հետազոտությունների կատարում և ներկայացում:
4. Անհատական աշխատանքներ`հետազոտությունների վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Հետազոտությունների
բնութագիրը,
մեթոդաբանությունը,
նպատակները:

հիմնախնդիրները,

 Ընթացակարգային և մեթոդական հետազոտական կառավարման համակարգեր:
 Հետազոտության մեթոդների կառավարման համակարգեր:
 Հետազոտությունների պլանավորում և կազմակերպում:
 Աստիճանաբար և փուլերով հետազոտությունների կառավարման համակարգեր:
 Հետազոտությունների ներկայացում և վերլուծություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ‘‘Qualitative Methods in Business Research’’ Paivi Ericsson & Anne Kovalainen
2. ‘‘Planning, Designing and Reporting Research’’ F. W. Struwig, G.B. Stead
3. ‘‘Research Methods in Management’’ Geoff Lancaster
4. ‘‘Financial Reporting & Analysis’’ Charles H. Gibson
5. ‘‘Financial Analysis with Microsoft Excel’’ seventh edition, Timothy R. Mayes
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2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 1ժ, գործն. – 1ժ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ծանոթացնել ուսանողներին ֆինանսական ռիսկերի գնահատման, պորտֆելի կառուցման և
ակտիվների գների գնահատման ընդհանուր մեթոդներին:
 Զարգացնելու
ուսանողների
մասնագիտական
կարողությունները՝
նախնական ուսուցում ներդրումային պորտֆելների և ռիսկերի

տրամադրելով
կառավարման

սկզբունքների վերաբերյալ:
 Ծանոթացնել ուսանողներին մասնագիտացված համակարգչային ծրագրերով
պորտֆելների կառուցման և ռիսկերի կառավարման գործընթացներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել գործիքների և պորտֆելների գների և ռիսկայնության գնահատման
մեթոդները, ձևակերպել ֆինանսական շուկաներում ծագող ռիսկերի կառավարման
սկզբունքները, նկարագրել ածանցյալ գործիքների կիրառման սկզբունքները ֆինանսական
ռիսկերի հեջավորման գործընթացներում և կարողանալ հաշվարկել այդ գործիքների
գները շուկայական տարբեր իրավիճակներում, կիրառել պորտֆելների կառուցման
մեթոդները պրակտիկ խնդիրներ լուծելու համար, օգտագործելով մասնագիտացված
համակարգչային ծրագրեր:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կառուցել ֆինանսական ակտիվների գնագոյացման մոդելներ,
2. օգտագործել հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, տնտեսաչափական,
թվային և այլ մաթեմատիկական մեթոդներ առաջացող մոդելները հետազոտելու համար,
օգտագործել մասնագիտական ծրագրային ապահովում (R լեզու, MS Excel, MatLab
փաթեթներ) ստացվող խնդիրները լուծելու համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտվել մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ աղբյուրներից,

վերլուծել բնագավառի առկա խնդիրները և առաջարկելու մոտեցումներ դրանց
լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. գիտությանը հայտնի մեթոդներով ճանաչել և գնահատել ռիսկերը, բացահայտել ռիսկերի
կառավարման հիմնական սկզբունքները,
Ա3. բացատրել ներդրումների կառավարման հիմնարար տեսությունները, մեկնաբանել դրանց
առանձնահատկությունները,

ներկայացնել

վերլուծական

մոդելների

կիրառության

ոլորտները,
Բ1. առկա լավագույն տեղեկատվության հիման վրա նախագծելու ընդունվելիք որոշումների
հնարավոր տարբերակները` ռիսկի և անորոշության պայմաններում,
Բ3. մաթեմատիկական, վիճակագրական, էկոնոմետրիկական մեթոդների և մոդելների
միջոցով իրականացնել վերլուծություններ և կանխատեսումներ, ինչպես ողջ
տնտեսության,
մակարդակով,

այնպես

էլ

առանձին

կազմակերպությունների

և

նախագծերի

Գ1. տարբեր աղբյուրներից հավաքել լավագույն տեղեկատվություն, ստեղծել տվյալների
բազաներ, դրանց միջոցով կատարել վերլուծություններ,
Գ3. շարունակել կրթությունը աշխատանքի ընթացքում` զարգացնելով իր մարդկային
կապիտալը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն:
2. Պրակտիկ աշխատանքներ, օգտագործելով համակարգչային ծրագրերը:
3.

Ինքնուրույն
աշխատանք`
ուսումնասիրություն:

համակարգչային

ծրագրերով

և

գրականության

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ակտիվների եկամտաբերությունը և ռիսկայնությունը:
 Երկու ակտիվով պորտֆելի ռիսկայնությունը և եկամտաբերությունը:
 Բազմաթիվ ակտիվներով պորտֆելներ:
 Օպտիմալ պորտֆելի ընտրությունը:
 Կապիտալի շուկաների հավասարակշռությունը և արդյունավետությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. F.K.Reilly,K.C. Brown ‘’Investment Analysis & Portfolio Management’’ Mason, USA, 10th edition
2. E.J. Elton, M.J. Gruber, S.J. Brown, W.N. Goetzmann ‘‘Modern Portfolio Theory and Investment
Analysis’’ 6th edition
3. У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, Дж.В. Бейли ‘‘Инвестиции’’ Москва, инфра –н. 2004
4. Hull, John ‘‘Options, Futures and other derivatives’’ 9th edition, Pearson, 2014
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2. Ներդրումային պորտֆելի կառավարում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 1ժ, գործն. – 1ժ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Զարգացնելու
ուսանողների
մասնագիտական
կարողությունները՝
տրամադրելով
խորացված ուսուցում ներդրումային պորտֆելների տարատեսակների և դրանց
կառավարման սկզբունքների վերաբերյալ:
 Ուսանողներին

ունակ

դարձնել

կառուցելու

ներդրումային

օպտիմալ

պորտֆելներ,

իրականացնելու պորտֆելների հետ կապված ռիսկերի գնահատման, մշտադիտարկման և
կառավարման գործընթացները:
 Ծանոթացնել ուսանողներին մասնագիտացված համակարգչային ծրագրերով ներդրումային
պորտֆելների կառուցման և կառավարման գործընթացներին, օգտագործելով շուկայական
ռիսկերի գնահատման տարբեր մաթեմատիկական մեթոդներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել ներդրումային պորտֆելի կառուցման և կառավարման սկզբունքները և
հայեցակարգերը, ձևակերպել գլոբալ և լոկալ ֆինանսական շուկաների հիմնախնդիրները և
այդ շուկաներում ծագող ռիսկերի տարատեսակները, կիրառել Մարկովիցի տեսության վրա
հիմնված մեթոդները պորտֆելների կառուցման խնդիրները լուծելու համար, բացատրել
պորտֆելների կառավարման արդյունավետությունը գնահատող տարբեր ցուցանիշների
օգտագործման առանձնահատկությունները,
2. բացատրել

ածանցյալ

գործիքների

օգտագործման

սկզբունքները

ներդրումային

պորտֆելների կառուցման մեջ և կառուցել ածանցյալ գործիքներից բաղկացած
պորտֆելներ, կիրառել գծային ֆակտորային մոդելները և բացատրել մակրոտնտեսական
ցուցանիշների օգտագործոմը ներդրումային պորտֆելների կառուցման համար, բացատրել
կապիտալի շուկաների հավասարակշռության և արդյունավետության սկզբունքները և
դրանց ազդեցությունը ներդրումային օպտիմալ պորտֆելների կառուցման համար:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կառուցել ֆինանսական ակտիվների գնագոյացման մոդելներ, օգտագործել հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, տնտեսաչափական, թվային և այլ մաթեմատիկական մեթոդներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
2. օգտվել մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ աղբյուրներից,
վերլուծել բնագավառի առկա խնդիրները և առաջարկել մոտեցումներ դրանց լուծման համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. գիտությանը հայտնի մեթոդներով ճանաչել և գնահատել ռիսկերը, բացահայտել ռիսկերի
կառավարման հիմնական սկզբունքները,
Ա3. բացատրել ներդրումների կառավարման հիմնարար տեսությունները, մեկնաբանել դրանց
առանձնահատկությունները, ներկայացնել վերլուծական մոդելների կիրառության

ոլորտները,
Ա4. նկարագրել ֆինանսական ակտիվների գնագոյացման, ֆունդամենտալ և տեխնիկական
վերլուծության,

օպտիմալ

պորտֆելների

ընտրության

հիմնարար

մեթոդներն

ու

սկզբունքները,
Բ1. առկա լավագույն տեղեկատվության հիման վրա նախագծելու ընդունվելիք որոշումների
հնարավոր տարբերակները` ռիսկի և անորոշության պայմաններում,
Բ3. մաթեմատիկական, վիճակագրական, էկոնոմետրիկական մեթոդների և մոդելների
միջոցով

իրականացնել

տնտեսության,
մակարդակով,

այնպես

վերլուծություններ
էլ

առանձին

և

կանխատեսումներ,

կազմակերպությունների

և

ինչպես

ողջ

նախագծերի

Բ5. ֆինանսների, ֆինանսական շուկաների և դրանց գործիքակազմի վերաբերյալ ստացած
գիտելիքները կիրառել գործնական խնդիրների ձևակերպման և լուծման նպատակներով:
Գ1. տարբեր աղբյուրներից հավաքել լավագույն տեղեկատվություն, ստեղծել տվյալների
բազաներ, դրանց միջոցով կատարել վերլուծություններ,
Գ3. շարունակել կրթությունը աշխատանքի ընթացքում` զարգացնելով իր մարդկային
կապիտալը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն:
2. Պրակտիկ աշխատանքներ, օգտագործելով համակարգչային ծրագրերը:
3. Ինքնուրույն աշխատանք` համակարգչային ծրագրերով և գրականության
ուսումնասիրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Մարկովիցի տեսությունը: Օպտիմալ պորտֆելի ընտրությունը:
 Հոմոգեն սպասումներ և շուկայական պորտֆելներ: Օպտիմալ պորտֆելի ընտրությունը
առանց ռիսկի ակտիվների դեպքում: Օպտիմալ պորտֆելի ընտրությունը հավելյալ
սահմանափակումների դեպքում:
 Պորտֆելների կառուցման գործոնային մոդելներ:
 Ածանցյալ գործիքների կիրառումը ներդրումային պորտֆելների կառուցման համար:
 Կապիտալի շուկաների հավասարակշռությունը հոմոգեն սպասումների դեպքում և CAPM:
Կապիտալի շուկաների հավասարակշռությունը և արդյունավետությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. F.K.Reilly,K.C. Brown ‘‘Investment Analysis & PortfolioManagement’’ Mason, USA, 10th edition,
2. E.J. Elton, M.J. Gruber, S.J. Brown, W.N. Goetzmann ‘‘Modern Portfolio Theory and Investment
Analysis’’ 6th edition
3. У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, Дж.В. Бейли ‘‘Инвестиции’’ Москва, .инфра-н, 2004

4. Hull, John, ‘‘Options, Futures and Other Derivatives’’ 9th edition, Pearson, 2014
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2. Տնտեսական աճի տեսություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ծանոթացնել ուսանողներին

երկարաժամկետ

տնտեսական

աճի

ժամանակակից

տեսություններին:
 Սովորեցնել

նոր

հմտություններ`

տվյալ

սպեցիֆիկացիային

համապատասխան

մոդելավորման գործիքների կիրառման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

լուսաբանելու երկարաժամկետ տնտեսական աճը պայմանավորող հիմնական և

երկրորդային գործոնները, ներկայացնելու տնտեսական աճի բազային տեսությունները,
բնութագրելու այն գործոնները, որոնք պատճառ են հանդիսանում երկրների միջև
եկամուտների հսկայական տարբերությունների համար,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

տնտեսական աճի
վերլուծություններ,

մոդելների

հիման

վրա

իրականացնելու

կիրառական

2. բացահայտելու Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը նպաստող (խոչընդոտող)
կարևոր գործոնները, գնահատելու տնտեսական աճի տարբեր տեսությունների ուժեղ և
թույլ կողմերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
2. վերլուծելու նախորդ ժամանակահատվածում ՀՀ տնտեսական աճը պայմանավորող
հիմնական գործոնները, որոշելու տնտեսության երկարաժամկետ աճի ապահովման
համար անհրաժեշտ հիմնական գործիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5. բնորոշել տնտեսության զարգացման հիմնական և երկրորդական

գործոնները,

ներկայացնել դրանց ազդեցությունը գնահատող մոդելները, մոդելների քանակական և
որակական հետևությունները,
Բ3. մաթեմատիկական, վիճակագրական, էկոնոմետրիկական մեթոդների և մոդելների
միջոցով իրականացնել վերլուծություններ և կանխատեսումներ, ինչպես ողջ
տնտեսության, այնպես էլ առանձին կազմակերպությունների և նախագծերի
մակարդակով,
Գ1. տարբեր աղբյուրներից հավաքել լավագույն տեղեկատվություն, ստեղծել տվյալների
բազաներ, դրանց միջոցով կատարել վերլուծություններ,
Գ4. օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել
գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասավանդման ընթացքում դասախոսը վարում է դասախոսություն, կազմակերպում է
խմբային աշխատանք:
2. Ուսումնասության ընթացքում ուսանողը ընթերցում է հանձնարարված գրականությունը,
խնդիրներ է լուծում, վերլուծում է նախադեպերը և ինքնուրույն աշխատանք է կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Էկզոգեն խնայողության նորմով տնտեսական աճի մոդելները:
 Սպառողի օպտիմալ վարքագծով տնտեսական աճի մոդելները:
 Համատեղ գոյակցող սերունդների մոդելները:
 Մարդկային կապիտալը և տնտեսական աճը:
 Էնդոգեն աճի առաջին սերնդի մոդելները:
 Գիտելիքի կուտակման մոդելները:
 Ապրանքների աճող բազմազանությունը և Ռոմերի մոդելը:
 Տնտեսական աճի քաղաքատնտեսագիտական մոդելները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Barro R. and Sala -I- Martin X. “Economic Growth” 2-nd edition, MIT Press, 2003
2. Acemoglu D. “Introduction to Modern Economic Growth” Princeton University Press, 2009
3. Romer D. “Advanced Macroeconomics”, McGraw-Hill, 2008
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2. Ստոխաստիկ վերլուծություն ֆինանսներում

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ, գործն.- 2ժ.

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է.
Սովորեցնել.
 հավանականային մոդելավորման հիմնական սկզբունքները ֆինանսական շուկաներում,
ռիսկից զերծ` մարտինգալային, հավանականային չափերի կառուցման, մարտինգալային
(ոչ արբիտրաժային) գնահատման տեսությունը,
 բարդ ֆինանսական գործիքների գնագոյացման և հեջավորման դասական մոդելները,
տեսության հիմքում ընկած, ստոխաստիկ հաշվի տարրերը` ստոխաստիկ պրոցեսներ,
ինտեգրալներ, դիֆերենցիալ հավասարումներ,

 ածանցյալների գնահատումը ստոխաստիկ անալիզի մեթոդներով, ածանցյալ գործիքների
գնային բնութագրիչների (հունական տառեր` Greeks) մոդելավորումը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել

և

մեկնաբանել

ֆիլտրված

հավանականային

տարածությունների

և

ինֆորմացիայի, ստոխաստիկ հաշվի հիմնական սկզբունքների, չափի փոփոխման,
ֆինանսական

գործիքների

մարտինգալային

գնահատման,

ածանցյալ

գործիքների

հեջավորման մոդելների, օպցիոնների գնահատման անալիտիկ և հավանականային
մեթոդների,
տոկոսադրույքների
ստրատեգիաների մասին,

ստոխաստիկ

մոդելավորման,

հեջավորման

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կառուցել

հավանականային

տարածությունների

ֆիլտրացիաներ,

մարտինգալային

հավանականային չափեր՝ դասական տեսության շրջանակներում,
2. նկարագրել ակտիվների գների պրոցեսներ և հաշվել բնութագրիչները, նկարագրել
հեջավորման պորտֆելների կառուցման սկզբունքները, գնահատականներ կառուցել
եվրոպական օպցիոնների համար, դուրս բերել օպցիոնների հիմնական բնութագրիչները
(Greeks), դուրս բերել ամերիկյան օպցիոնների գնահատման բանաձևեր,
3. իրականացնել ստոխաստիկ տոկոսադրույքների մոդելավորում, դասական տեսության
շրջանակներում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. գնահատել ֆինանսական ակտիվների, պորտֆելների, ածանցյալ գործիքների գների
էվոլյուցիան, պորտֆելային ստրատեգիաներ առաջարկել դրանց ռիսկերի հեջավորման
համար, կիրառել ունեցած գիտելիքները ավելի բարդ պատահական պրոցեսների
կիրառման դեպքում,
2. մոտեցումներ առաջարկել բարդ ֆինանսական գործիքների հեջավորման և գնահատման
համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. գիտությանը հայտնի մեթոդներով ճանաչել և գնահատել ռիսկերը, բացահայտել ռիսկերի
կառավարման հիմնական սկզբունքները,
Ա4. նկարագրել ֆինանսական ակտիվների գնագոյացման, ֆունդամենտալ և տեխնիկական

վերլուծության,

օպտիմալ

պորտֆելների

ընտրության

հիմնարար

մեթոդներն

ու

սկզբունքները,
Բ1. առկա լավագույն տեղեկատվության հիման վրա նախագծելու ընդունվելիք որոշումների
հնարավոր տարբերակները` ռիսկի և անորոշության պայմաններում,
Բ2. ողջ տնտեսության զարգացման, ֆինանսական ինստիտուտների և կազմակերպությունների, առանձին նախագծերի տեսանկյունից,
կանխատեսելի և կառավարելի դարձնել ռիսկերը,

արդի

մեթոդների

կիրառմամբ,

Բ5. ֆինանսների, ֆինանսական շուկաների և դրանց գործիքակազմի վերաբերյալ ստացած
գիտելիքները կիրառել գործնական խնդիրների ձևակերպման և լուծման նպատակներով:
Գ3. շարունակել կրթությունը աշխատանքի ընթացքում` զարգացնելով իր մարդկային

կապիտալը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
Տեսական դասախոսություններ:
2. Գործնական խնդիրների ուսումնասիրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
  -հանրահաշիվներ, հավանականային չափ: Լեբեգի ինտեգրալը, հատկությունները: Մաթ.
սպասում, հատկությունները: Պատահական մեծությունների և ինտեգրալների զուգամիտությունը:
 Չափի փոփոխում: Չափերի էկվիվալենտությունը: Ռադոն-Նիկոդիմի ածանցյալ: ՌադոնՆիկոդիմի թեորեմը: Պայմանական մաթ. սպասում:
 Մարտինգալ, մարկովյան պրոցես, բրոունյան շարժում, քառակուսային վարիացիա:
 Իտոյի ինտեգրալ: Իտո-Դյոբլինի բանաձևը: Իտոյի պրոցես: Իտո-Դյոբլինի բանաձևը Իտոյի
պրոցեսի համար:
 Ընդհանրացված երկրաչափական բրոունյան շարժումը և Վասիչեկի մոդելը:
 Պորտֆելի արժեքի և բաժնետոմսի գնի դիֆերենցիալը: Բլեք-Շոուլզ-Մերթոնի հավասարումը
և լուծումը:
 Հունական տառեր (The Greeks): Դելտա-չեզոք
պայմանը: «Ակնթարթային չեզոք» հեջավորում:

պորտֆելը:

