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ՆԱԽԱԲԱՆ
Սիրելի՛ ուսանողներ
Հիմնադրման օրվանից ի վեր Երևանի պետական համալսարանի
գործունեության ուղեգիծը եղել ու մնում է համալսարանական կրթության
բովանդակության և ուսման բարձր որակի ապահովումը: Այսօր ԵՊՀ-ն
համազգային և տարածաշրջանային դերակատարությամբ կրթական և
գիտամշակութային ինքնավար հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի ստեղծումը, զարգացումը և փոխանցումն է: Գլոբալացման արդի ժամանակաշրջանում քաղաքակրթության մարտահրավերները պահանջում են միջազգային չափանիշներին համապատասխան
մասնագիտական պատրաստվածություն` կրթության որակի և բովանդակության անընդհատ կատարելագործում, բարձրագույն կրթության միջազգային չափանիշներին դրանց համապատասխանեցում:
ԵՊՀ-ում 2007/08 ուստարվանից բոլոր մասնագիտությունների գծով
մագիստրոսական ծրագրերը, իսկ 2008/09 ուստարվանից նաև բակալավրի ծրագրերն իրականացվում են կրեդիտային համակարգով: Ուսուցման
նոր համակարգին անցնելը բխում է Բոլոնիայի գործընթացի պահանջներից և նպատակ ունի աստիճանական անցում կատարելու ուսման կազմակերպման ուսանողամետ համակարգին, որտեղ ուսման գործընթացի
կենտրոնում ուսանողն է` իր անհատական կրթական կարիքներով, նախասիրություններով և ունակություններով, ապահովելով ուսումնառության ճկուն ձևերի և անհատական կրթական հետագծերի իրականացման
լայն հնարավորություն:
Կրեդիտային համակարգի ներդրմամբ զգալիորեն բարելավվել է ձեզ
առաջարկվող կրթական ծրագրերի կառուցվածքը և աշխատածավալը,
հիմնավորված կերպով թեթևացվել լսարանային բեռնվածությունը,
կրճատվել դասավանդվող առարկաների քանակը` իրատեսական նախադրյալներ ստեղծելով ձեր ինքնուրույն ուսումնական աշխատանքի
հնարավորությունները մեծացնելու, ուսումնական ծրագրերը լավագույնս
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յուրացնելու և դրանցով սահմանված կրթական արդյունքները ձեռք բերելու համար:
Համալսարանում ներդրված կրեդիտային համակարգն ամբողջությամբ համատեղելի է Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգի (ECTS) հետ, ինչը նորաստեղծ Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում ձեր ակադեմիական շարժունության (ուսանողական փոխանակումներ, ուսումնառության ժամանակահատվածներ
օտարերկրյա բուհերում, կրթության շարունակում ավելի բարձր աստիճանում և այլն) ընդլայնման և որակավորումների ճանաչման դյուրացման գրավականն է: Իսկ դա կընդլայնի ձեր ապագա կարիերայի և մասնագիտական աշխատուժի գլոբալ շուկայում աշխատանք գտնելու հնարավորությունները:
Կրեդիտային համակարգի ներդրումը համալսարանում մեկնարկած
լայնամասշտաբ կրթական բարեփոխումների սկիզբն է միայն, բարեփոխումներ, որոնք պայմանավորված են ոչ միայն Բոլոնիայի գործընթացի
պահանջների ձևական կատարմամբ, այլև համալսարանում ծրագրային
բարձր չափորոշիչների պահպանման և ուսման որակի բարձրացման
նպատակադրությամբ, ինչի հիմնական չափանիշը մեր շրջանավարտների մասնագիտական աշխատանքով ապահովվածությունն է: Համալսարանը տարեցտարի խորացնելու և ընդլայնելու է կրեդիտային համակարգի գործառույթները` ձեզ համար կրթական ընտրության առավել ընդլայնված հնարավորություններ ապահովելու նպատակով:
Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ներկա ուղեցույցը
պարունակում է ձեզ համար օգտակար տեղեկատվություն կրեդիտային
համակարգի հիմնադրույթների, ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և գիտելիքների ստուգման ու գնահատման նոր կարգի, ձեզ
առաջարկվող կրթական ծրագրերի կառուցվածքի, բովանդակության և
աշխատածավալների, ծրագրի բաղկացուցիչ դասընթացների և դրանցով
նախանշված կրթական արդյունքների վերաբերյալ:
Հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում ձեզ։

ՌԵԿՏՈՐ`

Ա. ՍԻՄՈՆՅԱՆ
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I ԲԱԺԻՆ
ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ
ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ԿԱՐԳ
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1.

Ընդհանուր դրույթներ

1.1. Սույն կարգը (այսուհետ` կարգ) սահմանում է Երևանի պետական համալսարանում բակալավրի և մագիստրոսի պատրաստման կրթական ծրագրերի կրեդիտային հենքով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման միասնական կանոնները։
1.2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը, գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը, ակադեմիական առաջադիմության չափանիշները, ինչպես նաև եզրափակիչ ատեստավորման կազմակերպման ընթացակարգը։
1.3. Կարգում տրված են նաև կրեդիտային համակարգում գործածվող առանձին
տերմիններ, նկարագրված են համակարգի բնութագրիչները, բնորոշ գործառույթները և ընթացակարգերը։

2.

Կրեդիտային համակարգի ընդհանուր նկարագիրը
2.1. Կրեդիտային համակարգի հիմնադրույթները

Համաեվրոպական ECTS1 կրեդիտային համակարգի հետևյալ սահմանումները և դրույթները ընդունված են Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում և գործում են ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում։
1. Կարողությունը գիտելիքի, իմացության և ունակությունների դինամիկ համակցություն է, որի ձևավորումը կրթական ծրագրի հիմնական նպատակն է։
Այն կարող է լինել մասնագիտական (առանձնահատուկ ուսման տվյալ բնագավառի համար) և ընդհանուր։
2. Կրթական արդյունքն այն է, ինչ պետք է գիտենա, հասկանա և (կամ) կարողանա անել ուսանողն ուսումնառության ավարտին։ Կրթական արդյունքը
զուգակցվում է համապատասխան գնահատման չափանիշով, որը հնարավորություն է տալիս դատելու դասընթացով սահմանված կրթական արդյունքի ձեռքբերման վերաբերյալ։ Կրթական արդյունքը և գնահատման չափանիշը միասին սահմանում են կրեդիտի շնորհման պահանջները։
3. Կրթական (ուսումնական) մոդուլը ուսումնական ծրագրի ամենափոքր, համեմատաբար ինքնուրույն միավորն է, որի համար կրեդիտ է տրվում։ Կրթական մոդուլի ուսուցման տևողությունը 1 կիսամյակ է` դրանով սահմանված
կրթական արդյունքների պարտադիր գնահատմամբ։ Կրթական մոդուլին
հատկացված կրեդիտները ուսանողին շնորհվում են ամբողջությամբ, այլ ոչ
թե առանձին մասերով։
4. ECTS կրեդիտը դասընթացը (կրթական մոդուլը) ավարտելու և դրա ելքային
կրթական արդյունքները ձեռք բերելու համար ուսանողից պահանջվող
ուսումնառության ժամաքանակով արտահայտված բեռնվածքի չափման
համընդունելի միավոր է, որը տրվում է ուսանողին դասընթացով նախանշված կրթական արդյունքների դրական գնահատումից հետո։
1

Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման եվրոպական համակարգ:
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5.

6.

7.

8.

ECTS կրեդիտի կարևորագույն հատկանիշներն են.
 ECTS կրեդիտով սահմանվող ուսումնական բեռնվածքը ներառում է
ուսանողի լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն իրականացվող բոլոր տեսակի ուսումնական աշխատանքները, այդ թվում` մասնակցությունը դասախոսություններին, սեմինար և գործնական պարապմունքներին, լաբորատոր աշխատանքներին և պրակտիկաներին, կուրսային և ավարտական աշխատանքների կատարումը, քննություններին
նախապատրաստվելը և դրանք հանձնելը, անհատական հետազոտությունը և այլն,
 կրեդիտը չափում է ուսանողի միայն ուսումնական բեռնվածքը և չի գնահատում դասընթացի կամ կրթական մոդուլի բարդության աստիճանը,
կարևորությունը և մակարդակը կրթական ծրագրում կամ ուսանողի կողմից դրա յուրացման որակը (գնահատականը),
 կրեդիտը ուսանողին տրվում է միայն կրթական մոդուլով նախանշված
ելքային կրթական արդյունքի գնահատման շեմային չափանիշները բավարարելուց հետո։ Ուսանողը վաստակում է կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտների լրիվ քանակը` քննական արդյունքների (գնահատականների կամ գնահատման միավորների) հետ միասին,
 ECTS կրեդիտը չի չափում դասախոսի ուսումնական գործունեության
(դասավանդման) աշխատածավալը։ Այն չափում է ուսանողի ուսումնական աշխատանքի (ուսումնառության) ծավալը,
 կրեդիտը չի փոխարինում ուսանողի՝ թվանշաններով գնահատմանը,
իսկ ուսանողի վաստակած կրեդիտների քանակը չի որոշվում նրա ստացած թվանշաններով (գնահատման միավորներով),
 կրեդիտը չի արտահայտում ուսանողի ստացած գիտելիքի որակը, այն
չափվում է գնահատականներով։
Կրեդիտային համակարգը ուսումնական գործընթացի կազմակերպման,
ակադեմիական կրեդիտների միջոցով ուսումնառության արդյունքների
հաշվառման (արժևորման), կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որտեղ համապատասխան որակավորումը շնորհվում է կրթական ծրագրով
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի ձեռքբերումից հետո։
Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ECTS համակարգը միասնական
համաեվրոպական կրեդիտային համակարգ է, որտեղ ուսանողի լրիվ
ուսումնական բեռնվածքը 1 ուստարում գնահատվում է 60 ECTS կրեդիտ։
Այն նախատեսված է Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում
ուսանողների ձեռք բերած կրթական արդյունքների չափման, պաշտոնական
ճանաչման և բուհից բուհ փոխանցումը դյուրացնելու համար։

ECTS համակարգի կարևորագույն հատկանիշներն են.

 կիսամյակը, ուսումնական տարին կամ ուսումնառության լրիվ ծրագիրը
հաջողությամբ ավարտելու համար ուսանողը պետք է վաստակի կրթական ծրագրով սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ քանակը,
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 կրեդիտներ հատկացվում են կրթական ծրագրի` գնահատման ենթակա
բոլոր բաղկացուցիչներին` դասընթացներին, կրթական մոդուլներին,
պրակտիկաներին, կուրսային և ավարտական աշխատանքներին և այլն,
 կրթական ծրագիրը և դրա առանձին բաղկացուցիչները բնութագրող բոլոր պայմանները` ծրագրի նպատակը և ավարտական պահանջները,
դասընթացների ելքային կրթական արդյունքները և հատկացված կրեդիտները, ուսումնառության, դասավանդման և գնահատման մեթոդները
և այլն, հրապարակվում են նախապես և հասանելի են դրանցից օգտվողներին (ուսանողներին և դասախոսներին)։

2.2. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները
2.2.1. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները երկուսն են`
ա) կրեդիտների փոխանցում.
այս գործառույթը ենթադրում է ուսումնական ծրագրի (պլանի) բոլոր
դասընթացների և կրթական մոդուլների աշխատածավալների արտահայտում կրեդիտների օգնությամբ, ինչը հնարավոր է դարձնում
կրեդիտներով չափված կրթական արդյունքի փոխանցումը ծրագրերի և բուհերի միջև,
բ) կրեդիտների կուտակում.
այս գործառույթի իրականացումը ենթադրում է կրթական կրեդիտների աստիճանական կուտակման գործընթացի առկայություն, ինչն
իրականացվում է ուսանողի անհատական ուսումնական ծրագրի
օգնությամբ։
Նշված գործառույթները բնութագրվում են մի շարք հատկանիշներով և
ուղեկցվում համապատասխան ընթացակարգերով։
2.2.2.




Կրեդիտների փոխանցման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն
են.
գործում են մոդուլացված ուսումնական ծրագրեր, որոնց բոլոր բաղադրամասերի (դասընթացներ, կրթական մոդուլներ, կուրսային և
ավարտական աշխատանքներ, պրակտիկաներ և այլն) աշխատածավալները տրված են ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը (լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն աշխատանք)
արտահայտող ECTS կրեդիտներով,
կրեդիտներով արտահայտված կրթական արդյունքների փոխադարձ
ճանաչման և որոշակի թվով կրեդիտների` ծրագրից ծրագիր փոխանցման (տեղափոխման) հնարավորություն նույն բուհի ներսում
կամ բուհերի միջև` ընդունող ծրագրի պահանջներին համապատասխան։
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2.2.3.


Կրեդիտների կուտակման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն
են.
պարտադիր և ընտրովի դասընթացներից բաղկացած ուսումնական
ծրագրեր, որոնցից յուրաքանչյուրի յուրացման հաջորդականությունը սահմանվում է դասընթացների նախապայմաններով,



ուսանողի կողմից դասընթացների ընտրության և դրանցում ընդգրկվելու համար գրանցման ընթացակարգերի առկայություն,



ուսանողների ուսումնառության անհատական ծրագրերի առկայություն,



դասընթացի համար մեկից ավելի ուսումնական հոսքերի առկայության դեպքում ուսանողի կողմից դրանց ընտրության հնարավորություն` ելնելով դասընթացի կայացման ժամանակացույցից և (կամ)
դասախոսի նախապատվությունից,



ուսանողի կողմից ուսումնառության ինտենսիվության, հետևաբար
նաև ուսումնառության ծրագրի տևողության կարգավորման հնարավորություն։

2.3. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական ծրագրերի
աշխատածավալը
1.

ԵՊՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական աստիճաններում ուսանողի
տարեկան ուսումնական բեռնվածությունը սահմանվում է 1800 ժամ, որը
համարժեք է 60 ECTS կրեդիտի։

2.

1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը։

3.

Ուսումնական տարվա տևողությունը 40 շաբաթ է, որից 32-ը տրամադրվում
է ուսումնական պարապմունքներին։ Ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է 2 կիսամյակով` աշնանային և գարնանային։ Ըստ այդմ, կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների տևողությունը սահմանվում է 16
շաբաթ, բացառությամբ բակալավրի կրթական ծրագրի 8-րդ կիսամյակի,
որի տևողությունը 8 շաբաթ է:

4.

Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության առավելագույն
չափը 45 ժամ է, որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի։

5.

Բակալավրի կրթական ծրագրում ուսանողի շաբաթական լսարանային
բեռնվածությունը կազմում է 24-30 ժամ2, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրում` 14-18 ժամ3:

2
3

Առանց ֆիզդաստիարակության պարապմունքների:
Առանց լրացական դասընթացների:
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6.

7.

8.

Առկա ուսուցման համակարգում ընդգրկված ուսանողը կիսամյակում պետք
է ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով), իսկ մեկ ուսումնական տարում` 60 կրեդիտ։
Որոշ դեպքերում, ուսման բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողը
սահմանված կարգով կարող է ստանձնել լրացուցիչ ուսումնական բեռնվածություն։
Բակալավրի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը 240
կրեդիտ է, իսկ մագիստրոսի ծրագրինը` 120 կրեդիտ։

3.

Դասընթացները և կրթական մոդուլները

1.

Ուսումնական ծրագրում (պլանում) ներառված դասընթացները կամ կրթական մոդուլները ներկայացվում են հատկացված կրեդիտների հետ միասին։
Մեծածավալ դասընթացներն անհրաժեշտության դեպքում բաժանվում են 1
կիսամյակ տևողությամբ առանձին կրթական մոդուլների։
Դասընթացները (կրթական մոդուլները) ըստ յուրացման բնույթի բաժանվում են 2 հիմնական խմբի`
ա) պարտադիր դասընթացներ, որոնց յուրացումն ամրագրված է որոշակի
կիսամյակներում,
բ) կամընտրական դասընթացներ, որոնք առաջարկվող ցանկից ընտրում
է ուսանողը, իսկ դրանց յուրացման կիսամյակը կարող է լինել ինչպես
ամրագրված, այնպես էլ ազատ։

2.
3.

4.

Կրեդիտների հատկացումը

1.

Կրթական ծրագրի առանձին մոդուլներին կրեդիտների հատկացումը ելնում է
մոդուլով սահմանված կրթական արդյունքին հասնելու համար ուսանողից
պահանջվող միջին աշխատաժամանակի (լրիվ ուսումնական բեռնվածության) իրատեսական կանխատեսումից։
Հատկացվող կրեդիտների թվի և լսարանային (կոնտակտային) ժամերի միջև
միարժեք կապ չկա։ Կրեդիտների թիվը, ինչպես արդեն նշվել է4, կախված է
նաև պարապմունքի ձևից (դասախոսություն, սեմինար, գործնական կամ
լաբորատոր պարապմունք և այլն), ուսումնառության, դասավանդման և
գնահատման մեթոդներից և այլն։
Դասընթացի ծրագիրը մշակող ուսումնական կառույցը (ամբիոնը) այնպես է
պլանավորում ուսանողի ուսումնական աշխատանքը, որպեսզի դրա կատարման համար պահանջվող ժամաքանակը համապատասխանի դասընթացին հատկացված կրեդիտների ժամային համարժեքին։
Կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտները պետք է ներկայացվեն ամբողջական թվերով։

2.

3.

4.

4

Տե՛ս, մասնավորապես, դասընթացների կրեդիտատարության հաշվարկի սխեմաները 2007 թ. ԵՊՀ
§Կրեդիտային համակարգով բակալավրի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը¦
փաստաթղթում:
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5.

Կրթական ծրագրերի ավարտական պահանջները
5.1. Բակալավրի ծրագիր

1.

2.

3.

4.

Բակալավրի որակավորման աստիճան ստանալու համար ԵՊՀ ուսանողը
պետք է ծրագրի կատարման արդյունքում հաջողությամբ լրացնի 240 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն, որի համար հաշվարկված հանրագումարային միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ)5 պետք է կազմի
առնվազն 9,00։
Մինչև ծրագրի ամփոփիչ ատեստավորումն (ամփոփիչ քննություն, ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն) ընկած ժամանակահատվածը
ուսանողի ՄՈԳ-ը պետք է կազմի առնվազն 9,00: Հակառակ պարագայում,
որակավորում ստանալու համար ուսանողը պետք է բարձրացնի իր առաջադիմության ցուցանիշը մինչև սահմանված նվազագույն արժեքը` կրկնելով անհրաժեշտ քանակությամբ դասընթացներ:
Բոլոր ուսանողները, մասնագիտությունից անկախ, պետք է կուտակեն մինչև 36 կրեդիտ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացների
կրթամասից (այդ թվում` 4 կրեդիտ` կամընտրական դասընթացների առաջարկվող ցանկից), 10 կրեդիտ` մաթեմատիկական և բնագիտական դասընթացների կրթամասից (ներառյալ 2 կրեդիտ` կամընտրական դասընթացների ցանկից) և առնվազն 20 կրեդիտ` պրակտիկայից և եզրափակիչ ատեստավորման ձևերից։
Մնացած առնվազն 174 կրեդիտների բովանդակային կազմը սահմանվում է՝
ելնելով տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի պատրաստման ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներով սահմանված մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների ձեռքբերման պայմանից, և յուրաքանչյուր
մասնագիտության համար տրվում է առանձին (ընդ որում, մինչև 24 կրեդիտ
կարող է հատկացվել տվյալ մասնագիտության շրջանակներում որոշակի
ուղղություններով մասնագիտացում իրականացնելու համար)։

5.2. Մագիստրոսի ծրագիր
1.

2.

5
6

Մագիստրոսի որակավորման աստիճան ստանալու համար ԵՊՀ ուսանողը
ծրագրի կատարման արդյունքում պետք է հաջողությամբ լրացնի 120 կրեդիտ ուսումնագիտական բեռնվածություն, որի համար հաշվարկված հանրագումարային միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) 6 պետք է կազմի
առնվազն 12,00։
Մինչև ծրագրի ամփոփիչ ատեստավորումն (մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանություն) ընկած ժամանակահատվածը ուսանողի ՄՈԳ-ը
պետք է կազմի առնվազն 12,00: Հակառակ պարագայում, որակավորում
ստանալու համար ուսանողը պետք է բարձրացնի իր առաջադիմության ցուցանիշը մինչև սահմանված նվազագույն արժեքը` կրկնելով անհրաժեշտ
քանակությամբ դասընթացներ:

ՄՈԳ-ի վերաբերյալ տե՛ս սույն կարգի 6.5. կետը։
ՄՈԳ-ի վերաբերյալ տե՛ս սույն կարգի 6.5. կետը։
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3.

4.

6.

Բոլոր ուսանողները, մասնագիտությունից անկախ, պետք է կուտակեն
առնվազն 6 կրեդիտ` ընդհանուր դասընթացների կրթամասից, և 48 կրեդիտ` հետազոտական կառուցամասից։
Մնացած կրեդիտների (մինչև 66) բովանդակային կազմը սահմանվում է
մասնագիտական պարտադիր կրթամասով և կամընտրական դասընթացներով` ելնելով տվյալ մասնագիտությամբ մագիստրոսի պատրաստման ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներով սահմանված մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձեռքբերման պայմանից, և յուրաքանչյուր
ծրագրի համար տրվում է առանձին (ընդ որում, մինչև 18 կրեդիտ հատկացվում է կամընտրական դասընթացների ձևով որոշակի ուղղությամբ անհատական ուսուցում իրականացնելու համար)։

Գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը
6.1. Համակարգի հիմնադրույթները

1.

ԵՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և
գնահատման բազմագործոն համակարգը, որի կիրարկման հիմնական
նպատակներն են՝
ա) ուսումնական կիսամյակի ընթացքում գիտելիքների անընդհատ ստուգման և գնահատման օգնությամբ կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխատանքային գործընթաց, խթանել ուսանողի ինքնուրույն
աշխատանքը, ուսումնառության գործընթացում ներմուծել մրցակցության տարրեր և բարելավել դասահաճախումները,
բ) ընթացիկ քննությունների և ստուգումների իրականացման օգնությամբ
ներմուծել դիագնոստիկ գնահատման տարրեր` գնահատման արդյունքները դասախոսների և ուսանողների կողմից օգտագործելով որպես հետադարձ կապ` դասավանդման և ուսումնառության շարունակական բարելավման և կատարողականի բարձրացման նպատակով,
բարելավել դասընթացի արդյունարար գնահատման հիմնավորվածությունն ու արժանահավատությունը՝ գիտելիքների գնահատման գործընթացում հաշվի առնելով ուսումնառության տարբեր բաղադրիչները։

2.

Գիտելիքների գնահատումը (ստուգումը) ներառում է հետևյալ բաղադրիչները.
ա) դասընթացին ուսանողի մասնակցության գնահատում դասահաճախումների հաշվառման օգնությամբ,
բ) դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված անհատական առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ և ստուգումներ),
գ) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում քննաշրջանում, ինչը ենթադրում է դասընթացի կամ կրթական
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3.

մոդուլի համար սահմանված կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման մակարդակի գնահատում,
դ) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` դասընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի, ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատումների հիման վրա դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականի ձևավորում։
Ելնելով մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից,
դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորությունը
ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման
մեջ՝ դասընթացներն ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 2 խմբի՝
ա) եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ,
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացներ ։

6.2. Գնահատման մեթոդաբանությունը
6.2.1.

Բակալավրի կրթական ծրագիր

Բակալավրի կրթական ծրագրում յուրաքանչյուր կիսամյակային քննաշրջանում կարող է ներառվել եզրափակիչ գնահատումով առավելագույնը 4 մասնագիտական դասընթաց, բացառությամբ առաջին կիսամյակի, որտեղ այդ դասընթացների քանակը սահմանափակվում է 3-ով։
1. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող եզրափակիչ քննության հետ մեկտեղ նախատեսում է 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննություն։
ա) Ընթացիկ քննությունները հիմնականում անցկացվում են գրավոր, իսկ
որոշ դեպքերում նաև բանավոր՝ ելնելով դասընթացի դասավանդման և
ուսումնառության ձևերից, ինչպես նաև ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների բնույթից։ Քննության բանավոր անցկացումը պահանջում է համապատասխան հիմնավորում և թույլատրվում է ֆակուլտետի խորհրդի որոշմամբ։
բ) Եզրափակիչ քննությունը հիմնականում անցկացվում է բանավոր, իսկ
որոշ դեպքերում նաև գրավոր՝ ելնելով դասընթացի դասավանդման և
ուսումնառության ձևերից, ինչպես նաև ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների բնույթից։ Քննության գրավոր անցկացումը պահանջում
է համապատասխան հիմնավորում և թույլատրվում է ֆակուլտետի
խորհրդի որոշմամբ:
2. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.)
ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության աստիճանից, որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը
վաստակում է 2 միավոր։ Դասընթացին ուսանողի մասնակցության
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Գմաս. միավորը որոշվում է աղյուսակ 1-ում բերված սանդղակի չափանիշներին համապատասխան.

Աղյուսակ 1.
Մասնակցության աստիճանը (%)

Հատկացվող միավորը

90-ից բարձր
80-90
<80

2
1
0

Օրինակ 1. Եթե 32 լսարանային ժամ աշխատածավալով դասընթացից ուսանողն ունի
15 ժամ բացակայություն, ապա դասընթացին մասնակցության աստիճանը կլինի`

 15 
1   x 100% = (1 – 0,47) x 100% = 53 %: Համաձայն աղյուսակի` Գմաս. = 0 միավոր:
 32 
Օրինակ 2. Եթե 64 լսարանային ժամ աշխատածավալով դասընթացից ուսանողն ունի
10 ժամ անհարգելի և 4 ժամ հարգելի բացակայություն, ապա դասընթացին մասնակցության աստիճանը կլինի`

10 

1 
 x 100% = (1 – 0,17) x 100% = 83%: Համա 64  4 

ձայն աղյուսակի` Գմաս. = 1 միավոր:

բ)

ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների
արդյունքներից (Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է
առավելագույնը 4 միավոր,

գ)

եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է գնահատվել
մինչև 10 միավոր։

Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար`
Գարդ. = Գմաս. + Քընթ. + Քեզր. :
Ըստ այդմ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթացն ունի գնահատման
հետևյալ սխեման, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի
համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով7).

Աղյուսակ 2.
Գնահատման բաղադրամասը
Միավորը
7

Գմաս.
2

Քընթ.1
4

Քընթ.2
4

Քեզր.
10

Գարդ.
20

Ընթացիկ քննության մեկ առաջադրանքի արժեքը գնահատվում է առնվազն 1 միավոր, իսկ գնահատման քայլը` առնվազն 0,5 է:
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Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 1 միավոր,
դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից նա վաստակել է համապատասխանաբար 3 և 4 միավորներ, իսկ եզրափակիչ քննությունից` 8 միավոր,
ապա այդ դասընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 3 + 4 + 8 = 16 ։

Լաբորատոր աշխատանքի ձևեր ունեցող եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի ընթացիկ քննությանը ուսանողի մասնակցությունը թույլատրվում է
նախորդող ժամանակահատվածում նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների առնվազն 60% կատարողականի (փորձերի կատարում և հանձնում) դեպքում։ Հակառակ պարագայում ուսանողին չի թույլատրվում մասնակցել ընթացիկ քննությանը, իսկ քննական ամփոփագրում նրա անվան
դիմաց դրվում է «0» միավոր։
4. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամյակի
ընթացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ
ստուգումների (գնահատումների) արդյունքներով։ Ընթացիկ ստուգման ձևն
ընտրում է դասընթացը կազմակերպող ամբիոնը։
5. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացից (ուսումնական մոդուլից)
ուսանողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը
(Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության աստիճանից` Գմաս., որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը կարող է վաստակել 2 միավոր։ Մասնակցության աստիճանը գնահատվում է համաձայն աղյուսակ 1-ում բերված սանդղակի,
բ) ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ ստուգումների արդյունքներից (Սընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը
9 միավոր:
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար`
3.

Գարդ.= Գմաս. + Սընթ. :
Ըստ այդմ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացն ունի գնահատման
հետևյալ սխեման, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի
համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով 8).

Աղյուսակ 3.

8

Գնահատման բաղադրամասը

Գմաս.

Սընթ 1

Սընթ 2

Գարդ.

Միավորը

2

9

9

20

Ընթացիկ ստուգման մեկ առաջադրանքի արժեքը գնահատվում է առնվազն 1 միավոր, իսկ
գնահատման քայլն առնվազն 0,5 է:
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Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 2 միավոր,
դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից նա վաստակել է համապատասխանաբար 5 և 7 միավորներ, ապա այդ դասընթացի արդյունարար
գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 2 + 5 + 7 = 14 ։

6.

Գնահատման՝ վերը նկարագրված եղանակները կիրառվում են միայն մասնագիտական կրթամասի բաղկացուցիչ դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) գնահատման համար: Հումանիտար ու սոցիալ-տնտեսագիտական և մաթեմատիկական ու բնագիտական կրթամասերի բաղկացուցիչ
դասընթացների գնահատումն իրականացվում է ավանդական եղանակով
(ստուգարք կամ 20 միավորանոց սանդղակով գնահատվող եզրափակիչ
քննություն): Պրակտիկաները գնահատվում են ստուգարքի ձևով: Ավարտական աշխատանքը գնահատվում է 20 միավորանոց սանդղակով՝ 11.1. կետի
6-րդ ենթակետում բերված գնահատման չափանիշներին համապատասխան։
6.2.2. Մագիստրոսի կրթական ծրագիր

Մագիստրոսի կրթական ծրագրում ներառված բոլոր դասընթացները եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ են, որոնց գնահատման կառուցվածքը, սակայն, մի փոքր տարբերվում է բակալավրի կրթական ծրագրի դասընթացների
գնահատման՝ վերը նկարագրված եղանակից:
1. Դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող եզրափակիչ քննության
հետ մեկտեղ նախատեսում է 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննություն։ Ընթացիկ
և եզրափակիչ քննությունների անցկացման ձևը դասընթացը կազմակերպող
ամբիոնի առաջարկությամբ հաստատում է ֆակուլտետի դեկանը:
2. Դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած արդյունարար
(կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության աստիճանից, որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը
վաստակում է 2 միավոր։ Դասընթացին ուսանողի մասնակցության
Գմաս. միավորը որոշվում է 6.2.1. կետում բակալավրի կրթական ծրագրի
համար նկարագրված եղանակով (ուսումնառության անհատական ժամանակացույցով սովորող ուսանողի՝ դասընթացի մասնակցության համար տրվող միավորների քանակը հաշվարկվում է նրա ինքնուրույն
աշխատանքի կատարողականի հիման վրա),
բ) ուսուցանվող նյութի՝ ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների
արդյունքներից՝ (Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է
առավելագույնը 4 միավոր,
գ) եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է գնահատվել
մինչև 10 միավոր։
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Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար`
Գարդ. = Գմաս. + Քընթ. + Քեզր.:
Ըստ այդմ, մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկված դասընթացն ունի
գնահատման հետևյալ սխեման, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները
(բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով).

Աղյուսակ 4.

3.

Գնահատման
բաղադրամասը

Գմաս.

Քընթ.1

Քընթ.2

Քեզր.

Գարդ.

Միավորը

2

4

4

10

20

Գնահատման վերը նկարագրված եղանակը կիրառվում է միայն ուսումնական կառուցամասի բաղկացուցիչ դասընթացների (բացի լրացական դասընթացներից) գնահատման համար: Հետազոտական կառուցամասի մոդուլները, այդ թվում նաև պրակտիկաները, գնահատվում են ստուգարքի ձևով: Մագիստրոսական ատենախոսությունը գնահատվում է 20 միավորանոց սանդղակով` 11.2. կետի 7-րդ ենթակետում բերված գնահատման չափանիշներին
համապատասխան:

6.3. Ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատման կազմակերպումը
1.

2.

3.

4.

Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների/ստուգումների ենթակա ուսումնական նյութի բովանդակությունը, քննությունների ձևերը, հարցաշարերը և
ժամանակացույցը, ինչպես նաև գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները
տրամադրվում են ուսանողներին նախապես (կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում)։
Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույցները կազմում են
ֆակուլտետները, և հաստատվում են ուսումնական աշխատանքների գծով
պրոռեկտորի կողմից։ Քննությունների հաստատված ժամանակացույցի մեկ
օրինակը հանձնվում է ուսումնամեթոդական վարչություն:
Ընթացիկ քննությունները և ստուգումներն անց են կացվում ուսումնառության կիսամյակի 78-րդ և 1516-րդ շաբաթներում (8-րդ կիսամյակում` 4-րդ
և 8-րդ շաբաթներում): Ընթացիկ քննությունների օրը ուսանողն ազատվում է
դասերից։ Ընթացիկ ստուգումներն անց են կացվում առարկայի` դասացուցակով հատկացված ժամերին կամ դասերից հետո՝ ֆակուլտետի դեկանի
որոշմամբ:
Եզրափակիչ քննություններն անց են կացվում կիսամյակային քննաշրջաններում` 1720-րդ շաբաթներում (8-րդ կիսամյակում` 910-րդ շաբաթներում):
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5.
6.

7.

Քննության/ստուգման ավարտից հետո քննությունն ընդունած դասախոսը
քննական ամփոփագիրը նույն օրը ներկայացնում է դեկանատ։
Բոլոր գրավոր քննությունները և ստուգումները գրանցվում են ուսանողներին տրամադրված սահմանված նմուշի տետրերում, իսկ գրավոր աշխատանքի ավարտը վավերացվում է դեկանատի կնիքով։
Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ու ստուգումների գնահատականը
հրապարակելու պահից ուսանողն իրավունք ունի այն գանգատարկելու
գնահատումն իրականացրած դասախոսին կամ քննական հանձնաժողովին,
իսկ վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպքում` նույն օրը դիմելու դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի վարիչին, այնուհետև նաև ֆակուլտետի դեկանին:

6.4. Գնահատման սանդղակը և նշագրումը
1.

ԵՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար
կիրառվում է գնահատականների 20 միավորանոց սանդղակը, որը ներկայացված է ստորև.

Աղյուսակ 5.
Գնահատման արդյունարար
միավորը

Գնահատականը

18-20

§Գերազանց¦

13-17

§Լավ¦

8-12

§Բավարար¦

0-7

§Անբավարար¦

0

§Չներկայացած¦

–

§Ստուգված¦
/§Չստուգված¦

Ուսանողի ստուգարքային գրքույկում և դասընթացի քննական ամփոփագրում գնահատման արդյունարար միավորի հետ մեկտեղ փակագծերում նշվում
է նաև համապատասխան գնահատականը (օրինակ` 18 (գերազ.)):
2. Դասընթացներից, որոնցից ուսանողը վաստակել է 8-ից ցածր արդյունարար
միավոր կամ գնահատվել է §Չստուգված¦, կրեդիտներ չեն տրվում: §Ստուգված¦ գնահատման դեպքում ուսանողի օգտին վարկանիշային միավորներ9
չեն գրանցվում, հետևապես այն չի ազդում ուսանողի միջին որակական
գնահատականի (ՄՈԳ) վրա:

9

Վարկանիշային միավորի վերաբերյալ տե՛ս սույն կարգի 6.5. կետը։
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6.5. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը
1.

2.

3.

Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության
ցուցանիշներն ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի ընթացքում վավերագրելու համար ԵՊՀ ֆակուլտետները յուրաքանչյուր ուսանողի համար, նրա ընդունման պահից սկսած, վարում են ակադեմիական տեղեկագիր10, 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 վավերագրվում և կուտակվում են նրա
ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ նրա ուսումնառության ողջ
շրջանում` անկախ ուսումնառության ընդհատումից կամ տվյալ ուսումնական ծրագրի հետագա հնարավոր փոփոխություններից։
Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածն ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ
տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները11`





4.

գումարային կրեդիտների քանակը,
գնահատված կրեդիտների քանակը,
վարկանիշային միավորները,
միջին որակական գնահատականը։

Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները
բավարարելու նպատակով ուսանողի վաստակած կրեդիտների գումարն է։

5.

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

6.

։
i

Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) յուրաքանչյուր կրեդիտի համար ուսանողի
ստացած գնահատականների գումարն է, որը հաշվարկվում է որպես
առանձին դասընթացների (մոդուլների) գնահատված կրեդիտների և դրանց
արդյունարար գնահատականների արտադրյալների գումար.
ìØ   Îñ»¹Çï

i

¶ ³ñ¹i

,

որտեղ Գարդi-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար գնահատականն է:
10

Ակադեմիական տեղեկագրի օրինակները բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի համար
կցված են սույն կարգին (հավելվածներ 1 և 2):
11
Տե՛ս ակադեմիական տեղեկագրին կից օրինակը:
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Օրինակ, եթե ուսանողը 5, 4 և 6 կրեդիտանոց դասընթացներից գնահատվել է (վաստակել է) համապատասխանաբար 12, 16 և 19 միավոր, ապա դասընթացների այդ
խմբից ուսանողի վաստակած վարկանիշային միավորը հավասար է`
ՎՄ = 5 x 12 + 4 x 16 + 6 x 19 = 238` 300 հնարավորից (5 x 20 + 4 x 20 + 6 x 20)։

7.

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).
Øà¶ 

ìØ ։
¶Î

Օրինակ, նախորդ դեպքում դիտարկված դասընթացների խմբի համար հաշվարկված
միջին որակական գնահատականը կլինի` ՄՈԳ = 238  15,87 ` 20 հնարավորից:
15

8.

Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային
(հաշվարկված առանձին կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված
ուսման տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը։

6.6. Ուսման առաջադիմությունը
1.
2.

Ըստ ուսման առաջադիմության` ուսանողները դասակարգվում են՝ առաջադիմող, փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող և հեռացման ենթակա ։
Ուսանողը համարվում է առաջադիմող, եթե`
ա) կիսամյակում ունի 30 կրեդիտ ուսումնական միջին բեռնվածություն
(10% թույլատրելի շեղումով),
բ) հավաքել է տվյալ կիսամյակի համար ուսումնական ծրագրով սահմանված բոլոր պարտադիր դասընթացների12 կրեդիտները։

3.

Ուսանողը համարվում է փորձաշրջանի կարգավիճակում, եթե չի բավարարել նախորդ կետում նշված պայմաններից որևէ մեկը, և ռեկտորատի կողմից
նրան թույլատրվել է մասնակցել ակադեմիական պարտքերի մարմանը (լուծարքին)։

4.

Փորձաշրջանի կարգավիճակ ունեցող ուսանողին հնարավորություն է
տրվում ուղղելու թերացումներն ու բացթողումները և բարձրացնելու ուսման առաջադիմությունը ծրագրի նվազագույն պահանջներին համապատասխան։

5.

Բակալավրի կրթական ծրագրի համար փորձաշրջանի տևողությունը համընկնում է ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանի հետ, իսկ
մագիստրոսի ծրագրում ուսանողին կարող է տրվել նաև լրացուցիչ ժամանակ` դասընթացը կրկնելու համար։

12

Տե°ս դասընթացների ա) խումբը, բաժին 3, 3-րդ կետ։
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6.

7.

Փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող ուսանողը համարվում է հեռացման ենթակա, եթե սահմանված ժամկետում դուրս չի գալիս այդ կարգավիճակից։ Հեռացված ուսանողի վերականգնումը կատարվում է նույն կիսամյակում՝ ուսումնառության նախորդ ընթացքում վաստակած բոլոր կրեդիտների պահպանմամբ:
Նույն ուսումնական բեռնվածությամբ ուսանողների ակադեմիական առաջադիմությունները համեմատվում են (ուսանողական նպաստներ, պետական, ներբուհական և այլ տեսակի կրթաթոշակներ հատկացնելիս) նրանց
միջին որակական գնահատականներով։

7.

Քննությունների վերահանձնումը և դասընթացի կրկնումը

1.

Դասընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանը որոշելիս հաշվի չեն
առնվում հարգելի պատճառներով բացակայության դեպքում բաց թողնված
դասաժամերը, եթե այն հավաստող սահմանված կարգի բժշկական տեղեկանքը կամ դիմումը ներկայացվում է հաճախումները վերսկսելուց հետո 2
աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2.

Քննությանը կամ ստուգմանը չներկայանալը համարվում է հարգելի միայն
այն դեպքում, եթե ուսանողը մինչև քննության օրը ներառյալ հիվանդության
մասին գրավոր իրազեկում է դեկանատ, իսկ հիվանդության վերաբերյալ
համապատասխան բժշկական տեղեկանքը ներկայացնում է մինչև բուժման
շրջանի ավարտին հաջորդող օրը ներառյալ։

3.

Ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների կամ ստուգումների արդյունքների
վերահանձնում, այդ թվում նաև ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում, չի թույլատրվում։

4.

Հարգելի պատճառով ընթացիկ քննությանը կամ ստուգմանը չներկայացած
ուսանողը կարող է այն հանձնել հիվանդության շրջանի ավարտից հետո՝
հնգօրյա ժամկետում, դեկանատի կողմից հաստատված ժամանակացույցով:

5.

Հարգելի պատճառներով եզրափակիչ քննությանը չներկայացած ուսանողն
ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում կարող է վերահանձնել այն:

6.

Սահմանվում է ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) երկու
շրջան, որոնց ընթացքում ստուգարքների և քննությունների վերահանձնումը կազմակերպվում է միայն քննական հանձնաժողովներով, որոնք ձևավորվում են դեկանի հրամանով։

7.

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար
միավորի նվազագույն 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական
պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում բարձրացնում է իր արդյունարար
միավորը մինչև անցողիկ 8-ը`վերահանձնելով անհրաժեշտ քանակի ընթացիկ ստուգումներ:
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Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 1 միավոր,
դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից նա վաստակել է համապատասխանաբար 1 և 2 միավորներ, ապա այդ դասընթացի արդյունարար միավորը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 1 + 2 = 4, որը ցածր է նվազագույն շեմային պահանջից (8 միավոր): Այս դեպքում ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում վերահանձնում է մեկ
կամ երկու ընթացիկ ստուգումներ (ըստ անհրաժեշտության), սակայն նրա արդյունարար միավորը չի կարող գերազանցել անհրաժեշտ նվազագույնը` Գարդ.  8:

8.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման արդյունարար միավորի նվազագույն 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում պետք է վերահանձնի եզրափակիչ
քննությունը` վերջինիս համար սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ:
Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 1 միավոր,
դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից նա վաստակել է համապատասխանաբար 1 և 2 միավորներ, իսկ եզրափակիչ քննությունից` 3 միավոր,
ապա այդ դասընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 1 + 2 + 3 = 7,
որը ցածր է նվազագույն շեմային պահանջից (8 միավոր): Այս դեպքում ուսանողը
պարտքերի մարման շրջանում վերահանձնում է միայն եզրափակիչ քննությունը`
սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ, իսկ արդյունարար գնահատականը փոխվում է եզրափակիչ քննության միավորների տարբերությամբ:
Օրինակ, եթե եզրափակիչ քննության 3 միավորը լուծարքում բարձրացվել է մինչև 5,
ապա Գարդ. = 7 + (5 - 3) = 9։

9.

Եթե մագիստրոսական ծրագրում դասընթացի գնահատման արդյունարար
միավորը գտնվում է 57 միավորի տիրույթում, ապա թույլատրվում է դասընթացի վերահանձնում նախորդ կետում բերված պահանջներին համապատասխան, ընդ որում` նույն կիսամյակի ընթացքում ուսանողն ունի յուրաքանչյուր այդպիսի դասընթաց վերահանձնելու ընդամենը մեկ հնարավորություն՝ առաջին լուծարքային շրջանում։ 4 միավոր և ցածր արդյունք ցուցաբերած մագիստրոսական ծրագրով սովորող ուսանողը պարտավոր է
կրկնել դասընթացը։
10. Քննաշրջանի ընթացքում եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներից 3 և
ավելի պարտք ունեցող ուսանողները ազատվում են համալսարանից՝ անբավարար ակադեմիական առաջադիմության պատճառով։
11. Ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում միևնույն դասընթացից 2
անգամ անբավարար ստացած ուսանողները ազատվում են համալսարանից՝ անբավարար ակադեմիական առաջադիմության պատճառով։
12. Ուսումնառության 1-ին կիսամյակում 2 դասընթաց չհանձնած մագիստրոսական ծրագրով սովորող ուսանողին հնարավորություն է տրվում կրկնել
դասընթացները հաջորդ աշնանային կիսամյակում՝ շարունակելով ուսումը։
2-րդ և 3-րդ կիսամյակներում որևէ դասընթաց չհանձնած (0-4 միավոր վաստակած) ուսանողը ազատվում է համալսարանից։
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13. Հաջողությամբ հանձնված դասընթացների կրեդիտները կուտակվում են
ուսանողի ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ` անկախ կիսամյակում ցածր առաջադիմությամբ պայմանավորված ուսման ընդհատման
հանգամանքից։
14. Կրեդիտների կուտակման գործառույթի շնորհիվ վերանում է տարբեր
պատճառներով ուսումնառությունն ընդհատած և այն վերսկսող ուսանողի
կողմից կիսամյակն ամբողջությամբ կրկնելու անհրաժեշտությունը։

8.

Մագիստրոսի ծրագրի ուսումնական կառուցամասի կազմակերպման ընթացակարգը

1.

Ուսումնառության առաջին կիսամյակի սկզբում մագիստրոսական ծրագրում ընդգրկված ուսանողը ծրագրի ղեկավարից ստանում է ուսումնառության իր անհատական ծրագրի ձևաթերթը, որտեղ նախապես լրացված են
ուսումնական և հետազոտական կառուցամասերի բաղկացուցիչ դասընթացները և գիտակրթական մոդուլները` բացառությամբ կամընտրական
դասընթացների:

2.

Անհատական ծրագրում տրվում է դասընթացների ընտրացանկն ըստ ուսման տարիների և կիսամյակների` դրանց հատկացված կրեդիտների հետ
միասին։ Մագիստրոսի կրթական ծրագրի ուսանողների ուսումնառության
անհատական ծրագրի ձևաթերթը բերված է հավելված 3-ում։

3.

Ուսման առաջին շաբաթում ուսանողն իր ուսումնական խորհրդատուի հետ
միասին լրացնում է կամընտրական դասընթացները ուսումնառության իր
անհատական ծրագրում, որն այնուհետև հաստատվում է ծրագրի ղեկավարի կողմից և ներկայացվում դեկանատ:

4.

Անհատական ծրագրում ներառված տվյալ կիսամյակի կամընտրական
դասընթացներին ուսանողների գրանցումն իրականացվում է համապատասխան ֆակուլտետում։ Բոլոր ուսանողները պետք է գրանցված լինեն
մինչև տվյալ կիսամյակի 2-րդ շաբաթվա վերջը։ Սահմանված վերջնաժամկետից հետո դասընթացներին մասնակցելու բոլոր տեսակի գրանցումները
դադարեցվում են։

5.

Հետագա կիսամյակների ընթացքում, անհրաժեշտության դեպքում, ուսանողը կարող է փոփոխություններ կատարել ուսումնառության իր անհատական ծրագրի դասընթացների ընտրացանկում՝ նախապես ստանալով
ուսումնական խորհրդատուի և ծրագրի ղեկավարի համաձայնությունը։
Ուսումնառության անհատական ծրագրի փոփոխությունների ձևաթերթը
բերված է հավելված 4-ում։

6.

Դասընթացի փոփոխությունը կարող է կատարվել նաև մագիստրոսական
ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման նախաձեռնությամբ, եթե տվյալ դասընթացում բավարար թվով մասնակիցներ չեն ընդգրկվել։
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7.

Անհատական ծրագրի փոփոխությունը ենթադրում է դասընթացի բացթողում, նոր դասընթացի ընտրություն (ավելացում) ընտրացանկում, որի իրականացման ընթացակարգը հետևյալն է.

ուսանողը կարող է բաց թողնել իր ընտրած դասընթացը ուսումնական
խորհրդատուի համաձայնությամբ՝ մինչև պարապմունքների 2-րդ շաբաթվա վերջը,

տվյալ կիսամյակի 3-րդից մինչև 4-րդ շաբաթվա վերջը բացթողումը
ձևակերպելու համար ուսանողը պետք է ստանա նաև դասընթացը վարող դասախոսի և ծրագրի ղեկավարի համաձայնությունը,

ուսանողն իր ընտրացանկում նոր դասընթաց կարող է ավելացնել
ուսումնական խորհրդատուի և դասընթացը վարող դասախոսի համաձայնությամբ՝ մինչև պարապմունքների 2-րդ շաբաթվա վերջը։
8. Նախորդող կրթական աստիճանի մասնագիտության փոփոխությամբ մագիստրոսական ծրագրում ընդգրկված ուսանողների համար ուսումնառության 1-ին շաբաթվա ընթացքում կարող են նշանակվել լրացական դասընթացներ։ Լրացական դասընթացներ նշանակելու հարցը համապատասխան
հարցազրույցից հետո առաջադրվում է մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի կողմից և համաձայնեցվում մասնագիտացնող ուսումնական ստորաբաժանման հետ։
9. Ուսանողը պատասխանատու է ուսումնառության իր անհատական ծրագրի
ճշտության և ամբողջականության ապահովման համար։
10. Համալսարանն իրեն իրավունք է վերապահում հանել ցանկացած դասընթացի առաջադրումը տվյալ կիսամյակում, եթե դրանում ընդգրկված չեն բավարար թվով ուսանողներ։

9.

Մագիստրոսի ծրագրի հետազոտական կառուցամասի կազմակերպման ընթացակարգը

1.

Կիսամյակի առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարը կազմում և ուսանողներին է տրամադրում տվյալ կիսամյակի
հետազոտական աշխատանքների պլանը (ծրագրի հետազոտական կառուցամասով նախատեսվող գիտակրթական մոդուլների կազմակերպման ժամանակացույցը)։
Ծրագրի հետազոտական կառուցամասով նախատեսված գիտակրթական
մոդուլների կատարողականի ստուգման համար կիրառվում է ատեստավորում։ Գիտական սեմինարի, ինքնուրույն գիտահետազոտական աշխատանքի և պրակտիկաների ատեստավորումը կատարում է մագիստրանտի գիտական ղեկավարը, որը լրացված ատեստավորման թերթիկը անձամբ
հանձնում է դեկանատ։
Ուսումնառության 1-ին կիսամյակի ավարտին ծրագրի համապատասխան
հետազոտական մոդուլից ատեստավորում չստացած ուսանողին հնարավորություն է տրվում շարունակելու ուսումը 2-րդ կիսամյակում՝ այդ ընթաց-

2.

3.
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քում կատարելով չատեստավորված մոդուլով նախատեսված անավարտ
աշխատանքը։ 2-րդ և 3-րդ կիսամյակներում որևէ հետազոտական մոդուլով
չատեստավորված ուսանողն ազատվում է համալսարանից։

10. Դասընթացների տեղեկագիրքը
1.

2.

Համալսարանը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է ԵՊՀ
դասընթացների տեղեկագիրք (տպագրված և/կամ կայքէջում տեղադրված
էլեկտրոնային տարբերակով), որը նաև կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց է։
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) ընդհանուր տեղեկություն Համալսարանի վերաբերյալ` տեսակը և կարգավիճակը, ուսումնական ստորաբաժանումները, առաջարկվող կրթական ծրագրերը, ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ներբուհական հիմնական կանոնները (հատկապես կրեդիտների կուտակման,
պաշտոնական ճանաչման և փոխանցման վերաբերյալ) և այլն,
բ)

տեղեկություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ.




գ)

ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի
շեմային պահանջները, ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային կրթական արդյունքները, կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները, ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը, քննական կանոնները և գնահատման կարգը, ավարտական
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 խնդիրները`
արտահայտված կրթական արդյունքներով և սպասվող մասնագիտական և/կամ փոխանցելի գիտելիքներով ու կարողություններով,
դասընթացի համառոտագիրը (հակիրճ բովանդակությունը/թեմաները), անհրաժեշտ նախապայմանները, ուսուցման և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները, դասավանդման լեզուն և այլն,
ընդհանուր տեղեկատվություն ուսանողների համար.
- նյութական օգնության հնարավորությունները, ուսման վարձերի
զեղչման և փոխհատուցման պայմաններն ու կանոնները, գործող
ուսանողական ծառայությունները, ուսանողներին հասանելի
ուսումնական/լաբորատոր ենթակառուցվածքները և այլն։
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11. Կրթական ծրագրերի եզրափակիչ ատեստավորումը
11.1. Բակալավրի ծրագիր
1.

Ուսանողի կողմից բակալավրի ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներին
համապատասխան մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների
ձեռքբերումը հաստատվում է ավարտական աշխատանքի կատարումով և
պաշտպանությամբ և ծրագրի ավարտից հետո կազմակերպվող մասնագիտական ամփոփիչ քննությամբ, որը չի կրկնում կիսամյակային քննություններով հաստատված կրթական արդյունքների գնահատումները։

2.

Ավարտական աշխատանքի թեման և ղեկավարը ընտրվում և հաստատվում
են ավարտական ուստարվա առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում, իսկ աշխատանքը կատարվում է ավարտական ուստարվա ընթացքում։

3.

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության կազմակերպման համար
հատկացվում է ուսումնառության վերջին 4 շաբաթը, որոնց ընթացքում նախատեսվում է.
ա) աշխատանքի ներկայացումը մասնագիտացնող ուսումնական կառույցի (ամբիոնի) քննարկմանը։ Աշխատանքի հետ ներկայացվում է ղեկավարի կարծիքը, որը ներառում է կատարված աշխատանքի վերաբերյալ
դրական եզրակացություն։
բ)

Ավարտական աշխատանքի նախնական քննարկում մասնագիտացնող
ամբիոնում՝ աշխատանքի հեղինակի մասնակցությամբ։ էական դիտողությունների առկայության դեպքում բակալավրի աստիճան հայցողը
պարտավոր է երկշաբաթյա ժամկետում լրամշակել աշխատանքը և այն
ներկայացնել լրացուցիչ քննարկման։ Դրական եզրակացության դեպքում մասնագիտացնող ամբիոնի կողմից աշխատանքը երաշխավորվում է պաշտպանության:

գ)

Մասնագիտացնող ուսումնական կառույցի (ամբիոնի) կողմից աշխատանքը գրախոսության ուղարկելու կազմակերպում:

դ)

4.

Ավարտական աշխատանքի հրապարակային պաշտպանություն ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստում և բակալավրի աստիճանի շնորհում։
Ավարտական աշխատանքի պաշտպանությունը և մասնագիտական ամփոփիչ քննության անցկացումն իրականացվում են համաձայն ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից սահմանված կարգի։

5.

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության և մասնագիտական ամփոփիչ քննության գնահատումը կատարվում է աղյուսակ 5-ում ներկայացված
20 միավորանոց սանդղակով։

6.

Ավարտական աշխատանքի գնահատման ընդհանուր որակական չափանիշների համար սահմանվում են գնահատման միավորների հետևյալ չափաքանակները.
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Աղյուսակ 6.
Թիվ

7.

Չափանիշ

Առավելագույն միավորը

1

Ներկայացման որակը

6

2

Ձևակերպման որակը

6

3

Կատարման ինքնուրույնության աստիճանը

6

4

Արդիականությունը/նորույթը

2

Ընդամենը`

20

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամների կողմից ավարտական աշխատանքի գնահատումները կատարվում են սահմանված նմուշի
գնահատման ձևաթերթում (տե°ս հավելված 5 ):

11.2. Մագիստրոսի ծրագիր
1.

2.

3.

Ուսանողի կողմից մագիստրոսի ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներին
համապատասխան մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների
ձեռքբերումը հաստատվում է մագիստրոսական ատենախոսության կատարումով և պաշտպանությամբ։
Մագիստրոսական ատենախոսության գիտական ղեկավարի նշանակումը և
թեմայի հաստատումը իրականացվում է 1-ին կիսամյակում: Համապատասխան ընթացակարգը ներառում է.

ծրագրի ղեկավարի հետ խորհրդատվությունների անցկացում, որոնց ընթացքում ճշգրտվում են մագիստրանտի հետազոտական հետաքրքրությունները, կազմակերպվում է հանդիպում տվյալ մագիստրոսական
ծրագրի ատենախոսությունների ղեկավարների հետ,


գիտական ղեկավարի հետ թեմայի ընտրության վերաբերյալ խորհրդատվությունների անցկացում,



մագիստրոսական ատենախոսության համաձայնեցված թեմաների և
գիտական ղեկավարների թեկնածությունների ներկայացում մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ամբիոնի (միջամբիոնային հանձնախմբի) հաստատմանը, գիտական ղեկավարի նշանակումը և հրամանագրումը։

Մագիստրանտի կողմից գիտական ղեկավարի հետ համաձայնեցված ատենախոսական առաջարկի պատրաստում և ներկայացում ամբիոնում (միջամբիոնային հանձնախմբում) քննարկման և հաստատման համար, որն
իրականացվում է 2-րդ կիսամյակում։ Ատենախոսական առաջարկը պետք է
պարունակի թեմայի բնագավառում առկա իրադրության նկարագրությունը,
աշխատանքի նպատակը, ածանցյալ խնդիրների առաջադրումն ու սահմանումը, դրանց հավանական լուծումները, հետազոտական մեթոդները և
գրականության ցանկը։ Ատենախոսական աշխատանքի կատարումը շարունակվում է ուսուցման 3-րդ և 4-րդ կիսամյակներում։
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4.

Մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանության կազմակերպման
համար հատկացվում են ուսումնառության վերջին 4 շաբաթները, որոնց
ընթացքում նախատեսվում է.
ա) ատենախոսության ներկայացում մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման քննարկմանը պաշտպանությունից 4 շաբաթ առաջ։ Ատենախոսության հետ ներկայացվում է գիտական ղեկավարի կարծիքը, որը պետք է ներառի կատարված աշխատանքի վերաբերյալ դրական եզրակացություն,
բ)

ատենախոսության նախնական քննարկում մասնագիտացնող ամբիոնում (միջամբիոնային հանձնախմբում) մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի, մագիստրանտի գիտական ղեկավարի և մագիստրանտի
պարտադիր մասնակցությամբ մեկ շաբաթյա ժամկետում։ էական դիտողությունների առկայության դեպքում մագիստրոսի աստիճան հայցողը պարտավոր է երկշաբաթյա ժամկետում լրամշակել աշխատանքը
և լրացուցիչ քննարկման ներկայացնել այն։ Լրացուցիչ քննարկման արդյունքում դրական եզրակացության դեպքում մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման կողմից ատենախոսությունը երաշխավորվում է պաշտպանության,

գ)

մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման կողմից աշխատանքի արտաքին գրախոսության կազմակերպում, որի արդյունքում ոչ ուշ, քան պաշտպանությունից 3 օր առաջ
մասնագիտացնող ամբիոնին (միջամբիոնային հանձնախմբին) է ներկայացվում ատենախոսության վերաբերյալ գրախոսականը,

դ)

մագիստրոսական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանություն ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստում և մագիստրոսի աստիճանի շնորհում։

5.

Մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանությունն իրականացվում
է համաձայն ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից սահմանված կարգի։

6.

Մագիստրոսական ատենախոսության գնահատումը կատարվում է աղյուսակ 5-ում ներկայացված 20 միավորանոց սանդղակով։

7.

Մագիստրոսական ատենախոսության գնահատման ընդհանուր որակական
չափանիշների համար սահմանվում են գնահատման միավորների հետևյալ
չափաքանակները.

Աղյուսակ 7.
Թիվ

Չափանիշ

Առավելագույն միավորը

1

Արդիականությունը/նորույթը

6

2

Ինքնուրույնության աստիճանը

6

3

Ձևակերպման որակը

4

4

Ներկայացման որակը

4

Ընդամենը`

20
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8.

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամների կողմից մագիստրոսական ատենախոսության գնահատումները կատարվում են սահմանված նմուշի գնահատման ձևաթերթում (տե°ս հավելված 6 ):

12. Կրեդիտների փոխանցումը
1.

2.

3.

4.

Այլ բուհերից ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրեր կրեդիտները փոխանցելի են առանձին դասընթացների, դասընթացների խմբի կամ
ուսումնառության որոշակի շրջանների (կիսամյակ, ուստարի) տեսքով։ Փոխանցումը կատարվում է ուսանողի հայտի հիման վրա` երկու բուհերի փոխադարձ համաձայնությամբ` ECTS կրեդիտների փոխանցման կանոնների
պահպանմամբ։
Այլ կրթական ծրագրից ԵՊՀ կրթական ծրագիր կրեդիտներ կարող են փոխանցվել, եթե դրանց բովանդակությունները միանման են, կամ առկա են
բովանդակային տարբերություններ, սակայն վերջնական կրթական արդյունքները համարժեք են։
Այլ բուհում ԵՊՀ ուսանողի ուսումնառության որոշակի շրջանի (կիսամյակ,
ուստարի) անցկացման դեպքում այդ ժամանակահատվածի ուսումնառության ծրագիրը դառնում է եռակողմ համաձայնագրի առարկա` ուսանողի,
ԵՊՀ-ի և ընդունող բուհի միջև։
Կրեդիտների փոխանցման և ուսանողների միջբուհական փոխանակման
գործընթացների կազմակերպման համար ԵՊՀ-ն նշանակում է ECTS-ի բուհական համակարգող, որի գործունեության հիմնական ոլորտները և պարտականությունների շրջանակները կանոնակարգվում են առանձին կարգով։

13. Ուսումնական խորհրդատուների ծառայությունը
1.

2.

3.

Կրեդիտային համակարգով սովորող ուսանողներին ուսման գործընթացում
օժանդակելու նպատակով ֆակուլտետները կազմակերպում են ուսումնական խորհրդատուների (կուրատորների) ծառայություն, որում ընդգրկում են
մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի ուսումնական ծրագրերին քաջատեղյակ մասնագետներ։
Մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի ուսումնական
խորհրդատուների թիվը սահմանում է ֆակուլտետը` ելնելով տարբեր
կրթական ծրագրերում ընդգրկված ուսանողների թվի և ֆակուլտետի դասախոսական ներուժի համադրումից։
Ուսումնական խորհրդատուն իրականացնում է խորհրդատվական ծառայություններ մեկ կամ մի քանի հարակից մասնագիտությունների գծով և
հսկում իրեն ամրագրված ուսանողների ուսումնական առաջընթացը նրանց
ուսումնառության ողջ շրջանում։
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4.

Խորհրդատուն ներկայացնում է ուսանողների ուսումնական շահերը,
ուսումնական գործընթացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի շուրջ
նրանց համար պարբերաբար կազմակերպում խմբային և անհատական
խորհրդատվություններ, օգնում դասընթացների ընտրության և անհատական ուսումնական ծրագրերի կազմման գործընթացներում։

14. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները
1.

Ուսանողը պարտավոր է`

ծանոթանալ կրեդիտային համակարգով ուսուցման սույն կարգին և
խստորեն հետևել դրա պահանջներին,

կատարել ուսումնական դասընթացների և քննությունների համար
սահմանված պահանջները,

կանոնավոր հաճախել իր ուսումնառության ծրագրում ընդգրկված բոլոր դասընթացներին։

2.

Ուսանողն իրավունք ունի`










ընտրելու տվյալ մասնագիտության (մասնագիտացման) ուսուցման համար Համալսարանի կողմից առաջադրվող կամընտրական դասընթացներ` ուսումնական ծրագրի պահանջներին համապատասխան,
միջբուհական փոխանակման և (կամ) ակադեմիական շարժունության
ծրագրերի շրջանակներում ուսումնառության որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուստարի) ուսումնառելու այլ բուհում (ներառյալ` օտարերկրյա),
փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ օտարերկրյա)` համաձայն ՀՀ
Կառավարության սահմանած կարգի,
ցանկացած կրթական աստիճանում ընդհատելու կամ շարունակելու
ուսումնառությունը ԵՊՀ-ում՝ համաձայն գործող կարգի,
հիմնավորված կերպով դիմելու և ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` ավարտված ուսումնառության կամ ուսումնական ծրագրի
չավարտված մասի համար,
բակալավրի կամ մագիստրոսի աստիճանը և համապատասխան որակավորումը հաստատող ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) հետ
միասին անվճար ստանալու ՀՀ Կառավարության որոշմամբ հաստատված համաեվրոպական նմուշի դիպլոմի հավելված` երկու լեզվով՝ հայերեն և անգլերեն:

15. Եզրափակիչ դրույթներ
Սույն կարգը գործողության մեջ է 2011/12 ուստարվանից` ԵՊՀ բակալավրի
և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ընդգրկված բոլոր ուսանողների ուսումնառությունը կազմակերպելու համար։
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II ԲԱԺԻՆ
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Մաս I.
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ
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Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետը բակալավրի կրթական
ծրագրով կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ մասնագիտությունների գծով.
1. «Մաթեմատիկա»,
2. «Ֆինանսական մաթեմատիկա»,
3. «Մեխանիկա»:

1. Ուսումնական ծրագրի կառուցվածքը
Բակալավրի ուսումնական ծրագիրը ներառում է հինգ հիմնական կրթամաս` ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական, ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական, ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական դասընթացներ, ինչպես նաև կրթական այլ մոդուլներ։ Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը ներկայացված է ստորև.
Կրեդիտներ

Դասընթաց-մոդուլների
քանակը

36

12

Պարտադիր

32

10

Կամընտրական

4

2

6

3

Պարտադիր

6

3

Կամընտրական

0

0

172/171/159

39/39/37

4

2

6/7/16

2/2/4

20/20/23

3/3/4

240

61/60/61

Կրթամաս
Ընդհանուր հումանիտար և
սոցիալ-տնտեսագիտական

Ընդհանուր մաթեմատիկական և
բնագիտական

Ընդհանուր մասնագիտական

Կուրսային աշխատանքներ
Հատուկ մասնագիտական
դասընթացներ
Կրթական այլ մոդուլներ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Ուսանողի շաբաթական լսարանային բեռնվածությունը ծրագրում ըստ
ուսումնական տարիների սահմանափակված է հետևյալ չափաքանակներով.
1-ին տարի

2-րդ տարի

3-րդ տարի

4-րդ տարի

30 ժամ*

28 ժամ*

26 ժամ

24 ժամ

* Առանց ֆիզդաստիարակության ժամերի հաշվառման:



Այսուհետ` ըստ մասնագիտությունների՝ Մաթեմատիկա, Ակտուարական և
ֆինանսական մաթեմատիկա, Մեխանիկա։
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Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանված է 20-շաբաթյա տևողությունը, որից 16-ը հատկացվում է տեսական ուսուցման, իսկ 4-ը՝ քննաշրջանի համար։ Ուսանողը կիսամյակում պետք է ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով), իսկ մեկ ուսումնական տարում` 60 կրեդիտ։ Ուսումնական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը համապատասխանում է 240
կրեդիտի։

2. Ծրագրի բովանդակությունը
2.1. Ընդհանուր
կրթամաս

հումանիտար

և

սոցիալ-տնտեսագիտական

Ծրագրի ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական (ՀՍՏ)
կրթամասը ներառում է կրթական մոդուլների երկու փաթեթ՝ պարտադիր և կամընտրական։ Դրանց առկայությունը ծրագրում նպատակաուղղված է համալսարանական կրթության ընդհանուր տեսական հենքի ձևավորմանը։

ՀՍՏ պարտադիր դասընթացներ
ՀՍՏ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլ-դասընթացները.
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Հայոց լեզու և գրականություն-1
Հայոց լեզու և գրականու1401/B02
թյուն-2
1704/B01
Ռուսաց լեզու-1
1704/B02
Ռուսաց լեզու-2
1602/B01
Օտար լեզու-114
1602/B02
Օտար լեզու-2
1704/B03
Լրացուցիչ լեզվական դաս1602/B03
ընթաց (Ռուսաց լեզու-3 կամ
Օտար լեզու-3)
Հայոց պատմության հիմնա1106/B01
հարցեր-1
Հայոց պատմության հիմնա1106/B02
հարցեր-2
1302/B01
Փիլիսոփայության հիմունք1106/B09
ներ
0001/B01` Ֆիզդաստիարակություն
1401/B01

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)13

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

2

32 (8/24/0)

1

ստուգարք

2

32 (8/24/0)

2

քննություն

4
4
4
4

64 (0/64/0)
64 (0/64/0)
64 (0/64/0)
64 (0/64/0)

1
2
1
2

ստուգարք
ստուգարք
ստուգարք
ստուգարք

4

64 (0/64/0)

3

քննություն

2

32 (24/8/0)

1

ստուգարք

2

2

քննություն

64 (48/16/0)
128 (0/128/0)

4
1,2,3,4

քննություն
ստուգարք

4
–

13

Այսուհետ՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական կամ սեմինար պարապմունք,
լ – լաբորատոր աշխատանք։
14

Անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն
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ՀՍՏ կամընտրական դասընթացներ
ՀՍՏ կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է համեմատաբար ազատ բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները, որոնցից ուսանողը հնարավորություն ունի ընտրելու
երկուսը.
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

0107/B28

Տնտեսագիտություն

1202/B01

Քաղաքագիտություն

1901/B01

Իրավագիտություն

1107/B01

Մշակութաբանություն

2101/B01

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

ստուգարք
2

32 (32/0/0)

3

ստուգարք
ստուգարք

2

Կրոնների պատմություն

32 (32/0/0)

4

ստուգարք
ստուգարք

2.2.Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական կրթամաս
Ծրագրի ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական (ԸՄԲ) կրթամասը
ներառում է կրթական մոդուլների մեկ փաթեթ։

ԸՄԲ պարտադիր դասընթացներ
ԸՄԲ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները.
Թվանիշ

0002/B01

0002/B01

0708/B01

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Քաղաքացիական պաշտպանություն

2

32 (24/8/0)

Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության
առաջին բուժօգնություն

2

32 (8/24/0)

Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

2

32 (32/0/0)

Մոդուլ-դասընթաց

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

ստուգարք
5
ստուգարք

1

ստուգարք

2.3.Ընդհանուր մասնագիտական կրթամաս
Կրթական ծրագրի ընդհանուր մասնագիտական (ԸՄԴ) կրթամասը նպատակաուղղված է տվյալ մասնագիտությամբ պատրաստությունն իրականաց-
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նելու գործառույթի կատարմանը։ Դրա բովանդակությունը, դասընթացների կազմը և դրանց կրեդիտատարությունը առանձին մասնագիտությունների համար
բերված են ստորև.

1. «Մաթեմատիկա» մասնագիտություն
Կրե- Լսարանային
դիտ ամ(դ/գ/լ)

Կիսամ- Գնահատման
յակ
ձևը

Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

0101/B01

Մաթեմատիկական անալիզ-1

8

128(48/80/0)

1

քննություն

0101/B02

Մաթեմատիկական անալիզ-2

8

128(64/64/0)

2

քննություն

0101/B03

Մաթեմատիկական անալիզ-3

8

128(64/64/0)

3

քննություն

0101/B04

Մաթեմատիկական անալիզ-4

8

128(64/64/0)

4

քննություն

0104/B01

Բարձրագույն հանրահաշիվ - 1

4

64(32/32/0)

1

քննություն

0104/B02

Բարձրագույն հանրահաշիվ - 2

4

64(32/32/0)

2

քննություն

0104/B03

Բարձրագույն հանրահաշիվ - 3

6

64(32/32/0)

3

քննություն

0104/B04

Բարձրագույն հանրահաշիվ - 4

4

64(32/32/0)

4

քննություն

4

64(32/32/0)

1

քննություն

4

64(32/32/0)

2

քննություն

0104/B07

Վերլուծական երկրաչափու
թյուն-1
Վերլուծական երկրաչափու
թյուն-2
Տոպոլոգիա

5

64(32/32/0)

3

քննություն

0104/B08

Դիֆերենցիալ
երկրաչափություն

4

64(32/32/0)

4

ընթացիկ
ստուգումներ

0309/B01

Արդի ծրագրավորման
լեզուներ-1

5

64(32/32/0)

4

ընթացիկ
ստուգումներ

0309/B02

Արդի ծրագրավորման
լեզուներ-2

3

64(32/32/0)

4

քննություն

0104/B09

Մաթեմատիկական տրամաբանություն և դիսկրետ
մաթեմատիկա

2

32(32/0/0)

2

ընթացիկ
ստուգումներ

0103/B01

Դիֆերենցիալ
հավասարումներ-1

5

64(32/32/0)

4

քննություն

0103/B02

Դիֆերենցիալ
հավասարումներ-2

5

64(32/32/0)

5

քննություն

0101/B01

Իրական անալիզ

6

96(64/32/0)

5

քննություն

1306/B01

Հոգեբանություն

2

32(32/0/0)

5

ընթացիկ
ստուգումներ

1405/B01

Մանկավարժություն

2

32(32/0/0)

5

ընթացիկ
ստուգումներ

0103/B03

Ֆունկցիոնալ անալիզ

6

96(64/32/0)

6

քննություն

0104/B05
0104/B06
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0101/B03

Կոմպլեքս անալիզ-1

5

64(32/32/0)

5

քննություն

0101/B04

Կոմպլեքս անալիզ-2

5

64(32/32/0)

6

քննություն

0105/B01

Հավանականությունների
տեսություն-1

5

64(32/32/0)

5

քննություն

0105/B02

Հավանականությունների
տեսություն-2

5

64(32/32/0)

6

քննություն

0108/B25

Տեսական մեխանիկա

6

96(64/32/0)

6

քննություն

0103/B05

Մաթեմատիկական ֆիզիկայի
հավասարումներ-1

4

64(32/32/0)

6

ընթացիկ
ստուգումներ

0103/B06

Մաթեմատիկական ֆիզիկայի
հավասարումներ-2

4

48(32/16/0)

7

քննություն

0106/B01

Վարիացիոն հաշիվ

5

80(48/32/0)

7

քննություն

0106/B02

Հաշվման մեթոդներ

6

96(48/48/0)

7

քննություն

0410/B12

6

80(48/0/32)

7

0105/B03

Ֆիզիկա
Մաթեմատիկական
վիճակագրություն.