Ինքնաֆինանսավորման

 Ռադոն-Նիկոդիմի ածանցյալ պրոցեսը: Գիրսանովի թեորեմը: Ածանցյալ գործիքների
գնահատման ռիսկ-նեյտրալ բանաձևերը: Հեջավորումը մեկ բաժնետոմսով:
 Արբիտրաժ, Գնագոյացման հիմնական թեորեմները: Դիվիդենտ վճարող ակտիվներ:
 Կանգառի պահեր: Կանգնեցված պրոցես: Անվերջ ամերիկյան փութ օպցիոն:
 Վերջավոր ժամանակով ամերիկյան փութ օպցիոն, անալիտիկ և հավանականային
վերլուծությունը: Ամերիկյան քոլ օպցիոն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. S.Shreve “Stochastic Calculus for Finance”, vol. 2, 2004
2. Ширяев А.Н. “Основы стохастической финансовой математики” том 1 и 2. 1998
3. Schoutens W. “Levy Processes in Finance”, 2003
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2. Ռիսկերի կառավարման պրակտիկան ֆինանսական 3. 3 ECTS
ինստիտուտներում

կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Զարգացնելու

ուսանողների

մասնագիտական

կարողությունները՝

խորացնելով

ֆինանսական ռիսկերի գնահատման և կառավարման գաղափարների վերաբերյալ նրանց
գիտելիքները:
 Զարգացնելու ուսանողների հմտությունները՝ ֆինանսական ինստիտուտներում առկա
կառավարման խնդիրները խորությամբ պատկերացնելու, դրանք չափելու, վերլուծելու,
գնահատելու, ինչպես նաև մոնիթորինգի մեխանիզմները օպտիմալ կիրառելու նպատակով:
 Ուսանողներին ունակ դարձնել փորձարկելու տարբեր կազմակերպություններում
ֆինանսական ռիսկերի վերաբերյալ իրենց ուսուցանվող գործնական գիտելիքները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ֆինանսական ռիսկերի կառավարման հիմնական դրույթների տեսական
հիմունքները, պարզաբանելու ֆինանսական ռիսկերի կառավարման առանձնահատկությունները

բորսաներում,

ընտրելու

համապատասխան

ածանցյալ

ֆինանսական

գործիքներ ֆինանսական ռիսկերի կառավարման համար,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու ֆինանսական ինստիտուտներում հետազոտություն անցկացնելու համար
անհրաժեշտ վերլուծության մեթոդները, ֆինանսական կառույցներում իրականացնել
ռիսկերի կառավարման գործընթացի արդյունավետության վերլուծություն,
2. գործնական խնդիրներ լուծել ռիսկերի կառավարման և ֆինանսական նախագծերի
այլընտրանքային վերլուծության վերաբերյալ, մշակելու ֆինանսական ռիսկերի
գնահատման գործնական մոդելներ, որոնք կհամապատասխանեն յուրաքանչյուր
ֆինանսական ինստիտուտին,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծելու տարբեր ռիսկային իրավիճակները, արդյունավետ կերպով պլանավորելու
ֆինանսական ինստիտուտներում իրականացվող կառավարման գործընթացները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. գիտությանը հայտնի մեթոդներով ճանաչել և գնահատել ռիսկերը, բացահայտել ռիսկերի
կառավարման հիմնական սկզբունքները,
Բ1. առկա լավագույն տեղեկատվության հիման վրա նախագծելու ընդունվելիք որոշումների
հնարավոր տարբերակները` ռիսկի և անորոշության պայմաններում,
Բ2. ողջ տնտեսության զարգացման, ֆինանսական ինստիտուտների և կազմակերպությունների, առանձին նախագծերի տեսանկյունից, արդի մեթոդների կիրառմամբ,
կանխատեսելի և կառավարելի դարձնել ռիսկերը,
Բ4. օգտագործել մասնագիտական ծրագրային փաթեթներ (Matlab, Wolfram Mathematica, MS
Excel) գործնական խնդիրների լուծման նպատակով,
Գ1. տարբեր աղբյուրներից հավաքել լավագույն տեղեկատվություն, ստեղծել տվյալների

բազաներ, դրանց միջոցով կատարել վերլուծություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասավանդման ընթացքում դասախոսը վարում է դասախոսություն, վարում է գործնական
պարապմունք և կազմակերպում է խմբային աշխատանք:
2. Ուսումնասության ընթացքում ուսանողը ընթերցում է հանձնարարված գրականությունը,
խնդիրներ է լուծում, վերլուծում է նախադեպերը և ինքնուրույն աշխատանք է կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ֆինանսական միջնորդները, դրանց դերը, գործունեության վերահսկումը:
 Ֆինանսական ռիսկերի կառավարման հիմնական դրույթները:
 Ռիսկերի գնահատումն ու կառավարումը, վերահսկող մարմինների կողմից կարգավորումը:
Շուկայական ռիսկեր:
 Ֆինանսական ինժեներիա. ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ և դրանց կիրառումը
ֆինանսական ռիսկերի կառավարման համար:
 Ֆինանսական ռիսկերի կառավարումը բորսաներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Saunders A., Cornett M. M. ‘‘Financial Institutions Management, A Risk Management Approach’’
New York, NY, 2008
2. Alexander C. ‘‘Market Risk Analysis, Volume IV, Value-at-Risk Models’’ John Wiley & Sons Ltd,
England, 2008
3. Tapiero C. ‘‘Risk and Financial Management, Mathematical and Computational Methods’’ John
Wiley & Sons Ltd, England, 2004
4. Bluhm Ch., Overbeck L, Wagner Ch. ‘‘Introduction to Credit Risk Modeling’’ Taylor & Francis
Group, LLC, 2010
5. Crouhy M. et al. ‘‘The Essentials of Risk Management’’ McGraw-Hill, 2005.
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2. Կորպորատիվ ֆինանսներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժ.

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

 Տրամադրել տեսական գիտելիքներ նախագծերի գնահատման և ֆինանսավորման, ռիսկի
գնագոյացման, արժեթղթերի արժևորման, շուկայի արդյունավետության, կապիտալի
կառուցվածքի, ինչպես նաև ձուլումների և կլանումների վերաբերյալ:
 Տրամադրել գիտելիքներ ֆինանսական միջնորդության և ներդրումների տեսության
կիրառությունների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պարզաբանել նախագծի արժեքի գնահատման ձևերը և օգտագործել կապիտալ ծախսերի
ֆինանսական հիմնական տեխնիկան , ներկայացնել պորտֆելի մաթեմատիկական
ալգորիթմը և գնահատել ռիսկի ազդեցությունը ակտիվի հավասարակշիռ արժեքի վրա,
ներկայացնել Ֆամայի և Ֆրենչի երեք գործոնով մոդելը,
2. պարզաբանել ֆիրմայի երկընտրությունը պարտքի հարկման առավելության և պարտքի
տարբեր

ծախսերի

միջև,

ձևակերպել

կապիտալի

կառուցվածքի

տեսությունը

և

տեղեկատվական անհամաչափության ազդեցությունը դրա վրա,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. լուսաբանել շահաբաժնային քաղաքականության դերը և կիրառել այն իրական փաստերի
վրա, բացահայտել և վերլուծել ֆիրմայի կառավարման ազդեցությունը ֆիրմայի արժեքի
վրա, քննարկել գոյություն ունեցող ձուլման և կլանման գործունեությունները և հաշվարկել
օգուտներն ու վնասները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
2. կատարել թիմային աշխատանք:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. բացատրել ներդրումների կառավարման հիմնարար տեսությունները, մեկնաբանել դրանց
առանձնահատկությունները,

ներկայացնել

վերլուծական

մոդելների

կիրառության

ոլորտները,
Ա4. նկարագրել ֆինանսական ակտիվների գնագոյացման, ֆունդամենտալ և տեխնիկական
վերլուծության,

օպտիմալ պորտֆելների ընտրության հիմնարար

մեթոդներն ու

սկզբունքները,
Բ3. մաթեմատիկական, վիճակագրական, էկոնոմետրիկական մեթոդների և մոդելների
միջոցով

իրականացնել

տնտեսության,

այնպես

վերլուծություններ
էլ

առանձին

և

կանխատեսումներ,

կազմակերպությունների

և

ինչպես

ողջ

նախագծերի

մակարդակով,
Գ2. աշխատել աշխատանքային խմբերում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասավանդման ընթացքում դասախոսը վարում է դասախոսություն, կազմակերպում է
խմբային աշխատանք:
2. Ուսումնասության ընթացքում ուսանողը ընթերցում է հանձնարարված գրականությունը,
խնդիրներ է լուծում, վերլուծում է նախադեպերը և ինքնուրույն աշխատանք է կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ներկա արժեք և ներդրումային նախագծերի գնահատում:
 Ռիսկ և հատույց, միջինի և վարիացիայի վերլուծություն և կապիտալ ակտիվների
գնագոյացման մոդելը:
 Գործոնային մոդելներ:
 Ածանցյալ արժեթղթեր, հատկությունները և գնագոյացում:
 Արդյունավետ շուկաներ. տեսություն և էմպիրիկ փորձ:
 Կապիտալի կառուցվածքի ընտրություն:
 Լևրիջ, կապիտալի ծախսի միջին կշռվածը և Մոդիլիանի Միլերի 2-րդ առաջարկությունը:
 Ասիմետրիկ տեղեկատվությունը, ընկերության ծախսերը և կապիտալի կառուցվածքը
Շահաբաժնային քաղաքականություն:
 Միաձուլում և կլանում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Hillier D., Grinblatt, M. and S. Titman “Financial Markets and Corporate Strategy” (Boston, Mass.;
London: McGraw-Hill, 2011
2. Brealey, R., S. Myers and F. Allen “Principles of Corporate Finance” (Boston, Mass.; London:
McGraw-Hill, 2008)
3. Copeland, T. and J. Weston “Financial Theory and Corporate Policy” (Reading, Mass.; Wokingham:
Addison-Wesley, 2005), 4-th edition
4. Roll, R. “A Critique of the Asset Pricing Theory’s Texts Part 1: On Past and Potential Testability of
the Theory” Journal of Financial Economics 4(2) 1977
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2. Արդի մակրոտնտեսագիտություն

4. 2 ժամ/շաբ.

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5. դաս.- 2 ժամ,

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ծանոթացնել արդի մակրոտնտեսագիտության մի շարք կարևոր
հիմնախնդիրների բացահայտմանն ուղղված մրցակցող տեսություններին: Մեծ տեղ է
հատկացված

տնտեսական

տատանումներին

և

դրանք

բացատրող

գործոնների

վերլուծությանը: Աշխատանքի շուկայի ուսումնասիրության ժամանակ հիմնական
ուշադրությունը բևեռվում է գործազրկության բնական մակարդակի որոշիչների վրա:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանելու մակրոտնտեսագիտական բազային Ռամզե-Կաս-Կուպմանի

մոդելը,

նկարագրելու տնտեսական տատանումների հիմնական պատճառները բացատրող

տեսությունները, նկարագրելու աշխատանքի շուկայի առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գնահատելու մակրոտնտեսական քաղաքականության տարբեր գործիքների ազդեցությունը

AS-AD մոդելի շրջանակներում,
2. կառուցելու

էմպիրիկ մոդելներ և հիմնավորելու տարբեր տեսությունների կողմից
առաջարկվող հիմնական մոտեցումները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. կարդալու և գնահատելու տնտեսագիտական հեղինակավոր հանդեսների հոդվածները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5. բնորոշել տնտեսության զարգացման հիմնական և երկրորդական գործոնները,
ներկայացնել դրանց ազդեցությունը գնահատող մոդելները, մոդելների քանակական և
որակական հետևությունները,
Բ3. մաթեմատիկական, վիճակագրական, էկոնոմետրիկական մեթոդների և մոդելների
միջոցով

իրականացնել

տնտեսության,
մակարդակով,

այնպես

վերլուծություններ
էլ

առանձին

և

կանխատեսումներ,

կազմակերպությունների

և

ինչպես

ողջ

նախագծերի

Գ2. աշխատել աշխատանքային խմբերում,
Գ3. շարունակել կրթությունը աշխատանքի ընթացքում` զարգացնելով իր մարդկային
կապիտալը,
Գ4. օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել
գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասավանդման ընթացքում դասախոսը վարում է դասախոսություն, կազմակերպում է
խմբային աշխատանք:
2. Ուսումնասության ընթացքում ուսանողը ընթերցում է հանձնարարված գրականությունը,
խնդիրներ է լուծում, վերլուծում է նախադեպերը և ինքնուրույն աշխատանք է կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Անսահման հորիզոնով մոդելներ, Ռամզեի մոդելը:
 Իրական գործարար ցիկլի մոդելը:
 Անվանական կոշտություն:
 Տատանումների դինամիկ ստոխաստիկ ընդհանուր հավասարակշռության մոդելներ:
 Սպառում. մշտական եկամտի և կենսացիկլի հիպոթեզները, Հոլի պատահական քայլի
հիպոթեզը:
 Ներդրումները և կապիտալի ծախքը, Թոբինի q-ն:
 Գործազրկության տեսությունները, արդյունավետ աշխատավարձի մոդելը:
 Բյուջետային դեֆիցիտները և ֆիսկալ քաղաքականությունը:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Karlin Wendy and Soskice David. “Macroeconomics” Oxford University Press, 2006
2. Acemoglu D. “Introduction to Modern Economic Growth” Princeton University Press, 2009
3. Romer D. “Advanced Macroeconomics”, McGraw-Hill, 2008
4. Mas-Colell A., Winston M, Green J. “Microeconomic Theory”, Oxford University Press, 1995
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2. Արդի միկրոտնտեսագիտություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2 ժ.

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
միկրոտնտեսագիտության ժամանակակից մակարդակին համապատասխան խորացնել
մագիստրոսների գիտելիքները և տնտեսագիտական վերլուծություններ իրականացնելու
հմտությունները: Հատկապես կարևորվում է միկրոտնտեսագիտության տարբեր ոլորտներում
մաթեմատիկական խնդիրների լուծման հայեցակարգերի հարաբերակցության
պարզաբանումը և ընտրությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանելու սպառողական վարքի տեսությունը, ներկայացնելու ֆիրմաների վարքի
վերլուծության հիմնական սկզբունքները, բնութագրելու ընդհանուր
հավասարակշռության և բարեկեցության տեսությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. վերլուծելու առանձին անհատներին և ֆիրմաների տնտեսական վարքագիծը,
2. կառուցելու էմպիրիկ մոդելներ և հիմնավորելու տարբեր տեսությունների կողմից
առաջարկվող հիմնական մոտեցումները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. զարգացնել իր գիտելիքները՝ աշխատելով մասնավոր ընկերություններում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. բնորոշել տնտեսության զարգացման հիմնական և երկրորդական գործոնները,
ներկայացնել դրանց ազդեցությունը գնահատող մոդելները, մոդելների քանակական և
որակական հետևությունները,
Բ3. մաթեմատիկական, վիճակագրական, էկոնոմետրիկական մեթոդների և մոդելների
միջոցով

իրականացնել

տնտեսության,
մակարդակով,

այնպես

վերլուծություններ
էլ

առանձին

և

կանխատեսումներ,

կազմակերպությունների

ինչպես
և

ողջ

նախագծերի

Գ2. աշխատել աշխատանքային խմբերում,
Գ3. շարունակել կրթությունը աշխատանքի ընթացքում` զարգացնելով իր մարդկային
կապիտալը,
Գ4. օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել
գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասավանդման ընթացքում դասախոսը վարում է դասախոսություն, կազմակերպում է
խմբային աշխատանք:
2. Ուսումնասության ընթացքում ուսանողը ընթերցում է հանձնարարված գրականությունը,
խնդիրներ է լուծում, վերլուծում է նախադեպերը և ինքնուրույն աշխատանք է կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Օգտակարության ֆունկցիայի գոյությունը և մքասիմալացումը:
 Փոխհատուցված և համարժեք վարիացիա:
 Օգտակարության ֆունկցիայի վերականգնումը:
 Շահույթի ֆունկցիան և դրա հատկությունները:
 Ծախքերի երկրաչափությունը:
 Ընդհանուր հավասարակշռությունը և բարեկեցությունը:
 Էքստերնալիթիները և հանրային բարիքները:
 Անկատար մրցակցային մոդելներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
4. Nicholson W. “Microeconomic Theory”, The Dryden Press, 1998
5. Коуэлл Ф. “Микроэкономика”, Дело, 2011
6. Mas-Colell A., Winston M, Green J. “Microeconomic Theory”, Oxford University Press, 1995
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2. «ՀԲ» Ժամանակային շարքերի վերլուծություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժ.,գործն.-2ժ.

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է.
 Զարգացնել ուսանողների մասնագիտական կարողությունները` տրամադրելով խորացված
ուսուցում ժամանակային շարքերի բնագավառում, տալ խորը տեսական և գործնական
հենք

ֆինանսների,

մակրոտնտեսագիտության

և

միկրոտնտեսագիտության

հիմնախնդիրները մեկնաբանելու և վերլուծելու համար:
 Զարգացնել ուսանողների հմտությունները առաջավոր էկոնոմետրիկ
սոցիալական գիտությունների պրակտիկայում կիրառելու համար:

մեթոդները

 Ուսանողներին ունակ դարձնել փորձարկելու և գնահատելու տնտեսագիտական
մոդելները` օգտագործելով ժամանակային շարքերի վերլուծության հետազոտական
մեթոդները և վերլուծության ձևերը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ընտրել կոնկրետ խնդրի հետազոտության համար անհրաժեշտ մոդելները,
2. ձևակերպել և հիմնավորել էկոնոմետրիկ խնդիրը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կանխատեսել մակրոտնտեսական ցուցանիշները,
2. գնահատել տնտեսական փոփոխականների միջև քանակական կախվածությունը և
բացահայտել պատճառահետևանքային կապը,
3.

թեստավորել տնտեսագիտական
քաղաքականության արդյունքները,

տեսությունը

և

գնահատել

տնտեսական

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր, մասնակցել բազմաբնույթ քննարկումների,
2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման հնարավորությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. ներկայացնել վիճակագրական և էկոնոմետրիկական մեթոդները, ժամանակային
շարքերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները,
Ա5.

բնորոշել

տնտեսության

զարգացման

հիմնական

և

երկրորդական

գործոնները,

ներկայացնել դրանց ազդեցությունը գնահատող մոդելները, մոդելների քանակական և
որակական հետևությունները,
Բ3. մաթեմատիկական, վիճակագրական, էկոնոմետրիկական մեթոդների և մոդելների
միջոցով իրականացնել վերլուծություններ և կանխատեսումներ, ինչպես ողջ
տնտեսության,

այնպես

էլ

առանձին

կազմակերպությունների

և

նախագծերի

մակարդակով,
Ա1. տարբեր աղբյուրներից հավաքել լավագույն տեղեկատվություն, ստեղծել տվյալների
բազաներ, դրանց միջոցով կատարել վերլուծություններ:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն, գործնական և սեմինար պարապմունքներ:
2. Խնդիրների լուծում համակարգչով, գիտական քննարկումներ:
3. Ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Տարբերակային հավասարումներ:
 Ստացիոնար ժամանակային շարքերի մոդելներ:
 Տատանողականության մոդելավորում:
 Բազմակի հավասարումներով ժամանակային շարքերի մոդելներ:
 Կոինտեգրացիա և սխալների ճշգրտման եղանակ:
 Ոչ գծային մոդելներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Enders W. “Applied Econometric Time Series” 4-th edition, 2015
2. Hamilton J. D. “Time Series Analysis” 1994
3. Wooldridge J.M. “Introductory Econometrics, A Modern Approach” 5-th edition, 2012
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2. «ՀԲ» Ֆինանսական ռիսկերի գնահատման մեթոդներ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2ժ. գործն.-2ժ.