4

48(32/16/0)

7

քննություն
ընթացիկ
ստուգումներ

0102/B05

Մաթեմատիկայի
դասավանդման մեթոդներ

2

32(32/0/0)

8

ընթացիկ
ստուգումներ

0104/B10

Թվերի տեսություն

4

32(32/0/0)

8

ընթացիկ
ստուգումներ

0104/B11

Տարրական մաթեմատիկայի
ընտրովի գլուխներ

4

32(32/0/0)

8

ընթացիկ
ստուգումներ

2.

3.

2.«Ֆինանսական մաթեմատիկա» մասնագիտություն
Կրեդիտ

Լսարանային
ամ(դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

0102/B07 Մաթեմատիկական անալիզ-1

6

96(48/48/0)

1

քննություն

0102/B08 Մաթեմատիկական անալիզ-2

8

128(64/64/0)

2

քննություն

0102/B09 Մաթեմատիկական անալիզ-3

6

96(48/48/0)

3

քննություն

Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

0104/B13

Գծային հանրահաշիվ և վերլուծական երկրաչափություն-1

6

96(48/48/0)

1

քննություն

0104/B14

Գծային հանրահաշիվ և վերլուծական երկրաչափություն-2

4

64(32/32/0)

2

քննություն

0110/B01 Տնտեսագիտության տեսություն-1

4

64(32/32/0)

1

քննություն

0110/B02 Տնտեսագիտության տեսություն-2

4

64(32/32/0)

2

քննություն

0105/B06 Դիսկրետ մաթեմատիկա

2

32(32/0/0)

2

ընթացիկ
ստուգումներ

0109/B02 Համակարգչային ծրագրեր

6

96(0/0/96)

3

ընթացիկ
ստուգումներ
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0110/B06 Ապահովագրական գործ

4

32(32/0/0)

3

քննություն

5

64(32/32/0)

3

քննություն

3

32(32/0/0)

3

ընթացիկ
ստուգումներ

4

64(32/32/0)

4

քննություն

0103/B09 Դիֆերենցիալ հավասարումներ

3

48(16/32/0)

4

ընթացիկ
ստուգումներ

0110/B07 Միկրոտնտեսագիտություն

4

64(32/32/0)

4

քննություն

0105/B07

Հավանականությունների
տեսություն-1

0101/B07 Չափի տեսություն
0105/B08

Հավանականությունների
տեսություն-2

0110/B05

Ակտուարական մաթեմատիկայի
հիմունքներ

4

64(32/32/0)

4

քննություն

0109/B06

Օպտիմիզացիայի մեթոդներ և
էքստրեմալ խնդիրներ

3

48(32/16/0)

4

ընթացիկ
ստուգումներ

0109/B03 Ֆինանսական մաթեմատիկա-1

4

64(32/32/0)

4

քննություն

0110/B08 Բանկային գործ

2

32(32/0/0)

4

ընթացիկ
ստուգումներ

0109/B04 Ֆինանսական մաթեմատիկա-2

4

64(32/32/0)

5

քննություն

0105/B09 Կիրառական վիճակագրություն

7

96(48/48/0)

5

քննություն

0109/B05 Խաղերի տեսություն

2

32(32/0/0)

5

ընթացիկ
ստուգումներ

0110/B09 Մակրոտնտեսագիտություն

5

64(32/32/0)

5

քննություն

0110/B11 Ֆինանսների տեսություն

5

64(32/32/0)

5

ընթացիկ
ստուգումներ

Որոշումների կայացման
տեսություն

5

64(32/32/0)

5

քննություն

0109/B17 Հաշվման մեթոդներ

4

48(16/32/0)

6

ընթացիկ
ստուգումներ

0110/B10 Հաշվապահական հաշվառում

2

32(0/32/0)

7

ընթացիկ
ստուգումներ

5

80(48/32/0)

6

քննություն

4

64(32/32/0)

6

քննություն

4

64(32/32/0)

6

քննություն

0110/B17 Տնտեսաչափություն-1

6

96(32/64/0)

6

քննություն

0110/B18 Տնտեսաչափություն-2

6

80(32/48/0)

6

քննություն

0110/B12

Կենսաթոշակների և կյանքի

0110/B16 ապահովագրության ակտուարական հաշիվներ

0110/B19 Ռիսկերի կառավարում
0110/B14

Գործույթների հետազոտման
մաթեմատիկական մոդելներ

0110/B15

Ոչ կյանքի ապահովագրության
ակտուարական հաշիվներ

6

64(32/32/0)

6

քննություն

0110/B20

Ֆինանսական ռիսկերի
գնահատում

6

80(48/32/0)

7

քննություն
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0109/B21

Ստոխաստիկ վերլուծություն
ֆինանսներում

5

64(32/32/0)

7

ընթացիկ
ստուգումներ

0110/B22

Ժամանակային շարքերի վերլուծություն

5

48(0/48/0)

8

ընթացիկ
ստուգումներ

5

48(48/0/0)

8

քննություն

0110/B23 Կորպորատիվ ֆինանսներ

3. «Մեխանիկա» մասնագիտություն
Թվանիշ

0101/B10
0101/B11
0101/B12
0101/B13
0104/B16
0104/B17

Մոդուլ-դասընթաց
Մաթեմատիկական
անալիզ-1
Մաթեմատիկական
անալիզ-2
Մաթեմատիկական
անալիզ-3
Մաթեմատիկական
անալիզ-4
Բարձրագույն
հանրահաշիվ
Վերլուծական
երկրաչափություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ամ(դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

6

96(32/64/0)

1

քննություն

8

128(48/80/0)

2

քննություն

8

128(64/64/0)

3

քննություն

4

64(32/32/0)

4

քննություն

6

96(48/48/0)

1

քննություն

4

64(32/32/0)

1

քննություն

0108/B01

Տեսական մեխանիկա-1

4

64(32/32/0)

2

քննություն

0108/B02

Տեսական մեխանիկա-2

7

96(64/32/0)

3

քննություն

0108/B03

Տեսական մեխանիկա-3

4

64(32/32/0)

4

քննություն

0108/B04

Տեսական մեխանիկա-4

5

80(32/32/16)

5

քննություն

6

96(48/48/0)

2

քննություն

6

96(48/48/0)

3

քննություն

7

112(64/48/0)

4

քննություն

2

32(32/0/0)

3

ընթացիկ
ստուգումներ

5

80(48/32/0)

4

քննություն

6

80(32/16/32)

5

քննություն

5

80(48/16/16)

6

քննություն

0108/B05
0108/B06
0103/B10
0104/B18
0108/B07
0108/B08
0108/B09

Ինֆորմատիկա և
ծրագրավորում
Ծրագրավ. արդի
տեխնոլոգիաներ
Դիֆերենցիալ
հավասարումներ
Դիֆերենցիալ երկրաչափություն և թենզորական անալիզի
տարրեր
Հոծ միջավայրի
մեխանիկա-1
Հոծ միջավայրի
մեխանիկա-2
Հոծ միջավայրի
մեխանիկա-3

0101/B08

Կոմպլեքս անալիզ

5

80(48/32/0)

5

քննություն

0108/B10

Նյութերի դիմադրություն

6

96(32/64/0)

6

քննություն

1306/B01

Հոգեբանություն

2

32(32/0/0)

4

ընթացիկ
ստուգումներ

0103/B11

Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ- 1

4

64(32/32/0)

5

ընթացիկ
ստուգումներ
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0103/B12
0103/B13
1405/B01
0108/B11
0108/B12
0108/B13
0108/B14

Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ- 2
Ֆունկցիոնալ անալիզ և ինտեգրալ հավասարումներ
Մանկավարժություն

Ղեկավարման
տեսություն-1
Ղեկավարման
տեսություն-2
Վարիացիոն հաշիվ և օպտիմիզացիայի մեթոդներ-1
Վարիացիոն հաշիվ և օպտիմիզացիայի մեթոդներ- 2

4

48(32/16/0)

6

քննություն

3

48(48/0/0)

7

2

32(32/0/0)

6

ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ

3

32(32/0/0)

6

ընթացիկ
ստուգումներ

3

32(32/0/0)

7

քննություն

3

48(32/16/0)

5

քննություն

4

48(32/16/0)

6

քննություն

0108/B15

Տատանումների և
կայունության տեսություն- 1

2

32(32/0/0)

6

ընթացիկ
ստուգումներ

0108/B16

Տատանումների և
կայունության տեսություն- 2

3

32(32/0/0)

7

քննություն

0105/B10

Հավանականությունների
տեսություն

4

48(32/16/0)

7

ընթացիկ
ստուգումներ

0106/B07

Հաշվումների մեթոդներ

4

48(32/16/0)

7

քննություն

0108/B17

Առաձգականության
տեսություն

3

48(32/16/0)

6

ընթացիկ
ստուգումներ

0102/B05

Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդներ

2

32(32/0/0)

7

ընթացիկ
ստուգումներ

0408/B16

Ֆիզիկա

5

64(32/0/32)

7

քննություն

Ծրագրի մասնագիտական հատվածում նախատեսված է նաև 2-ական կրեդիտ աշխատածավալով կուրսային 2 աշխատանքների կատարում, որոնց արդյունքների ստուգումը իրականացվում է տարբերակված գնահատման եղանակով
(թվանշանով)։
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2.4. Հատուկ մասնագիտական կրթամաս
Կրթական ծրագրում հատուկ մասնագիտական (ՀՄԴ) կրթամասի առկայությունը պայմանավորված է տվյալ մասնագիտության որոշ ոլորտների առավել
խորը ուսուցմամբ, որը բխում է ծրագրի նպատակներից և խնդիրներից։ ՀՄԴ
կրթամասով նախատեսվող ուսումնական աշխատածավալը կազմում է` «Մաթեմատիկա» մասնագիտության համար` 6 կրեդիտ, «Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա» մասնագիտության համար` 7 կրեդիտ, «Մեխանիկա» մասնագիտության համար`14 կրեդիտ։

1. «Մաթեմատիկա» մասնագիտություն
ա. «Ֆունկցիաների տեսություն» մասնագիտացում
Թվանիշ

0101/B06
0101/B05

Մոդուլ-դասընթաց
Ինտեգրալ ձևափոխություններ, կիրառություններ
Կոմպլեքս անալիզի լրացուցիչ գլուխներ

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32(32/0/0)

6

3

32(32/0/0)

7

ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ

Գնահատման ձևը

բ. «Դիֆերենցիալ հավասարումներ» մասնագիտացում
Թվանիշ
0103/B08
0103/B07

Մոդուլ-դասընթաց
Շտուրմ-Լիուվիլի եզրային
խնդիրներ
Գծային
տոպոլոգիական
տարածություններ

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

3

32(32/0/0)

6

3

32(32/0/0)

7

ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ

գ. «Հանրահաշիվ և երկրաչափություն » մասնագիտացում
Թվանիշ
0104/B12
0104/B13

Մոդուլ-դասընթաց
Հանրահաշվի լրացուցիչ
գլուխներ
Տոպոլոգիայի լրացուցիչ
.գլուխներ

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

3

32(32/0/0)

6

3

32(32/0/0)

7

Գնահատման ձևը
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ

դ. «Հավանականությունների տեսություն» մասնագիտացում
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կոմբինատոր մեթոդներ
հավանակային խնդիրներում
Պատահական պրոցեսնե0105/B05 րի տեսության հիմունքներ

0105/B04

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32(32/0/0)

6

ընթացիկ
ստուգումներ

3

32(32/0/0)

7

ընթացիկ
ստուգումներ
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3.«Ֆինանսական

մաթեմատիկա» մասնագիտություն

ա. «Ֆինանսական մաթեմատիկա» մասնագիտացում
Թվանիշ

0109/B25
0109/B26

Մոդուլ-դասընթաց
Վիճակագրական
մոդելավորում
Ֆինանսական շուկաների
մաթեմատիկական
ներածություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32(32/0/0)

6

ընթացիկ
ստուգումներ

4

64(32/32/0)

7

քննություն

բ. «Ռիսկերի կառավարում» մասնագիտացում
Թվանիշ

0110/B27
0110/B28

Մոդուլ-դասընթաց
Մաթեմատիկական
ժողովրդագրություն
Ներդումային պորտֆելի կառավարում

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

3

32(32/0/0)

6

4

64(32/32/0)

7

Գնահատման ձևը
ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն

գ. «Ակտուարական մաթեմատիկա» մասնագիտացում
Թվանիշ

0110/B29
0110/B30

Մոդուլ-դասընթաց
Ֆինանսական
անալիզ
Ապահովագրական ռիսկեր և վերաապահովագրություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

3

32(32/0/0)

6

4

64(32/32/0)

7

Գնահատման ձևը
ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն

ա. «ֆինանսական մաթեմատիկա» մասնագիտացում
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Սոցիալական
ապահովագրություն
Ֆինանսական շուկաների
0109/B26 մաթեմատիկական
ներածություն

0109/B25

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32(32/0/0)

6

ընթացիկ
ստուգումներ

4

64(32/32/0)

7

քննություն

բ. Ռիսկերի կառավարում» մասնագիտացում
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

0110/B27

Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական
մոդելներ
Ներդումային պորտֆելի

0110/B28

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32(32/0/0)

6

ընթացիկ
ստուգումներ

4

64(32/32/0)

7

քննություն
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կառավարում

3. «Մեխանիկա» մասնագիտություն
ա. «Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա» մասնագիտացում
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանայի
ն
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամ
յակ

4

64(64/0/0)

7

3

32(32/0/0)

7

5

48(48/0/0)

8

քննություն

8

ընթացիկ
ստուգումներ

0108/B17 Հոծ միջավայրի մեխանիկայի
0108/B18
0108/B19
0108/B20

ընտրովի հարցեր
Մաթեմատիկական առաձգականության տեսության կոնտակտային և խառը խնդիրներ
Պլաստիկության տեսություն
Դեֆորմացվող կառուցվածքների օպտիմալ նախագծում

4

44(44/0/0)

Գնահատման ձևը
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ

բ. «Շարժման ղեկավարում և կայունություն» մասնագիտացում
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

4

64(64/0/0)

7

ընթացիկ
ստուգումներ

3

32(32/0/0)

7

ընթացիկ
ստուգումներ

0108/B21 Շարժման կայունության և
օպտիմալ կայունացման տեսություն
0108/B22 Շարժման ղեկավարման և
դիտման որոշ հարցեր
0108/B23 Մեխանիկական համակարգերի (թռչող սարքերի և ռոբոտոտեխնիկական համակարգերի)
մաթեմատիկական մոդելավորում և ղեկավարում
0108/B24 Ավտոմատ կռավարման և օպտիմալ ղեկավարման որակական ուսումնասիրությունները

քննություն

5

4

48(48/0/0)

8

44(44/0/0)

8

ընթացիկ
ստուգումներ

2.5. Կրթական այլ մոդուլներ
Կրթական ծրագրի այս բաժինն ընդգրկում է ամրագրված կրեդիտային արժեքով հետևյալ ոչ դասընթացային կրթական մոդուլները.

1. «Մաթեմատիկա» մասնագիտություն
Մոդուլ

Կրեդիտ

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

4
4
12

8
8
8

ստուգարք
քննություն
քննություն

Պրակտիկա (մանկավարժական) 4 շաբաթ
Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն
Ավարտական աշխատանք

– 44 –

2. «Ակտուարական և ֆինանսայան մաթեմատիկա» մասնագիտություն
Մոդուլ

Կրեդիտ

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

4
4
12

8
8
8

ստուգարք
քննություն
քննություն

Պրակտիկա (արտադրական) 4 շաբաթ
Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն
Ավարտական աշխատանք

3. «Մեխանիկա» մասնագիտություն
Մոդուլ

Կրեդիտ

Կիսամյակ

Պրակտիկա (ԷՀՄ)

3

4

Պրակտիկա (մանկավարժական) 4 շաբաթ
Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն
Ավարտական աշխատանք

4
4
12

8
8
8
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Գնահատման
ձևը

ստուգարք
ստուգարք
քննություն
քննություն

Մաս II.
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
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1.

Տեղեկագրքի նպատակը

Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է մաթեմատիկայի և
մեխանիկայի ֆակուլտետում իրականացվող բակալավրի կրթական ծրագրերի
վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական
կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և
պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն ինչպես առանձին մասնագիտությունների ուսումնական ծրագրերի, այնպես էլ դրանց բաղադրիչ դասընթացների և ուսումնական մոդուլների վերաբերյալ: Այն ներառում է.
– կրթական ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային կրթական արդյունքները, ծրագրի բովանդակային կազմը և կրեդիտների կառուցվածքը,
ավարտական պահանջները և ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
– առանձին դասընթացների և ուսումնական մոդուլների հակիրճ նկարագիրը` դասընթացի անվանումը և նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները (ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի խնդիրները` արտահայտված ելքային կրթական արդյունքներով և սպասվող մասնագիտական և/կամ փոխանցելի կարողություններով, դասընթացի հակիրճ բովանդակությունը, ուսուցման և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները։
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2.

Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացներ
2.1. Պարտադիր դասընթացներ

1401/B01. Հայոց լեզու և գրականություն – 1 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական)
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի հնչյունական և բառային առանձնահատկությունները, ոճագիտական հիմնական հասկացությունները, նպաստել խոսքի թերությունների վերացմանը, ծանոթացնել հայ
դասական գրականության նմուշներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից հայոց լեզվի հնչյունական և բառային
առանձնահատկությունները.
2. կտիրապետի իր մասնագիտական բառապաշարին, կկարողանա գրական հայերենով շարադրել մտքերը, գործնականում կկիրառի լեզվաոճական հնարները.
3. կծանոթանա հայ հեղինակների գեղարվեստական մի շարք հայտնի
ստեղծագործություններին, կվերլուծի դրանք։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պատմական համառոտ ակնարկ հայերենի զարգացման փուլերի
մասին։ Հայերենի տեղը աշխարհի լեզուների շարքում։ Թեմա 2` Հնչյունաբանություն. հայերենի հնչյունական համակարգը։ Թեմա 3` Շեշտ, վանկ, տողադարձ.
հնչյունափոխություն։ Հայերենի ուղղագրության սկզբունքները։ Թեմա 4` Բառագիտություն։ Թեմա 5` Բառապաշար. դասակարգման սկզբունքները. Մասնագիտական բառապաշար. տերմիններ։ Հայերենի բառակազմական միջոցները։
Թեմա 6` Հայերենի գործառական ոճերը։ Թեմա 7` 5-րդ դարի հայ պատմագրությունը: Հայ հին և միջնադարյան քնարերգությունը: Գրական երկերի վերլուծություն։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է նախօրոք տրվող ստուգարքային թելադրության
դրական գնահատականի և եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:

1401/B02. Հայոց լեզու և գրականություն – 2 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, (8 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական)
2-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերը, ձևաբանական և շարահյուսական
ոճագիտության հիմնական հասկացությունները, ծանոթացնել հայ դասական
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գրականության նմուշներին
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1 կիմանա ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական
առանձնահատկությունները.
2 կկարողանա ճիշտ գործածել քերականական ձևերը, գործնականում
կկիրառի ձևաբանական և շարահյուսական լեզվաոճական հնարները.
կկարողանա վարել երկխոսություն և բանավեճ.
3 կծանոթանա հայ հեղինակների գեղարվեստական մի շարք հայտնի
ստեղծագործություններին, կվերլուծի դրանք։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ձևաբանություն. խոսքի մասերի դասակարգումը։ Թեմա 2` Ժամանակակից հայերենի թեքվող խոսքի մասերը։ Թեմա 3` Ժամանակակից հայերենի
չթեքվող խոսքի մասերը։ Թեմա 4` Շարահյուսություն. կապակցման միջոցներ և
եղանակներ։ Թեմա 5` Պարզ նախադասություն։ Թեմա 6` Բարդ նախադասություն. փոխակերպում և դերբայական դարձված։ Թեմա 7` Ուղղակի և անուղղակի
խոսք։ Թեմա 8` Ժամանակակից հայերենի կետադրությունը։ Թեմա 9` Ձևաբանական և շարահյուսական ոճաբանություն Թեմա 10` Ճարտասանական հմտություններ. բանավեճի արվեստ. երկխոսության վարում և կառավարում։ Թեմա 11`
19-20-րդ դարերի հայ գրականությունը Գրական երկերի վերլուծություն։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր` նախաքննական թելադրության
դրական արդյունքի դեպքում: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, որոնցից
յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր: Առաջին երկու հարցերը հայոց լեզվին
վերաբերող տեսական հարցեր են, երրորդը` հայ գրականությանը վերաբերող
հարց, չորրորդը` գործնական առաջադրանք:

1701/B01. Ռուսաց լեզու-1 ( 4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողներին
ծանոթացնել ռուսաց լեզվի հնչյունաբանական համակարգին, ձևաբանության և
շարահյուսության հիմնախնդիրներին, ինչպես նաև բանավոր խոսքի կառուցման
և երկխոսության առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի անհրաժեշտ գիտելիքներ գրական լեզվի ոլորտում,
2. կտիրապետի ռուսաց լեզվի քերականական կառույցներին,
3. կկարողանա ճիշտ կազմել իր բանավոր խոսքը,
4. կկարողանա ազատ հաղորդակցվել միջավայրի հետ,
5. կկարողանա մասնակցել երկխոսություններին:
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Բովանդակությունը.

Թեմա 1` Հնչյունաբանություն. հնչյունների դասակարգումը և արտաբերումը:
Հնչերանգի առանձնահատկությունները: Թեմա 2` Բառագիտություն: Բառակազմություն և բառափոխություն: Բառի ձևաբանական կազմը: Թեմա 3` Ձևաբանության հիմնախնդիրները: Խոսքի մասեր. դասակարգումը: Թեմա 4` Շարահյուսություն: Շարահյուսական միավորները և հիմնական կարգերը: Նախադասության
հասկացությունը և ստորոգման կենտրոնը: Պարզ նախադասության հիմնական
մոդելները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում
տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների վրա:

1701/B02. Ռուսաց լեզու-2 ( 4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողներին
ծանոթացնել ռուսաց լեզվի ուղղագրական հիմնական և կարևորագույն կանոններին, դարձվածաբանական հիմնական կառույցներին, խոսքի մասերի ավանդական դասակարգմանը, նախադասության շարահյուսական կառուցվածքին,
ինչպես նաև տերմինաբանական համակարգին և մասնագիտական լեզվին
բնորոշ հիմնական մոդելներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի անհրաժեշտ գիտելիքներ ռուսաց լեզվի ուղղագրության ոլորտում,
2. կկարողանա գրագետ ձևով արտահայտել միտքը գրավոր խոսքի միջոցով,
3. կկարողանա ճիշտ և գրագետ ձևով կազմել նախադասություններ,
4. կտիրապետի մասնագիտական լեզվի տերմինաբանական կառույցներին
և արտահայտություններին,
5. կկարողանա վերլուծել, մեկնաբանել և վերարտադրել մասնագիտական
տեքստերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բառագիտություն: Դարձվածաբանություն: Թեմա 2` Ուղղագրություն: Ուղղագրության հիմնական կանոնները: Թեմա 3` Ձևաբանություն: Խոսքի
մասերը հիմնական կարգերը: Թեմա 4` Շարահյուսություն: Բարդ նախադասության տեսակները: Բարդ նախադասության հիմնական մոդելները: Միակազմ նախադասություններ:Թեմա 5` Տերմինաբանություն: Մասնագիտական լեզվին բնորոշ նախադասության կառույցներ (մոդելներ):
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում
տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների վրա:
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1602/B01. Անգլերեն լեզու -1 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական անգլերեն (professional English) ինչպես հումանիտար և սոց. գիտությունների ֆակուլտետներում,
այնպես էլ տեխնիկական և բնագիտական ֆակուլտետներում: Ուսուցումը բաժանվում է երկու փուլի` առաջին կիսամյակում ընդհանուր անգլերենի ուսուցում
(general English), երկրորդում` մասնագիտական լեզվի ուսուցում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի
անգլերենի
քերականության
հիմունքներին
և
կծանոթանա հիմնական բառային ֆոնդին ,
2. ձեռք կբերի ընդհանուր անգլերենի գրավոր և բանավոր խոսքի հիմնական հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ընդհանուր անգլերենի հիմնական լեզվական հմտությունների
զարգացում: Թեմա 2` Մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր
և աջակցող մտքերի տարբերակում և ուսուցում: Թեմա 3` Հիմնական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների ուսուցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում
տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների վրա:

1602/B02. Անգլերեն լեզու -2 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական անգլերեն (professional English)` ըստ անցումային ժամանակաշրջանի առանձնահատկությունների ինչպես հումանիտար և սոց. գիտությունների, այնպես էլ տեխնիկական և
բնագիտական ֆակուլտետներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի իր մասնագիտության հետ առնչվող հիմնական մասնագիտական բառապաշարին,
2. ձեռք կբերի գիտելիքներ՝ ուսումնասիրելու անգլերեն լեզվով մասնագիտական աղբյուրներ` (գրքեր և գիտական հոդվածներ)` տպագրված ինչպես մեր երկրում, այնպես էլ արտասահմանում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հիմնական մասնագիտական տերմինները ուսումնասիրելու և կիրառելու ունակության զարգացում: Թեմա 2` Մասնագիտական տեքստի հիմնական
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բովանդակության ընկալում և վերարտադրում: հմտության ձևավորում: Թեմա 3`
Մասնագիտական գրավոր խոսքի հիմնական դրույթների ձևավորում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում
տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների վրա:

1704/B03. Ռուսաց լեզու-3 ( 4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
3- րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների
մոտ լեզվային հմտություններ զարգացնելը` ինչպես գրական լեզվի, այնպես էլ
գիտական ոճի և մասնագիտական լեզվի կառույցների ընկալման և վերարտադրման ոլորտում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ազատ կտիրապետի մասնագիտական լեզվի տերմինաբանական համակարգին,
2. կկարողանա վերլուծել, մեկնաբանել և վերարտադրել մասնագիտական
տեքստերը,
3. կկարողանա ազատ օգտվել մասնագիտական գրականության ռուսերեն
աղբյուրներից,
4. կկարողանա կազմել զեկույցներ և ռեֆերատներ մասնագիտական թեմաներով,
5. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից ռուսերեն,
6. ձեռք կբերի կայուն հմտություններ մասնագիտական լեզվի ոլորտում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ոճաբանություն: Գիտական ոճ: Գիտական տեքստի արտահայտչամիջոցներ: Գիտական տեքստի կառուցման ձևաբանական և շարահյուսական
միջոցները: Թեմա 2` Թարգմանություն: Մասնագիտական տեքստերի թարգմանության առանձնահատկությունները: Տերմինաբանական կառույցներ և արտահայտություններ: Թեմա 3` Ուղղագրություն: Ուղղագրության հիմնական կանոնները: Թեմա 4` Գիտական զեկույցների և մասնագիտական ռեֆերատների կազմում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց. 1-ին և 2-րդ հարցերը` 6-ական միավոր, 3-րդ հարցը
/մասնագիտական տեքստի թարգմանություն հայերենից ռուսերեն/` 8 միավոր:

1602/B03. Անգլերեն լեզու -3 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
3 –րդ կիսամյակ, քննություն
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացված ուսուցանել մասնագիտական անգլերենի բանավոր և գրավոր խոսքի հմտությունները առարկայական բովանդակության տիրույթում տեխնիկական և բնագիտական ֆակուլտետներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ազատ հաղորդակցվել մասնագիտական ոլորտում,
2. կկարողանա ազատ ներկայացնել իր մասնագիտական գիտելիքները և
մտքերը գրավոր խոսքում,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գրավոր խոսքի ուսուցումը ( ինչպես գրել անոտացիա, գիտական
հոդվածներ և այլն): Թեմա 2` Մասնագիտական ոլորտում անգլերենով քըննարկումներ վարելու հմտությունների ուսուցանում: Թեմա 3` Մասնագիտական զեկուցում (professional presentation) պատրաստելու և ներկայացնելու հմտությունների ուսուցանում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց: Առաջին առաջադրանքն է` կարդալ, թարգմանել անծանոթ տեքստը մասնագիտական թեմայով; երկրորդ առաջադրանքն է` մեկնաբանել ծանոթ մասնագիտական տեքստը, երրորդ առաջադրանքն է` խոսել մասնագիտական ոլորտի
վերաբերյալ:

1106/B01. Հայոց պատմության հիմնահարցեր -1 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի առաջին մասի դասավանդումը նպատակ ունի ծանոթացնել
ուսանողին հայոց պատմության հին շրջանի և միջնադարի պատմությանը, Հայկական լեռնաշխարհի աշխարհագրությանը և սեր առաջացնել մեր ժողովրդի
բազմադարյան պատմության և նրա հերոսական անցյալի նկատմամբ` շեշտը
դնելով հայոց պետականության պատմության ըստ ամենայնի լուսաբանման
վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի հայոց հին ու միջնադարյան պատմությանը,
2. կկարողանա քննադատական վերաբերմունք հանդես բերել հայոց պատմության հին ու միջին շրջանի կարևորագույն իրադարձություններին,
3. կկարողանա հատկապես յուրացնել հայոց պետականությունների պատմությունը:
Բովանդակությունը.
Ներածություն. Հայոց պատմության առարկան: Հայաստանի աշխարհագըրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Թեմա 1` Հայաստանը հնա-
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գույն շրջանում: Թեմա 2` Հայաստանի հին շրջանի պատմությունը. Ուրարտու,
Երվանդունիների թագավորությունը: Արտաշեսյանների թագավորությունը: Արշակունիների թագավորությունը Հայաստանում II-III դդ.: Թեմա 3` Հայաստանը
վաղ միջնադարում: Թեմա 4` Հայաստանը զարգացած միջնադարում: Թեմա 5`
Հայաստանը ուշ միջնադարում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`
նախապես տրամադրված հարցաշարից:

1106//B02. Հայոց պատմության հիմնահարցեր -2 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
2-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի երկրորդ մասի դասավանդումը նպատակ ունի ուսանողին մատուցել հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանը: Դասավանդման ընթացքում շեշտը դրվում է ազգային-ազատագրական շարժումների և Հայաստանի 1ին, 2-րդ և 3-րդ հանրապետությունների պատմության վերլուծության վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի հայ ժողովրդի նոր և նորագույն պատմությանը,
2. կկարողանա վերլուծել հայ ազգային-ազատագրական շարժման կարևորագույն իրադարձությունները, Հայաստանի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հանրապետությունների պատմությանը և դասեր քաղել անցյալի թույլ տված
սխալներից,
3. կկարողանա իր գիտելիքները լայնորեն օգտագործել իր աշխատանքային,
հատկապես կրթական գործընթացներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայկական հարցը. առաջացումը, բովանդակությունը: Ազատագըրական պայքարը 17-18-րդ դդ.: Ռուսաստանի տիրապետության հաստատումը Արևելյան Հայաստանում: Թեմա 2` Հայ ազգային-ազատագրական զինված
պայքարի փուլը (1870-ական թթ.-20-րդ դ. սկիզբ): Ազատագրական խմբակներն
ու կազմակերպությունները: Հայ քաղաքական կուսակցությունների ձևավորումը:
Ազգային-ազատագրական զինված պայքարի փուլը: Թեմա 3` Պանթուրքիզմը
պետական քաղաքականություն Թուրքիայում: Արևմտահայության Մեծ եղեռնը:
Հայաստանը 1917 թ. փետրվարյան հեղափոխության շրջանում: Հոկտեմբերյան
հեղափոխությունը և Հայաստանը: Թեմա 4` Հայաստանի Հանրապետությունը
1918-1920թթ.։ Թեմա 5` Խորհրդային Հայաստանը 1920-1991 թթ.: Թեմա 6` Հայաստանի երրորդ Հանրապետությունը: Թեմա 7` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց` 7, 7, 6 միավոր արժեքով
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2.2. Կամընտրական դասընթացներ
0107/B28. Տնտեսագիտություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 3-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
1.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել տնտեսագիտության մեթոդաբանության, շուկայական տնտեսության բովանդակության,
կառուցվածքի, սեփականատիրական հարաբերությունների, տնտեսական շահերի, մակրոտնտեսական զարգացման օրինաչափությունների, պետության տնտեսական քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման մասին գիտական պատկերացումներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կյուրացնի տնտեսագիտության հիմունքները,
2. պատկերացում կկազմի շուկայական տնտեսության բնույթի, կատեգորիաների, զարգացման հիմնական օրինաչափությունների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Տնտեսագիտության առարկան և մեթոդը:Թեմա2` Տնտեսական
զարգացման ընդհանուր խնդիրները: Թեմա 3`Տնտեսության շուկայական համակարգը և եկամտի շրջապտույտը: Թեմա 4` Անհատական շուկաների վերլուծությունը, պահանջարկ և առաջարկ: Թեմա 5` Սպառողի վարքի տեսություն:
Թեմա 6` Արտադրության ծախքերը: Թեմա 7` Շուկայի կառուցվածքը և գնի ու
արտադրության ծավալի որոշումը: Թեմա 8` Ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների տիպերը և տեսակները: Թեմա 9` Ռեսուրսների գների ձևավորումը: Թեմա 10` Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ: Ազգային հաշիվների համակարգը: Թեմա 11` Մակրոտնտեսական կայունություն և տատանումներ: Թեմա
12` Փողը և բանկային համակարգը. դրամավարկային քաղաքականություն:
Թեմա 13` Պետական բյուջեն և ֆիսկալ քաղաքականությունը: Թեմա 14` Միջազգային տնտեսական գործակցություն: Թեմա 15` Անցումային տնտեսության
հիմունքներ: Թեմա 16` Կոռուպցիայի տնտեսական պատճառները և դրա դեմ
պայքարի մեթոդները անցումային տնտեսությունում:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Կիսամյակի ընթացքում անցկացվում է երկու լսարանային ստուգողական
աշխատանք, որոնցից դրական գնահատականներ ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած:
Ստուգողական աշխատանքների արդյունքներով ստուգարքը չհանձնած
ուսանողների համար դասընթացի ավարտին կազմակերպվում է բանավոր
հարցում` 3 հարց պարունակող հարցատոմսերով:

1202/B13. Քաղաքագիտություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,3-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության
ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքներին, հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին, ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության
գործնական հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կստանա համապատասխան գիտելիքներ քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակության հիմնահարցերի մասին,
2. պատկերացում կկազմի քաղաքագիտության առարկայական տիրույթի
ու մեթոդաբանության մասին,
3. կունենա քաղաքագիտական վերլուծություններ կատարելու բավարար
ունակություններ,
4. կկարողանա կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության հիմնահարցերի մեկնաբանման հարցերում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Քաղաքագիտության ինստիտուցիոնալ կայացման գործընթացը։
Թեմա 2` Քաղաքականությունը որպես սոցիալական երևույթ. բնորոշ գծերն ու
առանձնահատկությունները։ Թեմա 3` Քաղաքական իշխանության էությունն ու
կառուցվածքը։ Թեմա 4` Հասարակության քաղաքական համակարգը։
Թեմա 5`- Թեմա 6՝ Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր
ինստիտուտ։ Թեմա 7՝ Քաղաքական կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր։ Թեմա 8՝ Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Թեմա 9՝
Քաղաքական գաղափարախոսություններ: Թեմա 10` Կոռուպցիան և նրա դրսևորման տեսակները, նրա դեմ պայքարի ձևերն ու մեթոդները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով: Ուսանողին տրվում
է 4 հարց դասընթացի բովանդակությունից, որոնց բավարար պատասխանի դեպքում ստուգարքը համարվում է հանձնված:

1901/B01. Իրավագիտություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 3 - րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների օրենսդրական
կարգավորման հիմունքները։ Նպատակներից է նաև ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտությունների մշակումը, ինչպես նաև
իրավական աշխարհայացքի ու մշակույթի ձևավորումը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա պետության և իրավունքի մասին հիմնական սկզբունքները,
հայեցակարգերը,
2. կյուրացնի կարևոր իրավական հասկացությունները, եզրույթները,
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3. կիմանա օրենսդրության առանձին ճյուղերի իրավական կարգավորման
հիմունքները,
4. ձեռք կբերի գիտելիքները գործնականում կիրառելու ունակություններ և
հմտություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Հասարակություն և պետություն: Թեմա 2` Իրավունք: Թեմա 3`
Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և իրավունքի կենսագործումը։ Թեմա
4` Իրավունքի ձևերը: Թեմա 5` Իրավունքի համակարգը: Թեմա 6` Օրինականություն, իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Թեմա 7`Կոռուպցիայի
դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը: Թեմա 8-9` Սահմանադրական իրավունք: Թեմա 10` Դատական իշխանություն և դատական համակարգ: Թեմա 1116` Քաղաքացիական իրավունք: Թեմա 17` Աշխատանքային իրավունք: Թեմա
18` Ընտանեկան իրավունք: Թեմա 19` Էկոլոգիական իրավունք: Թեմա 20` Քրեական իրավունք: Թեմա 21-23` Դատավարական իրավունք: Թեմա 24` Միջազգային իրավունք։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց
(նախապես տրամարդված հարցաշարից), որոնցից առնվազն 2-ին դրական
պատասխանող ուսանողը ստանում է «ստուգված»:

1107/B01. Մշակութաբանություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 4-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել մշակութաբանության
առարկայի և մշակույթ՝ հասկացության վերաբերյալ: Արմատավորել համակարգված պատկերացում մշակույթի բաղադրիչների, երևույթների, գործընթացների և մեխանիզմների մասին: Հատուկ ուշադրություն դարձնել համաշխարհային և հայ մշակույթների ընդհանուր բնութագրերի և ներկա գործընթացների վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. hամապարփակ գիտելիքներ կունենա գիտության մեջ <<մշակույթ>>
հասկացության ամենատարածված սահմանումների և տեսությունների
մասին,
2. ծանոթ կլինի մշակույթի կառուցվածքին, բաղադրիչներին, տիպաբանությանը, մշակույթի ծագման և զարգացման հիմնական օրինաչափություններին,
3. ընդհանուր գիտելիքներ կունենա համաշխարհային և հայ մշակույթների
պատմական զարգացումների օրինաչափությունների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:
«Մշակույթ» հասկացության սահմանումներն ու մշակույթի էության, ծագման և
զարգացման վերաբերյալ տեսությունները : Թեմա 2` Մշակույթի կառուցվածքը,

– 57 –

բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները: Մշակութային գործընթացներ: Թեմա 3` Մշակույթը «անհատ», «բնություն», «հասարակություն», «էթնոս»,
«քաղաքակրթություն» կատեգորիաների համատեքստում: Թեմա 4` Համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումները մոտեցումներ հարցադըրումներ, օրինաչափություններ: Թեմա 5` Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալիզացիայի խնդիրը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`
նախապես տրամադրված հարցաշարից:

2101/B01. Կրոնների պատմություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 4-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ընդհանուր գիտելիքներ ու պատկերացումներ ժամանակակից կրոնների, կրոնական տարատեսակ
ուղղությունների, դրանց դավանաբանական ու պաշտամունքային առանձնահատկությունների, Հայ Առաքելական եկեղեցու պատմության հիմնահարցերի,
արդի կրոնական ներփակ հոսանքների ու դենոմինացիաների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա` ինչ է կրոնը, ինչպիսի կրոններ կան աշխարհում, ինչ դավանաբանական, պաշտամունքային, տոնածիսական առանձնահատկություններ ունեն դրանք, ինչպես նաև Հայ Առաքելական եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական առանձնահատկությունները և տոնածիսական
համակարգը,
2. կհասկանա ժամանակակից կրոնների և կրոնական հոսանքների ու ուղղությունների զարգացման տրամաբանությունը, առանձնահատկություններն ու միտումները,
3. կկարողանա կատարել տարբեր կրոնների ու կրոնական ուղղությունների
տարբերակում և քննական արժևորում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Դասընթացի առարկան, կրոնի պատմական ձևերը: Թեմա 2. Ժամանակակից կրոնները: Ազգային և համաշխարհային կրոններ: Թեմա 3. Բուդդայականություն, իսլամ, դավանանքը, պաշտամունքը, հիմնական ուղղությունները: Թեմա 4. Քրիստոնեություն: Դավանաբանությունը և պաշտամունքը: Աստվածաշունչ: Թեմա 5. Արդի կրոնական միավորումներն ու համայնքները:
Թեմա 6. Քրիստոնեությունը Հայաստանում I-IV դարերում: Թեմա 7. Հայ Առաքելական եկեղեցին V-IX դարերում: Թեմա 8. Հայ Առաքելական եկեղեցին X-XIV
դարերում: Թեմա 9. Հայ Առաքելական եկեղեցին XV-XVIII դարերում: Թեմա 10.
Հայ Առաքելական եկեղեցին XIX-XX դարերում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց`
նախապես տրամադրված հարցաշարից:
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3.

Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական դասընթացներ
3.1. Պարտադիր դասընթացներ

002/B01. Քաղաքացիական պաշտպանություն 2 կրեդիտ
Շաբաթական 1,,5 ժամ դասախոսություն և 0,5 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ԱԻ-ում երկրաշարժ, ջրհեղեղ, հրդեհներ, արտադրական և տրանսպորտային վթարներ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահարում և այլն և պատերազմական պայմաններում պաշտպանվելու ձևերին և մեթոդներին, նաև փրկարարական աշխատանքների ծավալներին, բովանդակությանը և կատարմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. պետք է կարողանա ստեղծված ԱԻ-ում և պատերազմական պայմաններում ժամանակին և ճիշտ իրականացնել պաշտպանվելու ձևերն ու
մեթոդները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` ԱԻ-ի նախարարության կառուցվածքը և խնդիրները: Թեմա 2`
ԱԻ-ները, նրանց բնութագրերը և կանխարգելման միջոցառումները: Թեմա 3`
Բնակչության գործողությունները ահաբեկությունների և նրանց սպառնալիքի
ժամանակ: Թեմա 4` Հակառակորդի հարձակման ժամանակակից միջոցների
բնութագըրերը, նրանց վարակման օջախները և գնահատման մեթոդները: Թեմա
5` Բնակչության պաշտպանության կազմակերպումը ԱԻ-ների և պատերազմի
ժամանակ: Թեմա 6` ԱԻ-ի և պատերազմի ժամանակ բնակչության բարոյահոգեբանական պատրաստվածության հիմնական ուղղությունները: Թեմա 7` Փրկարարական աշխատանքների կազմակերպումը ԱԻ-ի և պատերազմի ժամանակ,
տեղեկատվության կազմակերպումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգումը ընթանում է բանավոր` հարցաթերթիկներով: Հարցաթերթիկը
ներառում է երեք հարց` երկուսը տեսական, մեկը գործնական:

0002/B02. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն 2
կրեդիտ
Շաբաթական 0.5 ժամ դասախոսություն և 1,.5 ժամ
գործնական պարապմունք, 6-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել էքստրեմալ պայմաններում երկրաշարժ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահարում, ոսկորի
կոտրվածքներ, արյունահոսություն, շոկային իրադրություն, վնասվածքներ
մինչբժշկական օգնության ցուցաբերում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
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պետք է կարողանա էքստրեմալ պայմաններում երկրաշարժ, թունավոր
նյութեր, ճառագայթային ախտահանում, ոսկորների կոտրվածքներ, արյունահոսություն, շոկային իրադրություն, վնասվածքներ ցուցաբերել
առաջին և մինչբժշկական օգնություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Առաջին բուժօգնությունն ու մինչբժշկական օգնությունն ԱԻ-ում:
Թեմա 2` Ախտահարվածների ու հիվանդների բժշկական տեսակավորումը ԱԻների պայմաններում: Թեմա 3` Սուր հիվանդություններ և թունավորումներ:
Թեմա 4` Հակահամաճարակային միջոցառումներն ԱԻ-ում: Թեմա 5` Վնասվածքներ և սուր վիրաբուժական հիվանդություններ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգումը ընթանում է բանավոր` հարցաթերթիկներով: Հարցաթերթիկը
ներառում է երեք հարց` երկուսը տեսական, մեկը գործնական:
1.

0708/B01. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել էկոլոգիական աշխարհայացք` ծանոթացնելով նրանց «էկոլոգիա» գիտության պատմությանը, բնական համակարգերի կազմավորման, գործունեության հիմունքներին, բնություն – հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման մասին, կենդանիների և բույսերի էկոլոգիայի մասին, էկոհամակարգի, կենսացենոզի և
նոոսֆերայի ուսմունքների մասին, մարդկության կայուն զարգացման
սկզբունքների մասին,
2. կհասկանա բնական և անթրոպոգեն էկոհոմակարգերի զարգացման ընդհանուր սկզբունքները և օրինաչափությունները,
3. կկարողանա վերլուծություններ կատարել էկոլոգիական վիճակի մասին և
կատարել համապատասխան եզրակացություններ, կատարել ջրի, հողի
և օդի ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական անալիզներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Էկոլոգիա և նրա կայացման պատմությունը: Թեմա 2` Օրգանիզմի
և միջավայրի միջև փոխազդեցությունները: Թեմա 3` Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Թեմա 4` Համակեցություններ: Թեմա 5` Նյութերի երկրաբանական և կենսաբանական շրջապտույտը: Թեմա 6` Կենսոլորտ: Թեմա 7` Կենոլորտի էվոլյուցիայի հիմնական ուղղությունները: Թեմա 8` Կենսոլորտի վրա հիմնական անթրոպոգեն ազդեցությունները: Թեմա 9` Անթրոպոգեն ազդեցությունները մթնոլորտի և կլիմայի վրա: Թեմա 10` Անթրոպոգեն ազդեցությունները ջրոլորտի վրա:
Թեմա 11` Անթրոպոգեն ազդեցությունները լիթոսֆերայի վրա: Թեմա 12` Անթրոպոգեն ազդեցությունները համակեցությունների վրա: Թեմա 13` Կենսոլորտի
վրա ազդցության հատուկ ձևեր: Թեմա 14` Բնության պահպանության և ռացիո-
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նալ բնօգտագործման հիմնական սկզբունքները: Թեմա 15` Էկոլոգիա և մարդու
առողջությունը: Թեմա 16` Էկոլոգիա և տնտեսագիուտթյուն: Թեմա 17` Բնության
պահպանություն և գլոբալիզացիա:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքը բանավոր է, տրվում է առավելագույնը 4 հարց, նախապես
տրված հարցաշարից:

4. Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ
1. «Մաթեմատիկա» մասնագիտություն
0102/B01. Մաթեմատիկական անալիզ -1 (8 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 5 ժամ գործնական պարապմունք,
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի ներածական մասը՝ հաջորդականություն, ֆունկցիա, սահման, անընդհատություն,
ածանցյալ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա
հաջորդականության
և
ֆունկցիայի
սահմանների,
անընդհատ
ֆունկցիաների, ածանցյալի հիմնական հատկությունները,
2. կհասկանա մաթեմատիկական անալիզի ներածական մասի հիմնական գաղափարներն ու սահմանումները,
3. կկարողանա հաշվել հաջորդականության և ֆունկցիայի սահմանները,
պարզել ֆունկցիայի անընդհատությունը, հաշվել ածանցյալներ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բազմություններ, արտապատկերումներ, թվային ֆունկցիա, տարրական ֆունկցիաներ։ Թվային բազմությունների եզրեր։ Թեմա 2` Հաջորդականության սահման, մասնակի սահման, վերին և ստորին սահմաններ։ Թեմա 3`
Ֆունկցիայի սահման, միակողմանի սահմաններ։ Ֆունկցիայի անընդհատությունը և խզումները։ Թեմա 4` Անընդհատ ֆունկցիաների հատկությունները, հավասարաչափ անընդհատություն։ Թեմա 5` Ֆունկցիայի ածանցյալ, դիֆերենցիալ։
Ածանցման կանոնները և բանաձևերը։ Թեմա 6` Դիֆերենցիալ հաշվի հիմնական
թեորեմները, Լոպիտալի կանոնը։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Նպատակը.

– 61 –

Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել թվային և ֆունկցիոնալ շարքերը,
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0102/B02. Մաթեմատիկական անալիզ -2 (8 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ գործնական պարապմունք,
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել հետազոտել ֆունկցիան ածանցյալի
միջոցով, ծանոթացնել անորոշ և որոշյալ ինտեգրալներին և նրանց կիրառուn

թյուններին, ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի տարրերը R -ում։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, թե ինչպես են ածանցյալի միջոցով հետազոտում ֆունկցիաները, ինչպես են հաշվում որոշյալ և անորոշ ինտեգրալները, մաթեմատիկական
n

անալիզի տարրերը R -ում,
2. կհասկանա դիֆերենցելի ֆունկցիաների, ինտեգրալի հատկությունները,
3. կկարողանա հետազոտել ֆունկցիան, հաշվել որոշյալ և անորոշ ինտեգրալներ, ինտեգրալի միջոցով հաշվել երկարություն, մակերես և ծավալ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բարձր կարգի ածանցյալներ, Թեյլորի բանաձևը, մնացորդային անդամի տեսքերը։ Թեմա 2` Ֆունկցիայի հետազոտումն ածանցյալի միջոցով,
գրաֆիկի կառուցումը։ Թեմա 3` Նախնական ֆունկցիա և անորոշ ինտեգրալ։
Թեմա 4` Որոշյալ ինտեգրալ, հատկությունները, կիրառությունները։ Թեմա 5`
n

Տոպոլոգիական ներածություն R -ում, հաջորդականություն, սահման։ Թեմա 6`
Մի քանի փոփոխականի ֆունկցիայի սահմանը և անընդհատությունը։ Թեմա 7`
Մասնակի ածանցյալ, դիֆերենցիալ, ուղղութամբ ածանցյալ, գրադիենտ։
Թեմա 8` Բարձր կարգի ածանցյալներ, Թեյլորի բանաձևը։ Թեմա 9` Անընդհատ և
դիֆերենցելի արտապատկերումներ։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0102/B03. Մաթեմատիկական անալիզ -3 (8 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն և 4 ժամ գործնական պարապմունք

– 62 –

3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
պարամետրից կախված իսկական և անիսկական ինտեգրալները, ծանոթացնել
Ստիլտեսի ինտեգրալին և Ֆուրիեի շարքերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի, անիսկական և Ստիլտեսի
ինտեգրալների, Ֆուրիեի շարքերի հատկությունները,
2. կհասկանա թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի գումարների գաղափարները, անիսկական ինտեգրալի էությունը,
3. կկարողանա հետազոտել շարքի զուգամիտությունը, պարզել ֆունկցիոնալ շարքի գումարի ֆունկցիոնալ հատկությունները, վերլուծել տարրական ֆունկցիաները Թեյլորի և Ֆուրիեի շարքերի։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Թվային շարքեր։ Թեմա 2` Ֆունկցիոնալ շարքեր, աստիճանային
շարք, Թեյլորի շարք։ Թեմա 3` Շարքերի արտադրյալ, կրկնակի շարքեր։ Անվերջ
արտադրյալներ։ Թեմա 4` Ֆունկցիոնալ շարքի գումարի ֆունկցիոնալ հատկությունները։ Թեմա 5` Անիսկական ինտեգրալ։ Թեմա 6` Պարամետրից կախված
ինտեգրալի Ֆունկցիոնալ հատկությունները, Էյլերյան ինտեգրալներ։ Թեմա 7`
Վերջավոր վարիացիայի ֆունկցիաներ, Ստիլտեսի ինտեգրալ։ Թեմա 8` Ֆուրիեի
շարք, զուգամիտության հայտանիշեր։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0102/B04. Մաթեմատիկական անալիզ -4 (8 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն և 4 ժամ գործնական պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել օրթոգոնալ համակարգերին և Ֆուրիեի ինտեգրալին, ուսումնասիրել բազմակի, կորագիծ և մակերևութային ինտեգրալների հատկությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա օրթոգոնալ համակարգերի, Ֆուրիեի ինտեգրալի, բազմակի,
կորագիծ և մակերևույթային ինտեգրալի պարզագույն հատկությունները,
2. կհասկանա օրթոգոնալ համակարգերի, Ֆուրիեի ինտեգրալի նշանակությունը, բազմակի, կորագիծ և մակերևույթային ինտեգրալի գաղափարը,

– 63 –

3. կկարողանա հաշվել կրկնակի և եռակի, կորագիծ և մակերևութային ինտեգրալներ։
Բովանդակությունը.

Թեմա 1` Oրթոգոնալ համակարգեր։ Թեմա 2` Ֆուրիեի ինտեգրալ և Ֆուրիեի
ձևափոխություն։ Թեմա 3` Բազմակի ինտեգրալ, կրկնակի և եռակի ինտեգրալների հաշվումը։ Թեմա 4` Կորագիծ ինտեգրալներ։ Թեմա 5` Հարթ պատկերների
արտապատկերումը։ Թեմա 6` Անիսկական կրկնակի ինտեգրալ։ Թեմա 7` Մակերևութային ինտեգրալներ։ Թեմա 8` Արցելայի և Սթոուն-Վայերշտրասի թեորեմները։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0104/B01. Բարձրագույն հանրահաշիվ-1 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք, 1-ին
կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կոմպլեքս թվերին,
տեղադրություններին, մատրիցներին, որոշիչներին, բազմանդամներին, ինչպես
նաև գծային հավասարումների համակարգերի լուծման Գաուսի և Կրամերի
եղանակներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կկարողանա կատարել գործողություններ կոմպլեքս թվերի, տեղադրությունների, մատրիցների, բազմանդամների հետ,
2. կկարողանա հաշվել ոչ զրոյական կոմպլեքս թվի, ոչ զրոյական որոշիչով
մատրիցի հակադարձները, կատարել բազմանդամների մնացորդով բաժանում, հաշվել բազմանդամների ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը
և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը, լուծել գծաին հավասարումների համակարգեր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բազմություններ և արտապատկերումներ: Թեմա 2` Օղակի և դաշտի գաղափարը, կոմպլեքս թվերի դաշտը: Թեմա 3` Մատրիցներ: Գծային հավասարումների համակարգեր: Թեմա 4` Տեղադրություններ և տեղափոխություններ:
Զույգ և կենտ տեղադրություններ: n-րդ կարգի որոշիչներ: Թեմա 5` Հակադարձելի մատրիցներ: Կրամերի բանաձևը: Թեմա 6` Թվերի տեսության տարրերը:
Թեմա 7` Բազմանդամներ: Բազմանդամների մնացորդով բաժանման թեորեմը:
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Երկու բազմանդամների ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը և ամենափոքր
ընդհանուր բազմապատիկը: Թեմա 8` Չբերվող բազմանդամներ: Բազմանդամի
վերլուծությունը չբերվող բազմանդամների արտադրյալի: Իրական գործակիցներով չբերվող բազմանդամներ: Թեմա 9` Բազմանդամի արժեք և արմատ: Արմատի պատիկությունը: Բեզուի թեորեմը: Հանրահաշվի հիմնական թեորեմը
(առանց ապացույցի): Կենտ աստիճանի բազմանդամի իրական արմատը:
Թեմա 10` Բազմանդամի ածանցյալ: Թեյլորի բանաձևը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0104/B02. Բարձրագույն հանրահաշիվ - 2 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել վերջավոր չափանի
գծային տարածություններին, դրանց գծային, երկգծային և իզմորֆ արտապատկերումներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա որոշել տրված հաջորդականության հենքը և ռանգը, տրված
գծային տարածության հենքը և չափողականությունը, շարունակել գծայնորեն անկախ ենթահաջորդականությունը մինչև տրված հաջորդականության կամ տրված վերջավոր չափանի գծային տարածության հենքի,
2. կկարողանա որոշել տրված գծային տարածությունների իզոմորֆությունը և բնութագրել վերջավոր չափանի գծային տարածությունների
գծային արտապատկերումները (ձևափոխությունները):
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գծային տարածություններ: Հաջորդականության հենք և ռանգ:
Մատրիցի ռանգ: Կրոնեկեր-Կապելիի թեորեմը: Թեմա 2` Գծային տարածության
հենք և չափողականություն: Ենթատարածություն: Թեմա 3` Գծային ձևեր, համալուծ տարածություն: Թեմա 4`Երկգծային և քառակուսային ձևեր: Թեմա 5`
Գծային ենթատարածությունների գումար և ուղիղ գումար: Թեմա 6` Գծային տարածությունների իզոմորֆիզմը: Թեմա 7` Գծային արտապատկերումներ և գծային
ձևափոխություններ: Թեմա 8` Գծային ձևափոխության բնութագրիչ բազմանդամ:
Սեփական վեկտոր, սեփական արժեք:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0104/B03 Բարձրագույն հանրահաշիվ -3 (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել էվկլիդյան
տարածություններին, խմբերի տեսության տարրերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա օրթոգոնալացնել տրված գծայնորեն անկախ հաջորդականությունը, կառուցել տրված վերջավոր չափանի Էվկլիդյան տարածության օրթոգոնալ և օրթոնորմալ հենքերը,
2. կկարողանա տարբերել խմբի, աբելյան խմբի, կիսախմբի և քվազիխմբի
գաղափարները, կկարողանա ներկայացնել խումբը տեղադրություններով,
3. կկարողանա կառուցել քանորդ-խմբեր,
4. կկարողանա ապացուցել հոմոմորֆիզմների և իզոմորֆիզմների թեորեմները խմբերի համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ինվարիանտ և արմատային ենթատարածություններ: ՀամիլտոնՔելիի թեորեմը: Թեմա 2` Ժորդանյան մատրիցների հիմնական թեորեմը: Թեմա
3` Էվկլիդյան տարածություններ: Օրթոգոնալ և օրթոնորմավորված հենքեր: Ենթատարածության օրթոգոնալ լրացում: Թեմա 4` Էվկլիդյան տարածությունների
իզոմորֆիզմը: Թեմա 5` Խմբի, կիսախմբի, քվազիխմբի գաղափարները: Աբելյան
խմբեր: Ենթախումբ, կիսախմբի հակադարձելի տարրերի խումբը: Թեմա 6`
Խմբերի իզոմորֆիզմը, Քելիի թեորեմը: Թեմա 7` Խմբի տարրի աստիճան և տարրի կարգ: Միածին (ցիկլային) խմբեր: Թեմա 8` Լագրանժի թեորեմը: A4 խումբը
չունի 6-կարգի ենթախումբ: Թեմա 9` Ինվարիանտ (նորմալ) ենթախմբեր և
քանորդ-խմբեր: Թեմա 10` Խմբերի հոմոմորֆիզմը, հոմոմորֆիզմների և իզոմորֆիզմների թեորեմները: Խմբերի ավտոմորֆիզմներ: Թեմա 11` Խմբերի ուղիղ
արտադրայլ: Թեմա 12` Խմբի ազդեցությունը բազմության վրա, Սիլովի թեորեմները: Կոշիի թեորեմը, վերջավոր p-խմբի կենտրոնը:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0104/B04. Բարձրագույն հանրահաշիվ -4 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից
հանրահաշվի տարրերին` օղակի, դաշտի և բուլյան հանրահաշվի
գաղափարներին և դրանց հետ կապված խնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա տարբերել օղակի և դաշտի գաղափարները,
2. կկարողանա կառուցել քանորդ-օղակներ,
3. կկարողանա
ապացուցել հոմոմորֆիզմների և իզոմորֆիզմների
թեորեմները օղակներում,
4. կհասկանա կավարի և բուլյան հանրահաշվի գաղափարները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Օղակներ և դաշտեր: Թեմա 2` Վերջավոր դաշտեր: Թեմա 3` Ենթաօղակի, իդեալի և քանորդ օղակի գաղափարները: Թեմա 4` Օղակային հոմոմորֆիզմներ և իզոմորֆիզմներ: Թեմա 5` Էվկլիդյան և գլխավոր իդեալներով օղակներ: Թեմա 6` Մասնակի կարգավորված բազմություններ: Թեմա 7` Կավարներ և
Բուլյան հանրահաշիվներ:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0104/B05. Վերլուծական երկրաչափություն - 1 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ուղղի, 2-րդ կարգի
կորերի և դրանց հավասարումների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա հաշվել տրված վեկտորների սկալյար, վեկտորական և խառն
արտադրյալները,
2. կլուծի խնդիրներ կապված ուղղի, շրջանագծի, էլիպսի, հիպերբոլի և պարաբոլի հետ,
3. կկարողանա դասակարգել 2-րդ կարգի կորերն ըստ ինվարիանտների:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վեկտորներ, գումարումը և բազմապատկումը թվով: Վեկտորների գծորեն անկախ և կախյալ համակարգեր: Վեկտորների սկալյար, վեկտորական և
խառն արտադրյալներ: Թեմա 2` Հարթության և տարածության կոորդինատային
համակարգեր, նրանց ձևափոխության բանաձևերը: Ուղղի հավասարումը հարթության վրա: Թեմա 3` Էլիպս, հիպերբոլ, պարաբոլ, նրանց հավասարումները,
ֆոկալ և դիրեկտորյալ հատկությունները: Թեմա 4` Հանրահաշվական կոր, 2-րդ
կարգի կորի բերված հավասարումները և դասակարգումը: 2-րդ կարգի կորի
շոշափող, կենտրոն, տրամագիծ: 2-րդ կարգի կորի համալուծ ուղղություններ,
համալուծ տրամագծեր, գլխավոր ուղղություններ: 2-րդ կարգի կորի օրթոգոնալ
ինվարիանտները, կորի բերված հավասարման գործակիցների որոշումն օրթոգոնալ ինվարիանտների և կիսաինվարիանտնի միջոցով:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0104/B06. Վերլուծական երկրաչափություն- 2 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տարածության մեջ ուղղի,
հարթության, 2-րդ կարգի մակերևույթների և դրանց հավասարումների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հաշվել երկու ուղիղների, երկու հարթությունների, ուղղի և
հարթության, կազմած անկյունը, կետի հեռավորությունը հարթությունից,
2. կկարողանա բերել 2-րդ կարգի մակերևույթի ընդհանուր հավասարումը
կանոնական տեսքի և հաշվել մակերևույթի օրթոգոնալ ինվարիանտները:

– 68 –

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ուղղի և հարթության հավասարումները տարածության մեջ,
ուղիղների և հարթությունների երկրաչափությունը: Թեմա 2` 2-րդ կարգի մակերևույթի ընդհանուր հավասարման բերումը կանոնական տեսքի: Միախոռոչ
հիպերբոլոիդի և հիպերբոլական պարաբոլոիդի ուղղագիծ ծնիչները: Թեմա 3`
Մակերևույթների տեսակի և բերված հավասարման գործակիցների որոշումն
ինվարիանտների և կիսաինվարիանտների միջոցով: Թեմա 4` Մակերևույթի շոշափող հարթություն, նրա հավասարումը: Մակերևույթի կենտրոնները, տրամագծային հարթությունները, գլխավոր ուղղությունները, գլխավոր առանցքները:
Թեմա 5` Տեղաշարժեր, նմանության ձևափոխություններ, աֆինական ձևափոխություններ: Երկրորդ կարգի մակերևույթների և կորերի մետրիկական և աֆինական դասակարգումը:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0103/B01. Դիֆերենցիալ հավասարումներ 1 (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (32 ժ. դասախոսություն, 32 ժամ գործնական պարապմունք),
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել բացահայտորեն լուծվող առաջին կարգի դիֆերենցիալ հավասարումների տիպերին, դիֆերենցիալ
հավասարման լուծման գոյության և միակության հարցերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա առաջին կարգի դիֆերենցիալ հավասարումների ինտեգրման
պարզագույն մեթոդները,
2. ծանոթ կլինի դիֆերենցիալ հավասարումների նորմալ համակարգերի
համար Կոշիի խնդրի լուծման գոյության և միակության հարցերին, ինչպես նաև դիֆերենցիալ հավասարման լուծմանը բերվող երկրաչափական և ֆիզիկական որոշ խնդիրներին,
3. կտիրապետի փոփոխական գործակիցներով բարձր կարգի գծային դիֆերենցիալ հավասարումների և գծային համակարգերի տեսությանը:
Բովանդակությունը.

Թեմա 1` Դիֆերենցիալ հավասարում, դրա լուծումը, ինտեգրալ կորը և երկրաչափական մեկնաբանությունը: Թեմա 2` Բացահայտորեն լուծվող առաջին
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կարգի դիֆերենցիալ հավասարումներ: Թեմա 3` Թեորեմներ Կոշիի խնդրի լուծման գոյության և միակության վերաբերյալ: Թեմա 4` Բարձր կարգի գծային համասեռ դիֆերենցիալ հավասարման և գծային համասեռ համակարգի լուծումների Վրոնսկիի որոշիչը: Թեմա 5` Հաստատունների վարիացիայի մեթոդը բարձր կարգի գծային դիֆերենցիալ հավասարումների և գծային համակարգերի
համար:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0103/B02. Դիֆերենցիալ հավասարումներ 2 (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (32 ժ. դասախոսություն, 32 ժամ գործնական պարապմունք),
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել բացահայտորեն լուծվող բարձր կարգի դիֆերենցիալ հավասարումների և դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգերի տիպերին, Կոշիի խնդրի լուծման պարամետրերից
կախվածությանն առնչվող հարցերին, ավտոնոմ համակարգերի տեսությանը և
մասնակի ածանցյալներով առաջին կարգի գծային դիֆերենցիալ հավասարումների տեսությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կարգի իջեցում թույլ տվող հավասարումների տիպերը և ավտոնոմ համակարգերի լուծումների հատկությունները,
2. կտիրապետի հաստատուն գործակիցներով բարձր կարգի գծային դիֆերենցիալ հավասարումների և մասնակի ածանցյալներով առաջին կարգի
գծային դիֆերենցիալ հավասարումների տեսություններին,
3. ծանոթ կլինի պարամետրերից և սկզբնական պայմաններից Կոշիի
խնդրի լուծման կախվածությանն առնչվող հարցերին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հաստատուն գործակիցներով բարձր կարգի գծային դիֆերենցիալ
հավասարումներ: Թեմա 2` Հաստատուն գործակիցներով գծային դիֆերենցիալ
հավասարումների համակարգեր: Թեմա 3` Կոշիի խնդրի լուծման կախվածությունը պարամետրերից և սկզբնական պայմաններից: Թեմա 4` Ավտոնոմ համակարգեր: Թեմա 5` Մասնակի ածանցյալներով առաջին կարգի գծային դիֆերենցիալ հավասարումներ:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0309/B01. Արդի ծրագրավորման լեզուներ-1 ( 5 կրեդիտ )
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ալգորիթմական մտածելակերպ, հասկանալ համակարգչի աշխատանքի սկզբունքները, ծանոթանալ
համակարգչում տվյալների ներկայացման, ներածման, մշակման և պահպանման ձևերին ու մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ԷՀՄ-ում ինֆորմացիայի ներկայացման ձևերը,
2. կիմանա ԷՀՄ-ների աշխատանքի սկզբունքները,
3. կկարողանա կազմել խնդիրների լուծման ալգորիթմներ և պարզագույն
ծրագրեր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Թվերի ներկայացման համակարգեր: Թվաբանական գործողություններ տարբեր համակարգերում: Անցում մի համակարգից մյուսին: Թեմա 2`
Ալգորիթմներ: Ալգորիթմի հատկությունները և ներկայացման ձևերը: Թեմա 3`
Ծրագրավորման C++ լեզու: Այբուբենը, փոփոխականներ, տիպեր: Թեմա 4` Պարզագույն ղեկավարող կառուցվածքներ C++ լեզվում: Թեմա 5` Դասեր և տվյալների
աբստրակտ տիպեր: Թեմա 6` Կոնստրուկտորներ և դեստրուկտորներ, նրանց
տեսակները::
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում
է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0309/B02. Արդի ծրագրավորման լեզուներ-2 ( 3 կրեդիտ )
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2ժամ գործնական պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել C++ լեզվով պարզագույն
ծրագրեր գրելու և նախագծեր կազմելու հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա համակարգչով խնդիրների լուծման առանձնահատկությունները,
2. կկարողանա օգտագործել C++ լեզվի հրամանները, օգտվել համակարգի
գրադարաններում առկա մի շարք պատրաստի ֆունկցիաներից,
3. կկարողանա կազմել և ճշգրտել պարզագույն ծրագրեր C++ լեզվով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆունկցիաներ: Ֆունկցիայի նախատիպ: Ֆունկցիայի հայտարարում,
իրականացում և կանչ: Թեմա 2` Ռեկուրսիվ ֆունկցիաներ, ֆունկցիայի պարամետրեր, inline ֆունկցիաներ: Ֆունկցիաների վերաբեռնում: Թեմա 3` Միաչափ և
երկչափ զանգվածներ: Զանգվածների փոխանցումը ֆունկցիաներին: Թեմա 4-`
Ցուցիչներ: Նրանց սկզբնարժեքավորումը: Գործողություններ ցուցիչների հետ:
Թեմա 5` Գործողությունների վերաբեռնում: Թեմա 6` Վիրտուալ ֆունկցիաներ,
պոլիմորֆիզմ, ժառանգում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0104/B07. Տոպոլոգիա (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տոպոլոգիայի
հիմնական հասկացությունների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կյուրացնի անընդհատ արտապատկերման, զուգամետ հաջորդականության և այլ տոպոլոգիական գաղափարներ և թեորեմներ, որպես համապատասխան դասական գաղափարների և թեորեմների ընդհանրացումներ:
2. կկարողանա ազատ կողմնորոշվել այլ ընդհանուր դասընթացներում
տոպոլոգիական հասկացությունների հանդիպելիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մետրիկական տարածություն: Անընդհատ, հավասարաչափ և
իզոմետրիկ արտապատկերումներ: Թեմա 2՝ Տոպոլոգիական տարածություն:
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Բազմության ներքնամաս, փակույթ, եզր: Կուրատովսկու թեորեմը: Կատարյալ
բազմություն: Թեմա 3՝ Բազա, նախաբազա: Տոպոլոգիայի տրման եղանակները
բազայի և նախաբազայի միջոցով: Հաշվելիության աքսիոմները: Սեպարաբել
տարածություններ: Թեմա 4՝ Անջատելիության աքսիոմները: Զուգամետ հաջորդականություն: Հաուսդորֆյան, ռեգուլյար, նորմալ տարածություններ: Թեմա 5`
Անընդհատ արտապատկերումներ, հոմեոմորֆիզմ:Տոպոլոգիական ինվարիանտ:
Թեմա 6` Տոպոլոգիական տարածությունների տոպոլոգիական արտադրյալ: Քանորդ տարածություն: Թեմա 7` Կոմպակտ տարածություն: Լոկալ կոմպակտություն: Թեմա 8` Կապակցված տարածություն: Լոկալ կապակցվածություն: Կապակցվածության կոմպոնենտ: Թեմա 9` Տոպոլոգիական բազմաձևություններ,
եզրով բազմաձևություններ: Բազմաձևության Էյլերի բնութագրիչը: Կողմնորոշելի և անկողմնորոշելի երկչափ բազմաձևություններ: Երկչափ բազմաձևությունների տոպոլոգիական դասակարգումը: Հոմոտոպ արտապատկերումներ, հոմոտոպիական տիպ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0104/B08. Դիֆերենցիալ երկրաչափություն (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կորերի և մակերևույթների տրման տարբեր եղանակների հետ, սահմանել շոշափող ուղիղը և
շոշափող հարթությունը, կորի կորությունը, ոլորումը, նորմալը և բինորմալը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա հաշվել կորի կորությունը, ոլորումը, աղեղի երկարությունը,
գրել շոշափողի և հպման հարթության հավասարումները,
2. կիմանա մակերևույթի անալիտիկ տրման տարբեր եղանակները, շոշափող հարթության հավասարումը, I և II քառակուսային ձևերը,
3. կկարողանա հաշվել մակերևույթի մակերեսը, մակերևույթի վրա գտնվող
կորի կորությունը, գեոդեզիկ, մակերևույթի գլխավոր, միջին և գաուսյան
կորությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տարրական, պարզ և ընդհանուր կորեր, նրանց երկրաչափությունը: Թեմա 2` Կորի կորություն և ոլորում: Ֆրենեի եռանիստ: Թեմա 3` Տարրական,
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պարզ և ընդհանուր մակերևույթներ, նրանց երկրաչափությունը: Թեմա 4`
Մակերևոույթի քառակուսային ձևերը, նրանց կիրառութունները և երկրաչափական մեկնաբանությունները: Թեմա 5` Մակերևույթի կորերի կորության: Մակերևույթի լրիվ և միջին կորություն: Թեմա 6` Շարժական ռեպեր մակերևույթի վրա:
Մակերևույթի դերիվացիոն բանաձևերը: Թեմա 7` Մակերևույթի գեոդեզիկ կորություն, գեոդեզիկ գիծ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0101/B01. Իրական անալիզ (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Լեբեգի չափի տեսությունը, ծանոթացնել չափելի ֆունկցիաների հետ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա չափի շարունակման Լեբեգի ընդհանուր տեսությունը, չափելի
ֆունկցիաների կառուցվածքը,
2. կհասկանա չափի և չափելիության գաղափարները,
3. կկարողանա պարզել բազմությունների ու ֆունկցիաների չափելիությունը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բազմություններ. հաշվելի և կոնտինում հզորություն, առանցքի
վրա բաց և փակ բազմությունների կառուցվածքը։Թեմա 2` Բազմությունների դասեր։ Թեմա 3` Լեբեգի չափի ընդհանուր տեսությունը։ Թեմա 4` Չափելի ֆունկցիաներ։ Թեմա 5` Համարյա ամենուրեք և ըստ չափի զուգամիտություն։ Թեմա 6`
Լուզինի թեորեմը։ Թեմա 7` Լեբեգի ինտեգրալ։ Թեմա 8`