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումթվ դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել ֆինանսական ռիսկերի գնահատման և վերլուծության հիմնական
մեթոդներին, ինչպես նաև ուսանողի մոտ ձևավորել պատկերացում վերջին տարիներին
ինտենսիվ զարգացող ֆինանսական ոլորտի ժամանակակից վիճակի մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել ֆինանսական, շուկայական, վարկային ռիսկերը , Value at Risk (VaR)

ցուցանիշը, վարկունակության գնահատման մեթոդները,
2. լուսաբանել ֆինանսական ռիսկերի գնահատման և կառավարման հիմնական սկզբունքնե-

րը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարանջատել

և

բացահայտել

ֆինանսական

ռիսկերը

և

դրանց

աղբյուրները,

մաթեմատիկական մեթոդների վրա հիմնված ֆինանսական մոդելների օգնությամբ
գնահատել և կառավարել ռիսկերը,
2. կիրառել ֆինանսական ինժեներիայի հմտությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. մշակել ռիսկերի կառավարման մոտեցումներ` իրական տնտեսական միջավայրում,
համատեղել մաթեմատիկական և ֆինանսական գիտելիքները ռիսկի նորմատիվների
համակարգի մշակման խնդիրներում,
2. իրականացնել բիզնես գործընթացի այնպիսի դիզայն,որը հնարավորություն կտա ռիսկերի
կառավարումը դարձնել ներառական /inclusive/ և թափանցիկ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. գիտությանը հայտնի մեթոդներով ճանաչել և գնահատել ռիսկերը, բացահայտել ռիսկերի
կառավարման հիմնական սկզբունքները,
Ա4. նկարագրել ֆինանսական ակտիվների գնագոյացման, ֆունդամենտալ և տեխնիկական
վերլուծության,
սկզբունքները,

օպտիմալ

պորտֆելների

ընտրության

հիմնարար

մեթոդներն

ու

Բ1. առկա լավագույն տեղեկատվության հիման վրա նախագծելու ընդունվելիք որոշումների
հնարավոր տարբերակները` ռիսկի և անորոշության պայմաններում,
Բ2. ողջ տնտեսության զարգացման, ֆինանսական ինստիտուտների և կազմակերպությունների, առանձին նախագծերի տեսանկյունից, արդի մեթոդների կիրառմամբ,
կանխատեսելի և կառավարելի դարձնել ռիսկերը,
Բ4. օգտագործել մասնագիտական ծրագրային փաթեթներ (Matlab, Wolfram Mathematica, MS
Excel) գործնական խնդիրների լուծման նպատակով,
Բ5. ֆինանսների, ֆինանսական շուկաների և դրանց գործիքակազմի վերաբերյալ ստացած
գիտելիքները կիրառել գործնական խնդիրների ձևակերպման և լուծման նպատակներով:
Գ1. տարբեր աղբյուրներից հավաքել լավագույն տեղեկատվություն, ստեղծել տվյալների
բազաներ, դրանց միջոցով կատարել վերլուծություններ,
Գ2. աշխատել աշխատանքային խմբերում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.Դասախոսություն, գործնական և սեմինար պարապմունքներ:
2. Խնդիրների լուծում համակարգչով, գիտական քննարկումներ:
3. Ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից՝
 Ռիսկի սահմանումը և չափումը:
 Ինվարիանտների փնտրումը ֆիքսված եկամուտով ակտիվների շուկայում:
 Ինվարիանտների

և

ակտիվների

գների

պրոեկտավորումը

ներդրումային

հորիզոն.

անալիտիկ և թվային պրոեկցիա:
 Գծային գործոնային մոդելներ:
 Առանցքային բաղադրիչի վերլուծություն. չափականության նվազեցում:
 Միջինի և կովարիացիայի կայուն և ընտրանքային գնահատական:
 VaR սահմանումը և գնահատման մոտեցումները:
 VaR գնահատման մոդելներ:
 Էքստրեմալ արժեքների տեսության կիրառությունը մեծ կորուստների գնահատման
ժամանակ, սթրես թեսթավորում:
 Ռիսկի բյուջետավորում:
 Կոպուլաների կիրառությունը ռիսկերի կառավարման մեջ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Richard Apostolik, Christopher Donohue, Peter Went “Foundations of Banking Risk” 2009
2. Под ред. канд. экон. наук А. А. Лобанова и А. В. Чугунова “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ФИНАНСОВОГО РИСK-МЕНЕДЖМЕНТА” 2009
3. Ciby Joseph “Advanced Credit Risk Analysis and Management” 2013
4. Attilio Meucci “Risk and Asset Allocation” Springer 2005
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2. Հաստատուն եկամտով արժեթղթերի գնագոյացման

3. 6 ECTS

մոդելներ

կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2ժ., գործն. – 2ժ.

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է
ուսանողին ծանոթացնել պարտատոմսերի և փողի շուկայի գործիքների տեսակներին,
հատկություններին
գնագոյացման,

և

ռիսկը

չափանիշներին,

ինչպես

նկարագրող

նաև

սովորեցնել

ցուցանիշների

նշված

գործիքների

առանձնահատկություններին:

Կներկայացվեն նաև նշված գործիքներով պորտֆելի կառավարման «լավագույն փորձը»
նկարագրող գործնական օրինակներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել

տոկոսադրույքների

ժամանակային

կառուցվածքը,

պարտատոմսերի

տարատեսակները, դրանց հատկություններն և բնութագրիչները,
2. կկարողանա ճանաչել «ՀԵԱ» տեսակները, հասկանալ դրանց գնագոյացման, ռիսկերի նկարագրմանը
վերաբերող հարցերը,

3. բացահայտել պարտատոմսերի և դրանցից կազմված
եկամտաբերության կորերի կառուցման սկզբունքները,

պորտֆելների

գնահատման,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. դուրս բերել բանաձևեր պարտատոմսերի գնահատման համար, եկամտաբերության կորերի
կառուցման

և

վերլուծման

խնդիրներ

լուծելլ,

տոկոսադրույքի

ռիսկի

և

տատանողականության վերլուծություն կատարել,
2. իրականացնել, եկամտաբերությունների դինամիկ մոդելավորում, տոկոսադրույքների
հանդեպ զգայուն ֆինանսական գործիքների գնահատման և հեջավորման գործնական
խնդիրներ լուծել,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

կիրառել
ստացված
գիտելիքները
գործնականում,
գնահատել
արժեթղթերի
առանձնահատկությունները և դրանց դերն ու ազդեցությունը պորտֆելի կառավարման
գործընթացում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա3. բացատրել ներդրումների կառավարման հիմնարար տեսությունները, մեկնաբանել դրանց
առանձնահատկությունները,

ներկայացնել

վերլուծական

մոդելների

կիրառության

ոլորտները,
Ա4. նկարագրել ֆինանսական ակտիվների գնագոյացման, ֆունդամենտալ և տեխնիկական
վերլուծության,

օպտիմալ

պորտֆելների

ընտրության

հիմնարար

մեթոդներն

ու

սկզբունքները,
Բ1.առկա լավագույն տեղեկատվության հիման վրա նախագծելու ընդունվելիք որոշումների
հնարավոր տարբերակները` ռիսկի և անորոշության պայմաններում,
Բ5. ֆինանսների, ֆինանսական շուկաների և դրանց գործիքակազմի վերաբերյալ ստացած
գիտելիքները կիրառել գործնական խնդիրների ձևակերպման և լուծման նպատակներով,
Գ1.տարբեր աղբյուրներից հավաքել լավագույն տեղեկատվություն, ստեղծել տվյալների
բազաներ, դրանց միջոցով կատարել վերլուծություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
Տեսական դասախոսություններ և գործնական խնդիրների լուծում:
2. Թիմային պրոյեկտների (գործնական խնդիրների լուծման) կատարում:
3. Համակարգչային գործնական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Պարտատոմսեր, տեսակներ հատկություններ, չափանիշներ:
 Փողի շուկայի գործիքներ:
 Առաջնային և երկրորդային շուկաներ, դրանց դերը և գործառույթները:
 Պարտատոմսերի գնի, ռիսկի, եկամտաբերության և կատարողականի հետ կապված հարցեր:
 Եկամտաբերության կոր. տեսակներ, հաշվարկման մեթոդներ:
 Պարտատոմսերում ներդրումային ստրատեգիաների ներկայացումը:
 Օպցիոն պարունակող պարտատոմսեր, գների հաշվարկ:
 Պարտատոմսային ֆյուչերսներ:
 Տոկոսադրույքային սվոփ, եվրոդոլար ֆյուչերսներ:
 Պորտֆելի կառավարման օրինակ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Frank Fabozzi, Steven Mann “The Handbook of Fixed Income Securities” 7 th ed,, McGraw-Hill 2007
2. S.Shreve “Stochastic Calculus for Finance” vol. 2, 2004
3. D. Brigo, F. Mercurio “Interest Rate Models – Theory and Practice” 2006
4. D. Backus, S. Foresi, Ch. Telmer “Discrete-Time Models for Bond Pricing” 1998
5. R. Carmona, M. Tehranchi “Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis

Perspective” 2006
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2. Կազմակերպության արժեքի գնահատում և ներդրումների
կառավարում

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. - 2 ժ., գործն.-2 ժ.

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Տրամադրել հաշվապահական հաշվառման, ֆինանսերի, տնտեսագիտության ոլորտներից
անհրաժեշտ գիտելիքներ և գործիքներ ՝ արժեթղթերի կատարողականի գնահատման համար:
 Տրամադրել հաշվապահական հաշվառման, ֆինանսերի, տնտեսագիտության ոլորտներից
անհրաժեշտ գիտելիքներ և գործիքներ ՝ կազմակերպության արժեքի գնահատման համար:
 Տրամադրել գիտելիքներ տարատեսակ ֆինանսական գործիքների վերաբերյալ:
 Տրամադրել գիտելիքներ

ներդրումների կառավարման մեջ ֆինանսների տեսության

կիրառությունների վերաբերյալ, ծանոթացնել ֆինանսական ներդրումների ռիսկի չափման և
վերլուծության գործիքներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել կազմակերպության հիմնական ֆինանսական հաշվետվությունները և դրանց
ձևափոխությունները, կազմակերպության կատարողականի գնահատման ցուցանիշները և
կատարողականի վրա ազդող գործոնները,
2. ներկայացնել արժեքի գնահատման և հեռանկարային կատարողականի գնահատման
մեթոդները,
3. ներկայացնել ֆինանսական գործիքների տեսակները, հիմնական բնութագրիչները և
մանրամասնորեն բացատրել դրանց գործողության մեխանիզմը,
4. ներկայացնել շուկայի միկրոկառուցվածքը և դրա կարևորությունը ներդրողների համար,
պարզաբանել դիվերսիֆիկացիայի ֆունդամենտալ որոշիչները, ձևակերպել իմունիզացիայի
հիմնական
ռազմավարությունները
կիրառությունները,

և

մանրամասնելու

դրանց

հիմնական

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. վերլուծել տրված կազմակերպության և կազմակերպության արժեթղթերի կատարողականը,
2. կիրառել
կորպորատիվ
ֆինանսներում
անհրաժեշտ
արժեքի
գնահատման
մեթոդաբանությունը՝ գրեթե ինքնուրույն, եզրակացություն տալ արժեքի գնահատման
վերաբերյալ պատրաստի հաշվետվությունների մասին,
3. լուսաբանել պորտֆելի՝ ռիսկով ճշգրտված կատարողականը և վերլուծել կատարողականի
ապահովման հիմնական բարդությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. բացահայտել և վերլուծել ներդրողի կամ կազմակերպության կողմից օգտագործվող ռիսկի
կառավարման մեթոդը, վերլուծել ներդրումային ֆոնդի գործունեության վրա ազդող
հիմնական տնտեսական գործոնները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. գիտությանը հայտնի մեթոդներով ճանաչել և գնահատել ռիսկերը, բացահայտել ռիսկերի
կառավարման հիմնական սկզբունքները,
Ա3. բացատրել ներդրումների կառավարման հիմնարար տեսությունները, մեկնաբանել դրանց
առանձնահատկությունները,
ոլորտները,

ներկայացնել

վերլուծական

մոդելների

կիրառության

Ա4. նկարագրել ֆինանսական ակտիվների գնագոյացման, ֆունդամենտալ և տեխնիկական
վերլուծության,

օպտիմալ

պորտֆելների

ընտրության

հիմնարար

մեթոդներն

ու

սկզբունքները,
Բ1. առկա լավագույն տեղեկատվության հիման վրա նախագծելու ընդունվելիք որոշումների
հնարավոր տարբերակները` ռիսկի և անորոշության պայմաններում,
Բ2. ողջ տնտեսության զարգացման, ֆինանսական ինստիտուտների և կազմակերպությունների,

առանձին

նախագծերի

տեսանկյունից,

արդի

մեթոդների

կիրառմամբ,

կանխատեսելի և կառավարելի դարձնել ռիսկերը,
Բ3. մաթեմատիկական, վիճակագրական, էկոնոմետրիկական մեթոդների և մոդելների
միջոցով

իրականացնել

վերլուծություններ

և

կանխատեսումներ,

ինչպես

ողջ

տնտեսության, այնպես էլ առանձին կազմակերպությունների և նախագծերի մակարդակով,
Բ5. ֆինանսների, ֆինանսական շուկաների և դրանց գործիքակազմի վերաբերյալ ստացած
գիտելիքները կիրառել գործնական խնդիրների ձևակերպման և լուծման նպատակներով,
Գ1. տարբեր աղբյուրներից հավաքել լավագույն տեղեկատվություն, ստեղծել տվյալների
բազաներ, դրանց միջոցով կատարել վերլուծություններ,
Գ3. շարունակել կրթությունը աշխատանքի ընթացքում` զարգացնելով իր մարդկային
կապիտալը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ծրագրի բաղկացուցիչ թեմաների ներկայացում դասախոսի կողմից:
2.

Գրականության

ցանկից

համապատասխան

թեմաների

վերաբերյալ

մշակումների

հանձնարարություն ուսանողներին:
3. Կոնկրետ խնդիրների լուծում և դեպքերի քննարկումներ («case-study»):
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ֆինանսական հաշվետվություններ և ձևափոխված հաշվետվություններ:
 Ֆինանսական վերլուծություն, կատարողականի և կատարողականի վրա ազդող գործոնների
վերլուծություն:
 Հեռանկարային կատարողականի գնահատում և կազմակերպության արժեքի գնահատում:
 Գին, շահույթ և սեփական կապիտալ:
 Ֆինանսական ինֆորմացիա և արժեթղթերի գներ:
 Միացումներ և կլանումներ:
 Ֆունդամենտալ և տեխնիկական վերլուծություն:
 Ֆոնդերի կառավարում և ներդրումներ:
 Շուկայի միկրոկառուցվածք:
 Դիվերսիֆիկացիա:
 Պորտֆելի իմունիզացիա:
 Ռիսկի և կատարողականի կառավարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Palepu, K., V. Bernard and P. Healy. “Business Analysis & Valuation” (South-Western College
Publishing)
2. Penman, S. “Financial Statement Analysis & Security Valuation” McGraw-Hill
3. Valuation: “Measuring and Managing the Value of Companies” University Edition (Wiley Finance)
by McKinsey & Company Inc. 2010
4. Fabozzi, F. J. and H. M. Markowitz (eds) The Theory and Practice of Investment Management.
(Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2011)
5. Hasbrouck, J. Empirical Market Microstructure. (Oxford: Oxford University Press, 2007)
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2. Միջազգային ֆինանսներ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 4ժ.

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Տրամադրել տեսական գիտելիքներ ազգային հաշիվների և վճարային հաշվեկշռի,
արտարժույթի շուկայի, ներքին և արտաքին գների և փոխարժեքի, թողարկման և

փոխարժեքի փոխազդեցության, հաստատագրված փոխարժեքի քաղաքականության և
արժութային ճգնաժամերի, դրամավարկային համակարգերի, օպտիմալ արժութային
գոտիների և կապիտալի միջազգային շուկաների վերաբերյալ:
 Տրամադրել գիտելիքներ
վերաբերյալ:

միջազգային

ֆինանսների

տեսության

կիրառությունների

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պարզաբանել

միջազգային

գործարքների

արտացոլումը

վճարային

հաշվեկշռում,

ներկայացնել ապրանքների և ծառայությունների առևտրի ազդեցությունը ընթացիկ հաշվի և
ֆինանսական հաշվի վրա,
2. ներկայացնել

փոխարժեքի

փոփոխությոնները՝

տարբեր

օգտագործելով

տեսակները

ակտիվների,

և

պարզաբանել

փողի

առաջարկի

փոխարժեքի
մոտեցումները,

պարզաբանել կարճաժամկետում փոխարժեքի մեծ փոփոխությունները,
3. ներկայացնել ամբողջական առաջարկի և ամբողջական աահանջարկի և Մանդել Ֆլեմինգի
մոդելների

միջև

կապը,

հետևանքները,
4. պարզաբանել տարբեր

բնութագրել

ճգնաժամերի

դրամավարկային

տեսակները,

համակարգերի

պատճառներն

առավելություններն

ու
ու

թերությունները, քննարկել անհնարին երրորդությունը , ներկայացնել կապիտալի
միջազգային շուկայի հիմնական զարգացումները, ներառյալ օֆշորային բանկային
գործունեությունը և եվրոարժույթները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. վերլուծել դրամավարկային և հարբյուջետային քաղաքականությունների ազդեցությունը
փոխարժեքի և թողարկման վրա և կիրառել իրական փաստերի վրա,
2. վերլուծել արժութային ճգնաժամերը վերջին ճգնաժամերի օրինակներով,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. քննարկել կապիտալի միջազգային շուկայի

և արտարժույթի շուկայի գործունեության

իրական օրինակներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. ներկայացնել վիճակագրական և էկոնոմետրիկական մեթոդները, ժամանակային շարքերի
վերլուծության հիմնական սկզբունքները,
Ա3. բացատրել ներդրումների կառավարման հիմնարար տեսությունները, մեկնաբանել դրանց
առանձնահատկությունները,

ներկայացնել

վերլուծական

մոդելների

կիրառության

ոլորտները,
Ա5.

բնորոշել

տնտեսության

զարգացման

հիմնական

և

երկրորդական

գործոնները,

ներկայացնել դրանց ազդեցությունը գնահատող մոդելները, մոդելների քանակական և
որակական հետևությունները,
Բ3. մաթեմատիկական, վիճակագրական, էկոնոմետրիկական մեթոդների և մոդելների
միջոցով

իրականացնել

տնտեսության,

այնպես

վերլուծություններ
էլ

առանձին

և

կանխատեսումներ,

կազմակերպությունների

և

ինչպես

ողջ

նախագծերի

մակարդակով,
Բ5. ֆինանսների, ֆինանսական շուկաների և դրանց գործիքակազմի վերաբերյալ ստացած

գիտելիքները կիրառել գործնական խնդիրների ձևակերպման և լուծման նպատակներով:
Գ1. տարբեր աղբյուրներից հավաքել լավագույն տեղեկատվություն, ստեղծել տվյալների
բազաներ, դրանց միջոցով կատարել վերլուծություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ծրագրի բաղկացուցիչ թեմաների ներկայացում դասախոսի կողմից:
2.

Գրականության

ցանկից

համապատասխան

թեմաների

վերաբերյալ

մշակումների

հանձնարարություն ուսանողներին:
3. Ուսանողների կողմից կոնկրետ խնդիրների լուծում և դեպքերի քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1 Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ազգային հաշիվները և վճարային հաշվեկշիռը:
 Արտարժույթի շուկաներ:
 Գները և փոխարժեքը:
 Թողարկումը և փոխարժեքը:
 Հաստատագրված փոխանակային կուրսեր:
 Արժութային ճգնաժամեր:
 Դրամավարկային համակարգեր:
 Օպտիմալ արժութային գոտիներ:
 Կապիտալի միջազգային շուկաներ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Copeland, L. “Exchange Rates and International Finance” (Harlow: Prentice Hall, 2014)
2. Feenstra, R. and M. Taylor “International Economics” (New York: Worth Publishers, 2014) 3-rd
edition
3. Suranovic, S.M. “International Finance: Theory and Policy” 2012
4. Krugman, P., M. Obstfeld and M. Melitz “International Economics: Theory and Policy” (Boston,
Mass.; London: Pearson/Addison-Wesley, 2014)
5. De Grauwe, P, “UK, Exchange Rates Global Financial Policies” 2014
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2. Որոշումների կայացման տեսություն

3. . 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2 ժ.

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել մաթեմատիկական խնդրին` կապված մարդու և կոլեկտիվի
նպատակաուղղված գործունեության հետ տնտեսության մեջ: Ուսումնասիրվում է որոշումների
կայացման իրավիճակների մաթեմատիկական մոդելների կառուցման մեթոդոլոգիան և լուծումների տարբերակների վերլուծության հիմնական մեթոդները` բազմակրիտերիալության,
ռիսկի և անորոշության պայմաններում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել որոշումների կայացման հիմնական մաթեմատիկական մեթոդները,
2. որոշել գործողությունների իրականացման ռացիոնալ
գիտամաթեմատիկական մոդելների կիրառման միջոցով,

տարբերակները`տնտեսա-

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գնահատել

տարբեր

գործիքների

ազդեցությունը

ընդունված

որոշումների

արդյունավետության վրա,
2. կառուցելու էմպիրիկ մոդելներ և հիմնավորելու տարբեր տեսությունների կողմից
առաջարկվող հիմնական մոտեցումները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. որոշումներ կայացնել ռիսկային և կոնֆլիկտային իրավիճակներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. գիտությանը հայտնի մեթոդներով ճանաչել և գնահատել ռիսկերը, բացահայտել ռիսկերի
կառավարման հիմնական սկզբունքները,
Բ1. առկա լավագույն տեղեկատվության հիման վրա նախագծելու ընդունվելիք որոշումների
հնարավոր տարբերակները` ռիսկի և անորոշության պայմաններում,
Գ2. աշխատել աշխատանքային խմբերում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարում է դասախոսություն, վարում է գործնական
պարապմունք և կազմակերպում է խմբային աշխատանք:
2. Ուսումնասության ընթացքում ուսանողը ընթերցում է հանձնարարված գրականությունը,
խնդիրներ է լուծում, վերլուծում է նախադեպերը և ինքնուրույն աշխատանք է կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

 Մարկովիցի և Տոբինի մաքսիմալ արդյունավետության պորտֆելը:
 Մարկովիցի և Տոբինի մինիմալ ռիսկի պորտֆելը:
 Պորտֆելի դիվերսիֆիկացիա:
 Կապիտալի արագ աճը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Mykel Kochendefer”Decision Making under Uncertainty” MIT Press, 2015
2. Mas-Colell A., Winston M, Green J. “Microeconomic Theory” Oxford University Press, 1995
3. Fabozzi, F. J. and H. M. Markowitz (eds) “The Theory and Practice of Investment Management”

(Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2011)
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2. Դրամավարկային քաղաքականություն

3. . 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2 ժ.

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
բիզնես ցիկլերի դրամավարկային ասպեկտների ուսումնասիրությունը` շեշտը դնելով
տոկոսադրույքների ու գնաճի դինամիկայի ուսումնասիրման վրա:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

լուսաբանել
զարգացման

մակրոտնտեսական

և

օրինաչապությունները

մասնավորապես`
մաթեմատիկական

դրամավարկային
մոդելների

և

ոլորտի
մեթոդների

օգտագործման միջոցով,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գնահատել դրամավարկային քաղաքականության տարբեր գործիքների ազդեցությունը
տնտեսական իրավիճակի վրա,
2. կառուցելու էմպիրիկ մոդելներ և հիմնավորելու տարբեր տեսությունների կողմից
առաջարկվող հիմնական մոտեցումները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծել և դատողություններ անել կենտրոնական բանկերի կողմից տոկոսադրույքների
որոշումների կայացման գործընթացի վերաբերյալ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5.

բնորոշել

տնտեսության

զարգացման

հիմնական

և

երկրորդական

գործոնները,

ներկայացնել դրանց ազդեցությունը գնահատող մոդելները, մոդելների քանակական և
որակական հետևությունները,
Բ3. մաթեմատիկական, վիճակագրական, էկոնոմետրիկական մեթոդների և մոդելների
միջոցով իրականացնել
տնտեսության, այնպես

վերլուծություններ և կանխատեսումներ, ինչպես ողջ
էլ առանձին կազմակերպությունների և նախագծերի

մակարդակով,
Գ1. տարբեր աղբյուրներից հավաքել լավագույն տեղեկատվություն, ստեղծել տվյալների
բազաներ, դրանց միջոցով կատարել վերլուծություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Դասավանդման ընթացքում դասախոսը վարում է դասախոսություն, կազմակերպում է
խմբային աշխատանք:
2. Ուսումնասության ընթացքում ուսանողը ընթերցում է հանձնարարված գրականությունը,
խնդիրներ է լուծում, վերլուծում է նախադեպերը և ինքնուրույն աշխատանք է կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Փողի և անվանական կոշտությունների դերը տնտեսություններում:
 DSGE մոդելավորման ներածություն:
 Դրամավարկային քաղաքականության վերլուծության և մշակման բազային մոդելներ:
 Օպտիմալ դրամավարկային քաղաքականություն:
 Դրամավարկային քաղաքականություն բաց տնտեսությունում:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Frederic Mishkin “Monetary Policy Strategy” MIT Press, 2007
2. Robert E. Lucas, Jr., “Nobel Lecture: Monetary Neutrality,” The Journal of Political Economy, Vol.
104, No. 4. (Aug., 1996), pp. 661-682.
3. Lucas, Robert E. Jr., 1994, “Review of Milton Friedman and Anna J. Schwartz’s `A monetary history

of the United States, 1867-1960’”, Journal of Monetary Economics 34, 5-16.
4. Sargent, Thomas J. and Francois Velde 2002 The big problem of small change Princeton: Princeton

University Press.
5. Bernanke, Ben S., “Nonmonetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great

Depression,” The American Economic Review, Vol. 73, No. 3. (Jun., 1983), pp. 257-276.
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2. Կազմակերպության ռիսկերի կառավարում

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 3 ECTS
կրեդիտ

6. դաս.-2 ժ.
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

 Զարգացնել ուսանողների մասնագիտական կարողությունները՝ տրամադրելով խորացված
ուսուցում կազմակերպության ռիսկերի կառավարման բնագավառում, տալու խոր տեսական
հենք՝ անորոշության
մեջ
կազմակերպության
գործունեությունը
նպատակամետ
իրականացնելու, ժամանակակից հիմնախնդիրները հասկանալու և վերլուծելու համար:

 Զարգացնել ուսանողների հմտությունները՝ առաջավոր մեթոդները կազմակերպության
կառավարման պրակտիկայում կիրառելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու

կազմակերպության

ռիսկերի

կառավարման

տարբեր

միջազգային

ստանդարտներ, նկարագրելու տարբեր ոլորտներում գործունեություն իրականացնող
ընկերությունների բոլոր հնարավոր ռիսկերը,
2. պարզաբանելու

շուկայական

միջավայրում

կազմակերպությունների

ռիսկերի

կառավարման սկզբունքները, ընտրելու կազմակերպությունների ռիսկերի կառավարման
մոդելներ, սահմանելու ռիսկերի կառավարմանն առնչվող իրավական նորմերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կառուցելու ռիսկերի գնահատման և կառավարման արդյունավետ մոդելներ, կատարելու

ընկերության ռիսկերի սցենարային վերլուծության իրականացում և քանակական գնահատականների ստացում, մշակելու կազմակերպության ռիսկերի կառավարման մարտավարություն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. որոշել ընկերությունների գործունեության իրականացման ընթացքում առաջացող
ռիսկերի բնույթը և գնահատել վերջիններիս չափը, ընկերության արժեքի վրա ռիսկերի
ազդեցության գնահատում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. գիտությանը հայտնի մեթոդներով ճանաչել և գնահատել ռիսկերը, բացահայտել ռիսկերի
կառավարման հիմնական սկզբունքները,
Բ1. առկա լավագույն տեղեկատվության հիման վրա նախագծելու ընդունվելիք որոշումների
հնարավոր տարբերակները` ռիսկի և անորոշության պայմաններում,
Բ2. ողջ տնտեսության զարգացման, ֆինանսական ինստիտուտների և կազմակերպությունների, առանձին նախագծերի տեսանկյունից, արդի մեթոդների կիրառմամբ,
կանխատեսելի և կառավարելի դարձնել ռիսկերը,
Բ4. օգտագործել մասնագիտական ծրագրային փաթեթներ (Matlab, Wolfram Mathematica, MS
Excel) գործնական խնդիրների լուծման նպատակով,
Գ1. տարբեր աղբյուրներից հավաքել լավագույն տեղեկատվություն, ստեղծել տվյալների
բազաներ, դրանց միջոցով կատարել վերլուծություններ,
Գ2. աշխատել աշխատանքային խմբերում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Նյութերը ներկայացվում են տպագիր, էլեկտրոնային, համացանցային, իսկ այնուհետև
կազմակերպվում է քննարկվում:
2. Գործնական պարապմունքները կազմակերպվում են համակարգչային համապատասխան
փաթեթի(Excel) կիրառման միջոցով` գործնական վերլուծություններ
պրակտիկ խնդիրներ լուծելու համար:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց:

իրականացնելու

և

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Կամակերպության ռիսկերի կառավարման գործընթացը:
 Կազմակերպության ռիսկերի կառավարման միջազգային ստանդարտները:
 Վարկային ռիսկի կառավարում, կորուստների բաշխում:
 Շուկայական ռիսկի գնահատումը ընկերությունների համար:
 Գործառնական ռիսկերի գնահատում և սցենարային վերլուծություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Sim Segal “Corporate value of enterprise risk management : the next step in business management”
2011
2. Murphy, D “Understanding risk : the theory and practice of financial risk management ”. 2008
3. Michel Crouhy, Dan Galai and Robert Mark. “Risk Management “ 2001
4. John Fraser, Betty J. Simkins “Enterprise risk management : today’s leading research and best
practices for tomorrow’s executives” 2010
5. John C. Hull “ Risk Management and Financial Institutions”, 3rd Edition 2012
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2. Անորոշության և անկատար տեղեկատվության
տնտեսագիտություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2 ժ.

6. 3-րդ՝աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել, թե ինչպես է ընտրության վրա ազդում անորոշությունն ու
ասիմետրիկ տեղեկատվությունը: Քննարկվում է նաև ռիսկի ազդեցության նվազեցման տարբեր
մեթոդների առավելություններն ու թերությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու

Նեյման-Մորգենստեռնի

սպասվող

օգտակարության

տեսությունը,

լուսաբանելու Լուկասի անկատար տեղեկատվության տեսությունը, բնութագրելու ռիսկերի
չափման այլընտրանքային մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ուսումնասիրված

տեսությունների

հիման

վրա

իրականացնելու

կիրառական

վերլուծություններ,
2. կիրառելու

տեսական

վերլուծությունների
իրավիճակներում,

մեթոդները,

նպատակով,

տնտեսական
անորոշության

գործակալների
և

ասիմետրիկ

գործողությունների
տեղեկատվության

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
3. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները, որոշումներ կայացնելու
տարբեր մարտահրավերների և ցնցումների պայմաններում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. գիտությանը հայտնի մեթոդներով ճանաչել և գնահատել ռիսկերը, բացահայտել ռիսկերի

կառավարման հիմնական սկզբունքները,
Ա5. բնորոշել տնտեսության զարգացման

հիմնական

և

երկրորդական

գործոնները,

ներկայացնել դրանց ազդեցությունը գնահատող մոդելները, մոդելների քանակական և
որակական հետևությունները,
Բ1. առկա լավագույն տեղեկատվության հիման վրա նախագծելու ընդունվելիք որոշումների
հնարավոր տարբերակները` ռիսկի և անորոշության պայմաններում,
Բ2. ողջ տնտեսության զարգացման, ֆինանսական ինստիտուտների և կազմակերպությունների,

առանձին

նախագծերի

տեսանկյունից,

արդի

մեթոդների

կիրառմամբ,

կանխատեսելի և կառավարելի դարձնել ռիսկերը,
Գ3. շարունակել կրթությունը աշխատանքի ընթացքում` զարգացնելով իր մարդկային
կապիտալը,
Գ4. օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել
գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասավանդման ընթացքում դասախոսը վարում է դասախոսություն, կազմակերպում է
խմբային աշխատանք:
2. Ուսումնասության ընթացքում ուսանողը ընթերցում է հանձնարարված գրականությունը,
խնդիրներ է լուծում, վերլուծում է նախադեպերը և ինքնուրույն աշխատանք է կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Սպասվող օգտակարության մոտեցումը, աքսիոմատիկ համակարգը:
 Սպասվող օգտակարության ֆունկցիան և դրա գոյության թեորեմը:
 Էրոու-Պրատի ռիսկից խուսափման գնահատականները:
 Սպասվող օգտակարության, սպասվող եկամտաբերության և վարիացիայի կապը:
 Անկատար տեղեկատվության Լուկասի մոդելը:
 Ասիմետրիկ տեղեկատվությունը և ազդանշումը:
 Բարոյական ռիսկը, հակադարձ ընտրությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Mas-Colell A., Winston M, Green J. “Microeconomic Theory” Oxford University Press, 1995
2. Varian H., “Microeconomic Anaysis” W.W. Norton & Co., 1992
3. Romer D. “Advanced Macroeconomics”, McGraw-Hill, 2008
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2. Ֆինանսական անալիզ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

6. դաս.- 2 ժ.

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել ֆինանսական վերլուծության ժամանակակից մեթոդներին,
մոտեցումներին և հիմնական գործիքներին, ինչպես նաև դրանց գործնական կիրառման
հմտություններին։ Այդ նպատակով բացահայտվում է ֆինանսական վերլուծության էությունը և
դրա դերը գործարար որոշումների ընդունման գործում։ Ծրագիրը ներառում է տնտեսավարող
սուբյեկտների

գործունեության

պլանավորման,

դրամական

հոսքերի

կառավարման,

կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետության գնահատման և դրանցն
առնչվող ֆինանսական այլ հարցեր։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ֆինանսական հաշվետվության կառուցվածքը, մեկնաբանել ֆինանսական
հաշվետվությունների կազմման առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. իրականացնելու ֆինանսական հաշվետվության էքսպրես –անալիզ,
2. կկարողանա գնահատել ֆինանսական որոշումների արդյունավետությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. կկարողանա կատարել ֆինանսական կանխատեսումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. բացատրել ներդրումների կառավարման հիմնարար տեսությունները, մեկնաբանել դրանց
առանձնահատկությունները,
ոլորտները,
Ա5.

ներկայացնել

վերլուծական

մոդելների

կիրառության

բնորոշել տնտեսության զարգացման հիմնական և երկրորդական գործոնները,
ներկայացնել դրանց ազդեցությունը գնահատող մոդելները, մոդելների քանակական և
որակական հետևությունները,

Բ2. ողջ տնտեսության զարգացման, ֆինանսական ինստիտուտների և կազմակերպությունների, առանձին նախագծերի տեսանկյունից, արդի մեթոդների կիրառմամբ,
կանխատեսելի և կառավարելի դարձնել ռիսկերը,
Բ3. մաթեմատիկական, վիճակագրական, էկոնոմետրիկական մեթոդների և մոդելների
միջոցով

իրականացնել

տնտեսության,

այնպես

վերլուծություններ
էլ

առանձին

և

կանխատեսումներ,

կազմակերպությունների

ինչպես
և

ողջ

նախագծերի

մակարդակով,
Բ5. ֆինանսների, ֆինանսական շուկաների և դրանց գործիքակազմի վերաբերյալ ստացած
գիտելիքները կիրառել գործնական խնդիրների ձևակերպման և լուծման նպատակներով:
Գ1. տարբեր աղբյուրներից հավաքել լավագույն տեղեկատվություն, ստեղծել տվյալների
բազաներ, դրանց միջոցով կատարել վերլուծություններ,
Գ2. աշխատել աշխատանքային խմբերում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Դասավանդման ընթացքում դասախոսը վարում է դասախոսություն, կազմակերպում է
խմբային աշխատանք:
2. Ուսումնասության ընթացքում ուսանողը ընթերցում է հանձնարարված գրականությունը,
խնդիրներ է լուծում, վերլուծում է նախադեպերը և ինքնուրույն աշխատանք է կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ֆինանսական անալիզի մեթոդաբանությունը:
 Ձեռնարկության ֆինանսական հաշվետվությունը:
 Ֆինանսական հաշվետվության էքսպրես-անալիզ:
 Ֆինանսական

հաշվետվության

մանրազննին

վերլուծություն:

Ձեռնարկության

իրացվելիություն:
 Կապիտալի կառուցվածքի վերլուծություն:
 Ձեռնարկության
ֆինանսատնտեսական

գործունեության

արդյունավետության

վերլուծություն և գնահատում:
 Դրամական հոսքերի վերլուծություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Martin Fridson, Fernando Alvares”Financial Statement Analysis” John Wiley & Sons Inc., 2002
2. Stephen Taylor “Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction” Princeton University Press, 2007
3. Costis Skiadas “Asset Pricing Theory” Princeton University Press 2009
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2. Տվյալների վերլուծություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2 ժ.