L p , 1  p   տարա-

ծությունների հատկությունները։ Թեմա 9` Մոնոտոն ֆունկցիայի դիֆերենցելիությունը։ Թեմա 10` Բացարձակ անընդհատ ֆունկցիաներ։ Թեմա 11` Լեբեգի
անորոշ ինտեգրալ։ Թեմա 12` Օրթոգոնալ համակարգեր, Ֆուրիեի շարք, Ֆուրիեի
ձևափոխություն։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
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քանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0104/B09. Մաթեմատիկական տրամաբանություն և դիսկրետ մաթեմատիկա
(2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ
մաթեմատիկական տրամաբանության և դիսկրետ մաթեմատիկայի ժամանակակից արդյունքների և մեթոդների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա պարզեցնել ասույթների և պրեդիկատների տեսության բանաձևերը և որոշել դրանց ճշմարտացիությունը կամ հանրիմաստ լինելը,
2. կհասկանա Պոնտրյագին-Կուրատովսկու թեորեմը, կոմբինատորիկայի,
Բուլյան ֆունկցիաների, գրաֆների տեսության, ավտոմատների տեսության մեթոդները և նրանց կիրառությունները,
3. կկարողանա կազմել տրամաբանական կապերի աղյուսակները, բուլյան
ֆունկցիաները արտահայտել տրամաբանական կապերի միջոցով,
4. կկարողանա կիրառել ասույթների և պրեդիկատների հաշիվների լրիվության մասին թեորեմները,
5. կիմանա Մալցևի թեորեմը 1-ին կարգի պրեդիկատների հաշվի բանաձևերի կոմպակտության մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տրամաբանական գործողություններ: Թեմա 2` Ճշմարտության աղյուսակներ: Թեմա 3` Տրամաբանական հետևանքներ: Տրամաբանական օրենքներ: Թեմա 4` Բուլյան ֆունկցիաներ: Թեմա 5` Ասույթների հաշիվ, Պոստի թեորեմը: Թեմա 6` Պրեդիկատների հաշվի կառուցվածքը: Թեմա 7` Դեդուկցիայի
թեորեմը պրեդիկատների հաշվում: Թեմա 8` 1-ին կարգի անհակասելի տեսության հանգունակի գոյությունը: Թեմա 9` Պրեդիկատների հաշվի լրիվության մասին Գյոդելի թեորեմը: Թեմա 10` Մալցևի (կոմպակտության) թեորեմը: Թեմա 11`
Հանգունակների համարժեքություն և իզոմորֆիզմ: Թեմա 7` Արտահայտվող
պրեդիկատներ: Թեմա 12` Ոչ ստանդարտ անալիզի տարրեր: Թեմա 13` Գյոդելի
թեորեմը ձևական թվաբանության ոչ լրիվության վերաբերյալ: Թեմա 14`
էյլերյան, համիլտոնյան, հարթ գրաֆներ, Էյլերի բանաձևը: Թեմա 15` Ծառեր:
Թեմա 16` Ավտոմատների տեսության տարրերը: Թեմա 17` Կոդավորումների
տեսության տարրերը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
0103/B03. Ֆունկցիոնալ անալիզ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել և զարգացնել վերացական պատկերացումներ և մտածողություն, ծանոթացնելով նրանց ֆունկցիոնալ
անալիզի ընդհանուր գաղափարներին և մեթոդներին, որոնք անխուսափելիորեն
թափանցել են ժամանակակից մաթեմատիկայի գրեթե բոլոր բնագավառները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա առարկաները համախմբության մեջ ուսումնասիրելու մեթոդի կարևորությունը,
2. կտիրապետի մետրիկայի, նորմի, սկալյար արտադրյալի, ինչպես նաև
մետրիկական, գծային, նորմավորված տարածությունների ընդհանուր
գաղափարներին,
3. կկարողանա հանրահաշվի, անալիտիկ երկրաչափության և դասական
մաթեմատիկական անալիզի մի շարք գաղափարներ և արդյունքներ
վերանայել և ըմբռնել ընդհանուր տեսանկյունից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մետրիկական տարածություններ: Թեմա 2` Գծային (վեկտորական)տարածություններ: Թեմա 3` Նորմավորված գծային տարածություններ:
Թեմա 4` Բազմության կոմպակտության հայտանիշեր նորմավորված տարածություններում: Թեմա 5` Սկալյար արտադրյալով գծային տարածություններ:
Թեմա 6` Վեկտորների օրթոնորմավորված համակարգեր սկալյար արտադրյալով տարածությունում: Թեմա 7` Գծային օպերատորներ նորմավորված տարածություններում: Թեմա 8` Գծային անընդհատ ֆունկցիոնալներ նորմավորված
տարածություններում: Թեմա 9` Լիովին անընդհատ օպերատորներ: Թեմա 10`
Լիովին անընդհատ գծային օպերատորով հավասարումներ: Թեմա 11` Լիովին
անընդհատ գծային օպերատորի սպեկտրը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0101/B03. Կոմպլեքս անալիզ-1 (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության հիմքերը, անցում կատարել մաթեմատիկական
անալիզի գաղափարներից կոմպլեքս անալիզի գաղափարների։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կոմպլեքս թվերի դաշտը և կոմպլեքս ֆունկցիաները,
2. կհասկանա կոմպլեքս դիֆերենցիալ հաշիվը,
3. կտիրապետի կոմպլեքս ինտեգրալի հատկություններին։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կոմպլեքս թվեր և կոմպլեքս տիրույթներ: Թեմա 2` Կոմպլեքս
ֆունկցիաներ: Թեմա 3` Աստիճանային և Լորանի շարքեր: Թեմա 4` Հոլոմորֆ
ֆունկցիաներ: Թեմա 5-6` Կոմպլեքս ինտեգրալ: Թեմա 7` Կոշիի թեորեմը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0101/B04. Կոմպլեքս անալիզ-2 (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել հոլոմորֆ ֆունկցիաների կարևորագույն հատկություններ և ձևավորել դրանք կիրառելու հմտություններ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հոլոմորֆ ֆունկցիաների որակական հատկությունները,
2. կհասկանա աստիճանային շարքերի և հոլոմորֆ ֆունկցիաների կապը,
3. կկարողանա կիրառել մնացքների տեսությունը։
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Հոլոմորֆ ֆունկցիաների և աստիճանային շարքերի կապը:
Թեմա 2`Հոլոմորֆ ֆունկցիաների զրոները: Թեմա 3` Եզակի կետեր: Թեմա 4`
Մնացքների տեսություն։ Թեմա 5` Ամբողջ ֆունկցիաներ: Թեմա 6` Երկրաչափական սկզբունքներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0105/B01. Հավանականությունների տեսություն -1 ( 5 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հավանականային
մտածելակերպը, որը կօգնի ուսանողներին կառուցել հավանականային մոդելներ, որոնք նկարագրում են տվյալ պատահական երևույթը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հավանականային տարածությունների կառուցումը,
2. կկարողանա կիրառել տարբեր տիպի հավանականային մոդելներ,
3. կհասկանա տարբեր տիպի բաշխումների կիրառումը հավանականային
մոդելների կառուցման ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հավանականության աքսիոմատիկ սահմանումը: Թեմա 2` Հավանականության հատկությունները: Թեմա 3`Պատահույթների անկախություն: Անկախ փորձեր: Թեմա 4` Պոլինոմիալ բաշխումներ: Հիպերերկրաչափական և Պուասոնյան բաշխումներ: Թեմա 5` Պատահական մեծություն և բաշխման ֆունկցիա: Թեմա 6` Պատահական մեծությունների թվային բնութագրիչները: Թեմա 7`
Պատահական մեծության բնութագրիչ ֆունկցիա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0105/B02. Հավանականությունների տեսություն -2 ( 5 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել բնութագրիչ
ֆունկցիաների (ֆուրյեյի ձևափոխություններ) ապարատի կիրառումը հավանականությունների տեսության մեջ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
2. կիմանա ամենապարզ պատահական պրոցեսները,
3. կկարողանա կիրառել սահմանային թեորեմների գաղափարը,
4. կհասկանա բնութագրիչ ֆունկցիայի օգտագործման գաղափարը:
Բովանդակաությունը.
Թեմա1` Պատահական մեծության բնութագրիչ ֆունկցիա: Թեմա 2` Պատահական մեծությունների հաջորդականության զուգամիտության տեսակները:
Թեմա 3` Չեբիշևի անհավասարություններ: Թեմա 4` Մեծ թվերի օրենքը:
Թեմա 5` Կենտրոնական սահմանային թեորեմներ: Թեմա 6` Մարկովյան շղթաների հիմնական գաղափարը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0108 /B25. Տեսական մեխանիկա (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել տարբեր համակարգերում նյութական կետի և բացարձակ պինդ մարմնի մեխանիկական շարժման,
արագության և արագացման նկարագրման եղանակների, ինչպես նաև մեխանիկական համակարգի վրա ազդող ուժերի հավասարակշռության վերաբերյալ
պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կետի և բացարձակ պինդ մարմնի կինեմատիկան, մեխանիկական համակարգի ստատիկան,
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2. կկարողանա կատարել նյութական կետի, բացարձակ պինդ մարմնի և
նրանց բարդ շարժման կինեմատիկայի, ինչպես նաև համակարգերի հավասարակշռության վերաբերյալ տեսական և կիրառական ուսումնասիրություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Կետի հետագիծը և շարժման հավասարումները: Թեմա 2` Կետի արագությունը: Թեմա 3` Կետի արագացումը: Թեմա 4` Բացարձակ պինդ մարմնի
կինեմատիկա: Թեմա 5` Կետի բարդ շարժում: Թեմա 6` Պինդ մարմնի բարդ
շարժումը: Թեմա 7` Ստատիկայի աքսիոմները և կամայական ուժահամակարգի
ուսումնասիրությունը:Թեմա 8`Ծանրության կենտրոն և զանգվածների կենտրոն:
Թեմա 9` Նյութական կետի շարժման դիֆերենցիալ հավասարումները և դինամիկայի խնդիրները: Թեմա 10` Կետի դինամիկայի հիմնական թեորեմները:
Թեմա 11` Կետի ուղղագիծ և կորագիծ շարժումներ, տիեզերական ձգողական
դաշտում կետի շարժումը: Թեմա 12` Կետի տատանողական շարժումը:
Թեմա 13` Ոչ ազատ նյութական կետի շարժումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է

1306/B01. Հոգեբանություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 32 ժամ դասախոսություն
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մարդու հոգեկան երևույթների առանցքային օրինաչափություններին և մեխանիզմներին, ինչպես
նաև նպաստել իրենց ապագա մասնագիտական իրացման մեջ հոգեբանական
գիտելիքի կիրառմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հոգեբանության ընդհանուր դրույթները, հոգեկան գործընթացների և վիճակների առանձնահատկությունները և ձևավորման հիմնական
օրինաչափությունները,
2. Կկարողանա կիրառել հոգեբանական իմացությունը մասնագիտական
մանկավարժական գործունեության մեջ, ինչպես նաև հասարակական
կյանքում:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Հոգեբանության առարկան, խնդիրները, ոլորտները: Հասկացություն
հոգեկանի մասին: Հոգեկանի կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Թեմա 2` Պերցեպտիվ պրոցեսների հոգեբանություն: Թեմա 3` Կոգնիտիվ պրոցեսների հոգեբանություն: Թեմա 4` Անձ, անհատ, անհատականություն հասկացությունները հոգեբանության մեջ: Խառնվածք, բնավորություն, ընդունակություներ: Թեմա 5`
Սոցիալական խմբեր: Առաջնորդություն: Շփում, հաղորդակցում: Թեմա 6` Մանկավարժական և տարիքային հոգեբանության առարկան և խնդիրները: Տարիքային պարբերացում և ճգնաժամեր: Կրթության և դաստիարակության հոգեբանական առանձնահատկությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում
է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է
1405/B01. Մանկավարժություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել մանկավարժություն
գիտության ժամանակակից հիմնախնդիրները, նրա զարգացումը, ցույց տալ
մանկավարժություն գիտության տեղն ու դերը մարդուն ուսումնասիրող գիտությունների շարքում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մանկավարժության ժամանակակից տեսությունները, մանկավարժության ուսումնասիրության օբյեկտն ու առարկան, հիմնական
հասկացությունները,
2. ՀՀ կրթության համակարգի կառուցվածքը և արդի բարեփոխումները`
միջազգային կրթական չափանիշներին համապատասխանեցնելու նպատակով, ուսուցման նոր տեսակները, ուսուցման կազմակերպման նոր
ձևերն ու մեթոդները,
3. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում` նախ
մանկավարժական պրակտիկայում, ապա աշխատանքային գործունեության ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մանկավարժության ընդհանուր հիմունքներ: Թեմա 2` Մանկավարժական մտքի պատմական զարգացումը /հին շրջանից մինչև մեր օրերը/: Հայ
կրթական գործը սփյուռքում: Թեմա 3` Դաստիարակության հիմունքներ. անձի
ձևավորումը, գործոնները, զարգացումն ու դաստիարակությունը: Թեմա 4` Դիդակտիկայի հիմունքներ: Գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների
ստուգումն ու գնահատումը: Թեմա 5` Կրթության կառավարում: ՀՀ կրթության
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համակարգը: Ազգային դպրոցի գործունեությունը, հայ ուսուցչի առաքելությունը,
մշակութային արժեքների պահպանումն ու դերը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում
է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է

0106/B01. Վարիացիոն հաշիվ (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել վարիացիոն հաշվի և
օպտիմալ կառավարման տեսության հիմնական հասկացությունները և խնդիրների լուծման հիմնական եղանակները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի վարիացիոն հաշվի և օպտիմալ կառավարման հիմունքներին,
2. կկարողանա կազմել էքստրեմալ խնդիրներ և լուծել դրանք վարիացիոն
հաշվի կամ օպտիմալ կառավարման տեսության հիմնական մեթոդներով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վարիացիոն հաշվի հիմնական խնդիրները: Թեմա 2` Լոկալ լուծումների անհրաժեշտ պայմանները վարիացիոն հաշվի պարզագույն և ընդհանրացված խնդիրներում: Թեմա 3` Վարիացիոն հաշվի Բոլցի, իզոպերիմետրիկ խնդիրները և լոկալ լուծումների անհրաժեշտ պայմանները: Թեմա 4` Վարիացիոն հաշվի պայմանական էքստրեմումի խնդիրները և լուծումների անհրաժեշտ պայմանները: Թեմա 5` Օպտիմալ կառավարման խնդիրների դրվածքն
ու դասակարգումը: Թեմա 6` Կառավարման օպտիմալության անհրաժեշտ պայմանները Բոլցի, Լագրանժի, Մայերի, արագագործության խնդիրներում: Թեմա
7` Մաքսիմումի սկզբունքի եզրային խնդիրները: Թեմա 8` Մաքսիմումի սկզբունքը օպտիմալ կառավարման Լագրանժի ուռուցիկ խնդիրներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0103/B05. Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ -1 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել երկրորդ կարգի մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումներին բերվող որոշ խնդիրների հետ, որոնք առաջանում են ֆիզիկայի և մեխանիկայի տարբեր ոլորտներում, ինչպես նաև առաջարկել այդ խնդիրների լուծման տարբեր մեթոդներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա երկրորդ կարգի մասնակի ածանցյալներով հավասարումները բերել կանոնական տեսքի,
2. կիմանա ինչպես լուծել Կոշիի խնդիրներ հիպերբոլական տիպի հավասարումների համար,
3. ծանոթ կլինի մասնակի ածանցյալներով որոշ դիֆերենցիալ հավասարումների համար եզրային խնդիրներին, որոնք լայն կիրառություններ
ունեն մեխանիկայում և ֆիզիկայում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆիզիկայի խնդիրներ, որոնք բերվում են մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումների: Թեմա 2` Երկրորդ կարգի մասնական ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների դասակարգումը: Թեմա 3` Մաթեմատիկական ֆիզիկայի խնդիրների կոռեկտությունը: Ադամարի օրինակը: Թեմա 4`
Կոշիի խնդրի լուծման գոյությունը և միակությունը ալիքային հավասարման
համար: Թեմա 5` Ֆուրյեի մեթոդը լարի տատանման հավասարման համար:
Թեմա 6` Գուրսայի խնդրի լուծման գոյությունը և միակությունը: Թեմա 7`
Հարմոնիկ ֆունկցիաների ինտեգրալ ներկայացումը և հատկությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է :

0103/B06. Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ-2 (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ջերմային պրոցեսներին (ստացիոնար և ոչ-ստացիոնար), որոնք բերվում են մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներին, ինչպես նաև առաջարկել դրանց հետ կապված խնդիրների լուծման տարբեր ժամանակակից մեթոդներ:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա լուծել տարբեր տիպի եզրային խնդիրներ Լապլասի հավասարման համար (Դիրիխլեի և Նեյմանի), ինչպես նաև լուծել մասնակի
ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների համար եզրային խնդիրներ Ֆուրյեի մեթոդով,
2. կկարողանա կողմնորոշվել ջերմային և դիֆուզիոն պրոցեսներին վերաբերվող հարցերում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիրիխլեի և Նեյմանի ներքին խնդիրների լուծման միակությունը:
Թեմա 2` Արտաքին խնդիրներ, նրանց լուծման միակությունը: Թեմա 3` Դիրիխլեի խնդիրը շրջանի համար, Պուասոնի բանաձը: Թեմա 4` Գրինի ֆունկցիան
Լապլասի օպերատորի համար և նրա հատկությունները: Թեմա 5` Ծավալային և
լոգարիթմական պոտենցիալներ: Թեմա 6` Պարզ և կրկնակի շերտի պոտենցիալների հիմնական հատկությունները: Թեմա 7` Խառը և Կոշիի խնդիրների լուծումների գոյությունը և միակությունը ջերմահաղորդականության հավասարման
համար:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4,
3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0106/B02. Հաշվման մեթոդներ (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 3 ժամ գործնական պարապմունք
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել թվային ինտեգրման
բազմանդամային ինտերպոլիացիայի հիմնական գիտելիքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա տեսական և պրակտիկ խնդիրներ լուծել օգտագործելով`
1. բազմանդամային ինտերպոլացիոն բանաձևերը,
2. քառակուսեցման բանաձևերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ինտերպոլացիոն բազմանդամներ, ինտերպոլիացիոն պրոցեսի
զուգամիտությունը, սխալի մինիմիզացիան, պատիկ հանգույցներով ինտերպոլիացիա: Թեմա 2` Լավագույն մոտարկում նորմավորված տարածություններում,
հավասարաչափ լավագույն մոտարկում: Թեմա 3` Ինտերպոլիացիոն քառակուսեցման բանաձևեր, սեղանների, Սիմպսոնի, Գաուսի քառակուսեցման բանա-
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ձևերը: Թեմա 4` Գծային հանրահաշվական հավասարումների լուծման մոտավոր մեթոդներ (պարզ իտերացիայի, Զեյդելի, օպտիմալ արտաքսման ըստ կոորդինատների և արագ վայրէջքի մեթոդները): Թեմա 5` Ոչ գծային հավասարումների լուծման Նյուտոնի և լարերի մեթոդները: Թեմա. 6` Դիֆերենցիալ հավասարումների մոտավոր լուծման Էյլերի, Ռունգե-Կուտի և տարբերակային մեթոդները: Թեմա 7` Եզրային խնդիրների լուծման Ռիտցի և Գալյորկինի մեթոդները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0408/B12. Ֆիզիկա (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք,
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է Գալիլեյի և Էյնշտեյնի հարաբերականության սկզբունքների շրջանակներում ուսանողին ծանոթացնել մեխանիկայի և էլեկտրադինամիկայի հիմնական օրենքների, հավասարումների և կարևորագույն կիրառական խնդիրների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մեխանիկայի և դասական էլեկտրադինամիկայի հիմնական
երևույթները, օրենքները, հավասարումները,
2. կհասկանա այդ երևույթների, փորձերի, օրենքների կապը,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել գործնական
նշանակություն ունեցող խնդիրներ լուծելու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ամենափոքր գործողության սկզբունքը, Լագրանժի հավասարումները: Թեմա 2. Շարժման ինտեգրալներ, էներգիայի իմպուլսի և իմպուլսի մոմենտի պահպանման օրենքները: Թեմա 3. Մեխանիկական շարժման ինտեգրումը:
Թեմա 4. Հարաբերականության հատուկ տեսության հիմունքները: Թեմա 5. Լիցքակիր մասնիկների շարժումը էլեկտրամագնիսական դաշտում: Թեմա 6. Էլեկտրամագնիսական դաշտի հավասարումները: Թեմա 7. Հաստատուն էլեկտրական դաշտ: Թեմա 8. Հաստատուն մագնիսական դաշտ: Թեմա 9. Էլեկտրամագնիսական ալիքներ: Թեմա 10. Էլեկտրամագնիսական ալիքների ինտերֆերենցիա
և դիֆրակցիա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0105/B03. Մաթեմատիկական վիճակագրություն ( 4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ գործնական պարապմունք
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ մաթեմատիկական վիճակագրության հիմնական գազափարները և մեթոդները և սովորեցնել օգտագործել
այդ մեթոդները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մաթեմատիկական վիճակագրության հիմնական գաղափարները և համապատասխան թեորեմների ապացույցները,
2. կկարողանա օգտագործել մաթ.վիճակագրության մեթոդները տեսական և
կիրառական խնդիրներ լուծելու համար,
3. կհասկանա մաթ.վիճակագրության մեթոդների տրամաբանությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ընտրանքային մեթոդ` ընտրանքային բաշխում և բաշխման
ֆունկցիա, հիստոգրամ և պոլիգոն, ընտրանքային բնութագրիչները: Թեմա 2`
Որոշ պարամետրական բաշխումների դասեր: Թեմա 3` Կետային գնահատականներ: Թեմա 4` Միջակայքային գնահատականներ, վստահության միջակայքեր, նորմալ բաշխման պարամետրերի վստահության միջակայքեր: Թեմա 5`
Վիճակագրական վարկածների ստուգում` ընդհանուր գաղափարներ և սահմանումներ, Նոյման-Պիրսոնի հայտանիշ, համաձայնության և համասեռության
հայտանիշներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում
է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է

0102/B05. Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդներ (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մաթեմատիկայի
դասավանդման ավանդական և ժամանակակից մեթոդների, դիդակտիկական
սկզբունքների, գիտական մեթոդների, մաթեմատիկայի դասի կառուցվածքի
մասին մասնագիտական պատկերացումներ, դասը վարելու ունակություններ ու
հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ՄԴՄ-ի ուսուցման մեթոդները, սկզբունքներն ու մաթեմատիկայի գիտական մեթոդները,
2. կիմանա մաթեմատիկայի դասի կառուցվածքը, փուլերն ու տիպերը,
3. կկարողանա վարել մաթեմատիկայի դասը և կատարել վարած կամ լսած
դասի մեթոդամանկավարժական վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մաթեմատիկան որպես գիտական բնագավառ և ուսումնական
առարկա: Մաթեմատիկայի դասավանդման նպատակներն ու խնդիրները:
Թեմա 2` ՄԴՄ-ն որպես գիտական բնագավառ և ուսումնական առարկա: ՄԴՄ-ի
մեթոդաբանական հիմունքները: ՄԴՄ-ի երեք հիմնահարցերը և երեք բաժինները: Թեմա 3` Մաթեմատիկայի դիդակտիկական սկզբւնքները: Թեմա 4` Մաթեմատիկայի ուսումնասիրման գիտական մեթոդները: Թեմա 5` Մաթեմատիկայի ուսումնամեթոդական փաթեթ՝ կրթակարգ, չափորոշիչ, ծրագիր, դասագիրք,
մեթոդական ձեռնարկ: Թեմա 6` Մաթեմատիկայի դասը, դրա կառուցվածքը,
տիպերը և փուլերը: Թեմա 7` Մաթեմատիկայի դասընթացի ապացուցման
մեթոդները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում
է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է :

0104/B10. Թվերի տեսություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 10 ժամ դասախոսություն (4 շաբաթ)
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական թվային
համակարգերի կառուցման եղանակներին: Հիմնավորել թվային համակարգերի
ընդլայնումները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բնական թվերի ոչ ֆորմալ աքսիոմատիկ տեսությունը (Պեանոյի
աքսիոմներ),
2. կիմանա ամբողջ թվերի ոչ ֆորմալ աքսիոմատիկ տեսությունը,
3. կիմանա ռացիոնալ թվերի ոչ ֆորմալ աքսիոմատիկ տեսությունը,
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4. կիմանա իրական թվերի ոչ ֆորմալ աքսիոմատիկ տեսությունը,
5. կկարողանա առանձնացնել թվային համակարգերի այն պարզագույն
հատկությունները, որոնցից բխում են այդ համակարգերի մնացած բոլոր
հատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆորմալ և ոչ ֆորմալ աքսիոմային տեսություններ: Թեմա 2` Բնական թվերի ոչ ֆորմալ աքսիոմային տեսություն: Պեանոյի աքսիոմներ: Ինդուկցիայի աքսիոմը ոչ ֆորմալ և ֆորմալ բնական թվերի տեսությունների մեջ: Թեմա
3` Կարգավորված խմբեր և օղակներ: Թեմա 4` Ամբողջ և ռացիոնալ թվերի ոչ
ֆորմալ աքսիոմային տեսությունները: Թեմա 5` Նորմավորված դաշտեր: Արքիմեդայն և ոչ արքիմեդայն նորմեր: P-ադիկ թվեր: Թեմա 6` Իրական և կոմպլեքս
թվերի ոչ ֆորմալ աքսիոմային տեսությունները: Թեմա 7` Վերջավոր ռանգի գծային հանրահաշիվներ: Ֆրոբենիուսի թեորեմը: Թեմա 8`Թվային համակարգերի
ընդլայնումներ կապված հավասարումների լուծման հետ: Շտեյնիցի և Ռոբինսոնի թեորեմները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում
է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է :

0104/B11. Տարրական մաթեմատիկայի ընտրովի գլուխներ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 10 ժամ դասախոսություն (4 շաբաթ)
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ
Էվկլիդյան, Լոբաչևսկու և պրոյեկտիվ երկրաչափությունների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Էվկլիդյան, Լոբաչևսկու և պրոյեկտիվ երկրաչափությունների կարևորագույն հասկացությունները և թեորեմները,
2. կյուրացնի դպրոցական մաթեմատիկայի կարևորագույն բաժինները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆունկցիայի հետազոտումը: Թեմա 2` Մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդը: Թեմա 3` Իռացիոնալ, մոդուլ պարունակող, պարամետր պարունակող հավասարումներ և անհավասարումներ: Թեմա 4` Կրիտիկական կետեր,
էքստրեմումներ, մեծագույն և փոքրագույն արժեքներ: Թեմա 5` 6-10րդ դասարանների երկրաչափության դասընթացում աքսիոմատիկ մեթոդի կիրառման
առանձնահատկությունները: Թեմա 6` Աքսիոմատիկ համակարգը: Զուգահեռությունը ըստ Լոբաչևսկու: Լոբաչևսկու երկրաչափության անհակասելիությունը:
Պուանկարեի մոդելը: Տարրական երկրաչափությունները Լոբաչևսկու տարածության մակերևույթների վրա: Թեմա 7` Պրոյեկտիվ երկրաչափության աքսիոմ-
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ները, Դեզարգի թեորեմը և հակադարձ թեորեմը, Պասկալի և Բիրանշոնի թեորեմները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում
է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է

2. «Ֆինանսական մաթեմատիկա» մասնագիտություն
0110/B01. Տնտեսագիտության տեսություն-1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք 1-ին
կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ տալ տնտեսագիտության տեսության միկրոտնտեսագիտական հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա սպառողի և արտադրողի վարքի հիմքում ընկած հիմնական
տեսական որոշիչները,
2. կստանա
որոշակի
գիտելիքներ
շուկայի
կառոցվածքի,
հավասարակշռության և արդյունավետության վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Տնտեսագիտության տեսության առարկան և մեթոդը: Թեմա 2՝ Տնտեսական զարգացման ընդհանուր խնդիրները: Թեմա 3՝ Շուկայական տնտեսական համակարգ: Թեմա 4՝ Սպառողական վարքի տեսություն: Թեմա 5՝ Արտադրության տեսություն: Թեմա 6՝Շուկայական հավասարակշռություն և արդյունավետություն: Թեմա 7՝ Արտադրական գործոնների շուկաները: Թեմա 8՝
Շուկայի կառուցվածքը՚ մենաշնորհ, բազմաշնորհ, մենաշնորհային մրցակցություն: Թեմա 9՝ Շուկայական համակարգի անկատարությունները և դրանց
հաղթահարման մեխանիզմները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

– 89 –

0102/B07. Մաթեմատիկական անալիզ-1 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 3 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի ներածական մասը՝ հաջորդականություն, ֆունկցիա, սահման, անընդհատություն,
ածանցյալ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հաջորդականության և ֆունկցիայի սահմանների, անընդհատ
ֆունկցիաների, ածանցյալի հիմնական հատկությունները,
2. կհասկանա մաթեմատիկական անալիզի ներածական մասի հիմնական
գաղափարներն ու սահմանումները,
3. կկարողանա հաշվել հաջորդականության և ֆունկցիայի սահմանները,
պարզել ֆունկցիայի անընդհատությունը, հաշվել ածանցյալներ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բազմություններ, արտապատկերումներ, թվային ֆունկցիա, տարրական ֆունկցիաներ։ Թվային բազմությունների եզրեր։ Թեմա 2` Հաջորդականության սահման, մասնակի սահման, վերին և ստորին սահմաններ։ Թեմա 3`
Ֆունկցիայի սահման, միակողմանի սահմաններ։ Թեմա 4` Անընդհատ ֆունկցիաների հատկությունները, հավասարաչափ անընդհատություն։ Թեմա 5`
Ֆունկցիայի ածանցյալ, դիֆերենցիալ։ Ածանցման կանոնները և բանաձևերը։
Թեմա 6` Դիֆերենցիալ հաշվի հիմնական թեորեմները, Լոպիտալի կանոնը։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0104/B13.
Գծային
(6 կրեդիտ)

հանրահաշիվ

և

վերլուծական

երկրաչափություն-1

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 3 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել վեկտորական հաշվի, ուղղի, հարթության, 2-րդ կարգի կորերի և մակերևույթների հավասարումների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
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1. կկարողանա հաշվել տրված վեկտորների սկալյար, վեկտորական և խառն
արտադրյալները, կետի հեռավորությունը ուղղից, կկարողանա լուծել
խնդիրներ կապված ուղղի, հարթության, շրջանագծի, էլիպսի, հիպերբոլի և
պարաբոլի հավասարումների հետ:
2. կկարողանա լուծել գծային հավասարումների համակարգեր, գործողություններ կատարել մատրիցների, կոմպլեքս թվերի, բազմանդամների հետ,
հաշվել որոշիչներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վեկտորական հաշվի տարրերը: Թեմա 2՝ Ուղղի և հարթության
հավասարումները: Թեմա 3՝ 2-րդ կարգի կորերի և 2-րդ կարգի մակերևույթների
կանոնական հավասարումները: Թեմա 4՝ Գծային հավասարումների համակարգեր, Գաուսի ալգորիթմը: Թեմա 5`Մատրիցներ, գործողություններ դրանց հետ:
Թեմա 6` Տեղադրություններ: Թեմա 7` n-րդ կարգի որոշիչ, հատկությունները:
Թեմա 8՝ Հակադարձելի մատրիցներ: Թեմա 9` Կոմլեքս թվեր: Թեմա 10`
Մնացորդով բաժանում ամբողջ թվերի բազմությունում, կիրառությունները:
Թեմա 11` Մնացորդով բաժանում բազմանդամների բազմությունում, կիրառությունները: Թեմա 12` Չբերվող բազմանդամներ: Թեմա 13` Բազմանդամի
ածանցյալ: Թեմա 14` Հանրահաշվի հիմնական թեորեմի կիրառությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4,
3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/B02. Տնտեսագիտության տեսություն-2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք 2-րդ
կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին տնտեսագիտության
տեսության մակրոտնտեսական վերլուծության հիմնարար սկզբունքներին,
որոնք և հիմք են հանդիսանում երկրի տնտեսական քաղաքականության
մշակման համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մակրոտնտեսական հիմնական ցուցանիշները,
2. մոդելների միջոցով կկարողանա վերլուծել տնտեսական քաղաքականության տիպային սցենարների ընդհանրական հետևանքները:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1՝ Մակրոտնտեսական ցուցանիշների սահմանումները և չափումը, համախառն եկամուտներ: Թեմա 2՝ Տնտեսական տատանումներ, զբաղվածություն և
գործազրկություն: Թեմա 3՝ Ամբողջական պահանջարկ և ամբողջական
առաջարկ: Թեմա 4՝ Փողը և վարկային շուկաները: Թեմա 5՝ Ապրանքային և
ֆինանսական շուկաները, IS-LM մոդելը: Թեմա 6` Ամբողջական առաջարկի
խթանման քաղաքականությունը: Ֆիլիփսի կորեր: Թեմա 7՝ Տեխնիկական առաջընթացը և տնտեսական աճը: Թեմա 8՝ Պետական բյուջեն և պետական պարտքի
կառավարման հիմնախնդիրները: Թեմա 9՝ Մակրոտնտեսական քաղաքականության մոդելների ընտրությունը: Թեմա 10՝ Մակրոտնտեսագիտությունը և միջազգային առևտուրը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0102/B08. Մաթեմատիկական անալիզ-2 (8 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն և 4 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել հետազոտել ֆունկցիան ածանցյալի
միջոցով, ծանոթացնել անորոշ և որոշյալ ինտեգրալներին և նրանց կիրառուn

թյուններին, ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի տարրերը R -ում։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, թե ինչպես են ածանցյալի միջոցով հետազոտում ֆունկցիաները,
ինչպես են հաշվում որոշյալ և անորոշ ինտեգրալները, մաթեմատիկական
n

անալիզի տարրերը R -ում,
2. կհասկանա դիֆերենցելի ֆունկցիաների, ինտեգրալի հատկությունները,
3. կկարողանա հետազոտել ֆունկցիան, հաշվել որոշյալ և անորոշ ինտեգրալներ, ինտեգրալի միջոցով հաշվել կորի երկարություն և պատկերի մակերես։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Բարձր կարգի ածանցյալներ, Թեյլորի բանաձևը։ Թեմա 2՝ Ֆունկցիայի
հետազոտումն ածանցյալի միջոցով, գրաֆիկի կառուցումը։ Թեմա 3՝ Նախնական
ֆունկցիա և անորոշ ինտեգրալ։ Թեմա 4՝ Որոշյալ ինտեգրալ, հատկությունները,
n