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել մեծածավալ տվյալների ձեռքբերման, մշակման և վերլուծության
մեթոդներին,
ուսանողին սովորեցնել վիճակագրական <<առ>> (R) ծրագիրը և վերջինիս միջոցով
ապահովագրական տվյալների վերծանումը,
ուսանողին տրամադրել ապահովագրական ոլորտում վիճակագրական, մեքենայական
ուսուցման և բիզնես մոդելների օգտագործման կիրառական գիտելիքներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
պարզաբանելու տվյալների վերլուծության համար օգտագործվող հիմնական մոդելների
տարբերությունները, ձևակերպելու մեքենայական ուսուցման մոդելները և դրանց
կիրառությունը ապահովագրությունում, ընտրելու տվյալների ուսումնասիրության համար
լավագույն

մոդելը,

ներկայացնելու

որոշումների

առանձնահատկությունները,
նկարագրելու նեյրոնային ցանցերի հիմնական մոդելները,

կայացման

ծառերի

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. իրականացնելու տվյալների ձեռքբերում, վերլուծություն և մշակում,
4. օգտագործելու վիճակագրական <<առ>> (R) ծրագիրը ապահովագրական տվյալների
ուսումնասիրության և վերլուծության համար, օգտագործելու տվյալների վերծանման
մոդելները տարբեր բնագավառներում, ընտրելու կանխատեսման և խմբավորման
անալիզի համար լավագույն մոդելները, կիրառելու մեքենայական ուսուցման և
վիճակագրական մոդելները ապահովագրական ոլորտում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5. լուծելու կանխատեսման և խմբավորման խնդիրներ, վերլուծելու փաստերը և անելու
հիմնավորված հետևություններ, օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ
աղբյուրներից:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3․ներկայացնել վիճակագրական և էկոնոմետրիկական հիմնական մեթոդներն ու
մոդելները, որոնք օգտագործվում են տնտեսական վարքի կանխատեսումների և
վերլուծությունների դեպքում հատկապես անորոշության պարագայում,
Բ2․մաթեմատիկական և վիճակագրական մեթոդների և մոդելների միջոցով վերլուծել և
Գնահատել տնտեսական իրավիճակը, կանխատեսել տնտեսության զարգացման
հեռանկարները մակրո և միկրո մակարդակով,
Բ5. օգտագործել մասնագիտական ծրագրային փաթեթներ (Matlab, Wolfram Mathematica,
MS Excel) գործնական խնդիրների լուծման նպատակով,
Գ2․աշխատել տվյալների
մեծ
իրականացնել ազդեցությունների
կանխատեսումներ։

բազաների
հետ,
գնահատումներ,

դրանց օգնությամբ
վերլուծություններ

և

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասավանդման ընթացքում դասախոսը վարում է դասախոսություն, կազմակերպում է
խմբային աշխատանք:
Ուսումնասության ընթացքում ուսանողը ընթերցում է հանձնարարված գրականությունը,
խնդիրներ է լուծում, վերլուծում է նախադեպերը և ինքնուրույն աշխատանք է կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
- Ներածություն, տվյալների վերլուծություն առարկան, ծանոթություն <<առ>> (R) ծրագրի հետ:
- Կանխատեսվող վերլուծություն-վերահսկվող ուսուցում
(supervised
learning),
նկարագրական վերլուծություն-չվերահսկվող ուսուցում (unsupervised learning):
- Լոգիստիկ ռեգրեսիա:

- Մեծածավալ տվյալների վերլուծություն, չափից շատ ուսուցում (overfitting), թեստերի և
թրեյնինգների համար նախատեսված տվյալներ:
- k-ամենամոտ
անդամի
ալգորիթմ
(k-Nearest
Neighbor
Algorithm),
պարզ Բայեսյան դասակարգիչ (the naive Bayes classifier):
- Խմբավորման անալիզ (cluster analysis):
- Որոշումների կայացման ծառեր:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
G. Shmueli, P. C. Bruce, N. R. Patel. “Data Mining for Business Analytics” WILEY, 2016.
G. James, D. Witten, T. Hastie and R. Tibshirani. “An Introduction to Statistical Learning: with
Applications in R” Springer, 2013.
Daniel T. Larose, “Discovering Knowledge in Data: An Introduction in Data Mining” WILEY, 2014

«Մաթեմատիկա և կիրառություններ»
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Մաթեմատիկա և կիրառություններ
056101.08.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Մաթեմատիկայի մագիստրոսի աստիճան

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2020/2021

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում.
տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող
դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝
նախորդ ուսումնառության ընթացքում ցուցաբերած առաջադիմության
արդյունքների հիման վրա,

այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող
դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝
տվյալ մասնագիտության բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման քննական
ծրագրին համապատասխան անցկացված քննությունների արդյունքների
հիման վրա։
Ընդունելությունը կատարվում Երևանի պետական համալսարանի
մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է
1․ զարգացնել ուսանողների մասնագիտական կարողությունները մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության, գծային տոպոլոգիական տարածությունների
և օպերատորների ընդհանուր տեսության բնագավառում,
2․ օժանդակել ուսանողներին՝ զարգացնելու հանրահաշվի, իրական և կոմպլեքս
անալիզի, հավանականությունների տեսության և վիճակագրության, դիֆերենցիալ
հավասարումների, ֆունկցիոնալ անալիզի ոլորտներում իրենց տեսական գիտելիքները և
գործնական հմտությունները։
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ծրագրի հաջող ավարտին շրջանավարտը ունակ կլինի
Ա1․ թվարկել դաշտերի, օղակների, խմբերի, գծային հանրահաշիվների
տեսության տարրերը, մատնանշել այդ ոլորտների արդիական խնդիրները,
Ա2․

ներկայացնել

հիմնական

դասական

ալգորիթմները,

ազդանշանների

մշակման հիմունքները,
Ա3․ վերարտադրել եռանկյունաչափական և օրթոգոնալ շարքերի, ընդհանուր
բանախյան տարածությունների բազիսների հատկությունները,
Ա4․ վերարտադրել մոդելավորման ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի
կառուցման եղանակները, մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումների հիմնական խնդիրները,
Ա5․ ներկայացնել պատահական երևույթներին համապատասխանող հավանականային մոդելներ, ներկայացնել արտադրական մոդելային խնդիրներ,
Ա6․ բացատրել տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին առնչվող մաթեմատիկական
դրույթները,

Ա7․ լուսաբանել ծրագրավորման արդի լեզուները։
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ծրագրի հաջող ավարտին շրջանավարտը ունակ կլինի
Բ1․ կառուցել հանրահաշվական հանգունակներ, գործանակնում իրականացնել
հանրահաշվական մի շարք ալգորիթմներ,
Բ2․

կիրառել

նորմալ

օպերատորի

սպեկտրալ

վերլուծությունը,

կիրառել

ֆակտորիզացիոն եղանակները դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումների
լուծման համար, կիրառել հաշվման տարբեր մեթոդներ,
Բ3․ կառուցել վեյվլետ բազիսներ և կիրառել դրանք ազդանշանների մշակման
տեսությունում, ուսումնասիրել որոշ ֆունկցիաների Ֆուրիեի շարքերի զուգամիտությունը,
Բ4․

վերլուծել

և

մաթեմատիկական

կիրառել

հավանականային

վիճակագրության

մեթոդները

մոդելներ,

կիրառել

տնտեսաչափության

հարցերում, կատարել կանխագուշակումներ,
Բ5․ ուսումնասիրել որոշ ֆունկցիաների Ֆուրիեի շարքերի զուգամիտությունը,
իրականացնել Ֆուրիեի արագ ալգորիթմներ,

կատարել մոտավորություններ

կոմպլեքս տիրույթում,
Բ6․ կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում
առաջացող խնդիրների համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ,
Բ7․

կառուցել

արդյունավետ

ալգորիթմներ

ծրագրավորման

գործիքների

օգնությամբ զանազան խնդիրներ լուծելու համար, օգտագործել ծրագրավորման
փաթեթներ տեսական և կիրառական խնդիրների լուծման համար։
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Ծրագրի ավարտին ուսանողը կունենա հմտություններ և կարողություն
Գ1․ պատրաստել զեկուցումներ ներկայացնելով հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր` պահպանելով մասնագիտական
բարեվարքության նորմերը,
Գ2․ վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները,
կիրառել ունեցած գիտելիքները բնագավառին վերաբերող և հարող խնդիրները
լուծելիս,
Գ3․ ընտրել հետազոտման անհրաժեշտ մեթոդներ և գոյություն ունեցող
մեթոդները համապատասխանեցնելու կոնկրետ խնդրի հետազոտմանը,
Գ4․ օգտվել գիտական հրատարակումներից և համակարգչային ցանցում առկա
տվյալներից, հավաքելու մասնագիտացման ոլորտի տեղեկություններ,
Գ5․ մշակել, վերլուծելու ստացված արդյունքները, ձևակերպելու և ներկայացնելու հաշվետվության, ռեֆերատի, հոդվածի տեսքով՝ գոյություն ունեցող

պահանջներին համապատասխան։

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Տե՛ս §ԵՊՀ ECTS կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և
դասընթացների տեղեկագիրք, Երևան, 2016 թ., էջ 14-22:

14. Շրջանավարտների աշխատանքի հնարավորությունները
Շրջանավարտները կարող են որպես դասախոս, ասիստենտ կամ հետազոտող աշխատել
բուհերում`
ԵՊՀ,
Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան,
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ) և դրա
մասնաճյուղեր Գյումրիում, Վանաձորում, Կապանում, Գորիսում,
ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ,
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան,
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան,
Գավառի Պետական Համալսարան,

Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ,
Գորիսի Պետական Համալսարան,
Երևանի Պետական Համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ,
Եվրոպական Կրթական Տարածաշրջանային Ակադեմիա,
Հայ–Ռուսական Համալսարան,
Հայաստանում Ֆրանսիական Համալսարան,
Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան,
մասնավոր բուհեր, արտերկրյա բուհերի մասնաճյուղեր Հայաստանում, Արցախի
պետական համալսարան,
ինչպես նաև
գործունեություն ծավալել տեղեկատվական
մշակելով և ներդնելով ալգորիթմներ,

տեխնոլոգիաների

ոլորտներում`

աշխատել մաթեմատիկայի, մեխանիկայի, ֆիզիկայի բնագավառների տարբեր հետազոտական հաստատություններում։

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում կարող են օգտագործվել հետևյալ օժանդակ
ռեսուրսները.
հեռուսուցմամբ և առցանց դասախոսություններ,
էլեկտրոնային ռեսուրսներ:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք
օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս
Ծրագիրը կազմելիս հաշվի է առնվել ՀՀ կրթական որակավորումների ազգային
շրջանակը,
Եվրոպական կրթական տարածքի որակավորումների շրջանակի
մակարդակների նկարագրիչները, որոնք հիմք են հանդիսացել կրթական
վերջնարդյունքները սահմանելիս: Հաշվի են առնվել նաև Մոսկվայի պետկան համալսարանի
մեխանիկա-մաթեմատիկական
ֆակուլտետի
բարձրագույն
հանրահաշվի, հավանականությունների տեսության, ֆունկցիաների տեության և
ֆունկցիոնալ անալիզի ամբիոնների մասնագիտական դասընթացների ծրագրերը,
ՌԴ «Տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոց» ազգային հետազոտական
համալսարանի մաթեմատիկայի մասնագիտացումներով մագիստրոսական կրթական ծրագրերը, ինչպես նաև CY Cergy Paris համալսարնի առաջատար հետազոտությունների կենտրոնի International Master Programme in Mathematical Physics
մագիստրոսական ծրագիրը։

Առկա ուսուցմամբ «Մաթեմատիկա և կիրառություններ» մագիստրոսական կրթական ծրագրի ուսումնական պլանի
քարտեզը
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ա1 Թվարկել դաշտերի, օղակների, խմբերի, գծային հանրա- Բ1
Կառուցել
հանրահաշվական
հանգունակներ,
հաշիվների տեսության տարրերը, մատնանշել այդ
գործանակնում իրականացնել հանրահաշվական մի շարք
ոլորտների արդիական խնդիրները։
ալգորիթմներ։
Ա2

Ներկայացնել հիմնական դասական ալգորիթմները, Բ2
Ֆուրիեի արագ ալգորիթմները, ազդանշանների մշակման
հիմունքները։

Կիրառել նորմալ օպերատորի սպեկտրալ վերլուծությունը,
կիրառել ֆակտորիզացիոն եղանակները դիֆերենցիալ և
ինտեգրալ հավասարումների լուծման համար, կիրառել
հաշվման տարբեր մեթոդներ։

Ա3

Վերարտադրել եռանկյունաչափական և օրթոգոնալ Բ3
շարքերի, ընդհանուր բանախյան տարածությունների
բազիսների հատկությունները։

Կառուցել վեյվլետ բազիսներ և կիրառել
ազդանշանների մշակման տեսությունում։

Ա4

Վերարտադրել մոդելավորման ուղղվածությամբ ծրագ- Բ4
րային համակարգերի կառուցման եղանակները, մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումների հիմնական
խնդիրները։

Վերլուծել և կիրառել հավանականային մոդելներ, կիրառել
մաթեմատիկական
վիճակագրության
մեթոդները
տնտեսաչափության
հարցերում,
կատարել
կանխագուշակումներ։

Ա5

Ներկայացնել պատահական երևույթներին

Բ5

Ուսումնասիրել որոշ ֆունկցիաների Ֆուրիեի շարքերի
զուգամիտությունը,
իրականացնել
Ֆուրիեի
արագ
ալգորիթմներ, կատարել մոտավորություններ կոմպլեքս
տիրույթում։

համապատասխանող հավանականային մոդելներ,
ներկայացնել արտադրական մոդելային խնդիրներ։

դրանք

Ա6

Բացատրել տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին առնչվող մաթեմատիկական դրույթները։

Բ6

Կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող խնդիրների համար, հետազոտել և
առաջարկել լուծումներ։

Ա7

Լուսաբանել ծրագրավորման արդի լեզուները։

Բ7

Կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման

գործիքների օգնությամբ զանազան խնդիրներ լուծելու
համար,
օգտագործել
ծրագրավորման
փաթեթներ
տեսական և կիրառական խնդիրների լուծման համար։
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1 Պատրաստել զեկուցումներ ներկայացնելով հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր`
պահպանելով մասնագիտական բարեվարքության նորմերը:

Գ4

Օգտվել գիտական հրատարակումներից և համակարգչային ցանցում առկա տվյալներից, հավաքելու մասնագիտացման ոլորտի տեղեկություններ:

Գ2

Վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման Գ5
եղանակները, կիրառել ունեցած գիտելիքները բնագավառին վերաբերող և հարող խնդիրները լուծելիս։

Մշակել, վերլուծելու ստացված արդյունքները, ձևակերպելու և ներկայացնելու հաշվետվության, ռեֆերատի, հոդվածի տեսքով՝ գոյություն ունեցող պահանջներին համապատասխան:

Գ3

Ընտրել հետազոտման անհրաժեշտ մեթոդներ և գոյություն
ունեցող մեթոդները համապատասխանեցնելու կոնկրետ
խնդրի հետազոտմանը։

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը
Ա1

Օտար լեզու-1
Օտար լեզու-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ մասնագիտական
ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Ֆուրիեի դիսկրետ ձևափոխություններ
Դինամիկ համակարգեր
Ֆունկցիոնալ անալիզ
Ինտեգրալ ձևափոխություններ
Ալգորիթմական հանրահաշիվ
Օպտիմիզացիա
Ազատ ինտերպոլացիա
Մասնակի ածանցյալով դիֆերենցիալ հավասարումներ
Հավանականությունների տեսություն
Գծային հանրահաշիվների տեսություն
Վերջավոր էլեմենտների մեթոդը
Պատահական կետային պրոցեսներ
Օրթոգոնալ բազմանդամներ
Կիրառական վիճակագրություն
Կիրառական հանրահաշիվ
Հարմոնիկ անալիզ
Ստոխաստիկ անալիզ
Սպեկտրալ տեսություն
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա
Մագիստրոսական թեզ

Ա2 Ա3

Ա4 Ա5

Ա6 Ա7

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Բ7

Գ1

Գ2

Գ3

1602/Մ01
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0105/Մ01
0104/Մ01
0101/Մ01
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0104/Մ02
0109/Մ02
0101/Մ03
0103/Մ02
0105/Մ02
0104/Մ03
0103/Մ03
0105/Մ03
0101/Մ04
0105/Մ03
0104/Մ04
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0105/Մ04
0103/Մ04
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Մաթեմատիկա և կիրառություններ
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

1. 1602/Մ01

2. Օտար լեզու-1

4. 4 ժամ/ շաբ.
6. 1-ին աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 6 ECTS
կրեդիտ
5. գործնական՝ 4 ժամ
7. քննություն

կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,
խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, զարգացնել
մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա․

մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

գործնական մասնագիտական կարողություններ
իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել
մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ,
ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով
շարադրանքը,
լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և
ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական
համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ4․ օգտվել գիտական հրատարակումներից և համակարգչային ցանցում առկա
տվյալներից, հավաքելու մասնագիտացման ոլորտի տեղեկություններ,
Գ5․ մշակել, վերլուծելու ստացված արդյունքները, ձևակերպելու և ներկայացնելու
հաշվետվության, ռեֆերատի, հոդվածի տեսքով՝ գոյություն ունեցող պահանջներին
համապատասխան։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է բանավոր քննությամբ՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը
օտար (անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների,
զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. John M.Swales,Christine B. Feak, “ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide.
The University of Michigan Press, USA,2003
2. John M Swales and Christine B.Feak, “Academic writing for Graduate Students’’ 2000,
USA․
3.Developmental Mathematics for College Students, Alan S. Tussy, R. David Gustafson,
2002․
4.Calculus (fourth edition) Jammes Stewart, Mc Master University 1999․
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2. Օտար լեզու-2

4. 2 ժամ/ շաբ.
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 3 ECTS
կրեդիտ
5. գործնական՝ 2 ժամ
7. ստուգարք

ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները, ծանոթացնել
օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա․

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին
համապատասխան (B2-C1),
նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և
պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան
արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր
խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2․ ստացված արդյունքները մշակել, վերլուծել, ձևակերպել և ներկայացնել հաշվետվության, զեկուցման, ռեֆերատի, հոդվածի տեսքով,
Գ4․ վարել գիտական բանավեճեր պահպանելով մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL
թեստավորման միջոցով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
14․ Հիմնական գրականության ցանկ.
Debora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT” Longman 2007
Bruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”, Thomson 2007
Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent
Publishing Platform 2014
ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012
Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English 2014
Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan Publishing 2016
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2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ․՝ 2
6. 1-ին աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 3 ECTS
կրեդիտ

ուսումնասիրել Ms Office և LaTex փաթեթների հիմնական հնարավորությունները
ներկայացնել Mathematica 11 փաթեթը
ծանոթացնել Mathematica 11-ի միջավայրում ծրագրավորելու միջոցներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա․

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
նկարագրել Ms Office փաթեթի հիմնական հնարավորությունները;
ներկայացնել LaTex խմբագրի առանձնահատկությունները;
թվարկել Mathematica 11 փաթեթի միջավայրում աշխատելու սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
ստեղծել և ձևավորել փաստաթղթեր MsWord և LaTex խմբագրերի միջոցներով;
ստեղծել և մշակել էլեկտրոնային աղյուսակներ MsExcel միջավայրում;
ստեղծել տվյալների հենքեր MsAccess միջավայրում և կատարել հարցումներ;
ստեղծել լսարանային ցուցադրումներ MsPowerPoint միջավայրում;
լուծել մաթեմատիկական խնդիրներ Mathematica 11 փաթեթի օգնությամբ;
ծրագրավորել Mathematica 11- ում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

օգտվել փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման ծրագրային տարբեր համակարգերից;
աշխատել տվյալների հենքերի ղեկավարման տարբեր համակարգերում (MySQL, SQL
Server, Oracle և այլ)
աշխատել MatLab միջավայրում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2․ ստացված արդյունքները մշակել, վերլուծել, ձևակերպել և ներկայացնել հաշվետվության, զեկուցման, ռեֆերատի, հոդվածի տեսքով,
Գ4․ վարել գիտական բանավեճեր պահպանելով մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Գործնական պարապմունքներ
2. Տնային աշխատանք
3. Ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով՝ առաջադրանքների հիման վրա։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ms Office փաթեթի կառուցվածքը և հիմնական հնարավորությունները: LaTex խմբագիր:
Մաթեմատիկական խնդիրների լուծման եղանակները Mathematica 11 փաթեթի
միջավայրում: Ծրագրավորում Mathematica 11-ում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Համակարգչային գրագիտություն: Ա.Հովակիմյան, Ս Սարգսյան և ուր., Մեթոդական
ձեռնարկ: Երևան,2012,104 էջ:
Helmut Kopka, Patrick W. Daly Guide to LaTeX, 4th Edition, Addison-Wesley Professional
2003, 624 pages.
С. М. Львовский. Набор и вёрстка в системе LaTex.2003.
А.М.Половко. Mathematica для студента. СПб., БХВ-Петербург, 2007,368 стр.

1. 0105/Մ01

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.՝ 1ժ., գործն.՝ 1ժ.

6. 1–ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
հետազոտությունների պլանավորման հիմնական դրույթների իմացություն
ֆակտոր անալիզի և ռեգրեսիայի մոդելների կիրառում և մոդելավորում
չափողականության կրճատման եղանակների և կլաստերիզացիայի մեթոդների
կիրառում

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա․

մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
կատարել հետազոտությունների պլանավորում տարբեր պրակտիկ խնդիրների
համար
կատարել տվյալների վիճակագրական վերլուծություն և մեկնաբանություն

գործնական մասնագիտական կարողություններ
տվյալների դասակարգման մոդելավորում
տվյալների կլաստերիզացիա և ֆիլտրացիա
կիրառական բնույթի մոդելների կառուցում

ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
կարողանա ստեղծագործաբար կիրառել ստացված գիտելիքները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ4․ օգտվել գիտական հրատարակումներից և համակարգչային ցանցում առկա
տվյալներից, հավաքելու մասնագիտացման ոլորտի տեղեկություններ,
Գ5․ մշակել, վերլուծելու ստացված արդյունքները, ձևակերպելու և ներկայացնելու
հաշվետվության, ռեֆերատի, հոդվածի տեսքով՝ գոյություն ունեցող պահանջներին համապատասխան:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. ինքնուրույն աշխատանք` համակարգչային ծրագրերով և գրականության
ուսումնասիրմամբ
3. գործնական աշխատանքներ, օգտագործելով համակարգչային ծրագրերը
4. սեմինարների անցկացում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով՝ բանավոր ստուգման միջոցով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Հետազոտությունների պլանավորման հիմունքները
Մեքենայական ուսուցման ներածություն։ Բայեսյան մոտեցում։
Դասակարգման գծային մեթոդներ։
Կլաստերիզացիա։
Չափողականուփյան փոքրացում։ Գլխավոր կոմպոնենտների մեթոդ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Шкляр В.Н. “Планирование эксперимента и обработка результатов”, ТПУ, 2010

Воронцов К.В. “Математические методы обучения по прецендентам”,МФТИ, 2006
P. Harrington “Machine learning in action”, Manning, 2012
B. Lantz “Machine learning with R”, PACKT, 2013

1. 0104/Մ01

2.Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս․՝ 2

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Լուսաբանել մաթեմատիկայի հանրահաշվական հիմունքները, բուլյան Ֆունկցիայի
գաղափարը, գործողությունները դրանց հետ, կավարի , գրաֆի գաղափարը։
Ներկայացնել դիսկրետ մաթեմատիկայի տարրերը, անշարժ կետի վերաբերյալ
թեորեմները, իզոմորֆիզմի, Քելիի ,Սթոունի թեորեմները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա․

մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
սահմանել բազմությունների օղակ, սիգմա-հանրահաշիվ, բուլյան հանրահաշիվ,
չափելի ենթաբազմությունների բուլյան հանրահաշիվ, պատահույթների բուլյան
հանրահաշիվ,
ներկայացնել լրիվության թեորեմները, Բրաուեր-Բիրկհոֆի թեորեմները, Քելիի,
Սթոունի թեորեմները,

գործնական մասնագիտական կարողություններ
կառուցել վերջավոր կավար կամ Բուլյան հանրահաշվի գրաֆը,
կառուցել և պարզեցնել կոնտակտային սխեմաներ,

ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
ընտրել հետազոտման անհրաժեշտ մեթոդներ և համաձայնեցնել կոնկրետ խնդրի
հետազոտման գոյություն ունեցող մեթոդները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1․ թվարկել դաշտերի, օղակների, խմբերի, գծային հանրահաշիվների տեսության
տարրերը, մատնանշել այդ ոլորտների արդիական խնդիրները,
Ա2․ ներկայացնել հիմնական դասական ալգորիթմները, Ֆուրիեի արագ ալգորիթմները,
ազդանշանների մշակման հիմունքները,
Բ1․ կառուցել հանրահաշվական հանգունակներ, գործանակնում իրականացնել հանրահաշվական մի շարք ալգորիթմներ։

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք, խնդիրների լուծում։
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով՝ բանավոր ստուգման միջոցով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բուլյան Ֆունկցիաներ, գործողություններ բուլյան ֆունկցիաների հետ, լրիվության
թեորեմներ։
Գրաֆներ, իզոմորֆիզմ,գործողություններ հարաբերությունների հետ:
Մասնակի կարգ, անշարժ կետի վերաբերյալ թեորեմներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
D.Lau, Function algebras on finite sets, Springer, 2006.
G. Gratzer, Lattice Theory: Foundation, Springer Basel AG, 2011.
Davey, B.A.; Priestley, H. A. (2002), Introduction to Lattices and Order, Cambridge University
Press.
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2. Ֆուրիեի դիսկրետ ձևափոխություններ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.՝ 2

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է․
1․ Ծանոթացնել Ֆուրիեի դիսկրետ ձևափոխության (ՖԴՁ), դիսկրետ փաթույթի և դրանք
հաշվելու արագ ալգորիթմների հետ,
2․ Նկարագրել ՖԴՁ կապը ազդանշանների մշակման գործում,
3․ Ուսանել Ֆուրիեի արագ ալգորիթմների իրականացման համակարգչային ծրագրեր։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա․
գիտելիք և իմացություն
Ֆուրիեի դիսկրետ ձևափոխություններ, արագ ալգորիթմներ և ազդանշանների մշակման
հիմունքների վերաբերյալ։
Ունակ կլինի
բուն մասնագիտական կարողություններ
Իրականացնել Ֆուրիեի արագ ալգորիթմներ MATLAB փաթեթով։
ընդհանրական կարողություններ
Ընկալել մասնագիտական նոր գաղափարներ և դրանք վերարտադրել։

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը․
Ա2. ներկայացնել հիմնական դասական ալգորիթմները, Ֆուրիեի արագ ալգորիթմները, ազդաշանների մշակման հիմունքները,
Ա6․ բացատրել տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին առնչվող մաթեմատիկական դրույթները,
Բ3․ կառուցել վեյվլետ բազիսներ և կիրառել դրանք ազդանշանների մշակման տեսությունում, ուսումնասիրել որոշ ֆունկցիաների Ֆուրիեի շարքերի զուգամիտությունը,
Բ5․ ուսումնասիրել որոշ ֆունկցիաների Ֆուրիեի շարքերի զուգամիտությունը, իրականացնել Ֆուրիեի արագ ալգորիթմներ, կատարել մոտավորություններ կոմպլեքս տիրույթում,
Գ3․ ընտրել հետազոտման անհրաժեշտ մեթոդներ և գոյություն ունեցող մեթոդները համապատասխանեցնելու կոնկրետ խնդրի հետազոտմանը։
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
ինքնուրույն աշխատանք՝ բանավոր ներկայացնելու ձևով,
սեմինարներ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր
առավելագույն գնահատականով,
2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 5 միավոր առավելագույն
գնահատականով,
եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր ՝ 10 միավոր առավելագույն
գնահատականով։
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ֆուրիեի դիսկրետ ձևափոխություն և նրա հատկությունները։
Ազդանշանների բազմանդամային նկարագրությունը։ Գեորտզելի ալգորիթմները։
Ազդանշանների մշակման օպերատորների ֆակտորիզացիա։
Ֆուրիեի արագ ձևափոխության Կուլի-Տուկի ալգորիթմը, Վինոգրադովի ալգորիթմը,
փաթույթի ալգորիթմներ։
Ֆուրիեի արագ ալգորիթմների իրականացման համակարգչային ծրագրեր։
14.Հիմնական գրականության ցանկը
Eleanor Chu, Discrete and continuous Fourier transforms, Chapman and Hall/CRC; 2008.
Rao K.R., Kim D.N., Hwang J.J., Fast Fourier transform: Algorithms and Applications, Springer
Science+Business Media B.V. 2010.
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2. Դինամիկ համակարգեր

3. 3 ECTS

կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.՝ 2

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է․
1․ Ծանոթացնել դինամիկ համակարգերի տեսության հիմունքներին,
2․ Նկարագրել հիմնական գործոնները, որոնք թույլ են տալիս պարզել դինամիկ
համակարգերի ասիմպտոտիկ վարքը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա․
գիտելիք և իմացություն
Գիտելիքներ դինամիկ համակարգերի հիմնական հատկությունների մասին։
Ունակ կլինի
բուն մասնագիտական կարողություններ
Ուսումնասիրել տարբեր տիպի դինամիկ համակարգեր։
ընդհանրական կարողություններ
Ընկալել մասնագիտական նոր գաղափարներ և դրանք վերարտադրել։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը․
Ա4․ Վերարտադրել մոդելավորման ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի կառուցման եղանակները, մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումների հիմնական
խնդիրները։
Բ․2․Կիրառել նորմալ օպերատորի սպեկտրալ վերլուծությունը, կիրառել ֆակտորիզացիոն
եղանակները դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումների լուծման համար, կիրառել
հաշվման տարբեր մեթոդներ։
Բ6․ Կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող
խնդիրների համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ։
Գ3․ ընտրել հետազոտման անհրաժեշտ մեթոդներ և գոյություն ունեցող մեթոդները համապատասխանեցնելու կոնկրետ խնդրի հետազոտմանը։
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
ինքնուրույն աշխատանք՝ բանավոր ներկայացնելու ձևով,
սեմինարներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն
գնահատականով,
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր հարցում՝ 5 միավոր առավելագույն գնահատականով,
եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր ՝ 10 միավոր առավելագույն
գնահատականով։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տոպոլոգիական դինամիկ համակարգեր․ ռեկուրենտություն, տրանզիտիվություն,
մինիմալություն։ Ինվարիանտ չափեր, էրգոտիկ թեորեմներ
Ցիկլիկ հոմեոմորֆիզմ, ընլայնվող արտապատկերումներ, հիպերբոլիկության դերը։
Տեղաշարժեր։
Էնտրոպիա /մետրիկական և տոպոլոգիական/ Շանոն-ՄաքՄիլման-Բրեյմանի թեորեմ,
K-համակարգեր։
14. Հիմնական գրականության ցանկը
V. I. ARNOLD, A. AVEZ: Ergodic Problems of Classical Mechanics,W. A. Benjamin, 1968.
P. R. HALMOS: Lectures on Ergodic Theory, Chelsea Publishing,1960.
A. KATOK, B. HASSELBLATT: Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems,
Cambridge University Press, 1995.
W. PARRY: Topics in Ergodic Theory, Cambridge University Press, 2004.
YA. G. SINA˘I: Topics in Ergodic Theory, Princeton University Press, 1994.
P. WALTERS: An introduction to Ergodic Theory, Springer, 1982
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Ֆունկցիոնալ անալիզ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժ. , գործ.- 2ժ.

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Երկու ընթացիկ քննություն:

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ուսանողին գծային տոպոլոգիական տարածությունների հիմնական
տարրերին
ծանոթացնել ուսանողին գծային օպերատորների տեսության հիմնական տարրերին
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա․

մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ձևակերպել և ապացուցել Հան-Բանախի, Բանախ-Շտեյնհաուսի, բաց
արտապատկերումների և փակ գրաֆիկի վերաբերյալ Հելլինգեր-Տյոպլիցի
թեորեմները
նկարագրել հիլբերտյան տարածությունում գործող ինքնահամալուծ կոմպակտ
օպերատորների սպեկտրը

գործնական մասնագիտական կարողություններ

ձեռք բերել հմտություններ նորմին և սկալյար արտադրյալին առնչվող խնդիրները
լուծելիս
օգտագործել թույլ զուգամիտության գաղափարը կիրառություններում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. վերարտադրել եռանկյունաչափական և օրթոգոնալ շարքերի, ընդհանուր բանախյան
տարածությունների բազիսների հատկությունները,
Բ2. կիրառել նորմալ օպերատորի սպեկտրալ վերլուծությունը, կիրառել ֆակտորիզացիոն
եղանակները դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումների լուծման համար, կիրառել
հաշվման տարբեր մեթոդներ,
Գ1․ պատրաստել զեկուցումներ ներկայացնելով հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր` պահպանելով մասնագիտական բարեվարքության նորմերը,
Գ3. ընտրել հետազոտման անհրաժեշտ մեթոդներ և գոյություն ունեցող մեթոդները համապատասխանեցնելու կոնկրետ խնդրի հետազոտմանը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ուսանողների ակտիվ մասնակցությունը դասընթացին,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. գործնական պարապունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր
առավելագույն գնահատականով,
2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 10 միավոր առավելագույն
գնահատականով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գծային տոպոլոգիական տարածություններ. Բանախի և Հիլբերտի տարածություններ:
Գծային ֆունկցիոնալներ: Համալուծ տարածություն:
Գծային օպերատորների տեսության հիմունքներ:
Թույլ տոպոլոգիա: Բանախ-Ալաօղլու թեորեմը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. W. Rudin. ,,Functional Analysis ,, McGraw-Hill, 1973.
2. M. Reed, B. Simon ,,Functional Analysis,, Metods of Modern matematical Physics Elsevier
1980.
3.I. Gohberg, S. Goldberg, M. Kaashoek ,, Basis Classec of Linear Operators, Birkhauser,
Bassel,2003
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2. Ինտեգրալային
ձևափոխություններ

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2:

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է.
•
ուսանողներին
սովորեցնել
Ֆուրյեի
ձևափոխության
հատկությունները,շրջման բանաձևերը,դիֆերենցելիության բանաձևերը:

հիմնական

• սովորեցնել այլ ինտեգրալային ձևափոխությունների Լապլասի ձևափոխություն,Մելինի
ձևափոխություն,վեյվլետ ձևափոխություն հատկություններն ու շրջման բանաձևերը:
աշխատելու հմտություններ,
• սովորեցնել ինտեգրալային ձևափոխությունների հետ աշխատելու մեթոդները :
.ծանոթացնել տարրական
հաշվելու եղանակների հետ:

ֆունկցիաների

ինտեգրալային

ձևափոխությունները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա․

մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանել տարբեր ինտեգրալային ձևափոխությունները և իմանալ նրանց շրջման
բանաձևերը,
2. նկարագրել ինտեգրալային ձևափոխությունների հատկությունները, իմանալ
տարբեր ձևափոխությունների փոխադարձ կապը,

գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կարողանալ հաշվել տարրական ֆունկցիաների ինտեգրալային
ձևափոխությունները, Ֆուրիեի ձևափոխությունների միջոցով ստանալ լրիվության
հայտանիշներ,
6.Լապլասի ձևափոխությունների օգնությամբ լուծել դիֆերենցիալ հավասարումների
համար Կոշու խնդիրը, կարողանալ կիրառել օպերատորային հաշվի մեթոդները,

ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. օգտագործել ինտեգրալային ձևափոխությունների սկզբունքները բնագիտության
տարբեր խնդիրներ լուծելիս:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. վերարտադրել եռանկյունաչափական և օրթոգոնալ շարքերի, ընդհանուր բանախյան
տարածությունների բազիսների հատկությունները,
Բ2. կիրառել նորմալ օպերատորի սպեկտրալ վերլուծությունը, կիրառել ֆակտորիզացիոն
եղանակները դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումների լուծման համար, կիրառել

հաշվման տարբեր մեթոդներ,
Գ3. ընտրել հետազոտման անհրաժեշտ մեթոդներ և գոյություն ունեցող մեթոդները համապատասխանեցնելու կոնկրետ խնդրի հետազոտմանը։
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
ինքնուրույն աշխատանք՝ բանավոր ներկայացնելու ձևով,
սեմինարներ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
դասընթացն ավարտվում է եզրափակիչ քննությունով. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 20
միավոր առավելագույն գնահատականով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ֆուրիեի ձևափոխության սահմանումը և պարզագույն հատկությունները:

Ռիմանի-

Լեբեգի թեորեմը:
Ֆուրիեի ձևափոխության շրջումը և հայտանիշները: Ֆունկցիաների փաթեթը և նրա
Ֆուրիեի ձևափոխությունը: Ֆուրյեի սինուս և կոսինուս ձևափոխությունները:
Ֆուրիեի ձևափոխության ածանցյալը և ածանցյալի Ֆուրյեի ձևափոխությունը: Ֆուրիեի
ձևափոխությունը կոմպլեքս տիրույթում և նրա անալիտիկ շարունակությունը:
Ֆուրիեի ձևափոխությունը կոմպլեքս տիրույթում և նրա անալիտիկ շարունակությունը:
Ֆուրյեի ձևափոխության համար միակության թեորեմը:Լրիվության հայտանիշը
դասում:Լեժանդրի,Լագերի և Էրմիտի ֆունկցիաների լրիվությունը

-

–դասում:

Շատ փոփոխականի ֆունկցիաների Ֆուրիեի ձևափոխությունը և շրջման բանաձևը:
Ջերմահաղորդականության հավասարումը անսահմանափակ տիրույթում և նրա լուծումը Ֆուրյեի մեթոդով: Ֆուրիեի ձևափոխության սահմանումը

տարածությունում

և Պլանշերելի թեորեմը:Ունիտար օպերատորներ և հատկությունները:Բոխների
թեորեմը:
Լապլասի ձևափոխությունը և հիմնական հատկությունները:
Լապլասի ձևափոխության կապը Ֆուրյեի ձևափոխության հետ և շրջման բանաձևը:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
Князев П.Н. Интегральные преобразования, М.2001г.
Колмогоров А.Н.,Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального
анализа,М.,2004.
Hansen E.W. Fourier transforms,Principles and Applications.2014.
4.Bracewell R.N.,The Fourier Transform and Its Applications,2000.

1. 0104/Մ02

Ալգորիթմական հանրահաշիվ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժ.