կիրառությունները։ Թեմա 5՝ Տոպոլոգիական ներածություն R -ում, հաջորդականություն, սահման։ Թեմա 6՝ Մի քանի փոփոխականի ֆունկցիայի սահմանը և
անընդհատությունը։ Մասնակի ածանցյալ և դիֆերենցիալ:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0104/ B14.Գծային հանրահաշիվ և վերլուծական երկրաչափություն-2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գծային և էվկլիդեսյան տարածությունների, գծայնորեն անկախ և կախյալ համակարգերի, մատրիցի ռանգի, գծային, երկգծային և քառակուսային ձևերի, գծային արտապատկերումների, Ժորդանյան մատրիցների գաղափարների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կկարողանա ընտրել վեկտորների անկախ և կախյալ համակարգեր, հաշվել ռանգ, չափողականություն:
2. կկարողանա որոշել գծային արտապատկերման միջուկը, պատկերը,
մատրիցը, գտնել գծային հավասարումների համակարգի ֆունդամենտալ
լուծումների համակարգ:
3. կկարողանա կառուցել օրթոգոնալ հենք, քառակուսային ձևը բերել
կանոնական տեսքի:
4. կիմանա ձևափոխության բնութագրիչ բազմանդամը հաշվել, գտնել սեփական վեկտորներ և սեփական արժեքներ, կիրառել մատրիցը Ժորդանյան
նորմալ տեսքի բերելու ալգորիթմը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գծային տարածություններ, գծորեն կախյալ և անկախ համակարգեր: Թեմա 2` Գծային տարածության չափողականություն, գծային տարածությունների իզոմորֆիզմ: Թեմա 3՝ Մատրիցի ռանգ: Թեմա 4` Գծային ենթատարածությունների հատում և գումար: Թեմա 5` Գծային արտապատկերում, դրա
միջուկը, պատկերը, մատրիցը: Թեմա 6` Գծային ձևեր, համալուծ տարածություն:
Թեմա 7` Երկգծային և քառակուսային ձևեր: Օրթոգոնալ հենք: Թեմա 8` Իներցիայի օրենքը, Սիլվեստրի հայտանիշը: Թեմա 9` Էվկլիդեսյան և ունիտար տարածություններ: Գրամ-Շմիդտի ալգորիթմը: Օրթոգոնալ և ունիտար մատրիցներ:
Թեմա 10` Գծային ձևափոխության ինվարիանտ ենթատարածություններ, բնութագրիչ բազմանդամ: Թեմա 11` Մատրիցը ժորդանյան նորմալ տեսքի բերելու
ալգորիթմը: Թեմա 12` Խմբի, օղակի և դաշտի գաղափարները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0102/B09. Մաթեմատիկական անալիզ-3 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 3 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել թվային և ֆունկցիոնալ շարքերը,
ծանոթացնել անիսկական և Ստիլտեսի ինտեգրալներին, Ֆուրիեի շարքերին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի, անիսկական և Ստիլտեսի ինտեգրալների, Ֆուրիեի շարքերի հատկությունները,
2. կհասկանա թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի գումարների գաղափարները,
անիսկական ինտեգրալի էությունը,
3. կկարողանա հետազոտել շարքի և անիսկական ինտեգրալի զուգամիտությունը, վերլուծել տարրական ֆունկցիաները Թեյլորի և Ֆուրիեի
շարքերի։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Անիսկական ինտեգրալներ: Թեմա 2՝ Թվային շարքեր։ Թեմա 3՝
Ֆունկցիոնալ շարքեր, աստիճանային շարք, Թեյլորի շարք։ Թեմա 4՝ Ֆունկցիոնալ շարքի գումարի ֆունկցիոնալ հատկությունները։ Թեմա 5՝ Անիսկական
ինտեգրալ։ Թեմա 6՝ Վերջավոր վարիացիայի ֆունկցիաներ, Ստիլտեսի ինտեգրալ։ Թեմա 6՝ Ֆուրիեի շարք, զուգամիտության հայտանիշեր։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4,
3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0105/B06. Դիսկրետ մաթեմատիկա ( 2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
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2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել լուծել խնդիրներ կոմբինատոր մեթոդների և գրաֆների տեսության կիրառությամբ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կոմբինատոր մեթոդների և բանաձևերի կիրառությամբ լուծել
խնդիրներ,
2. կհասկանա կոմբինատորիկայի և գրաֆների տեսության մեթոդները և
նրանց կիրառությունները,
3. կկարողանա առաջարկվող խնդիրները բերել մեկ այլ խնդրի:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կոմբինատորիկայի հիմնական սկզբունքը: Թեմա 2` Նյուտոնի երկանդամային բանաձևը և նրա ընդհանրացումը: Կոմբինատոր նույնությունների ապացուցումը երկանդամային բանաձևի կիրառմամբ: Թեմա 3՝ Կոդավորման եղանակը: Ցանցային խնդիրներ: Թեմա 4՝ Ծնորդ ֆունկցիաներ: Ռեկուրենտ
բանաձևեր: Թեմա 5՝ Կցման և արտաքսման սկզբունքի կիրառություններ: Հետագծերի մեթոդը: Հայելային արտապատկերման սկզբունքը: Թեմա 6՝ Գրաֆի սահմանումը, պարզագույն հատկությունները: Ալգորիթմներ գրաֆերի կիրառմամբ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է
0105/B07. Հավանականությունների տեսություն-1 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հավանականությունների տեսության հիմունքներին, նրա յուրահատկություններին և մեթոդներին` պատահական երևույթների ուսումնասիրման հարցում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հավանականությունների տեսության սկզբնական տեսական
հարցաշարը,
2. կկարողանա լուծել ինչպես տեսական բնույթի, այնպես էլ կիրառական
բնույթի խնդիրներ,
3. կհասկանա ինչպես կիրառել իր գիտելիքները տարբեր
բնագավառներում ծագած հավանականային խնդիրներ լուծելիս:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Հավանականային տարածություն: Հավանականության հատկությունները: Պայմանական հավանականություն, պատահույթների անկախություն: Թեմա 2` Պատահական մեծություն, նրա բաշխման ֆունկցիան: Թեմա 3`
Պատահական վեկտոր, բազմաչափ բաշխման ֆունկցիաներ: Պատահական մեծությունների անկախություն: Թեմա 4` Պատահական մեծության թվային բնութագրիչները: Թեմա 5` Բնութագրիչ ֆունկցիա, նրա հատկությունները: Միակության թեորեմը: Թեմա 6` Թույլ զուգամիտություն: Հելլիի I և II թեորեմները:
Անընդհատության ուղիղ և հակադարձ թեորեմները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4,
3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0109/B02. Համակարգչային ծրագրեր (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ լաբորատոր պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել ուսանողներին օգտվել այնպիսի
համակարգչային ծրագրերից, որոնք անհրաժեշտ են մասնագիտական վերլուծություններ կատարելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տնտեսական ինֆորմացիայի համակարգչային մշակման սկզբունքները,
2. կտիրապետի MS Excel ծրագրին և կիմանա Matlab ծրագրի հիմնական
տարրերը,
3. կկարողանա լուծել կոնկրետ առաջադրանքներ այդ ծրագրերի կիրառմամբ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Տնտեսական ինֆորմացիայի մշակման հիմնական միջոցները MS
Excel–ում. բանաձևեր, թվային շարքեր, մատրիցներ, ստանդարտ ֆունկցիաներ:
Թեմա 2՝ Պահանջարկի և առաջարկի գնառաձգականության հաշվարկում: Թեմա
3՝ Գրաֆիկների և դիագրամների կառուցում: Թեմա 4՝ Սպառողի վարքի վերլուծություն: Թեմա 5՝ Ապրանքի առաջարկի և պահանջարկի կորերի կառուցումը:
Թեմա 6՝ Պարամետրի ընտրություն (Goal Seek), լուծման որոնում (Solver): Թեմա
7՝ Տվյալների բազաների հետ աշխատանքի միջոցները MS Excel –ում: Թեմա 8՝
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Matlab ծրագրի հիմնական տարրերը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք համակարգչով: Գնահատման
քայլը 0,5 միավոր է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք համակարգչով: Գնահատման
քայլը 0,5 միավոր է:
0110/B06. Ապահովագրական գործ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
գնահատումով դասընթաց

3-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ապահովագրական գործի հիմունքներին, ապահովագրության ռիսկերի կառավարման մեթոդաբանությանը, ապահովագրության գործնական հիմնախնդիրներին և արտասահմանյան ու հայաստանյան ապահովագրական ընկերությունների գործունեությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիքներ ՀՀ ապահովագրական շուկայի առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
2. կիմանա ապահովագրության իրավական դաշտը կարգավորող օրենսդրությունը,
3. կունենա գիտելիքներ ՀՀ ապահովագրական շուկայի վերահսկողության
համակարգի վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ապահովագրության էությունը և ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 2՝
Ապահովագրական շուկայի բնութագիրը. հիմնական սուբյեկտները և շուկայի
կառուցվածքը: Թեմա 3՝ Ապահովագրական գործունեության կազմակերպումը:
Թեմա 4՝ Վերաապահովագրություն: Թեմա 5՝ Ապահովագրության դասակարգումը: Թեմա 6՝ Կյանքի ապահովագրություն, ոչ կյանքի ապահովագրություն:
Թեմա 7՝ Միջազգային ապահովագրական շուկայի առանձնահատկությունները,
զարգացման հիմնական միտումները: Թեմա 8՝ Ապահովագրական պահուստները, դրանց հաշվարկման կարգը Թեմա 9՝ Ապահովագրական գործունեության
հիմնական տնտեսական նորմատիվները: Թեմա 10՝ Ապահովագրական սակագներ, ապահովագրական վկայագիր: Թեմա 11՝ ՀՀ ապահովագրական համակարգը: ՀՀ ապահովագրական շուկան կարգավորող իրավական ակտերը: Թեմա
12՝ Ապահովագրական շուկայի կարգավորումն ու վերահսկողությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0101/B07. Չափի տեսություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Լեբեգի չափի տեսությունը, ծանոթացնել չափելի ֆունկցիաների և Լեբեգի ինտեգրալի հետ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա չափի շարունակման Լեբեգի տեսությունը, չափելի ֆունկցիաների և Լեբեգի ինտեգրալի կառուցվածքը,
2. կհասկանա չափի և Լեբեգի ինտեգրալի գաղափարները,
3. կկարողանա պարզել ֆունկցիաների չափելիությունն ու հանրագումարելիությունը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Բազմություններ. հաշվելի և կոնտինում հզորություն, առանցքի վրա
բաց և փակ բազմությունների կառուցվածքը։ Թեմա 2՝ Լեբեգի չափ։ Թեմա 3՝
Չափելի ֆունկցիաներ։ Թեմա 4՝ Համարյա ամենուրեք և ըստ չափի զուգամիտություն Թեմա 5՝ Լեբեգի ինտեգրալ։ Թեմա 6՝ Գաղափար

L p , 1  p   տա-

րածությունների մասին։ Թեմա 7՝ Օրթոգոնալ համակարգեր, Ֆուրիեի շարք,
Ֆուրիեի ձևափոխություն։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգումներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է
0103/B09. Դիֆերենցիալ հավասարումներ-1 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների համար Կոշիի և եզրային խնդիրների դրվածքներին,
այդ խնդիրների լուծումների գոյությանը և դրանց հատկություններին վերաբեր-
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վող հարցերին: Բացահայտել դիֆերենցիալ հավասարումների տեսության դերը
տնտեսագիտական պրոցեսների քանակական նկարագրման հարցերում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների ինտեգրման
պարզագույն մեթոդներին և գծային հավասարումների լուծումների ուսումնասիրման տարբեր եղանակներին,
2. կիմանա նորմալ համակարգերի համար Կոշիի խնդրի լուծման գոյության
և միակության հարցերը,
3. ծանոթ կլինի դիֆերենցիալ հավասարման լուծմանը բերվող որոշ բնագիտական խնդիրներին և մասնակի ածանցյալներով առաջին կարգի գծային դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման մեթոդներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Դիֆերենցիալ հավասարում, դրա լուծումը, ինտեգրալ կորը և
երկրաչափական մեկնաբանությունը: Թեմա 2՝ Բացահայտորեն լուծվող առաջին
կարգի դիֆերենցիալ հավասարումներ: Թեմա 3՝ Թեորեմներ Կոշիի խնդրի լուծման գոյության և միակության վերաբերյալ: Թեմա 4՝ Գծային դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգեր: Թեմա 5՝ Եզրային խնդիրներ գծային դիֆերենցիալ
հավասարումների համար: Թեմա 6՝ Կայունություն: Թեմա 7՝ Մասնակի ածանցյալներով առաջին կարգի գծային դիֆերենցիալ հավասարումներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է
0105/ B08. Հավանականությունների տեսություն-2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հավանականությունների տեսության սահմանային թեորեմներին, մարկովյան շղթաների տեսությանը և նրա մի շարք կիրառություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հավանականությունների տեսության հիմնական դրույթները,
2. կկարողանա լուծել ինչպես տեսական բնույթի, այնպես էլ կիրառական
բնույթի խնդիրներ,
3. կհասկանա, թե ինչպես կիրառել իր գիտելիքները տարբեր բնագավառներում ծագած հավանականային խնդիրներ լուծելիս:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Զուգամիտության տեսակները և կապը նրանց միջև: Թեմա 2` Հավանականությունների տեսության սահմանային թեորեմներ (մեծ թվերի օրենք,
մեծ թվերի ուժեղացված օրենք, կենտրոնական սահմանային թեորեմ): Թեմա 3`
Դիսկրետ մարկովյան շղթաներ: Հիմնական գաղափարներ, վիճակների դասակարգումը: Թեմա 4` Համերաշխության թեորեմը, էրգոդիկ մարկովյան շղթաներ,
ստացիոնար բաշխում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4,
3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0109/B19. Ֆինանսական մաթեմատիկա-1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք, 4-րդ
կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ֆինանսների անկյունաքարը համարվող փողի ժամանակային արժեքի հետ, տալ նախնական գիտելիքներ դրամական հոսքերի վերլուծության և եկամտաբերության հաշվարկի վերաբերյալ, ծանոթացնել կապիտալի բյուջետավորման խնդիրն և մեթոդների, ինպես
նաև վարկերի մնացոդային բալանսի հաշվարկման մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա հաշվարկներ իրականացնել պարզ և բարդ տոկոսադրույքով/դիսկոնտով գործիքների համար,
2. կտիրապետի հմտությունների հաշվարկելու ներդրումային նախագծերից
սպասվող եկամտաբերությունը,
3. կկարողանա կազմել վարկային պայմանագրերի պարբերական վճարումների աղյուսակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Փողի ժամանակային արժեք. տոկոսադրույք և դիսկոնտ: Թեմա 2՝
Անուիտետի սահմանումը, տեսակները և արժեքի հաշվարկը ժամանակի տարբեր պահերին: Թեմա 3՝ Դիսկոնտավորած դրամական հոսքերի վերլուծություն:
Թեմա 4՝ Եկամտաբերության ներքին նորմ և նրա միակություն: Թեմա 5՝ Ֆոնդի
եկամտաբերություն. դրամով և ժամանակով կշռված եկամտաբերություն: Թեմա
6՝ Գնաճի և հարկերի ազդեցությունը եկամտաբերության վրա: Թեմա 7՝ Կապիտալի բյուջետավորման հասկացությունը. բիզնես նախագծի շահութաբերության և իրացվելիության գնահատում: Թեմա 8՝ Կապիտալի ծախս: Թեմա 9՝
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Վարկի մնացորդի հաշվման պրոսպեկտիվ և ռետրոսպեկտիվ մեթոդներ: Թեմա
10՝ Ամորտիզացիոն աղյուսակներ: Թեմա 11՝ Մասնակի մարումներով ֆոնդեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Գնահատման քայլը 0,5
միավոր է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր
արժեքով: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:
0110/B05. Ակտուարական մաթեմատիկայի հիմունքներ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք
կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

4-րդ

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել կյանքի ապահովագրման
մաթեմատիկական հիմունքներին, մահացության աղյուսակների կառուցման
սկզբունքներին, ապահովագրական պրեմիաներին, ռեզերվներին, կյանքի ապահովագրման ֆինանսական արդյունքների հաշվարկման կանոններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա կյանքի ապահովագրման պայմանագրերի տարբեր ձևերի համար
ակտուարական հաշվարկներ իրականացնելու հմտություններ,
2. կկարողանա կատարել պատասխանատվությունների վերահաշվարկներ`
ապահովագրական պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում,
3. կտիրապետի դրամական հոսքերի մոդելների կառուցմանը, դրանց հաշվարկային հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա1՝Կյանքի տևողության հիմնական հավանականային բնութագրիչները,
(երկարակեցության ֆունկցիա, մահացության ինտենսիվության): Մահացության
անալիտիկ օրենքները: Թեմա 2՝ Մնացորդային կյանքի տևողության բաշխումը և
դրա հետ կապված հիմնական բանաձևերը: Կլորացված կյանքի տեւողություն:
Թեմա 3՝ Մոտարկումներ կոտորակային տարիքների համար (գծային, ցուցչային
եւ հարմոնիկ): Մնացորդային կյանքի տևողության ինտեգրալ բնութագրիչները
կոտորակային տարիքների համար: Թեմա 4՝ Կյանքի կարճաժամկետ ապահովագրության մոդելների վերլուծություն (սննկացման հավանականության մոտավոր հաշվարկ, անհատական ռիսկերի գնահատում, պրեմիաների նշանակման
սկզբունքներ): Թեմա 5՝ Մահացության աղյուսակների կառուցում: Մահացության
հարաբերական ցուցանիշների վերլուծություն: Թեմա 6՝ Կյանքի երկարաժամկետ
ապահովագրության մոդելների վերլուծություն. Սնանկացման հավանականության հաշվարկը պարզագույն երկարաժամկետ ապահովագրական մոդելի
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համար: Թեմա 7՝ Ֆինանսական հոսքերի մոդելավորում, բերված արժեքների
հաշվարկը կյանքի ապահովագրության պայմանագրերում, բերված արժեքի
դիսպերսիայի թեորեմի ապացույցը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/B07. Միկրոտնտեսագիտություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք
կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

4-րդ

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է տալ հիմնարար գիտելիքներ միկրոտնտեսագիտության հետևյալ 4 բաժինների վերաբերյալ. սպառողական տեսություն, արտադրողի տեսություն, մրցակցային շուկաներ, մրցակցային մոդելի կիրառություններ և շուկայի անկատարության օրինակներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա մաթեմատիկական մոդելների և մեթոդների կիրառմամբ
վերլուծել տնտեսական սուբյեկտների վարքը,
2. կկարողանա վերլուծել միկրոտնտեսական օրինաչափությունները, միկրոտնտեսական ցուցանիշների միջև եղած կապերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Սպառողական նախընտրությունների տեսություն: Թեմա 2՝ Սպառողական պահանջարկի տեսության տարրերը: Թեմա 3՝ Փոխանակում սպառողների միջև: Թեմա 4՝ Փոխհատուցված պահանջարկի ֆունկցիա: Թեմա 5՝ Շուկայական պահանջարկի ֆունկցիան և պահանջարկի առաձգականությունը: Թեմա
6՝ Արտադրության տեսություն: Թեմա 7՝ Ծախքերի ֆունկցիա: Թեմա 8՝ Մրցակցային ձեռնարկության շահույթի մաքսիմալացումը: Թեմա 9՝ Առաջարկը մրցակցային շուկայում: Շուկայական հավասարակշռություն: Թեմա 10՝ Արտադրության արդյունավետությունը և ընդհանուր հավասարակշռությունը: Թեմա
11՝ Մենաշնորհ: Թեմա 12՝ Բազմաշնորհ: Թեմա 13՝ Արտադրության գործոնների
շուկաներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/B08. Բանկային գործ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն 4-րդ կիսամյակ,
առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել առևտրային բանկերի ֆունկցիաների, նրանց կողմից իրականացվող պասիվաակտիվային ֆինանսական, վճարահաշվարկային կանխիկ և անկանխիկ, արժութային, ինչպես
նաև արժեթղթերի շուկաներում իրականացվող գործարքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կկազմի երկրի դրամավարկային համակարգի վերաբերյալ,
2. կկարողանա վերլուծել և գնահատել առևտրային բանկի ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Բանկերի ծագումը և բանկային համակարգի ձևավորումը: Թեմա 2՝
Բանկերն անցումային տնտեսության պայմաններում: Թեմա 3՝ Ժամանակակից
բանկային համակարգի ձևավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում: Թեմա
4՝ Դրամավարկային քաղաքականություն: Թեմա 5՝ Առևտրային բանկերը և ոչ
բանկային ֆինանսական բանկային կազմակերպությունները: Թեմա 6՝ Առևտրային բանկերի գործառնությունները և մատուցվող ծառայությունները: Թեմա
7՝ Վճարահաշվարկային համակարգը, ժամանակակաից բանկային համակարգը:
Թեմա 8՝ Պարտավորությունների և կապիտալի կառավարումը բանկում: Թեմա 9՝
Առևտրային բանկի վարկային գործառնությունները: Թեմա 10՝ Բանկերի
գործառնությունները ֆինանսական շուկայում: Թեմա 11՝ Ռիսկերի գնահատումը
և կառավարումը բանկերում: Թեմա 12՝ Բանկային գործունեության պետական
կարգավորումը, վերահսկողությունը, լիցենզավորումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:

0109/B06. Օպտիմիզացիայի մեթոդներ և էքստրեմալ խնդիրներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական պարապմունք
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4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել վարիացիոն հաշվի և օպտիմալ կառավարման տեսության հիմնական հասկացություններին և խնդիրների լուծման հիմնական եղանակներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի վարիացիոն հաշվի և օպտիմալ կառավարման հիմունքներին,
2. կկարողանա կազմել էքստրեմալ խնդիրներ և լուծել դրանք վարիացիոն
հաշվի կամ օպտիմալ կառավարման տեսության հիմնական մեթոդներով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Վարիացիոն հաշվի հիմնական խնդիրները: Լոկալ լուծումների անհրաժեշտ պայմանները վարիացիոն հաշվի պարզագույն և ընդհանրացված
խնդիրներում: Թեմա 3՝ Վարիացիոն հաշվի Բոլցի, իզոպերիմետրիկ խնդիրները
և լոկալ լուծումների անհրաժեշտ պայմանները: Թեմա 4՝ Վարիացիոն հաշվի
պայմանական էքստրեմումի խնդիրները և լուծումների անհրաժեշտ պայմանները: Թեմա 5՝ Օպտիմալ կառավարման խնդիրների դրվածքն ու դասակարգումը: Թեմա 6՝ Կառավարման օպտիմալության անհրաժեշտ պայմանները
Բոլցի, Լագրանժի, Մայերի, արագագործության խնդիրներում: Թեմա 7՝ Մաքսիմումի սկզբունքի եզրային խնդիրները: Թեմա 8՝ Մաքսիմումի սկզբունքը օպտիմալ կառավարման Լագրանժի ուռուցիկ խնդիրներում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:
0109/B04. Ֆինանսական մաթեմատիկա-2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ֆինանսական շուկայի
հիմնական գործիքներին, նրան գնի հաշվակի մեթոդներին, կիրառման նպատակներին պայուսակի և ռիսկերի կառավարման տեսանկյունից:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա հաշվարկել տարբեր ֆինանսական գործիքների արժեքը,
2. կկարողանա գնահատել տարբեր ֆինանսական գործիքների ռիսկայնությունը,
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3. կունենա ածանցյալ գործիքների միջոցով կառուցել հեջավորման ստրատեգիաներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պարտատոմսը որպես ֆինանսական գործիք. գնի, եկամտաբերության և
ռիսկայնության հաշվարկ: Թեմա 2՝ Դրամական հոսքերի ժամկետայնություն:
Թեմա 3՝ Բաժնետոմսը որպես ֆինանսական գործիք. գնի և ռիսկայնության հաշվարկման մեթոդներ: Թեմա 4՝ Բաժնետոմսի պարտքով ձեռքբերում և վաճառք:
Թեմա 5՝ Բաժնետոմսերի ինդեքսներ: Թեմա 6՝ Շուկայի պարզ մոդել. արբիտրաժից զերծ պայման: Թեմա 7՝ Ֆորվարդային և ֆյուչերսային պայմանագրեր: Թեմա
8՝ Օպցիոններ: Թեմա 9՝ Սվոփ պայմանագրեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր
արժեքով: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:
0105/B09.Կիրառական վիճակագրություն (7 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 3 ժամ գործնական պարապմունք
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կիրառական վիճակագրության հիմնական գաղափարներին, օգտագործվող մեթոդներին և ցույց
տալ այդ մեթոդների կիրառումը գործնական խնդիրներ լուծելիս:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կիրառական վիճակագրության հիմնական գաղափարները և
մեթոդները,
2. կհասկանա, թե ինչպես կիրառել այդ մեթոդները գործնական խնդիրներ
լուծելու համար,
3. կկարողանա կատարել վիճակագրական վերլուծություններ և հետևություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նկարագրական վիճակագրություն: Թեմա 2` Գաղափարներ բաշխումների տեսությունից` որոշ դիսկրետ և բացարձակ անընդհատ բաշխումներ:
Թեմա 3` Կետային գնահատականներ`հատկություններ, գնահատման մեթոդներ: Թեմա 4` Միջակայքային գնահատականներ: Թեմա 5` Վարկածների ստուգում` անհրաժեշտ գաղափարներ: Նոյման-Պիրսոնի հայտանիշ և նրա կիրառությունները: Թեմա 6` Վարկածների ստուգում: Ոչ պարամետրական մեթոդներ`
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համաձայնության և համասեռության հայտանիշներ; Սպիրմենի և Լենդալի հայտանիշներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0109/B05. Խաղերի տեսություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել օպտիմացման պարզագույն մոդելների կառուցումը և լուծելը, ինչպես նաև` վերջավոր խաղերի հիմնական հատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկառուցի պարզագույն օպտիմացման մոդելներ,
2. կլուծի պարզագույն մոդելներ,
3. կլուծի վերջավոր խաղեր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Որոշումներ ընդունելու ընդհանուր խնդիրը: Թեմա 2՝ Օպտիմալության հիմնական մոդելներ: Թեմա 3՝ Բազմանպատակային օպտիմալացում:
Թեմա 4՝ Մատրիցային խաղերի լուծման հիմնական մեթոդներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր
է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր
է:
0110/B09. Մակրոտնտեսագիտություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ տալ մակրոտնտեսագիտության ներածության, միջժամանակային տնտեսագիտության, դրամական
տնտեսագիտության ու տնտեսական տատանումների, մակրոտնտեսական
քաղաքականության և տնտեսական աճի վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա մաթեմատիկական մոդելների և մեթոդների կիրառմամբ
վերլուծել մակրոտնտեսական օրինաչափությունները,
2. կկարողանա հստակ պատկերացնել մակրոտնտեսական ցուցանիշների
կապերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Մակրոտնտեսագիտության առարկան և մեթոդը, մակրոտնտեսական ցուցանիշները: Թեմա 2՝ Ամբողջական առաջարկի և ամբողջական պահանջարկի վերլուծություն: Թեմա 3՝ Սպառում և խնայողություններ: Միջժամանակային բյուջետային սահմանափակում: Թեմա 4՝ Ներդրումներ: Կարգավորման
ծախսեր: Թեմա 5՝ Պետական հատված: Թեմա 6՝ Ընթացիկ հաշիվը և միջազգային
առևտուրը: Իրական փոխանակային կուրսեր: Թեմա 7՝ Փողի պահանջարկը և
առաջարկը: Հավասարակշռությունը փողի շուկայում: Թեմա 8՝ Քեյնսյան Խաչ:
IS-LM մոդելը: Մուլտիպլիկատիվ էֆեկտներ: Թեմա 9՝ Մակրոտնտեսական քաղաքականությունը փակ և բաց տնտեսություններում: Թեմա 10՝ Ընդհանուր
տնտեսական հավասարակշռություն: Թեմա 11՝ Երկարաժամկետ տնտեսական
աճ Թեմա 12` Ինֆլյացիա և գործազրկություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 1, 1, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/B11. Ֆինանսների տեսություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ֆինանսական շուկաների փոխկապվածության և գործունեության վերաբերյալ գիտելիքների համակարգ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիք արժեթղթերի մասին, ինչպես նաև դրանց գնահատման
մասին,
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2. կկարողանա գնահատել ներդրումային ծրագրերի արդյունավետությունը,
ներդրումային պորտֆելի ռիսկը և ընտրել արդյունավետ պորտֆելը,
3. կկարողանա որոշել արժեթղթերի արժեքը և եկամտաբերությունը
4. կկարողանա իրականացնել տարբեր տեսակի վարկերի համեմատական
վերլուծություն, ինչպես նաև մարման աղյուսակներ կազմել այդ վարկերի
համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ֆինանսական շուկաների կառուցվածքը: Թեմա 2՝ Ֆինանսական
հաշվարկների մաթեմատիկական հիմունքները: Թեմա 3՝ Անուիտետ. բովանդակությունը և հաշվարկան մեխանիզմը: Թեմա 4՝ Երկարաժամկետ փոխառու կապիտալի շուկա: Թեմա 5՝ Սեփականության գործիքների շուկա: Թեմա 6՝ Օժանդակ արժեթղթեր: Ածանցյալ արժեթղթերի շուկա: Թեմա 7՝ Ֆոնդային բորսա. գործունեության մեխանիզմը: Բորսայական ինդեքնսեր: Թեմա 8՝ Բերված արժեքի
տնտեսագիտական բովանդակությունը և հաշվարկը: Զուտ բերված արժեքի
մրցակիցները: Թեմա 9՝ Ռիսկ և եկամտաբերևություն. ռիսկի գնահատման հավանական պարամետրերը և պորտֆելային վերլուծություն: Թեմա 10՝ Կազմակերպությունների ֆինանսական գործունեության վերլուծություն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/B12. Որոշումների կայացման տեսություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել որոշումների կայացման
մաթեմատիկական մեթոդներին` կապված մարդու և կոլեկտիվի նպատակաուղղված գործունեության հետ տնտեսության մեջ, ինչպես նաև գործնական
հմտություններին տեսական գիտելիքները կիրառելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա որոշումների կայացման հիմնական մաթեմատիկական սկզբունքները,
2. կարողանա լրիվ և մասնակի անորոշության պայմաններում լուծել որոշումների կայացման հետ կապված խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Որոշումների կայացման հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները: Թեմա 2՝ Օգտակարության որոշումը որոշումների կայացման խնդիրներում: Թեմա 3՝ Որոշումների կայացման հիմնական ձևական կառուցվածքը:
Թեմա 4՝ Գնահատման ֆունկցիաները: Թեմա 5՝ Որոշումների կայացման դա-

– 108 –

սական չափանիշները: Թեմա 6՝ Որոշումների կայացման ածանցյալ չափանիշները: Թեմա 7՝ Որոշումների կայացումը որոշակիության պայմաններում:
Թեմա 8՝ Որոշումների կայացումը անորոշության պայմաններում: Թեմա 9՝ Որոշումների կայացումը ռիսկի պայմաններում: Թեմա 10՝ Ռիսկերի կառավարման
որոշումների կայացման ալգորիթմը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝
4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/B14. Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մոդելներ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել որոշումներ ընդունելու
մաթեմատիկական տարբեր մոդելների ստեղծման, ուսումնասիրման և լուծման
հետ: Դասընթացում ներառված են գծային մաթեմատիկական ծրագրավորման,
զանգվածային սպասարկման տեսության, ինչպես նաև, դինամիկ ծրագրավորման տարրեր:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գծային ծրագրավորման խնդիրների տարրական ձևափոխությունները,
2. կկարողանա լուծել դինամիկ ծրագրավորման խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գծային ծրագրավորման խնդիրը /ԳԾԽ/ և երկակիության տեսությունը: Թեմա 2՝ Ամբողջաթիվ գծային ծրագրավորման խնդիր: Թեմա 3՝ Զանգվածային սպասարկման տեսության տարրեր: Թեմա 4՝ Դինամիկ ծրագրավորման
խնդիր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/B16. Կենսաթոշակների և կյանքի ապահովագրության ակտուարական
հաշիվներ (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել կյանքի ապահովագրության և կենսաթոշակային համակարգերում օգտագործվող ակտուարական մեթոդներին, ներկայացնել զեղչված դրամական հոսքերի հաշվարկային մոդելները,
որոնք կարող են կիրառվել կենսաթոշակային համակարգերի մոդելավորման և
կյանքի ապահովագրության գործընթացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա կենսաթոշակային և ապահովագրական ծրագրերի ակտուարական մոդելների կառուցման հմտություններ,
2. կկարողանա իրականացնել տարրատեսակ ակտուարական հաշվարկներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կյանքի ապահովագրության ստանդարտ տեսակներ: Թեմա 2՝
Անուիտետների և ապահովագրավճարների հաշվարկ: Թեմա 3՝ Պրեմիաների և
ռեզերվների հաշվարկը կյանքի ապահովագրությունում: Թեմա 4՝ Դրամական
հոսքերի վերլուծություն և շահույթի թեստավորում: Թեմա 5՝ Կենսաթոշակային
համակարգերի ակտուարական դասակարգում: Թեմա 6՝ Ֆինանսավորման մեթոդի էությունը: Կուտակային իրավունքների և ծրագրավորվող թոշակների մեթոդներ: Թեմա 7՝ Պարտավորությունների գնահատում տարբեր սխեմաների
համար: Թեմա 8՝ Ակտիվների գնահատում: Թեմա 9՝ Պատահական ներդրումային եկամտաբերությամբ մոդելներ: Թեմա 10՝ Հայաստանում կենսաթոշակային ծրագրերի ակտուարական մոդելավորման և կանխատեսման գործնական
ասպեկտներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0109/B17. Հաշվման մեթոդներ-1 (4 կրեդիտ):

Շաբաթական 1 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
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6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հանրահաշվական
հավասարումների մոտավոր լուծումների, թվային ինտեգրման, բազմանդամային ինտերպոլյացիայի հիմնական գաղափարներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա տեսական և պրակտիկ խնդիրներ լուծել օգտագործելով`
2. բազմանդամային ինտերպոլացիոն բանաձևերը,
3. քառակուսեցման բանաձևերը,
4. դիֆերենցիալ հավասարումների մոտավոր լուծման տարբեր եղանակները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ինտերպոլացիոն բազմանդամներ, սխալի մինիմիզացիան: Թեմա
2` Ինտերպոլիացիոն քառակուսեցման բանաձևեր, սեղանների, Սիմպսոնի,
Գաուսի քառակուսեցման բանաձևերը: Թեմա 3` Գծային հանրահաշվական հավասարումների լուծման մոտավոր մեթոդներ (պարզ իտերացիայի, Զեյդելի):
Թեմա 4` Ոչ գծային հավասարումների լուծման Նյուտոնի և լարերի մեթոդները:
Թեմա. 5` Դիֆերենցիալ հավասարումների մոտավոր լուծման Էյլերի, ՌունգեԿուտի և տարբերակային մեթոդները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Գնահատման քայլը 0,5
միավոր է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:

0110/B17. Տնտեսաչափություն-1 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել ուսանողներին տնտեսագիտական հետազոտություններում քանակական խնդիրներ ձևակերպել և այդ խնդիրների
լուծման համար օգտագործել համապատասխան վիճակագրական և էկոնոմետրիկ մեթոդներ, ինչպես նաև ծանոթացնել SPSS 13.0 տնտեսաչափական փաթեթին
և տվյալների մշակման հիմնական սկզբունքներին կոնկրետ հետազոտություններում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կյուրացնի տնտեսագիտական հետազոտություններ իրականացնելու վիճակագրական մոտեցումները,
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2. կստանա էկոնոմետրիկ վերլուծություներ իրականացնելու համար բազային գիտելիքներ և հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ներածություն: Էկոնոմետրիկայի սահմանումը: Էկոնոմետրիկ մոդելների օգտագործման ոլորտները: Տնտեսագիտական փոփոխականների փոխկապակցվածության վիճակագրական հետազոտության հիմունքները: Թեմա 2՝
Տվյալների բազաներ: Հետազոտություներում կիրառվող վիճակագրական փաթեթները: Տնտեսագիտական տվյալների տեսակները: Մոդելների տեսակները:
Թեմա 3՝ Կիրառական ռեգրեսիոն վերլուծության նպատակները: Ռեգրեսիայի
հավասարման իմաստը և նպատակը: Փոքրագույն քառակուսիների մեթոդ:
Թեմա 4՝ Երկրաչափական մեկնաբանությունը: Գծային զույգային ռեգրեսիոն մոդելի հիմնական ենթադրությունները: Թեմա 5՝ Գաուս-Մարկովի թեորեմը: Դիսպերսիայի սխալի գնահատականը: Փոքրագույն քառակուսիների մեթոդով
ստացված գնահատականների վիճակագրական հատկությունները: Վիճակագրական վարկածների ստուգումը: Թեմա 6՝ Ռեգրեսիայի գործակիցների վստահության միջակայքերը: Ռեգրեսիայի կախյալ փոփոխականի վարիացիայի վերլուծությունը: Դետերմինացիայի R2 գործակից: Թեմա 7՝ Բազմաչափ ռեգրեսիայի
սահմանումը: Դասական բազմաչափ գծային ռեգրեսիոն մոդելներ: Թեմա 8՝
Փոքրագույն քառակուսիների մեթոդը բազմաչափ ռեգրեսիայի դեպքում:
Բազմաչափ ռեգրեսիայի հիմնական ենթադրությունները: Գաուս Մարկովի թեորեմը բազմաչափ ռեգրեսիայի դեպքում: Թեմա 9՝ Ստացված գնահատականների
վիճակագրական հատկությունները: F վիճակագրությունը, Վալդի թեստը, ընդհանուր տեսքի գծայի սահմանափակումները: Չոուի թեստը: Թեմա 10՝ Մուլտիկոլինեարություն: Մուլտիկոլինեարության հայտնաբերման և վերացման
մեթոդները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են (համակարգչի կիրառությամբ), յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է (համակարգչի կիրառությամբ)՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/B10. Հաշվապահական հաշվառում (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ գործնական պարապմունք
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել հաշվապահական հաշվառման
հիմունքները, պարզաբանել ֆինանսական, կառավարչական և հարկային հաշվապահությունների էությունն ու իրականացման մեխանիզմը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա հաշվապահական հաշվառման արդի մեթոդներին,
2. կկարողանա ստուգել հաշվապահական տեղեկատվության արժանահավատությունը,
3. կկարողանա կայացնել գրագետ որոշումներ ֆինանսական հաշվետվությունների հիման վրա:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հաշվապահական հաշվառման տեսության հիմունքները և սկզբունքները: Կրկնակի գրանցում: Թեմա 2՝ Հիմնական միջոցների հաշվառումը:
Թեմա 3՝ Պաշարների, դեբիտորական պարտքերի և դրամարկղային գործառնությունների հաշվառում: Թեմա 4՝ Վարձակալության հաշվառումը: Ոչ նյութական ակտիվների հաշվառման առանձնահատկությունները: Թեմա 5՝ Եկամուտների և ծախսերի հաշվառումը, սեփական կապիտալի հաշվառումը: Թեմա 6՝
Ընթացիկ և ոչ ընթացիկ պարտավորությունների հաշվառումը: Թեմա 7՝ Ֆինանսական հաշվետվությունների ձևերը և լրացման կարգը: Հարկային հաշվապահություն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/B19. Ռիսկերի կառավարում (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել ապահովագրման և
ռիսկերի կառավարման հիմունքները` որպես տնտեսական հարաբերությունների համակարգում ռիսկերի սահմանափակման կամ նվազեցման գործնական
միջոցառումների և մեթոդների մի համակարգ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ռիսկի կառավարման մեխանիզմը,
2. կունենա ֆինանսական ինժինիրինգի հմտություններ,
3. կկարողանա գործնական խնդիրներ լուծել ռիսկ-մենեջմենթի ոլորտում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ռիսկի էությունը, դասակարգումը: Ռիսկի կառավարման հիմնական փուլերը: Թեմա 2՝ Ռիսկի պայմաններում որոշումների կայացման տեսու-
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թյան հիմունքները: Թեմա 3՝ Ապահովագրության տնտեսությունը: Թեմա 4՝ Ռիսկի գնահատման մեթոդները: Թեմա 5՝ Ռիսկի մաթեմատիկական մոդելները:
Թեմա 6՝ Ռիսկի դինամիկ մոդելները: Թեմա 7՝ Ֆինանսական ինժիներիա: Թեմա
8՝ Ֆինանսական ռիսկերի կառավարման հիմունքեր: Թեմա 9՝ Վարկային, շուկայական, գործառնական ռիսկեր: Թեմա 10՝ Պայուսակի ընդհանուր ռիսկ: Թեմա 11՝
VaR սահմանումը և չափումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/B15. Ոչ կյանքի ապահովագրության ակտուարական հաշիվներ (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել տնտեսագիտամաթեմատիկական վերլուծության կիրառումը գույքի և պատասխանատվության ապահովագրության ժամանակակից սկզբունքների և պրակտիկայի ոլորտներում: Դասընթացում առանձնակի ուշադրություն է դարձվում ընդհանուր ապահովագորության ոլորտում տնտեսագիտամաթեմատիկական վերլուծության հիմնական
կիրառումներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գույքի և պատասխանատվության ապահովագրության մեջ կիրառվող հիմնական սկզբունքները և մեխանիզմը,
2. կկարողանա գործնականում կիրառել այդ սկզբունքները գույքի և պատասխանատվության ապահովագրության մեջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ապահովագրական ընկերությունների գործառնությունները ընդհանուր ապահովագրության գործում: Թեմա 2՝ Ընդհանուր ապահովագրության
մեջ կիրառվող տնտեսագիտամաթեմատիկական գործիքակազմը: Թեմա 3՝ Ընդհանուր ապահովագրության սակագների և պահուստների ձևավորումը: Թեմա
4՝ Անհատական և կոլլեկտիվ ռիսկերի մոդելները: Թեմա 5՝ Սնանկացման
դինամիկ մոդելները: Թեմա 6՝ Վերաապահովագրություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4,
3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/B18. Տնտեսաչափություն-2 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական պարապմունք
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել զույգային և բազմաչափ գծային ռեգրեսիոն մոդելների, մի շարք ոչ գծայի մոդելների, ինչպես նաև
ուսանողների մոտ պետք է ձևավորվի պատկերացում այդ մոդելների կիրառման
շրջանակների և սահմանափակումների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա պարզագույն էկոնոմետրիկ մոդելների կիրառության շրջանակը,
2. կկարողանա լուծել մի շարք տնետեսագիտական խնդիրներ էկոնոմետրիկ
մոդելների օգնությամբ, ինչպես զարգացած, այնպես էլ անցումային երկրների համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կեղծ փոփոխականներ: Մասնակի գծային մոդելներ: Թեմա 2՝
Մոդելի սպեցիֆիկացիա: Էկոնոմետրիկ մոդելների ընդհանուր նկարագրություն:
Մոդելավորման տնտեսական և վիճակագրական մոտեցումների տարբերությունը: Սպեցիֆիկացիայի սխալները: Մոդելում էական փոփոխականների բացակայության հետևանքները: Մոդելում ոչ էական փոփոխականների առկայությունը: Թեմա 3՝ Ռեգրեսիայի հավասարումը կառուցելիս մաթեմատիկական
ֆունկցիայի տեսքի ընտրությունը: Գծային մոդելների ստացումը ոչ գծային
մոդելներից: Ոչ գծային մոդելների օրինակներ, Կոբ-Դուգլասի արտադրական
ֆունկցիայի գնահատումը: Թեմա 4՝ Ստոխաստիկ ռեգրեսորներ: Ընդհանրացված
փոքրագույն քառակուսիների մեթոդը: Այտկենի թեորեմը: Թեմա 5՝ Հետերոսկեդաստիկություն: Կշռված փոքրագույն քառակուսիների մեթոդ: Ուայտի և
Գոդֆելդ-Քվանտի հետերոսկեդաստիկության թեստերը: Թեմա 6՝ Ավտոկորելյացիա: Առաջին կարգի ավտոռեգրեսիա: Դարբին-Վատսոնի թեստը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են (համակարգչի կիրառությամբ), յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է (համակարգչի կիրառությամբ)՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/B20. Ֆինանսական ռիսկերի գնահատում (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ֆինանսական ռիսկերի
գնահատման հիմնարար սկզբունքներին` հաշվի առնելով ֆինանսական ինստիտուտների և շուկաների առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ֆինանսական ռիսկերի կառավարման հիմնարար մեթոդները,
2. կկարողանա կատարել ֆինանսական ռիսկերի գնահատում,
3. կունենա ֆինանսական ոլորտում հավանականային մոդելների կիրառման
հմտություններ:
4. կտիրապետի ռիսկի հեջավորման հմտությունների:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ռիսկի սահմանումը և դասակարգումը: Թեմա 2՝ Ընդհանուր հավանականության տեսություն և վիճակագրություն: Թեմա 3՝ Ֆիքսված եկամուտով
արժեթղթերի շուկայի նկարագիրը: Թեմա 4՝ Ֆիքսված շուկայով արժեթղթերի
վերլուծություն. NPV և դյուրացիա: Թեմա 5՝ Ֆիքսված եկամուտով ածանցիալ
գործիքների շուկայի նկարագիր և վերլուծություն: Թեմա 6՝ Ֆինանսական շուկայի ռիսկերի ներածություն: Թեմա 7` Ռիսկի գործոնների իդենտիֆիկացիա:
Թեմա 8` Ռիսկի առաջացման աղբյուրները: Թեմա 9` Ռիսկի հեջավորում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0109/B21. Ստոխաստիկ վերլուծություն ֆինանսներում (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ֆինանսական մաթեմատիկայի երկրորդ մակարդակին ստոխաստիկ հաշվի շրջանակներում:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի արբիտրաժից զերծ պայմանին,
2. կտիրապետի մարտինգալների հատկություններին և նրանց կիրառությանը ակտիվների գների հաշվարկի մեջ,
3. կտիրապետի Ռադոն-Նիկոդիմ ածանցիալ պատահական մեծությանը և
կիրառության գնագոյացման մեջ,
4. կտիրապետի տարբեր ածանցիալ գործիքների միջոցով հեջավորման
ստրատեգիաներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Բինոմական արբիտրաժից զերծ գնագոյացման մոդել: Թեմա 2՝ Հավանականության տեսություն “մետաղադրամի նետման” տարածությունում: Թեմա 3՝ Վիճակային գին: Թեմա 4՝ Ամերիկյան ածանցյալ արժեթղթեր: Թեմա 5՝ Պատահական դեգերումների պրոցես: Թեմա 6՝ Տոկոսադրույքից կախված արժեթղթեր:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Գնահատման քայլը 0,5
միավոր է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:
0110/B22. Ժամանակային շարքերի վերլուծություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 12 ժամ գործնական պարապմունք,
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ժամանակային շարքերի
վերլուծության մեթոդներին, որոնք իրենց անմիջական կիրառումն են գտնում
ֆոնդային ակտիվների կանխատեսումների և գնահատումների ժամանակ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակային շարքերի հետ աշխատելիս օգտագործվող մաթեմատիկական մեթոդները,
2. կկարողանա կիրառել մաթեմատիկական մեթոդները կոնկրետ ժամանակային շարքերի համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝Ժամանակային շարքերը և պատահական պրոցեսները: Թեմա 2՝
Ստոխաստիկ հավասարումներ: Թեմա 3՝ Ստացիոնար ժամանակային շարքերի
մոդելավորում: Թեմա 4՝ Հետերոսկեդաստիկություն ներառող ժամանակային
շարքերի մոդելներ: Թեմա 5՝ Ժամանակային շարքերի սպեկտրալ վերլուծություն:
Թեմա 6՝ Ոչ ստացիոնար ժամանակային շարքերի մոդելավորում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/B23. Կորպորատիվ ֆինանսներ (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 12 ժամ դասախոսություն,
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել կորպորատիվ ֆինանսների հիմնարար գաղափարներին, կորպորացիաների ներդրումային և ֆինանսական քաղաքականությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կորպորացիաների ներդրումների ֆինանսավորման սկզբունքները,
2. կտիրապետի կորպորացիայի կապիտալի կառուցվածքի, դիվիդենտների և
ներդրումների քաղաքականության վերաբերյալ որոշումների կայացման
գործընթացին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կորպորատիվ ֆինանսների տնտեսագիտական բովանդակությունը:
Թեմա 2՝ Ձեռնարկության արժեքի գնահատման մեթոդները: Թեմա 3՝ Կապիտալի
կառուցվածքը և ներդրումային որոշումների կայացումը: Թեմա 4՝ Էմիսսիոն
քաղաքականություն: Թեմա 5՝ Դիվիդենտային քաղաքականություն: Թեմա 6՝
Ֆինանսական ակտիվների պորտֆելի կառավարում: Թեմա 7՝ Դրամական
հոսքերի վերլուծություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

3. «Մեխանիկա» մասնագիտություն
0102/B10. Մաթեմատիկական անալիզ -1 (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ գործնական պարապմունք,
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի ներածական մասը՝ հաջորդականություն, ֆունկցիա, սահման, անընդհատություն,
ածանցյալ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա հաջորդականության և ֆունկցիայի սահմանների, անընդհատ
ֆունկցիաների, ածանցյալի հիմնական հատկությունները,
2. կհասկանա մաթեմատիկական անալիզի ներածական մասի հիմնական
գաղափարներն ու սահմանումները,
3. կկարողանա հաշվել հաջորդականության և ֆունկցիայի սահմանները,
պարզել ֆունկցիայի անընդհատությունը, հաշվել ածանցյալներ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բազմություններ, արտապատկերումներ, թվային ֆունկցիա, տարրական ֆունկցիաներ։ Թվային բազմությունների եզրեր։ Թեմա 2` Հաջորդականության սահման, մասնակի սահման, վերին և ստորին սահմաններ։ Թեմա 3`
Ֆունկցիայի սահման, միակողմանի սահմաններ։ Թեմա 4` Անընհատ ֆունկցիաների հատկությունները։ Թեմա 5` Ֆունկցիայի ածանցյալ, դիֆերենցիալ, դիֆերենցիալ հաշվի հիմնական թեորեմները։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0102/B11. Մաթեմատիկական անալիզ - 2 (8 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 5 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է՝ սովորեցնել հետազոտել ֆունկցիան ածանցյալի
միջոցով, ծանոթացնել անորոշ և որոշյալ ինտեգրալներին և նրանց կիրառուn

թյուններին, ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի տարրերը R -ում։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, թե ինչպես են ածանցյալի միջոցով հետազոտում ֆունկցիաները, ինչպես են հաշվում որոշյալ և անորոշ ինտեգրալները, մաթեմաn

տիկական անալիզի տարրերը R -ում,
2. կհասկանա դիֆերենցելի ֆունկցիաների, ինտեգրալի հատկությունները,
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3. կկարողանա հետազոտել ֆունկցիան, հաշվել որոշյալ և անորոշ ինտեգրալներ, ինտեգրալի միջոցով հաշվել երկարություն և մակերես։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բարձր կարգի ածանցյալներ,Թեյլորի բանաձևը, մնացորդային անդամի տեսքերը։ Թեմա 2` Ֆունկցիայի հետազոտումն ածանցյալի միջոցով, գրաֆիկի կառուցումը։ Թեմա 3` Նախնական ֆունկցիա և անորոշ ինտեգրալ։
n

Թեմա 4` Որոշյալ ինտեգրալ։ Թեմա 5` Տոպոլոգիական ներածություն R -ում,
հաջորդականություն, սահման։ Թեմա 6` Մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաներ.
Սահմանը և անընդհատությունը, մասնակի ածանցյալ, դիֆերենցիալ, ուղղությամբ ածանցյալ, գրադիենտ, բարձր կարգի ածանցյալներ, Թեյլորի բանաձևը։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0102/B12. Մաթեմատիկական անալիզ -3 (8 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն և 4 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է՝ ուսումնասիրել թվային և ֆունկցիոնալ շարքերը,
պարամետրից կախված իսկական և անիսկական ինտեգրալները, ծանոթացնել
Ստիլտեսի ինտեգրալի և Ֆուրիեի շարքերի հետ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի, անիսկական և Ստիլտեսի
ինտեգրալների, Ֆուրիեի շարքերի հատկությունները,
2. կհասկանա թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի գումարների
գաղափարները,անիսկական ինտեգրալի էությունը,
3. կկարողանա հետազոտել շարքի զուգամիտությունը, պարզել ֆունկցիոնալ շարքի գումարի ֆունկցիոնալ հատկությունները, վերլուծել տարրական ֆունկցիաները Թեյլորի և Ֆուրիեի շարքերի
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Թվային շարքեր։ Թեմա 2` Ֆունկցիոնալ շարքեր, աստիճանային
շարք, Թեյլորի շարք։ Թեմա 3` Անվերջ արտադրյալներ։ Թեմա 4` Ֆունկցիոնալ
շարքի գումարի ֆունկցիոնալ հատկությունները։ Թեմա 5` Անիսկական ինտեգրալ։ Թեմա 6` Պարամետրից կախված ինտեգրալի Ֆունկցիոնալ հատկությունները, Էյլերյան ինտեգրալներ։ Թեմա 7` Վերջավոր վարիացիայի ֆունկցիա-
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ներ, Ստիլտեսի ինտեգրալ։ Թեմա 8` Ֆուրիեի շարք, զուգամիտության հայտանիշեր: Թեմա 9` Oրթոգոնալ համակարգեր։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0102/B13. Մաթեմատիկական անալիզ - 4 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է՝ ծանոթացնել օրթոգոնալ համակարգերի և Ֆուրիեի ինտեգրալի հետ, ուսումնասիրել բազմակի, կորագիծ և մակերևույթային ինտեգրալների հատկությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա օրթոգոնալ համակարգերի, Ֆուրիեի ինտեգրալի, բազմակի, կորագիծ և մակերևույթային ինտեգրալի պարզագույն հատկությունները,
2. կհասկանա օրթոգոնալ համակարգերի, Ֆուրիեի ինտեգրալի նշանակությունը, բազմակի, կորագիծ և մակերևույթային ինտեգրալի գաղափարը,
3. կկարողանա հաշվել կրկնակի և եռակի, կորագիծ և մակերևույթային
ինտեգրալներ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆուրիեի ինտեգրալ և Ֆուրիեի ձևափոխություն։ Թեմա 2` Բազմակի
ինտեգրալ։ Թեմա 3` Կորագիծ ինտեգրալներ։ Թեմա 4` Անիսկական կրկնակի
ինտեգրալ։ Թեմա 5` Մակերևույթային ինտեգրալներ։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0104/B16. Բարձրագույն հանրահաշիվ (6 կրեդիտ)
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Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 3 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գծային և էվկլիդեսյան
տարածությունների, գծայնորեն անկախ և կախյալ համակարգերի, մատրիցի
ռանգի, գծային, երկգծային և քառակուսային ձևերի, գծային արտապատկերումների, ժորդանյան մատրիցների գաղափարների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ընտրել վեկտորների անկախ և կախյալ համակարգեր, հաշվել ռանգ, չափողականություն,
2. կկարողանա որոշել գծային արտապատկերման միջուկը, պատկերը,
մատրիցը, գտնել գծային հավասարումների համակարգի ֆունդամնենտալ
լուծումների համակարգ,
3. կկառուցի օրթոգոնալ հենք, քառակուսային ձևը բերել կանոնական տեսքի,
4. կկարողանա հաշվել ձևափոխության բնութագրիչ բազմանդամը, գտնել
սեփական վեկտորներ և սեփական արժեքներ, կիրառել մատրիցը ժորդանյան նորմալ տեսքի բերելու ալգորիթմը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գծային տարածություններ, գծորեն կախյալ և անկախ համակարգեր:
Թեմա 2` Գծային տարածության չափողականություն, գծային տարածությունների իզոմորֆիզմ: Թեմա 3` Մատրիցի ռանգ: Թեմա 4` Գծային ենթատարածությունների հատում և գումար: Թեմա 5` Գծային արտապատկերում, դրա
միջուկը, պատկերը, մատրիցը: Թեմա 6` Գծային ձևեր, համալուծ տարածություն:
Թեմա 7` Երկգծային և քառակուսային ձևեր: Օրթոգոնալ հենք: Թեմա 8` Իներցիայի օրենքը, Սիլվեստրի հայտանիշը: Թեմա 9` Էվկլիդեսյան և ունիտար տարածություններ, Գրամի-Շմիդտի ալգորիթմը: Օրթոգոնալ և ունիտար մատրիցներ: Թեմա 10` Գծային ձևափոխոււթյան ինվարիանտ ենթատարածություններ,
բնութագրիչ բազմանդամ: Թեմա 11` Մատրիցը ժորդանյան նորմալ տեսքի բերելու ալգորիթմը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0104/B17. Վերլուծական երկրաչափություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ուղղի տրման տարբեր հավասարումներին և 2-րդ կարգի կորերի և մակերևույթների հավասարումներին :
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա հաշվել տրված վեկտորների սկալյար, վեկտորական և խառը արտադրյալները,
2. կկարողանա հաշվել երկու ուղիղների կազմած անկյունը, կետի հեռավորությունը ուղղից և հարթությունից,
3. կլուծի խնդիրներ կապված ուղղի, հարթության, շրջանագծի և 2-րդ կարգի հանրահաշվական կորերի և մակերևույթների հետ,
4. կկարողանա դասակարգել 2-րդ կարգի հանրահաշվական կորերը և
մակերևույթները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վեկտորներ, գործողություններ նրանց հետ: Թեմա 2` Հարթության և
տարածության կոորդինատային համակարգեր: Ուղիղ և հարթություն, նրանց
երկրաչափությունը: Թեմա 3` Էլիպս, հիպերբոլ, պարաբոլ, նրանց հավասարումները, ֆոկալ և դիրեկտորյալ հատկությունները: Թեմա 4` Երկրորդ կարգի հանրահաշվական կորեր, նրանց դասակարգումը: Թեմա 5` Երկրորդ կարգի հանրահաշվական մակերևույթներ, կանոնական հավասարումները և հատկությունները: Թեմա 6` Երկրորդ կարգի մակերևույթների ընդհանուր տեսությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0108 /B01. Տեսական մեխանիկա -1 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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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:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կետի հետագիծը և շարժման հավասարումները: Թեմա 2` Կետի
արագությունը: Թեմա 3` Կետի արագացումը: Թեմա 4` Բացարձակ պինդ մարմնի
կինեմատիկա: Թեմա 5` Կետի բարդ շարժում: Թեմա 6` Պինդ մարմնի բարդ շարժումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0108 /B02. Տեսական մեխանիկա - 2 (7 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տեսական մեխանիկայի ստատիկա և կետի դինամիկա բաժինների տեսական հիմունքները,
2. կկարողանա կատարել կամայական ուժահամակարգի և կետի դինամիկայի վերաբերյալ տեսական և կիրառական ուսումնասիրություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ստատիկայի աքսիոմները և կամայական ուժահամակարգի ուսումնասիրությունը: Թեմա 2` Ծանրության կենտրոն և զանգվածների կենտրոն:
Թեմա 3` Նյութական կետի շարժման դիֆերենցիալ հավասարումները և դինամիկայի խնդիրները: Թեմա 4` Կետի դինամիկայի հիմնական թեորեմները: Թեմա
5` Կետի ուղղագիծ և կորագիծ շարժումներ, տիեզերական ձգողական դաշտում
կետի շարժումը: Թեմա 6` Կետի տատանողական շարժումը: Թեմա 7` Ոչ ազատ
նյութական կետի շարժումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0108 /B03. Տեսական մեխանիկա - 3 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել նյութական կետի
հարաբերական շարժման դինամիկայի և ռելյատվիստիկ մեխանիկայի հիմունքների ու նյութական կետերի համակարգի դինամիկայի հիմնական թեորեմների
մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նյութական կետի հարաբերական շարժման դինամիկան, ռելյատվիստիկ մեխանիկայի հիմունքները և նյութական կետերի համակարգի դինամիկայի հիմնական թեորեմները,
2. կկարողանա կատարել նյութական կետի հարաբերական շարժման դինամիկայի և նյութական կետերի համակարգի դինամիկայի հիմնական
թեորեմների վերաբերյալ տեսական և կիրառական ուսումնասիրություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նյութական կետի հարաբերական շարժման հավասարակշռությունը: Թեմա 2` Ռելյատվիստիկ մեխանիկայի հիմունքները: Թեմա 3` Նյութական կետերի համակարգի հիմնական հասկացությունները և կապերը: Թեմա 4`
Նյութական կետերի համակարգի դինամիկայի հիմնական թեորեմները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0108 /B04. Տեսական մեխանիկա - 4 (5 կրեդիտ)
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Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն , 2 ժամ գործնական և 1 ժամ լաբորատոր
պարապմունք, 5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել նյութական կետերի
համակարգի շարժման հավասարումների և բացարձակ պինդ մարմնի դինամիկայի վերաբերյալ պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նյութական կետերի համակարգի շարժման հավասարումները և
բացարձակ պինդ մարմնի դինամիկան,
2. կկարողանա կատարել նյութական կետերի համակարգի շարժման և բացարձակ պինդ մարմնի դինամիկայի վերաբերյալ տեսական և կիրառական ուսումնասիրություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դալամբեր-Լագրանժի սկզբունքը և մեխանիկայի ունիվերսալ հավասարումը: Թեմա 2` Մեխանիկական համակարգի շարժման հավասարումները (Լագրանժի 1-ին և 2-րդ սեռի): Թեմա 3` Բացարձակ պինդ մարմնի զանգվածների երկրաչափություն: Թեմա 4` Բացարձակ պինդ մարմնի համընթաց և
հարթ զուգահեռական շարժումները, պտույտն անշարժ կետի և առանցքի շուրջը:
Թեմա 5` Էյլերի կինեմատիկական հավասարումները: Թեմա 6` Էյլերի դինամիկական հավասարումները: Թեմա 7` Ծանր պինդ մարմնի պտույտը անշարժ
կետի շուրջը (ընդհանուր դրվածքը):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0108/B05. Ինֆորմատիկա և ծրագրավորում (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական, 2-րդ կիսամյակ,
եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել արդի ծրագրավորման
C ++ լեզուն, նրա հիմնադրույթները, գիտության տարբեր բնագավառներում
ծրագրավորման մեծ հնարավորությունների կիրառումը և օբյեկտա-օրիենտացված ծրագրավորում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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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:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ինֆորմացիայի ներկայացումը համակարգիչներում: Օպերացիոն
համակարգերի էվոլյուցիա: Թեմա 2` Ալգորիթմական լեզուներ: C ++ լեզվի ստանդարտ տիպերը, կառուցվածքը: Այլ տիպեր: Թեմա 3` Ֆունկցիաներ, զանգվածներ, նշիչներ: Թեմա 4` Դասեր ու ստրուկտուրաներ, կոմպոզիցիա, ընկեր ֆունկցիաներ, հրահանգների բեռնավորում, ժառանգություն, վիրտուալ ֆունկցիաներ,
պոլիմորֆիզմ: Թեմա 5` Շաբլոն (դասի և ֆունկցիայի), ֆայլեր: Թեմա 6` Կառուցվածքային տվյալներ (կապակցված ցուցակներ, հերթեր, ստեկ, ծառեր), բիտեր,
սիմվոլներ, տողեր և կառուցվածքներ, պրեպրոցեսոր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0108/B06. Ծրագրավորման արդի տեխնոլոգիաներ (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական, 2-րդ կիսամյակ, 3-րդ
կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել ծրագրավորման արդի
տեխնոլոգիաներին, աշխատել Matematika 4 փաթեթի հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կաշխատի Virtual C++ Microsoft Foundation Classes գրադարանի ֆայլերի
հետ,
2. կիմանա Visual C++ միջավայրի ինչպես տեսական, այնպես էլ կիրառական գիտելիքները ռեալ օրինակներում կիրառել,
3.
կսովորի COM-ծրագրավորման տարրեր MFC–ի օգտագործմամբ,
կաշխատի տվյալների բազայի հետ,
4. կկարողանա աշխատել Matematika 4 փաթեթի հետ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` MFC կորիզը: Թեմա 2` Երկխոսության պատուհաններ, ղեկավարման էլեմենտներ և տվյալների կապակցվածությունը MFC միջավայրում:
Թեմա 3` Windows–ի ընդհանուր ղեկավարման էլեմենտները: Թեմա 4` Գրաֆի-
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կական գործողություններ, սարքի կոնտեկստ, օգտագործվող ինտերֆեյսի ընդլայնում: Թեմա 5` MFC ծրագրավորում COM տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ
COM և MFC: Թեմա 6` Տվյալների բազայի ծրագրավորում MFC-ում: Թեմա 7` MFC
և Internet: Թեմա 8` Matematika 4 փաթեթ` աշխատանք հերթերի և մասիվների
հետ, մաթեմատիկական անալիզի գործողություններ, մաթեմատիկական հատուկ ֆունկցիաներ, հանրահաշվական ձևափոխություններ, գրաֆիկների
կառուցում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0103/B10. Դիֆերենցիալ հավասարումներ -3 (7 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների համար Կոշիի և եզրային խնդիրների դրվածքներին,
այդ խնդիրների լուծումների գոյությանը և դրանց հատկություններին վերաբերող
հարցերին: Բացահայտել դիֆերենցիալ հավասարումների տեսության դերը ֆիզիկական և այլ դինամիկ պրոցեսների քանակական նկարագրման հարցերում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի առաջին կարգի դիֆերենցիալ հավասարումների ինտեգրման պարզագույն մեթոդներին և գծային դիֆերենցիալ հավասարումների տեսությանը,
2. կիմանա նորմալ համակարգերի համար Կոշիի խնդրի լուծման գոյության և միակության հարցերը,
3. ծանոթ կլինի դիֆերենցիալ հավասարումների կայունության տեսությանը և դրանց լուծմանը բերվող երկրաչափական և ֆիզիկական որոշ
խնդիրներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիֆերենցիալ հավասարում, դրա լուծումը, ինտեգրալ կորը և երկրաչափական մեկնաբանությունը: Թեմա 2` Բացահայտորեն լուծվող առաջին
կարգի դիֆերենցիալ հավասարումներ: Թեմա 3`Թեորեմներ Կոշիի խնդրի
լուծման գոյության և միակության վերաբերյալ: Թեմա 4` Գծային դիֆերենցիալ
հավասարումների համակարգեր: Թեմա 5` Եզրային խնդիրներ գծային դիֆերենցիալ հավասարումների համար: Թեմա 6` Կայունության տեսության տարրերը:
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Թեմա 7` Մասնակի ածանցյալներով առաջին կարգի գծային դիֆերենցիալ հավասարումներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0104/B18. Դիֆերենցիալ երկրաչափություն և թենզորական անալիզ (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն ,
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կորերի և մակերևույթների տրման տարբեր եղանակների հետ: Ներմուծել մի շարք երկրաչափական գաղափարներ, որոնք անհրաժեշտ են մեխանիկայի կուրսերը յուրացնելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա հաշվել կորի կորությունը, ոլորումը, աղեղի երկարությունը,
գրել շոշափողի և հպման հարթության հավասարումները,
2. կիմանա մակերևույթի անալիտիկ տրման տարբեր եղանակները, շոշափող հարթության հավասարումը, I և II քառակուսային ձևերը,
3. կկարողանա հաշվել մակերևույթի մակերեսը, մակերևույթի վրա գտնվող
կորի կորությունը, գեոդեզիկ, մակերևույթի գլխավոր, միջին և գաուսյան
կորությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տարրական, պարզ և ընդհանուր կորեր, նրանց երկրաչափությունը
Թեմա 2` Կորի կորություն և ոլորում: Ֆրենեի եռանիստ: Թեմա 3` Տարրական,
պարզ և ընդհանուր մակերևույթներ, նրանց երկրաչափությունը:Թեմա 4`
Մակերևույթի քառակուսային ձևերը, նրանց կիրառութունները և երկրաչափական մեկնաբանությունները: Թեմա 5` Մակերևույթի կորերի կորության: Մակերևույթի լրիվ և միջին կորություն: Թեմա 6` Շարժական ռեպեր մակերևույթի
վրա: Մակերևույթի դերիվացիոն բանաձևերը: Թեմա 7` Մակերևույթի գեոդեզիկ
կորություն, գեոդեզիկ գիծ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0108/B07. Հոծ միջավայրի մեխանիկա -1 (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել հոծ միջավայրի մեխանիկայի նկարագրման ընթացքում առաջարկվող մոդելների և կիրառվող խնդիրների մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
կիմանա հոծ միջավայրի մեխանիկայի տեսական հիմունքները,
2. կկարողանա լուծել հոծ միջավայրի մեխանիկայի և նրա կիրառությունների վերաբերյալ տեսական խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Թենզորական հաշվի տարրերը: Թեմա 2` Հոծ միջավայրի կինեմատիկա: Թեմա 3` Հոծ միջավայրի դինամիկա: Թեմա 4` Լարվածային և դեֆորմացիոն վիճակների կապը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝
4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0108/B08. Հոծ միջավայրի մեխանիկա – 2 (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական և 2 ժամ լաբորատոր
պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել դեֆորմացվող պինդ
մարմնի մեխանիկայի, առաձգականության տեսության վերաբերյալ պատշաճ
մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գծային առաձգականության տեսության հիմնական դրույթները,
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2. կկարողանա ուսումնասիրել առաձգականության տեսության պարզագույն
խնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հուկի ընդհանրացված օրենքը: Թեմա 2` Առաձգականության տեսության հիմնական հավասարումների լրիվ համակարգը: Թեմա 3` Պրիզմատիկ
ձողերի ոլորում և ծռում: Թեմա 4` Առաձգականության տեսության հարթ խնդիր:
Թեմա 5` Առաձգական հոծ միջավայրի դինամիկական խնդիրներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0108 /B09. Հոծ միջավայրի մեխանիկա - 3 (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական , 1 ժամ լաբորատոր
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը ուսանողներին հնարավորություն կտա ստանալ կայուն գիտելիքներ հոծ միջավայրի մեխանիկայի հիմնական բաժիններից մեկի` հիդրոմեխանիկայի մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Լիարժեք պատկերացում կունենա հոծ միջավայրի կինեմատիկական և
դինամիկական հասկացությունների մասին,
2. կհասկանա հեղուկների, գազերի և նրանցում շարժվող մարմինների
փոխազդեցության օրինաչափությունները,
3.կըմբռնի ալիքային շարժումների առանձնահատկությունները,
4. կկարողանա հետազոտել պինդ մարմինների շրջհոսման խնդիրները և
հաշվարկելով հեղուկից մարմնին ազդող ուժերը` բացահայտել
յուրահատկություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Շարժման հավասարումները: Կինետիկ էներգիան, զանգվածային
և մակերևութային ուժերի աշխատանքը, էներգիայի ինտեգրալ: Թեմա 2` Թեորեմներ արագությունների շրջապտույտի և պոտենցիալ հոսանքների պահպանման մասին: Հելմհոլցի թեորեմները մրրիկների մասին: Թեմա 3` Հիդրոստատիկա, հավասարակշռությունը ծանրության ուժերի դաշտում: Թեմա 4`
Բեռնուլիի ինտեգրալը և կիրառությունները: Թեմա 5` Պոտենցիալ հոսանք և
Կոշի-Լագրանժի ինտեգրալ: Անսեղմելի հեղուկի պոտենցիալ շարժում: Սֆերայի
շարժումը անսեղմելի հեղուկի անսահման ծավալում: Թեմա 6` Անսեղմելի մա-
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ծուցիկ հեղուկի շարժումը խողովակներով: Պուազեյլի օրենքը: Թեմա 7` Ալիքային հավասարումներ: Ռիմանի ալիքներ: Թեմա 8` Անսեղմելի հեղուկի հարթ
անմրրիկ շարժում: Կոմպլեքս պոտենցիալ: Շրջհոսման խնդիրներ: Թեմա 9` Հոսքի ճնշման ուժերի գլխավոր վեկտորն ու մոմենտը: Ժուկովսկու թեորեմը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0101/B08. Կոմպլեքս անալիզ (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է անցում կատարել մաթեմատիկական անալիզի
հասկացություններից կոմպլեքս անալիզի հասկացություններին և ձևավորել
դրանք կիրառելու հմտություններ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կոմպլեքս թվերի դաշտը և կոմպլեքս ֆունկցիաները,
2. կհասկանա կոմպլեքս դիֆերենցիալ հաշիվը,
3. կտիրապետի կոմպլեքս ինտեգրալի հատկություններին։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կոմպլեքս թվեր և կոմպլեքս հարթության տոպոլոգիան: Թեմա 2`
Կոմպլեքս ֆունկցիաներ: Թեմա 3` Աստիճանային և Լորանի շարքեր: Թեմա 4`
Հոլոմորֆ ֆունկցիաներ: Թեմա 5` Կոմպլեքս ինտեգրալ: Թեմա 6` Կոշիի թեորեմը: Թեմա 7` Հոլոմորֆ ֆունկցիաների և աստիճանային շարքերի կապը:
Թեմա 8` Հոլոմորֆ ֆունկցիաների զրոները: Թեմա 9` Մեկուսացված և եզակի
կետեր: Թեմա 10` Մնացքների տեսությունը և կիրառություննրը: Թեմա 11`
Երկրաչափական սկզբունքները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0108 /B10. Նյութերի դիմադրություն (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը նպատակ ունի ուսանողների մոտ ձևավորել ունակություն
ինժեներական կառուցվածքների, մեքենաների տարրերի ամրության հաշվարկի,
նախագծման խնդիրների հետազոտման ասպարեզում, քանի որ դեֆորմացվող
պինդ մարմնի մեխանիկայի հիմքում ընկած են փորձնական փաստեր:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կըմբռնի կառուցվածքային տարրերի ամրության խախտման պատճառները, որի տակ կհասկացվի կամ ֆիզիկական քայքայումը, կամ անթույլատրելի մեծ դեֆորմացիաների առաջացումը,
2. կկարողանա ուսումնասիրել ձողերի ձգման-սեղմման պրակտիկ խնդիրները` կատարելով համակարգերի հաշվարկ,
3. կհասկանա բարդ լարվածային վիճակներում գտնվող կառուցվածքային
տարրերում լարումների հաշվարկի խնդիրների լուծման մեթոդները և
4. կկարողանա կիրառել կոնկրետ խնդիրներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ձողերի ձգում-սեղմում, ամրության հաշվարկ: Ստատիկորեն անորոշելի համակարգեր: Թեմա 2` Լարումները հարվածի ժամանակ և առաձգական
ալիքները ձողերում: Ձգման-սեղման ոչ գծային խնդիրները: Թեմա 3` Բարդ լարվածային վիճակ: Երկառանցք ձգում և Մորի շրջանային դիագրամ: Թեմա 4`
Հարթ լարվածային վիճակ: Թեմա 5` Տարածական լարվածային վիճակ, գլխավոր
լարումներ, մաքուր սահք, առնչություններ լարումների և դեֆորմացիաների
միջև: Սահքի գործնական հաշվարկներ, գամային և զոդված միացումներ:
նյութ.դիմադր: Թեմա 6` Պլաստիկության պայմաններ: Թեմա 7` Իներցիայի մոմենտներ: Ձողերի ոլորում: Թեմա 8` Առաձգական դեֆորմացիայի պոտենցիալ
էներգիա, ձևի փոփոխման էներգիա: Թեմա 9` Լարումները ծռման ժամանակ,
ծռող մոմենտ և կտրող ուժ: Թեմա 10` Արտակենտրոն ձգում-սեղմում: Թեմա 11`
Դեֆորմացիաները ծռման ժամանակ: Ճկվածքների որոշման խնդիրներ: Թեմա
12` Երկայնալայնական ծռում, առաձգական հավասարակշռության կայունություն: Կրիտիկական ուժեր: Թեմա 13` Նյութերի դիմադրության ընդհանուր
թեորեմներ: Հնարավոր տեղափոխությունների սկզբունք: Էներգիայի մինիմումի
թեորեմ: Թեորեմներ գծային առաձգական համակարգերի համար: Թեմա 14`
Ձողերի երկայնական և լայնական տատանումներ: Ռելեյ-Ռիտցի եղանակը:
Հարվածի և իմպուլսային բեռերը առաձգական համակարգի վրա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
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քանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