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. եզրափակիչ քննություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ալգորիթմական հանրահաշվի հիմնական բաժիններին․
լուսաբանել վերջավոր դաշտերի վրա բազմանդամի ֆակտորիզացիան եւ դրա
կիրառությունները,
ներկայացնել բազմանդամների վրա Լանդաու-Մինյոտի գնահատականները եւ դրանց
օգնությամբ ալգորիթմների կառուցումը եւ այլ մոդուլյար ալգորիթմներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա․

մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 ներկայացնել էվկլիդյան եւ ֆակտորիալ օղակների վրա տրվող հիմնական ալգորիթմների
տեսական հիմքը,
 լուսաբանել վերջավոր դաշտերի վրա տրվող գծային տարածությունների, բազմանդամների,
մատրիցների հետ կապված ալգորիթմական մեթոդները:

գործնական մասնագիտական կարողություններ
 մոդուլյար անցումների միջոցով կիրառել վերջավոր դաշտի վրա տրված հանրահաշվական
համակարգերի ալգորիթմները ընդհանուր խնդիրների լուծման մեջ,
 օգտագործել վերջավոր դաշտի վրա բազմանդամի ֆակտորիզացիայի Բեռլեկեմպի
ալգորիթմը բազմանդամային խնդիրների լուծման մեջ,
 կիրառել մոդուլյար մեթոդնեը բազմանդամների արմատների, ամենամեծ ընդհանուր
բաժանարարի, որոշիչների եւ այլ հաշվարկների մեջ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. թվարկել դաշտերի, օղակների, խմբերի, գծային հանրահաշիվների տեսության
տարրերը, մատնանշել այդ ոլորտների արդիական խնդիրները,
Ա2. ներկայացնել հիմնական դասական ալգորիթմները, Ֆուրիեի արագ ալգորիթմները,
ազդանշանների մշակման հիմունքները,
Բ1. կառուցել հանրահաշվական հանգունակներ, գործանակնում իրականացնել
հանրահաշվական մի շարք ալգորիթմներ,
Բ7․ կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ
զանազան խնդիրներ լուծելու համար, օգտագործել ծրագրավորման փաթեթներ տեսական և
կիրառական խնդիրների լուծման համար,
Գ2․ վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները, կիրառել
ունեցած գիտելիքները բնագավառին վերաբերող և հարող խնդիրները լուծելիս,
Գ3․ ընտրել հետազոտման անհրաժեշտ մեթոդներ և գոյություն ունեցող մեթոդները համա-

պատասխանեցնելու կոնկրետ խնդրի հետազոտմանը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1․ դասախոսություն,
2․ ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 20 միավոր առավելագույն
գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Էվկլիդեսյան օղակների վրա հիմնական ալգորիթմների կառուցումը,
 Հանրահաշվական խնդիրների ռեդուկցիան մոդուլյար խնդիրների,
 Լանդաու-Մինյոտի գնահատականները եւ դրանց օգնությամբ ալգորիթմների կառուցումը,
 Բեռլեկեմպի ալգորիթմը եւ բազմանդամի արմատների հետ կապված գնահատականներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ Mishra, B., 1993. Algorithmic Algebra. New York, Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.
2. von zur Gathen, J. & Gerhard, J., 2003. Modern computer algebra. Cambridge: Cambridge University
Press.
3. Cox, D. A., Little, J. & O'Shea, D., 2008. Ideals, Varieties, and Algorithms: An Introduction to
Computational Algebraic Geometry and Commutative Algebra. 3rd ed. New York: Springer. 5. Knuth,
D., 1969. The art of computer programming. Vol. 2. Seminumerical algorithms. Second edition.
Addison-Wesley Series in Computer Science and Information Processing. s.l.:Addison-Wesley.
5. Վ.Հ. Միքայելյան, Ալգորիթմական հանրահաշիվ, կոմուտատիվ օղակներ եւ դաշտեր, Երեւանի
համալսարանի հրատ., Երեւան 2015:

1. 0109/Մ02

2. Օպտիմիզացիա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժ.

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
զինել ուսանողներին գիտելիքներով և հմտություններով, որոնք կկիրառվեն հետագա
աշխատանքում,
ուսանողներին հիմք տալ ավելի ժամանակակից և կատարելագործված մեթոդներ սովորելու և
կիրառելու համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա․

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
գիտելիքներ ունենալ օպտիմիզացիայի խնդիրները անալիտիկ և թվային մեթոդներով լուծելու
համար,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
մոդելավորել և դասակարգել խնդիրները որպես օպտիմիզացիայի խնդիրներ,
կիրառել ծրագրային և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները աշխատանքում և
հետազոտությունների ընթացքում առաջացած խնդիրները լուծելիս,
ինքնուրույն հետազոտություններ կատարել, նոր նյութեր գտնել և սովորել,

գ. ընդհանրական-փոխանցելի կարողություններ
վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ,
կիրառել ունեցած գիտելիքները բնագավառին վերաբերող և հարող խնդիրները լուծելիս:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4․ վերարտադրել մոդելավորման ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի

կառուցման եղանակները, մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումների հիմնական
խնդիրները,
Բ2․ կիրառել նորմալ օպերատորի սպեկտրալ վերլուծությունը, կիրառել ֆակտորիզացիոն

եղանակները դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումների լուծման համար, կիրառել
հաշվման տարբեր մեթոդներ,
Բ6․ կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող

խնդիրների համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ,
Գ3․ ընտրել հետազոտման անհրաժեշտ մեթոդներ և գոյություն ունեցող մեթոդները համա-

պատասխանեցնելու կոնկրետ խնդրի հետազոտմանը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 գրավոր ընթացիկ քննություններ (յուրաքանչյուրի արժեքը 5 միավոր),
բանավոր եզրափակիչ քննություն (արժեքը 10 միավոր):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Օպտիմիզացիայի խնդիրների դասակարգում
Առանց սահմանափակումներ օպտիմիզացիայի խնդիրների լուծման անալիտիկ մեթոդներ
Առանց սահմանափակումներ օպտիմիզացիայի խնդիրների լուծման թվային մեթոդներ
Ոչ գծային սահմանափակումներով օպտիմիզացիայի խնդիրների լուծման անալիտիկ և թվային
մեթոդներ

Գծային ծրագրավորում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
David G. Luenberger, Yinyu Ye, Linear and Nonlinear Programming, Springer International
Publishing, 2016
Edwin K. P. Chong, Stanislaw H. Zak, An Introduction to Optimization, 4th Ed, Volume 76 of Wiley
Series in Discrete Mathematics and Optimization, John Wiley & Sons, 2013
Jorge Nocedal, Stephen J. Wright , Numerical Optimization, Springer, 2006
Stephen Boyd and Lieven Vandenberghe, Convex Optimization, Cambridge University Press, available
on-line at http://stanford.edu/~boyd/cvxbook/

1. 0101/Մ03

2. Ազատ
ինտերպոլիացիա

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. եզրափակիչ քննություն

3. 3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է.
Ներկայացնել

Տարածությունը, Ռիս եղբայրների թեորեմը:

Ներկայացնել Սեգիոի թեորեմը:
իտեգրելիությունը:

դասի ֆոնկցիայի եզրային արժեքի լոգարիթմի

դասեր: Արտաքին և ներքին ֆունկցիաներ:

Ներկայացնել ինտերպոլիացիոն հաջորդականությունները: Ինտերպոլիացիայի խնդիրը
դասերում և այդ խնդրի լուծումը Նեյմանի բիօրթոգոնալ համակարգերի
միջոցով:Բազմապատիկ ինտերպոլիացիա և այդ խնդրի լուծումը Ջրբաշյանի
բիօրթոգոնալ համակարգերի միջոցով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանող կունենա.
մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Դիտարկել և ուսումնասիրել ֆունկցիաներ անալիտիկ ֆունկցիաների բանախյան
տարածություններում,
2. Ուսումնասիրել ազատ ինտերպոլացիայի խնդիրը անալիտիկ ֆունկցիաների
բանախյան տարածություններում:
գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառել Բանախյան տարածությունների մեթոդները և սկզբունքները
բնագիտության խնդիրներ լուծելիս:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ5․ ուսումնասիրել որոշ ֆունկցիաների Ֆուրիեի շարքերի զուգամիտությունը,

իրականացնել Ֆուրիեի արագ ալգորիթմներ, կատարել մոտավորություններ կոմպլեքս
տիրույթում,
Բ6․ կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող

խնդիրների համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ,
Գ3․ ընտրել հետազոտման անհրաժեշտ մեթոդներ և գոյություն ունեցող մեթոդները համա-

պատասխանեցնելու կոնկրետ խնդրի հետազոտմանը։
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
ինքնուրույն աշխատանք՝ բանավոր ներկայացնելու ձևով,
սեմինարներ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
դասընթացն ավարտվում է եզրափակիչ քննությունով. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 20
միավոր առավելագույն գնահատականով։

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Անալիտիկ ֆունկցիաների բանախյան տարածություններ:
Ազատ ինտերպոլիացիայի խնդիրը անալիտիկ ֆունկցիաների տարածություններում:
Ռացիոնալ ֆունկցիաների բազիսության հարցեր:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Д.Ж. Гарнетт, Ограниченные аналитические функции. М, МИР, 1984.
2. Маркушевич А. И., “Теория аналитических функций”, т. 2, М., Наука, 1968.
3. К. Гофман. Банашовы пространства аналитических функций. Москва 1975.

1. 0103/Մ02

Մասնական ածանցյալներով դիֆերենցիալ
հավասարումներ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժ. , գործ.- 2ժ.

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. Երկու ընթացիկ քննություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ծանոթացնել բաշխումների տեսության տարրերին, համապատասխան ֆունկցիոնալ
տարածություններին, Ֆուրյեի ձևափոխությանը,

2. Ծանոթացնել մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումների հիմնական խնդիրների
հետ,
3. Ծանոթացնել ոչ գծային դիֆերենցիալ հավասարումների ընդհանուր տեսության տարրերի
և ատրակտորների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա․

մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ձևակերպել և ապացուցել Պելի-Վիների թեորեմը:
կծանոթանա Լապլասի օպերատորի սպեկտրալ տեսության հետ:
կծանոթանա Շվարցի և Սոբոլևի տարածություններին:
կծանոթանա ոչ գծային էվոլյուցիոն հավասարումների համար լուծումների գոյության և
միակության հարցերին,

գործնական մասնագիտական կարողություններ
ունակ կլինի կիրառել բաշխումների տեսությունը մասնակի ածանցյալներով
դիֆերենցիալ հավասարումներ ուսումնասիրելիս։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4․ վերարտադրել մոդելավորման ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի կառուցման

եղանակները, մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումների հիմնական խնդիրները,
Բ2․ կիրառել նորմալ օպերատորի սպեկտրալ վերլուծությունը, կիրառել ֆակտորիզացիոն

եղանակները դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումների լուծման համար, կիրառել
հաշվման տարբեր մեթոդներ,
Բ6․ կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող

խնդիրների համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ,
Գ3․ ընտրել հետազոտման անհրաժեշտ մեթոդներ և գոյություն ունեցող մեթոդները համա-

պատասխանեցնելու կոնկրետ խնդրի հետազոտմանը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ուսանողների ակտիվ մասնակցությունը դասընթացին,
2. Ինքնուրույն աշխատանք,
3. Գործնական պարապունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր
առավելագույն գնահատականով,
2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 10 միավոր առավելագույն
գնահատականով։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաշխումների տեսություն:
Ֆուրիեի ձևափոխություն:
Մասնակի ածանցյալներով գծային դիֆերենցիալ հավասարումներ:
Ջերմահաղորդականության ոչ գծային հավասարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. L.C. Evans: Partial differential eqantions, AMS 2010.
2. G. Folland: Introduction to Partial differential equations. Princeton, 1995.
3.F. G. Friedlander: Introduction to the Theory of Distributions: Cambridge University
Press,1999.

1. 0105/Մ02

2. Հավանականությունների տեսություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. -4ժ․

6. 1 –ին աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ քննության

3. 6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
սովորեցնել ուսանողներին կիրառել հավանականությունների տեսության մեթոդները
գործնական խնդիրներ լուծելու համար,
ձևավորել հավանականային մտածելակերպ, որը կօգնի ուսանողներին կառուցել պատահական
երևույթները նկարագրող հավանականային մոդելներ:
ծանոթացնել դիսկրետ ժամանակով մարտինգալների հետ
ուսումնասիրել էրգոդիկ մարկովյան շղթաներ

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ, կկարողանա կիրառել տարբեր տիպի
հավանականային մոդելներ,
հասկանալու տարբեր տիպի բաշխումների կիրառումը հավանականային մոդելների
կառուցման ժամանակ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
օգտագործելու համապատասխան հավանականային մոդելները առաջարկված խնդիրները

լուծելու համար,
վերլուծելով առկա տվյալները օգտագործել մեծ թվերի օրենքը,
կարողանալու արդյունավետորեն օգտագործել կենտրոնական սահմանային թեորեմը,
արդյունավետորեն օգտագործել մարկովյան շղթաներ կիրառական խնդիրներում գ.

ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա5․ Ներկայացնել պատահական երևույթներին համապատասխանող հավանականային
մոդելներ, ներկայացնել արտադրական մոդելային խնդիրներ։
Բ4․ Վերլուծել և կիրառել հավանականային մոդելներ, կիրառել մաթեմատիկական
վիճակագրության մեթոդները տնտեսաչափության հարցերում, կատարել
կանխագուշակումներ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ,
գործնական պարապմունքների անցկացում,
սեմինարների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն անց է կացվում գրավոր աշխատանք` 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2-րդ ընթացիկ քննություն. անց է կացվում գրավոր աշխատանք` 10 միավոր առավելագույն արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:

Թեմա 1` Անկախություն և Կոլմոգորովի 0-1 օրենք: Թեմա 2` Մեծ թվերի թույլ և ուժեղ օրենքներ: Թեմա 3` Մեծ շեղումների Կրամերի տեսություն: Թեմա 4` Հավանականային չափերի զուգամիտություն: Կանտորովիչ-Ռուբինշտեյնի թեորեմ: Թեմա 5` Կենտրոնական սահմանային թեորեմ: Թեմա 6` Պայմանական մաթ. սպասում: Դիսկրետ ժամանակով մարտինգալներ։ Թեմա 7` Մարկովյան շղթաներ: Թեմա 8` Էրգոդիկ տեսություն: Դեբլինի կապերի մեթոդ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
P. BILLINGSLEY: Probability and Measure, John Wiley, 1995.

R. DUDLEY: Real Analysis and Probability, Cambridge University Press, 2002.
T. LINDVALL: Lectures on the Coupling Method, Dover, 1992.
D. STROOCK: Probability Theory, Cambridge University Press, 1999.

1․ 0104/Մ03
4․ 2 ժամ/շաբ․

2․ Գծային հանրահաշիվների տեսություն
5. դաս․ 2

3․ 3 ECTS
կրեդիտ

6․ 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
8․ Դասընթացի նպատակն է՝

7․ 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

բացատրել գծային հանրահաշիվների, մասնավորապես հիպերկոմպլեքս թվերի
համակարգերի կառուցվածքը, դրանց կառուցման մեթոդները,
լուսաբանել վերջավոր և անվերջ չափականության հանրահաշիվների կարևոր
հատկությունները,
մատնանշել՝ ինչպես դրանք կիրառել երկրաչափությունում:
9․ Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա․

մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնել գծային հանրահաշիվների և հիպերկոմպլեքս թվերի համակարգերի
կառուցվածքը, դրանց կառուցման Կելի-Դիկսոնի կրկնապատկման գործողության և
նշանների մատրիցի մեթոդները,
բացատրել Ֆրոբենիուսի, Հուրվիցի, Արտինի և Շտիֆելի թեորեմները,
լուսաբանել էվկլիդեսյան տարածություններում վեկտորական արտադրյալների
գոյության հարցը,

գործնական մասնագիտական կարողություններ
վերլուծել թվային համակարգերի շարունակական ընդլայնման ընթացքը,
համադրել որոշ հանրահաշվական խնդիրների լուծման ընթացքում առաջացող
տոպոլոգիական մեթոդները,
կառուցել անվերջ չափականության մասնակի բաժանումով նորմավորված
հանրահաշիվներ և ուսումնասիրել դրանց հատկությունները, կառուցել և
ուսումնասիրել վեկտորական արտադրյալներ էվկլիդեսյան տարածություններում:

ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
հետազոտական աշխատանքում առաջարկել անցումներ երկրաչափական խնդրից
համապատասխան հանրահաշվական խնդրի և հակառակը` կիրառելով
դասընթացում յուրացրած մեթոդները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. թվարկել դաշտերի, օղակների, խմբերի, գծային հանրահաշիվների տեսության
տարրերը, մատնանշել այդ ոլորտների արդիական խնդիրները,
Ա2. ներկայացնել հիմնական դասական ալգորիթմները, Ֆուրիեի արագ ալգորիթմները,
ազդանշանների մշակման հիմունքները,
Բ1. կառուցել հանրահաշվական հանգունակներ, գործանակնում իրականացնել
հանրահաշվական մի շարք ալգորիթմներ,
Բ7․ կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ
զանազան խնդիրներ լուծելու համար, օգտագործել ծրագրավորման փաթեթներ տեսական և
կիրառական խնդիրների լուծման համար,

Գ3․ ընտրել հետազոտման անհրաժեշտ մեթոդներ և գոյություն ունեցող մեթոդները համապատասխանեցնելու կոնկրետ խնդրի հետազոտմանը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք, խնդիրների լուծում,
3. գործնական պարապմունքներ։
12․Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (առավելագույն արժեքը 5 միավոր,
միավորների քայլը 0.5),
2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր (առավելագույն արժեքը 5 միավոր),
եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1․ գծային հանրահաշիվներ և հիպերկոմպլեքս թվեր, Կելի-Դիկսոնի
կրկնապատկման գործողություն:
2․ Ֆրոբենիուսի, Հուրվիցի, Արտինի և Շտիֆելի թեորեմների մասին:
3․ Էվկլիդեսյան տարածություններում վեկտորական արտադրյալների գոյության
մասին:
4․ անվերջ չափականության մասնակի բաժանումով նորմավորված
հանրահաշիվներ
5․ վեկտորական արտադրյալներ էվկլիդեսյան տարածություններում:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Евгений Каратаев, Преобразования гиперкомплексных чисел, 2016․
Л. С. Понтрягин, Обобщения чисел, 2014.
И. Л. Кантор. А.С. Солодовников, Гиперкомплексные числа, М. “Наука” 1973.
К. А. Жевлаков. А. М. Сменько, И. П. Шестаков, А. И. Ширшов, Кольца близкие к
ассоциативным, 1978.

1. 0103/Մ03

Վերջավոր էլեմենտների մեթոդը

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժ.

6․ 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

7․ 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

ծանոթացնել վերջավոր էլեմենտների մեթոդի ընդհանուր տեսությանը

ծանոթացնել արտադրական մոդելային խնդիրներին
ուսումնասիրել ոչ գծային դիֆերենցիալ հավասարումների գոյության և միակության
հարցերը
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա․

մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
կտիրապետի վերջավոր էլեմենտների մեթոդին
կտիրապետի ոչ գծային հավասարումների լուծման մոտավոր մեթոդներին

գործնական մասնագիտական կարողություններ
կկարողանա կիրառել ոչ գծային դիֆերենցիալ հավասարումներ ուսումնասիրելիս
կկարողանա կիրառել արտադրական խնդիրներում

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. վերարտադրել մոդելավորման ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի կառուցման
եղանակները, մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումների հիմնական խնդիրները,
Բ2. կիրառել նորմալ օպերատորի սպեկտրալ վերլուծությունը, կիրառել ֆակտորիզացիոն
եղանակները դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումների լուծման համար, կիրառել
հաշվման տարբեր մեթոդներ,
Բ6. կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող
խնդիրների համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ,
Բ7․ կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ
զանազան խնդիրներ լուծելու համար, օգտագործել ծրագրավորման փաթեթներ տեսական և
կիրառական խնդիրների լուծման համար,
Գ3․ ընտրել հետազոտման անհրաժեշտ մեթոդներ և գոյություն ունեցող մեթոդները համապատասխանեցնելու կոնկրետ խնդրի հետազոտմանը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ուսանողների ակտիվ մասնակցությունը դասընթացին,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. գործնական պարապունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր աշխատանք՝ 5 միավոր առավելագույն
գնահատականով,
2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 5 միավոր առավելագույն
գնահատականով,
եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 10 միավոր առավելագույն

գնահատականով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մեթոդի նկարագրությունը և հիմնավորումը:
Մեթոդի կիրառությունը սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներում:
Մեթոդի կիրառությունը մաթ. ֆիզ. հավասարումներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.В. П. Михайлов. ,,Дифференциальные уравнение в частных производных,, Москва, 1976.
2. С. Г. Михлин, ,,Вариационные методы в математической физике,,.
3. Ж. Л. Лионс, ,,Некоторые методы решения нелинейных краевых задач,, Москва, Мир,
1972.

1. 0105/Մ 03

2. Պատահական կետային պրոցեսներ

3. 3 ECTS

կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2ժ.

6․ 2-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7․ Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսումնասիրել պատահական կետային պրոցեսներ կամայական Լեհական
տարածություններում,
ուսումնասիրել մոմենտային չափեր և նրանց հատկությունները,
ներկայացնել պատահական կետային պրոցեսների վիճակագրական խնդիրների հետ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա․

մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
կիրառելու մոդելներ տարբեր տիպի երկրաչափական պրոցեսների համար,
կառուցելու տարբեր պիտակավորված կետային պրոցեսներ պատահական հատվածների և
գնդերի պրոցեսների համար,

գործնական մասնագիտական կարողություններ
կիրառելու Կոկսի բաշխումներ, կիրառելու Պապանգելոյի կորիզները,
ցուցադրելու պատահական խճանկարներ R n -ում,

ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
վերլուծելով պատահական կետային պրոցեսի հատկությունները կառուցել պիտակավորված
կետային պրոցեսի մոդելը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա5. ներկայացնել պատահական երևույթներին համապատասխանող հավանականային
մոդելներ, ներկայացնել արտադրական մոդելային խնդիրներ,
Ա6. բացատրել տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին առնչվող մաթեմատիկական
դրույթները,
Բ4. վերլուծել և կիրառել հավանականային մոդելներ, կիրառել մաթեմատիկական

վիճակագրության մեթոդները տնտեսաչափության հարցերում, կատարել
կանխագուշակումներ,
Բ6. կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող
խնդիրների համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ,
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները, կիրառել
ունեցած գիտելիքները բնագավառին վերաբերող և հարող խնդիրները լուծելիս:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում,
3. սեմինարների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր
առավելագույն գնահատականով,
2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 10 միավոր առավելագույն
գնահատականով,

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Պարզ պատահական կետային պրոցեսներ:
Ընդհանուր պատահական կետային պրոցեսներ:
Պատահական չափեր և հատկությունները:
Մոմենտային չափեր և հատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Daley D., Vere-Jones D., “An introduction to the theory of Point Processes: Elementary Theory and
Methods”, vol. 1, Springer, New York, 2nd ed., 2005.
Daley D., Vere-Jones D., “An introduction to the theory of Point Processes: General Theory and
Structure”, vol. 2, Springer, New York, 2nd ed., 2008.
Diggle P., “Statistical Analysis of Spatial Point Processes”, London, 2nd ed., 2003.
Stochastic Geometry, Spatial Statistics and Random fields, Models and Algoritms, Volker Schmidt
(Editor), Springer, 2015.

1. 0101/Մ04

2. Օրթոգոնալ
բազմանդամներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2:

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ քննություն

3. 3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է.
• ուսանողներին սովորեցնել դասական օրթոգոնալ բազմանդամների և հատուկ
ֆունկցիաների տեսությունների սկզբունքները,
• ձևավորել օրթոգոնալ բազմանդամների և հատուկ ֆունկցիաների հետ աշխատելու
հմտություններ,
• ծանոթացնել օրթոգոնալ բազմանդամներով ֆունկցիաների վերլուծման մեթոդներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա.

մասնագիտական գիտելիք և իմացություն՝
1. սահմանել և ներկայացնել գամմա, բետտա, փսի ֆունկցիաները,
2. նկարագրել դասական օրթոգոնալ բազմանդամները, վերլուծել այլ հատուկ
ֆունկցիաներ,

գործնական մասնագիտական կարողություններ`
3. կիրառել գամմա, բետտա, փսի, օրթոգոնալ բազմանդամների հետ աշխատելու
մեթոդներ, օգտագործել օրթոգոնալ բազմանդամների կառուցման մեթոդներ,
4.կիրառել հատուկ ֆունկցիաների կառուցման մեթոդներ, օգտագործել օրթոգոնալ
բազմանդամներով ֆունկցիաների վերլուծման մեթոդներ,

ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝
5. կիրառել օրթոգոնալ բազմանդամների և հատուկ ֆունկցիաների տեսությունների
սկզբունքները բնագիտության խնդիրներ լուծելիս:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. վերարտադրել եռանկյունաչափական և օրթոգոնալ շարքերի, ընդհանուր բանախյան
տարածությունների բազիսների հատկությունները,
Բ5. ուսումնասիրել որոշ ֆունկցիաների Ֆուրիեի շարքերի զուգամիտությունը, իրականացնել Ֆուրիեի արագ ալգորիթմներ, կատարել մոտավորություններ կոմպլեքս տիրույթում,
Բ7․ կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ
զանազան խնդիրներ լուծելու համար, օգտագործել ծրագրավորման փաթեթներ տեսական և
կիրառական խնդիրների լուծման համար,
Գ3. ընտրել հետազոտման անհրաժեշտ մեթոդներ և գոյություն ունեցող մեթոդները համապատասխանեցնելու կոնկրետ խնդրի հետազոտմանը։

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
ինքնուրույն աշխատանք՝ բանավոր ներկայացնելու ձևով,
սեմինարներ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
դասընթացն ավարտվում է եզրափակիչ քննությունով. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 20
միավոր առավելագույն գնահատականով։
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գամմա, բետտա, փսի ֆունկցիաներ:
2. Օրթոգոնալ բազմանդամներ:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Никифоров А. Ф., Уваров В. Б., “Основы теории специальных функций”, М., Наука,
1974.
2. Маркушевич А. И., “Теория аналитических функций”, т. 2, М., Наука, 1968.
3. Suetin, P. K., "Classical orthogonal polynomials", in Hazewinkel, Michiel, Encyclopedia of
Mathematics, Springer, ISԲN 978-1-55608-010-4, 2001.

1. 0105/Մ 03

2. Կիրառական վիճակագրություն

3. 3 ECTS

կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2:

6. 2-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսումնասիրել պարամետրական և ոչ պարամետրական վիճակագրության որոշ լրացուցիչ
գլուխներ,
դիտարկել համասեռ ավտոռեգրեսիոն մոդելներ և պայմանական անհամասեռ մոդելներ,
կարողանալ օգտագործել այդ մեթոդները կիրառական խնդիրներ լուծելու համար:
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա․

մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնելու պարամետրական և ոչ պարամետրական վարկածների ստուգման խնդիրների
դրվածքը,
կատարելու ժամանակային մոդելների ընտրություն և գնահատելու համապառասխան
պարամետրերը,

նկարագրելու ժամանակային շարքերի կանխագուշակման տարբեր մեթոդներ,

գործնական մասնագիտական կարողություններ
օգտագործելու համապատասխան հայտանիշները առաջարկված խնդիրները լուծելու համար,
վերլուծելով առկա տվյալները առաջարկել համապատասխան ժամանակային շարքի մոդելը,
ստացված մոդելների օգնությամբ կատարելու կանխագուշակումներ,

ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
վերլուծելով առաջարկված վիճակագրական տվյալները ստեղծագործաբար կիրառել ստացված
գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. վերարտադրել մոդելավորման ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի

կառուցման եղանակները, մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումների հիմնական
խնդիրները,
Ա5. ներկայացնել պատահական երևույթներին համապատասխանող հավանականային
մոդելներ, ներկայացնել արտադրական մոդելային խնդիրներ,
Բ4. վերլուծել և կիրառել հավանականային մոդելներ, կիրառել մաթեմատիկական

վիճակագրության մեթոդները տնտեսաչափության հարցերում, կատարել
կանխագուշակումներ,
Բ6. կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող
խնդիրների համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ,
Գ1. պատրաստել զեկուցումներ ներկայացնելով հետազոտությունների արդյունքները,

վարել գիտական բանավեճեր` պահպանելով մասնագիտական բարեվարքության նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքների անցկացում,
3. սեմինարների անցկացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր աշխատանք՝ 10 միավոր
առավելագույն գնահատականով,
2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցում՝ 10 միավոր առավելագույն
գնահատականով,
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Մոնոտոն ճշմարտանմանության հարաբերությունով բաշխումներ:
Նեյման-Պիրսոնի ֆունդամենտալ լեմմայի ընդհանրացումը և նրա կիրառությունները:
Ճշմարտանմանության հարաբերության հայտանիշը և նրա կիրառությունները, Ռանգային
հայտանիշներ:
Ֆիշերի կորելյացիոն կապը ստուգող հայտանիշը: Ֆիշերի Z-ձևափոխություն:
Համասեռ ավտոռեգրեսիոն մոդելներ: AR, MA և ARMA մոդելների կանխագուշակումները:

Պայմանական անհամասեռ մոդելներ: ARCH և GARCH մոդելներ: GARCH տիպի մոդելների
տեսակները և դրանց կանխագուշակումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Գասպարյան Կ. Վ., “Տեսական և կիրառական վիճակագրության հիմունքներ’’, մաս1,
“Գիտություն’’ հրատ., Երևան,2015:
Ивченко Г. И., Медведев Ю. И., “Математическая статистика’’, кн. дом “ Либроком’’, М., 2014.
Gibbons J. D., Chakraborti S., “Nonparametric Statistical Inference’’, Marcel Dekker inc., 2003.
Tsay R., “Analysis of Financial Time Series”, John Wiley&Sons Inc., 2010.
Jay Devore “Probability and Statistics for Engineering and the Sciences ”, California, CENGADE, 2016.
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2.Կիրառական հանրահաշիվ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս․՝ 2

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. 2 ընթացիկ քննություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Լուսաբանել մաթեմատիկայի հանրահաշվական հիմունքները, բուլյան Ֆունկցիայի
գաղափարը, գործողությունները դրանց հետ, կավարի , գրաֆի գաղափարը։
Ներկայացնել դիսկրետ մաթեմատիկայի տարրերը, անշարժ կետի վերաբերյալ
թեորեմները, իզոմորֆիզմի, Քելիի ,Սթոունի թեորեմները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա․

մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
սահմանել բազմությունների օղակ, սիգմա-հանրահաշիվ, բուլյան հանրահաշիվ,
չափելի ենթաբազմությունների բուլյան հանրահաշիվ, պատահույթների բուլյան
հանրահաշիվ,
ներկայացնել լրիվության թեորեմները, Բրաուեր-Բիրկհոֆի թեորեմները, Քելիի,
Սթոունի թեորեմները,

գործնական մասնագիտական կարողություններ
կառուցել վերջավոր կավար կամ Բուլյան հանրահաշվի գրաֆը,
կառուցել և պարզեցնել կոնտակտային սխեմաներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
ընտրել հետազոտման անհրաժեշտ մեթոդներ և համաձայնեցնել կոնկրետ խնդրի

հետազոտման գոյություն ունեցող մեթոդները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ6․ կառուցել վերջավոր կավար կամ Բուլյան հանրահաշվի գրաֆը, գործնականում
կառուցել քվազիխմբեր ու լուպաներ, կիրառել Ալբերտի, Թոյոդայի թեորեմները,
Գ3․ վերլուծել դրված խնդիրները, կատարել համապատասխան գնահատումներ և
եզրահանգումներ, կիրառել գիտելիքները և զարգացնել դրանք, վերլուծել առկա
խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակները,
Գ5․ կիրառել մասնագիտական գիտելիքները հարակից բնագավառներում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք, խնդիրների լուծում։
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (առավելագույն արժեքը 10 միավոր.
միավորների քայլը 0.5).
2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր (առավելագույն արժեքը 10
միավոր)։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բուլյան Ֆունկցիաներ, գործողություններ բուլյան ֆունկցիաների հետ, լրիվության
թեորեմներ։
Գրաֆներ, իզոմորֆիզմ,գործողություններ հարաբերությունների հետ:
Մասնակի կարգ, անշարժ կետի վերաբերյալ թեորեմներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
D.Lau, Function algebras on finite sets, Springer, 2006.
G. Gratzer, Lattice Theory: Foundation, Springer Basel AG, 2011.
Davey, B.A.; Priestley, H. A. (2002), Introduction to Lattices and Order, Cambridge University
Press.

1. 0101/Մ05

2. Հարմոնիկ անալիզ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս․՝ 4

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. եզրափակիչ քննություն

Դասընթացի նպատակն է.

Ներկայացնել հարմոնիկ անալիզի այն բաժինները, որոնք կապված են
մաթեմատիկական ֆիզիկայի, մասնավորապես՝ ինքնահամալուծ օպերատորների
սպեկտրալ տեսության հետ։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա․

մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Գիտելիքներ մաթեմատիկական ֆիզիկայում Ֆուրիեի անալիզի կիրառությունների
մասին։
Կիմանա ինքնահամալուծ օպերատորների սպեկտրալ տեսության հիմնադրույթները։

գործնական մասնագիտական կարողություններ
Կկարողանա կիրառել հարմոնիկ անալիզի ապարատը տարբեև խնդիրներում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Վերարտադրել մոդելավորման ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի
կառուցման եղանակները, մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումների հիմնական
խնդիրները։
Բ2. կիրառել նորմալ օպերատորի սպեկտրալ վերլուծությունը, կիրառել ֆակտորիզացիոն
եղանակները դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումների լուծման համար, կիրառել
հաշվման տարբեր մեթոդներ,
Բ6. կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող
խնդիրների համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ,
Գ3․ ընտրել հետազոտման անհրաժեշտ մեթոդներ և գոյություն ունեցող մեթոդները համապատասխանեցնելու կոնկրետ խնդրի հետազոտմանը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք, խնդիրների լուծում։
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում բանավոր հարցման միջոցով` 20 միավոր:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պուասոնի ձևափոխություն, Ռադոն-Նիկոդիմի ածանցյալ,
Լոկալ Lp նորմեր, 0<p<1,
Թույլ զուգամիտություն,
Լոկալ Lp նորմեր, P>1
Վիների թեորեմի լոկալ տարբերակը,
Հառդիի տարածություններ
Չափերի Բորելի ձևափոխություն,
Սպեկտրալ թեորեմներ։

14․ Հիմնական գրականության ցանկ.
H. DYM, H. P. MCKEAN: Fourier Series and Integrals, Academic Press, 1972.
Y. KATZNELSON: An Introduction to Harmonic Analysis, Cambridge University Press, 2004.
V. JAKŠI´C: Topics in Spectral Theory, Open Quantum Systems I. Lecture Notes in Mathematics, vol.
1880, 235–312, Springer, 2006.

1. 0105/Մ04

2. Ստոխաստիկ անալիզ /կամընտրական/

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 4ժ

6. 3 – րդ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ քննության

3. 6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ուսանողներին պատահական պրոցեսների կիրառությունների հետ,
ծանոթացնել ֆինանսական մաթեմատիկայում լայն օգտագործվող ստոխաստիկ անալիզի
եղանակների հետ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
գիտակցելու ստոխաստիկ անալիզի հիմնական դրույթները և փաստերը,
բացատրելու ուսումնասիրված գաղափարները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կիրառելու այդ տեսությունը հայտնի մոդելների համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
կազմելու ընդհանուր գաղափար ստոխաստիկ անալիզի և նրա կիրառումների վերաբերյալ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. սեմինարների անցկացում;

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում բանավոր հարցման միջոցով` 20 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:

Թեմա 1` Ֆիլտրացիա, մարկովյան մոմենտներ և պատահական պրոցեսներ: Թեմա 2` Դիսկրետ

մարտինգալներ: Թեմա 3` Անընդհատ մարտինգալներ: Թեմա 4` Մարկովյան մոմենտների
տարատեսակներ: Թեմա 5` Պրոգրեսիվ, օպցիոնալ և կանխատեսելի σ – հանրահաշիվներ: Թեմա 6`
Վերջավոր վարիացիայի պրոցեսներ: Թեմա 7` Դուբ-Մեյերի սուբմարտինգալային վերլուծություն:
Թեմա 8` Քառակուսիով ինտեգրելի մարտինգալներ: Թեմա 9` Քառակուսային վարիացիա: Թեմա
10` Ստոխասիկ ինտեգրալ: Թեմա 11` Սեմիմարտինգալներ: Իտոյի բանաձևը: Թեմա 12`
Էքսպոնենտական բանաձևը և Գիրսանովի թեորեմը: Թեմա 13` Պատահական չափեր և ստոխաստիկ
ինտեգրալներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Kallianpur G., Sunder P., “Stochastic Analysis and Diffusion Processes’’, Oxford University Press, UK,
2014.
Van Handel R., “Stochastic Calculus, Filtering and Stochastic Control’’, Lecture Notes, Prinston University
Press, 2007.
Cohen S. N., Elliott R. J., “Stochastic Calculus and Applications’’, Birkhauser Publ., 2015.

Rogers L., Williams D., “Diffusions, Markov Proceses and Martingales, v. 1, 2, Cambridge Univ.
Press, 2000.

1. 0103/Մ04

2.Սպեկտրալ տեսություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս․՝ 4

6. 3-րդ՝ աշնանային

7. եզրափակիչ քննություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է.

ներմուծել ինտեգրման և դիֆերենցման գաղափարները բանախյան տարածության
մեջ,
ձևակերպել սահմանափակ և անսահմանափակ ինքնահամալուծ օպերատորների
տեսության հիմունքները և կառուցել ինքնահամալուծ օպերատորի սպեկտրալ
վերլուծությունը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա․

մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

նկարագրել սիմետրիկ օպերատորի հնարավոր ընդլայնումները
ներկայացնել ունիտար օպերատորների սպեկտրալ թեորեմը և քննարկել Կելլիի
ձևափոխության անհրաժեշտությունը
ձևակերպել և ապացուցել ինքնահամալուծ օպերատորների սպեկտրալ թեորեմը

գործնական մասնագիտական կարողություններ
կիրառել ֆունկցիոնալ հաշվարկը

գործնականում իրականացնել միավորի տրոհումը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. վերարտադրել եռանկյունաչափական և օրթոգոնալ շարքերի, ընդհանուր բանախյան
տարածությունների բազիսների հատկությունները,
Բ2. կիրառել նորմալ օպերատորի սպեկտրալ վերլուծությունը, կիրառել ֆակտորիզացիոն
եղանակները դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումների լուծման համար, կիրառել
հաշվման տարբեր մեթոդներ,
Բ6. կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ տարբեր բնագավառներում առաջացող
խնդիրների համար, հետազոտել և առաջարկել լուծումներ,
Գ1․ պատրաստել զեկուցումներ ներկայացնելով հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր` պահպանելով մասնագիտական բարեվարքության նորմերը,
Գ3․ ընտրել հետազոտման անհրաժեշտ մեթոդներ և գոյություն ունեցող մեթոդները համապատասխանեցնելու կոնկրետ խնդրի հետազոտմանը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք, խնդիրների լուծում։
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
եզրափակիչ քննություն. անց է կացվում բանավոր հարցման միջոցով` 20 միավոր
առավելագույն արժեքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սահմանափակ օպերատորներ հիլբերտյան տարածություններում և
հանրահաշիվներում,
Կոմպակտ օպերատորներ և նրանց սպեկտրալ վերլուծությունը,
Անսահմանափակ օպերատորներ Հիլբերտյան տարածություններում, Շրյոդինգերի
օպերատորներ,
Ֆունկցիոնալ հաշիվ և սպեկտրալ թեորեմ,
Դիսկրետ և անընդհատ սպեկտր,
Դիսկրետ սեփական արժեքների գրգռումների տեսություն:

14․ Հիմնական գրականության ցանկ.
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