1306/B01. Հոգեբանություն (2 կրեդիտ)
32 ժամ դասախոսություն,
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մարդու հոգեկան
երևույթների առանցքային օրինաչափություններին և մեխանիզմներին, ինչպես
նաև նպաստել իրենց ապագա մասնագիտական իրացման մեջ հոգեբանական
գիտելիքի կիրառմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հոգեբանության ընդհանուր դրույթները, հոգեկան գործընթաց
ների և վիճակների առանձնահատկությունները և ձևավորման հիմնական օրինաչափությունները,
2. կկարողանա կիրառել հոգեբանական իմացությունը մասնագիտական և
մանկավարժական գործունեության մեջ, ինչպես նաև հասարակական
կյանքում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հոգեբանության առարկան, խնդիրները, ոլորտները: Հասկացություն հոգեկանի մասին: Հոգեկանի կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Թեմա 2`
Պերցեպտիվ պրոցեսների հոգեբանություն: Թեմա 3` Կոգնիտիվ պրոցեսների հոգեբանություն: Թեմա 4` Անձ, անհատ, անհատականություն հասկացությունները
հոգեբանության մեջ: Խառնվածք, բնավորություն, ընդունակություներ: Թեմա 5`
Սոցիալական խմբեր: Առաջնորդություն: Շփում, հաղորդակցում: Թեմա 6` Մանկավարժական և տարիքային հոգեբանության առարկան և խնդիրները: Տարիքային պարբերացում և ճգնաժամեր: Կրթության և դաստիարակության հոգեբանական առանձնահատկությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է

0103/B11. Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ-1 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել երկրորդ կարգի մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումներին բերվող որոշ խնդիրների հետ, որոնք առաջանում են ֆիզիկայի և մեխանիկայի տարբեր ոլորտներում, ինչպես նաև առաջարկել այդ խնդիրների լուծման տարբեր մեթոներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա երկրորդ կարգի մասնակի ածանցյալներով
հավասարումները բերել կանոնական տեսքի,
2. կիմանա ինչպես լուծել Կոշիի խնդիրներ հիպերբոլական տիպի հավասարումների համար,
3. ծանոթ կլինի մասնակի ածանցյալներով որոշ դիֆերենցիալ հավասարումների համար եզրային խնդիրներին, որոնք լայն կիրառություններ
ունեն մեխանիկայում և ֆիզիկայում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆիզիկայի խնդիրներ, որոնք բերվում են մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումների: Թեմա 2` Երկրորդ կարգի մասնական ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների դասակարգումը: Թեմա 3` Մաթեմատիկական ֆիզիկայի խնդիրների կոռեկտությունը: Ադամարի օրինակը: Թեմա 4`
Կոշիի խնդրի լուծման գոյությունը և միակությունը ալիքային հավասարման համար: Թեմա 5`Ֆուրյեի մեթոդը լարի տատանման հավասարման համար: Թեմա
6` Գուրսայի խնդրի լուծման գոյությունը և միակությունը: Թեմա 7` Հարմոնիկ
ֆունկցիաների ինտեգրալ ներկայացումը և հատկությունները:
Ստուգումների
անցկացման
ձևը
և
գնահատման
չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է

0103/B12. Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ -2 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ջերմային պրոցեսներին
(ստացիոնար և ոչ-ստացիոնար), որոնք բերվում են մաթեմատիկական ֆիզիկայի
հավասարումներին, ինչպես նաև առաջարկել դրանց հետ կապված խնդիրների
լուծման տարբեր ժամանակակից մեթոդներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա լուծել տարբեր տիպի եզրային խնդիրներ Լապլասի հավասարման համար (Դիրիխլեի և Նեյմանի), ինչպես նաև լուծել մասնակի
ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների համար եզրային
խնդիրներ ֆուրյեի մեթոդով,
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2. կկարողանա կողմնորոշվել ջերմային և դիֆուզիոն պրոցեսներին վերաբերվող հարցերում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիրիխլեի և Նեյմանի ներքին խնդիրների լուծման միակությունը: Թեմա 2` Արտաքին խնդիրներ, նրանց լուծման միակությունը: Թեմա 3`
Դիրիխլեի խնդիրը շրջանի համար, Պուասոնի բանաձը: Թեմա 4` Գրինի ֆունկցիան Լապլասի օպերատորի համար և նրա հատկությունները: Թեմա 5` Ծավալային և լոգարիթմական պոտենցիալներ: Թեմա 6` Պարզ և կրկնակի շերտի
պոտենցիալների հիմնական հատկությունները: Թեմա 7` Խառը և Կոշիի խնդիրների լուծումների գոյությունը և միակությունը ջերմահաղորդականության հավասարման համար:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0103/B13. Ֆունկցիոնալ անալիզ և ինտեգրալ հավասարումներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն,
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել և զարգացնել վերացական պատկերացումներ և մտածողություն, ծանոթացնելով նրանց ֆունկցիոնալ
անալիզի ընդհանուր գաղափարներին և մեթոդներին, որոնք թափանցել են ժամանակակից մաթեմատիկայի գրեթե բոլոր բնագավառները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի մետրիկայի, նորմի, սկալյար արտադրյալի, ինչպես նաև
մետրիկական, գծային, նորմավորված տարածությունների ընդհանուր
գաղափարներին,
2. ծանոթ կլինի վեկտորների օրթոգոնալության (ուղղահայացության) ընդհանուր գաղափարին, վեկտորների օրթոնորմավորված համակարգի լրիվության գաղափարին, վեկտորի վերլուծությանը Ֆուրյեի շարքի ըստ
վեկտորների օրթոնորմավորված համակարգի, ինչպես նաև գծային օպերատորի գաղափարին և այդպիսի օպերատորների հետաքրքրություն
ներկայացնող տեսակներին,
3. կիմանա կարևոր արդյունքներ գծային օպերատորների վերաբերյալ,
գծային ֆունկցիոնալի շարունակման վերաբերյալ, ինչպես նաև լիովին
անընդհատ գծային օպերատորների հիմնական հատկությունները:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Մետրիկական, գծային (վեկտորական), նորմավորված տարածություններ: Թեմա 2՝ Վեկտորների օրթոնորմավորված համակարգեր սկալյար արտադրյալով տարածությունում: Թեմա 3՝ Գծային օպերատորներ նորմավորված
տարածություններում: Թեմա 4՝ Գծային անընդհատ ֆունկցիոնալներ նորմավորված տարածություններում: Թեմա 5՝ Լիովին անընդհատ օպերատորներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

1405/B01. Մանկավարժություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել մանկավարժություն
գիտության ժամանակակից հիմնախնդիրները, նրա զարգացումը, ցույց տալ
մանկավարժություն գիտության տեղն ու դերը մարդուն ուսումնասիրող
գիտությունների շարքում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մանկավարժության ժամանակակից տեսությունները, մանկավարժության ուսումնասիրության օբյեկտն ու առարկան, հիմնական
հասկացությունները,
2. ՀՀ կրթության համակարգի կառուցվածքը և արդի բարեփոխումները`
միջազգային կրթական չափանիշներին համապատասխանեցնելու նպատակով, ուսուցման նոր տեսակները, ուսուցման կազմակերպման նոր
ձևերն ու մեթոդները,
3. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում` նախ
մանկավարժական պրակտիկայում, ապա աշխատանքային գործունեության ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մանկավարժության ընդհանուր հիմունքներ: Թեմա 2` Մանկավարժական մտքի պատմական զարգացումը /հին շրջանից մինչև մեր օրերը/: Հայ
կրթական գործը սփյուռքում: Թեմա 3` Դաստիարակության հիմունքներ. անձի
ձևավորումը, գործոնները, զարգացումն ու դաստիարակությունը: Թեմա 4`
Դիդակտիկայի հիմունքներ: Գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների
ստուգումն ու գնահատումը: Թեմա 5 ` Կրթության կառավարում: ՀՀ կրթության
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համակարգը: Ազգային դպրոցի գործունեությունը, հայ ուսուցչի առաքելությունը,
մշակութային արժեքների պահպանումն ու դերը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է

0108/B11. Ղեկավարման տեսություն-1 (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել գաղափար գծային ղեկավարվող
համակարգերի մասին, ծանոթացնել ղեկավարման խնդրի նախնական լուծման
ուսումնասիրութանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ղեկավարման և օպտիմալ ղեկավարման խնդիրների դրվածքները,
2. կիմանա ղեկավարման խնդիրը լուծող ֆունկցիայի ստացումը
3. կկարողանա կառուցել ղեկավարման խնդիրը լուծող ֆունկցիան:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գաղափար ղեկավարվող համակարգերի մասին։ Ղեկավարման և
օպտիմալ ղեկավարման խնդիրների դրվածքներ։ Որակի հայտանիշի տրման
ձևերը։ Թեմա 2` Գծային ղեկավարվող համակարգ: Գծային համակարգերի հատկությունները։ Կոշու բանաձևը։ Թեմա 3` Շարժման ընդհանրացված հավասարում և ընդհանրացված ղեկավարում։ Թեմա 4` Ղեկավարման խնդրի լուծումը։ Հիպոթեզի ստուգումը։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է

0108/B12. Ղեկավարման տեսություն-2 (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է տալ պատշաճ մասնագիտական պատկերացում
գծային ղեկավարվող համակարգերի համար տարբեր տիպի որակի հայ-
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տանիշով օպտիմալ ղեկավարման խնդիրների դրվածքների և նրանց լուծման
մեթոդների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ղեկավարման և օպտիմալ ղեկավարման խնդիրների դրվածքները,
2. կիմանա օպտիմալ ղեկավարման խնդրի բերումը մոմենտների պրոբլեմին և նրա լուծումը ,
3. կկարողանա լուծել մինիմալ էներգիայով, մինիմալ ուժով և մինիմալ իմպուլսով օպտիմալ ղեկավարման խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մոմենտների պրոբլեմի լուծումը: Ղեկավարվող համակարգի շարժումը որպես գծային գործողություն։ Գծային գործողության նորմա։ Օպտիմալ
ղեկավարման խնդրի դրվածքը։ Թեմա 2` Ղեկավարման խնդրի բերումը մոմենտների պրոբլեմին։ Մոմենտների պրոբլեմը։ Մոմենտների պրոբլեմի լուծումը։
Մաքսիմումի սկզբունքը։ Թեմա 3` Մոմենտների պրոբլեմով ղեկավարման խնդրի
լուծման դեպքեր։ Մոմենտների պրոբլեմով օպտիմալ ղեկավարման խնդրի
լուծման ալգորիթմը։ Թեմա 4` Մինիմալ էներգիայով ղեկավարում։ Մինիմալ
ուժով ղեկավարում։ Մինիմալ իմպուլսով ղեկավարում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0108 /B13. Վարիացիոն հաշիվ և օպտիմիզացիայի մեթոդներ-1 (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ գործնական պարապմունք
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել վարիացիոն հաշվի
և օպտիմիզացիայի մեթոդների տեսական հիմունքների ու մեխանիկայի տարբեր
խնդիրների լուծումներում դրանք կիրառելու համար պատշաճ մասնագիտական
պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա վարիացիոն հաշվի և օպտիմիզացիայի մեթոդների տեսական
հիմունքները,
2. կհասկանա օպտիմիզացիայի մեթոդների տարբերությունը և յուրաքանչյուրի կիրառական նշանակությունը,
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3. կկարողանա վարիացիոն հաշվի և օպտիմիզացիայի մեթոդների կիրառմամբ ուսումնասիրել մեխանիկայի խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆունկցիոնալ, ֆունկցիոնալի վարիացիա և նրա հատկությունները:
Թեմա 2` Էքստրեմումի անհրաժեշտ պայմանը: Թեմա 3` Վարիացիոն հաշվի
պարզագույն խնդիրը, Էյլերի հավասարումը: Թեմա 4` Վարիացիոն հաշվի պարզագույն խնդրի ընդհանրացումները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0108 /B14. Վարիացիոն հաշիվ և օպտիմիզացիայի մեթոդներ-2 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել վարիացիոն հաշվի
և օպտիմիզացիայի մեթոդների տեսական հիմունքների ու մեխանիկայի տարբեր
խնդիրների լուծումներում դրանք կիրառելու համար պատշաճ մասնագիտական
պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա վարիացիոն հաշվի և օպտիմիզացիայի մեթոդների տեսական
հիմունքները,
2. կհասկանա օպտիմիզացիայի մեթոդների տարբերությունը և յուրաքանչյուրի կիրառական նշանակությունը,
3. կկարողանա վարիացիոն հաշվի և օպտիմիզացիայի մեթոդների կիրառմամբ ուսումնասիրել մեխանիկայի խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Էքստրեմումի բավարար պայմանները: Թեմա 2` Պայմանական
էքստրեմումի և շարժական եզրերով վարիացիոն խնդիրներ: Թեմա 3` Օպտիմալ
ղեկավարման խնդիրների դրվածքներ և Բելմանի սկզբունքը: Թեմա 4` Մաքսիմումի սկզբունքը և նրա կիրառությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0108/B15. Տատանումների և կայունության տեսություն-1 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատուման դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողներին տալ պատշաճ մասնագիտական պատկերացում Լյապունովի
կայունության տեսության և համակարգերի կայունության ուսումնասիրման
եղանակների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կայունության զանազան սահմանումների, ըստ Լյապունովի
կայունության ուսումնասիրման եղանակների մասին,
2. կկարողանա դրանք կիրառել տարբեր մեխանիկական համակարգերի
շարժումներն ուսումնասիրելիս:
Բովանդակությունը.

Թեմա 1՝ Կայունության տեսության ուսումնասիրության առարկան: Կայունության զանազան սահմանումների մասին: Կայունություն ըստ Լյապունովի:
Թեմա 2՝ Լյապունովի թեորեմները, Լագրանժի թեորեմը մեխանիկական համակարգերի հավասարակշռության վերաբերյալ, Չետաևի թեորեմը անկայունության վերաբերյալ: Թեմա 3 ՝Կայունության հայտանիշները գրգռումների հավասարումների առաջին մոտավորության միջոցով:
Ստուգումների
անցկացման
ձևը
և
գնահատման
չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների
քայլը 0,5 է: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը
3 հարց:

0108/B16. Տատանումների և կայունության տեսություն-2 (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գծային և ոչ գծային
տատանումների, դրանց ուսումնասիրման եղանակների հետ, դրանք կիրառել
տարբեր մեխանիկական համակարգերի տատանողական շարժումներն ուսումնասիրելիս:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կիմանա գծային և ոչ գծային տատանումների և նրանց կայունության
ուսումնասիրման եղանակները,
2. կկարողանա դրանք կիրառել տարբեր մեխանիկական համակարգերի
տատանողական շարժումներն ուսումնասիրելիս:
Բովանդակությունը.

Թեմա 1՝ Գծային տատանումներ (մեկ ազատության աստիճան ունեցող համակարգի ազատ, հարկադրական տատանումներ, ռեզոնանս, հարմոնիկներ):
Թեմա 2՝ Ոչ գծային տատանումներ (պարբերական լուծումները գտնելու փոքր
պարամետրի մեթոդ, Պուանկարե-Լյապունովի մեթոդը, ֆազային հարթության
մեթոդ, ասիմպտոտիկ լուծումների կառուցումը):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0105/B10. Հավանականությունների տեսություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 1ժամ գործնական պարապմունք
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մեխանիկայում
հավանականությունների տեսության կիրառությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հավանականությունների տեսության հիմնական գաղափարները,
2.
կկարողանա լուծել տեսական և կիրառական բնույթի խնդիրներ,
3. կհասկանա ինչպես կիրառել իր գիտելիքները մեխանիկայում առաջացած հավանականային խնդիրներ լուծելիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հավանականային տարածություն: Թեմա 2` Պայմանական հավանականություն և պատահույթների անկախություն: Լրիվ հավանականության և
Բայեսի բանաձևեր: Թեմա 3` Անկախ փորձեր: Բեռնուլիի բանաձև և նրա ընդհանրացումը: Թեմա 4` Պատահական մեծություն և նրա բաշխման ֆունկցիա:
Թեմա 5` Պատահական մեծության թվային բնութագրիչները: Թեմա 6` Մեծ
թվերի օրենք:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:

0106/B07. Հաշվումների մեթոդներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ գործնական պարապմունք
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հանրահաշվական
հավասարումների մոտավոր լուծումների, թվային ինտեգրման բազմանդամային
ինտերպոլացիայի հիմնական գիտելիքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա տեսական և պրակտիկ խնդիրներ լուծել, օգտագործելով
բազմանդամային ինտերպոլացիոն բանաձևերը, քառակուսեցման բանաձևերը, դիֆերենցիալ հավասարումների մոտավոր լուծման տարբեր
եղանակները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ինտերպոլացիոն բազմանդամներ, ինտերպոլացիոն պրոցոսի զուգամիտությունը, սխալի մինիմիզացիան, պատիկ հանգույցներով ինտերպոլացիա: Թեմա 2` Լավագույն մոտարկում նորմավորված տարածություններում, հավասարաչափ լավագույն մոտարկում: Թեմա 3` Ինտերպոլացիոն քառակուսեցման բանաձևեր, սեղանների, Սիմպսոնի, Գաուսի քառակուսեցման բանաձևերը:
Թեմա 4` Գծային հանրահաշվական հավասարումների լուծման մոտավոր
մեթոդներ (պարզ իտերացիայի, Զեյդելի, օպտիմալ արտաքսման ըստ կոորդինատների և արագ վայրէջքի մեթոդները): Թեմա 5` Ոչ գծային հավասարումների լուծման Նյուտոնի և լարերի մեթոդները: Թեմա. 6` Դիֆերենցիալ հավասարումների մոտավոր լուծման Էյլերի, Ռունգե-Կուտի և տարբերակային մեթոդները: Թեմա 7` Եզրային խնդիրների լուծման Ռիտցի և Գալյորկինի մեթոդները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0108/B17. Առաձգականության տեսություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ գործնական պարապմունք
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6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել առաձգականության
տեսության վերաբերյալ պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի գծային առաձգականության տեսության հիմնական դրույթներին,
2. կկարողանա ուսումնասիրել առաձգականության տեսության առաջարկվող խնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Առաձգականության տեսության հիմնական հավասարումները:
Թեմա 2` Առաձգականության տեսության վարիացիոն սկզբունքները: Թեմա 3`
Առաձգականության տեսության հարթ խնդիրները (ընտրովի թեմաներ):
Թեմա 4` Առաձգականության տեսության հակահարթ խնդիր: Թեմա 5` Առաձգականության տեսության ստատիկայի եռաչափ խնդիրներ: Թեմա 6` Սալերի
ծռումը: Թեմա 7` Թաղանթների տեսության հիմունքները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:

0102/B05. Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մաթեմատիկայի
դասավանդման ավանդական և ժամանակակից մեթոդների, դիդակտիկական
սկզբունքների, գիտական մեթոդների, մաթեմատիկայի դասի կառուցվածքի մասին մասնագիտական պատկերացումներ, դասը վարելու ունակություններ ու
հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ՄԴՄ-ի ուսուցման մեթոդները, սկզբունքներն ու մաթեմատիկայի գիտական մեթոդները,
2. կիմանա մաթեմատիկայի դասի կառուցվածքը, փուլերն ու տիպերը,
3. կկարողանա վարել մաթեմատիկայի դասը և կատարել վարած կամ լսած
դասի մեթոդամանկավարժական վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մաթեմատիկան որպես գիտական բնագավառ և ուսումնական
առարկա: Մաթեմատիկայի դասավանդման նպատակներն ու խնդիրները: Թեմա
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2` ՄԴՄ-ն որպես գիտական բնագավառ և ուսումնական առարկա: ՄԴՄ-ի մեթոդաբանական հիմունքները: ՄԴՄ-ի երեք հիմնահարցերը և երեք բաժինները:
Թեմա 3` Մաթեմատիկայի դիդակտիկական սկզբունքները: Թեմա 4` Մաթեմատիկայի ուսումնասիրման գիտական մեթոդները: Թեմա 5` Մաթեմատիկայի
ուսումնամեթոդական փաթեթ՝ կրթակարգ, չափորոշիչ, ծրագիր, դասագիրք,
մեթոդական ձեռնարկ: Թեմա 6` Մաթեմատիկայի դասը, դրա կառուցվածքը, տիպերը և փուլերը: Թեմա 7` Մաթեմատիկայի դասընթացի ապացուցման մեթոդները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:

0408/B14. Ֆիզիկա (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ լաբորատոր աշխատանք
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել մոլեկուլյար ֆիզիկայի, ջերմադինամիկայի, էլեկտրականության և մագնիսականության հիմնական օրենքներին, դրանց առնչվող հիմնական փորձերին, ներկայացնել այդ օրենքները դիֆերենցիալ և ինտեգրալային տեսքերով, գաղափար տալ նրանց հիմնական կիրառությունների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մոլեկուլյար ֆիզիկայի, ջերմադինամիկայի, էլեկտրականության
և մագնիսականության հիմնական օրենքները, դրանց առնչվող
կարևորագույն փորձերը, երևույթները
2. կհասկանա այդ երևույթների, փորձերի, օրենքների կապը, օրենքների
համակարգի ներքին տրամաբանությունը, այդ համակարգից բխող
հիմնական հետևությունները և արդյունքները
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի վերլուծության, խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Թեմա է`Մոլեկուլային և վիճակագրական ֆիզիկայի հիմունքները,
Մաքսվելի ու Բոլցմանի բաշխումները: Թեմա 2` Ջերմադինամիկայի օրենքները,
էնտրոպիա: Թեմա 3` Իրական գազեր և հեղուկներ: Թեմա 4` Էլեկտրական դաշտը վակուումում և միջավայրում: Թեմա 5` Էլեկտրական հոսանք: Թեմա 6` Մագնիսական դաշտը վակուումում և միջավայրում: Թեմա 7` Էլեկտրամագնիսական
մակածում և քվազիստացիոնար երևույթներ: Թեմա 8` Մաքսվելլի հավասարումների համակարգը: Թեմա 9` Էլեկտրամագնիսական տատանումներ և
ալիքներ:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

5. Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ
1. «Մաթեմատիկա» մասնագիտություն
1. «Ֆունկցիաների տեսություն (ՖՏ» մասնագիտացում)
0101/B05. Կոմպլեքս անալիզի լրացուցիչ գլուխներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է լրացնել և խորացնել «Կոմպլեքս անալիզ»-1,2
դասընթացների որոշ կարևոր թեմաներ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա հարմոնիկ ֆունկցիաների տեսության հիմքերը,
2. կհասկանա Պուասոն – Յենսենի տիպի բանաձևերը,
3. կտիրապետի ներկայացման տարբեր մեթոդների։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հարմոնիկ ֆունկցիաներ։ Թեմա 2. Հավասարակշռության բանաձևեր: Թեմա 3. Պուասոն – Յենսենի բանաձևերը: Թեմա 4. Ամբողջ և մերոմորֆ
ֆունկցիաներ: Թեմա 5. Ֆակտորիզացիա։ Թեմա 6` Ինտեգրալ ներկայացման
թեորեմներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է

0101/B06. Ինտեգրալ ձևափոխություններ, կիրառություններ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ամփոփելով Ֆուրյեի շարքերի տեսությունը
ուսանողներին գիտելիքներ տալ ինտեգրալ ձևափոխությունների տեսությունից
և կիրառությունից։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Ֆուրիեի ձևափոխության տեսությունը L1 դասում,
2. կհասկանա L2 դասում Ֆուրիեի ձևափոխությունների տեսությունը,
3. կիմանա Վիներ – Պելի տիպի թեորեմներ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆուրիեի շարքեր։ Թեմա 2` Ֆուրիեի ձևափոխություն L1 դասում:
Թեմա 3` Պլանշերելի թեորեմը: Թեմա 4` Բոխների թեորեմը: Թեմա 5` Վաթսոնի
ձևափոխությունները։ Թեմա 6` Վիներ – Պելիի թեորեմը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է

2. «Դիֆերենցիալ հավասարումներ (ԴՀ) » մասնագիտացում
0103/B07. Ինտեգրալ հավասարումներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել երկրորդ սեռի Ֆրեդհոլմի ինտեգրալ հավասարումների տեսությանը, բացահայտել այդ հավասարման դերը մի շարք կիրառական խնդիրներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի ինտեգրալ հավասարման ռեզոլվենտի, Ֆրեդհոլմի հայտարարիև համարիչի գաղափարներին և հատկություններին, ինչպես նաև
ինտեգրալ հավասարման տեսությանը քառակուսով հանրագումարելի
ֆունկցիաների տարածությունում և Ֆրեդոլմի տեսության ընդհանրացմանը թույլ եզակիություն ունեցող կորիզի դեպքում,
2. կիմանա Ֆրեդհոլմի հիմնական թեորեմները,
3. կտիրապետի վերասերվող կորիզով հավասարումների լուծման եղանակին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Երկրորդ սեռի Ֆրեդհոլմի ինտեգրալ հավասարում: Ինտեգրալ հավասարումներ ռեզոլվենտի համար: Թեմա 2` Ֆրեդհոլմի հայտարարի և համարիչի սահմանումը և նրանց հատկությունները: Թեմա 3` Ֆրեդհոլմի թեորեմները:
Թեմա 4` Վերասերվող կորիզով ինտեգրալ հավասարումներ: Թեմա 5` Ֆրեդհոլմի
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տեսությունը թույլ եզակիություն ունեցող կորիզի դեպքում: Թեմա 6` Ֆրեդհոլմի
ինտեգրալային օպերատորը, որպես լիովին անընդհատ օպերատոր քառակուսով հանրագումարելի ֆունկցիաների տարածությունում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է

0103/B08. Շտուրմ-Լիուվիլի եզրային խնդիրը (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Շտուրմ-Լիուվիլի
եզրային խնդիրների տեսությանը, որը կարևոր դեր ունի թե դասական, թե
քվանտային մեխանիկայում, որը և ծնունդ է տվել ժամանակակից մաթեմատիկայի շատ հասկացություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի ինքնահամալուծ օպերատորների տեսության տարրերին`
սեփական արժեք և սեփական ֆունկցիա հասկացություններին և նրանց
հատկություններին, ինչպես նաև սեփական ֆունկցիաների համակարգի
լրիվության և բազիսության հասկացություններին,
2. կտիրապետի Շտուրմի տեսության հիմնական արդյունքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Շտուրմ-Լիուվիլի հավասարման լուծման հասկացությունը հանրագումարելի գործակցի դեպքում: Լուծման գոյությունը և անալիտիկ կախվածությունը գործակցից, սպեկտրալ պարամետրից և սկզբնական պայմաններից:
Լուծումների ասիմպտոտիկան: Թեմա 2 `Շտուրմ-Լիուվիլի եզրային խնդրի սեփական արժեքների գոյությունը և հաշվելիությունը, նրանց կախվածության
բնույթը գործակցից և եզրային պայմաններից: Եզրային խնդիրների ընտանիքի
սեփական արժեքների ֆունկցիան: Սեփական արժեքների ասիմպտոտիկան:
Թեմա 3` Շտուրմի տեսությունը: Թեմա 4` Վերլուծություն ըստ սեփական ֆունկցիաների:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է .
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3.

«Հանրահաշիվ և երկրաչափություն» (ՀԵ) մասնագիտություն

0104/ B12. Հանրահաշվի լրացուցիչ գլուխներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն ,
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից
հանրահաշվական ուղղություններից մեկի ընդհանուր գաղափարներին և արդյունքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կկարողանա տարբերել խմբի, կիսախմբի և քվազիխմբի գաղափարները:
2. կիմանա Ալբերտի, Թոյոդայի և Բրակ-Հյուզի թեորեմները քվազիխմբերի
և կիսախմբերի վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Քվազիխմբի երկու սահմանումները և նրանց համարժեքությունը:
Թեմա 2՝ Ռեգուլյար տեղադրություններ և լուպաների միջուկ: Թեմա 3՝ Քվազիխըմբի հակադարձ գործողություններ և քվազիխմբի պարաստրոֆներ:Թեմա 4՝
Իզոտոպիա: Իզոտոպիայի հիմնական հատկությունները: Թեմա 5` Ալբերտի թեորեմները: Թեմա 6` Բրակ-Հյուզի թեորեմը: Թեմա 7` Քվազիխմբի ավտոտոպիաների խումբը: Թեմա 8` Քվազիավտոմորֆիզմներ:Թեմա 9` Մեդիալ քվազիխըմբեր: Թոյոդայի թեորեմը: Թեմա 10` Սուշկևիչի պոստուլատները: Թեմա 11`
Ածանցյալ գործողություններ: Թեմա 12` Մուֆանգի լուպաներ: Թեմա 13` Հակադարձելի հանրահաշիվներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է

0104/ B13. Տոպոլոգիայի լրացուցիչ գլուխներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն ,
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հանրահաշվական
տոպոլոգիայի մեթոդի հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա հանրահաշվական տոպոլոգիայի հիմնական հասկացությունների մասին,
2. կիմանա հոմոլոգիաների տեսությունների աքսիոմատիկայի մասին,
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3.

կկարողանա հաշվել սիմպլեքսային կամ վանդակային կոմպլեքսների
հոմոլոգիական խմբերը և օղակները պարզագույն դեպքերում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սիմպլեքս, կոմպլեքս, պոլիէդր, սիմպլեքսային արտապատկերումներ: Թեմա 2՝ Սիմպլեքսային կոմպլեքսի և պոլիէդրի հոմոլոգիաների խմբերը:
Թեմա 3՝ Էյլերի բնութագրիչը, Էյլեր-Պուանկարեյի բանաձևը, Լեֆշեցի թեորեմը:
Թեմա 4՝ Հոմոլոգիաների և կոհոմոլոգիաների տեսությունները որպես աքսիոմատիկ համակարգեր: Թեմա 5` Վանդակային կոմպլեքսներ, վանդակային արտապատկերումներ: Վանդակային կոմպլեքսների հոմոլոգիաների խմբերը: Հոմոլոգիաների խմբերի հաշվումը երկչափ փակ մակերևույթների համար: Վանդակային կոմպլեքսի կոհոմոլոգիաների խմբերը և կոհոմոլոգիաների օղակները:
Իրական և կոմպլեքս պրոյեկտիվ տարածությունների կոհոմոլոգիաների օղակները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է

4. «Հավանականությունների տեսություն (ՀՏ) » մասնագիտացում
0105/B04. Կոմբինատոր մեթոդներ հավանականային խնդիրներում
( 3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կոմբինատոր
մեթոդների կիրառությանը հավանականային խնդիրներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հավանականային խնդիրներում կոմբինատոր մեթոդները, կիրառական խնդիրներում հանդիպող մի քանի կարևոր պրոցեսներ,
2. կկարողանա լուծել ինչպես տեսական բնույթի, այնպես էլ կիրառական
բնույթի խնդիրներ, կիրառել ստացված գիտելիքները տարբեր բնագավառներում ծագած խնդիրներ լուծելիս,
3. կկարողանա վերլուծել փաստեր և հետևություններ անել, ունեցած գիտելիքները ստեղծագործաբար կիրառել և զարգացնել:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ընտրարշավի վերաբերյալ կոմբինատոր դասական թեորեմը և նրա
տարբեր ընդհանրացումներ: Թեմա 2` Ցիկլի տեղափոխելի պատահական մեծություններ: Թեմա 3` Անկախ միատեսակ բաշխված պատահական մեծություններ: Թեմա 4` Հաջորդականության մաքսիմումի և մինիմումի բաշխում-
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ներըը: Թեմա 5` Սննկացման դասական թեորեմի ընդհանրացում: Թեմա 6` Ցիկլիկ տեղափոխելի աճերով պատահական պրոցեսներ: Թեմա 7` Ստացիոնար
աճերով պատահական պրոցեսներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է

0105/B05. Պատահական պրոցեսների տեսության հիմունքներ ( 3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել պատահական
պրոցեսների հիմունքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա պատահական պրոցեսների հիմնական դասերը, պատահական
պրացեսների բնութագրիչները,
2. կկարողանա կառուցել պատահական պրոցեսների պարզագույն մոդելները,
3. կկարողանա վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման
եղանակները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պատահական պրոցեսների դասակարգումը: Թեմա 2` Պատահական պրոցեսի բնութագրիչները: Թեմա 3` Անկախ աճերով պրոցեսներ,
Պուասունի և Վիների պրոցեսները: Թեմա 4` Անընդհատ ժամանակով դիսկրետ
մարկովյան պրոցեսներ: Թեմա 5` Բազմացման և կործանման պրոցեսներ, ճյուղավորվող պրոցեսներ: Թեմա 6` : Նեղ և լայն իմաստով ստացիոնար պրոցեսներ:
Թեմա 7` Ստացիոնար պրոցեսի կոռելյացիոն ֆունկցիայի սպեկտրալ ներկայացումը
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է

ա. «Ռիսկերի կառավարում» մասնագիտացում
0110/B27. Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մոդելներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
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6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել որոշումներ ընդունելու
մաթեմատիկական տարբեր մոդելների ստեղծման, ուսումնասիրման և լուծման
հետ: Դասընթացում ներառված են գծային մաթեմատիկական ծրագրավորման,
զանգվածային սպասարկման տեսության, ինչպես նաև, դինամիկ ծրագրավորման տարրեր:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
3. կիմանա գծային ծրագրավորման խնդիրների տարրական ձևափոխությունները,
4. կկարողանա լուծել դինամիկ ծրագրավորման խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գծային ծրագրավորման խնդիրը /ԳԾԽ/ և երկակիության տեսությունը: Թեմա 2՝ Ամբողջաթիվ գծային ծրագրավորման խնդիր: Թեմա 3՝ Զանգվածային սպասարկման տեսության տարրեր: Թեմա 4՝ Դինամիկ ծրագրավորման
խնդիր:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:

0110/B28. Ներդրումային պորտֆելի կառավարում (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ներդրումների գնահատման տարբեր մեթոդներին և ժամանակակից համակարգչային ծրագրերի
միջոցով հնարավորություն ընձեռել կատարելու տարբեր գույքային միավորների
և, ընդհանուր առմամբ, բիզնեսի գնահատում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կտիրապետի գնահատման հիմնական մոտեցումներին,
2. կկարողանա գնահատման ծախսային, եկամտային և համեմատական
եղանակներով իրականացնել գույքի գնահատում,
3. կկարողանա իրականացնել ներդրումային նախագծերի գնահատում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Արժեթղթերի տեսակներ: Արժեթղթերի առքուվաճառք, արժեթղթերի շուկա: Թեմա 2՝ Ներդրումային և շուկայական գին: Ոչ ռիսկային և ռիսկային արժեթղթերի գնահատում: Թեմա 3՝ Ներդրումային պորտֆելի ընտրություն:
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Պորտֆելի վերլուծություն (Մարկովիցի մոդել, պորտֆելի ռիսկ): Թեմա 4՝
Ֆինանսական ակտիվների գնահատման մոդել (CAPM): Գործոնային մոդելներ:
Թեմա 5՝ Արբիտրաժային գնագոյացման մոդելներ: Թեմա 6՝ Պարտատոմսերի
գնահատում (ուռուցիկություն, դյուրացիա, պորտֆելի իմունիզացիա): Թեմա 7՝
Պորտֆելի կառավարման արդյունավետության գնահատում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

բ. «Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա» մասնագիտացում
0109/B25. Սոցիալական ապահովագրություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է արտացոլել սոցիալական պաշտպանության
էությունը` որպես մարդու սոցիալ-տնտեսական իրավունքների և երաշխիքների
ապահովման պետական ֆունկցիա և հասարակական վերարտադրության մեջ
սոցիալական ապահովագրության դերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա սոցիալական ապահովագրության մեխանիզմները և ՀՀ-ում
դրանց գործնական կիրառումը,
2. կհասկանա Հայաստանում սոցիալական ապահովագրության ինստիտուտը, դրա բարեփոխումների գործընթացը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պետության սոցիալական պաշտպանության ֆունկցիան և դրա
իրականացումը: Թեմա 2՝ Սոցիալական պաշտպանության մեխանիզմները և
ինստիտուտները: Թեմա 3՝ Սոցիալական պաշտպանության համակարգը ՀՀ-ում
և դրա ֆինանսական հիմքը: Թեմա 4՝ Սոցիալական ապահովագրության համակարգի բարեփոխման հայեցակարգային հիմքերը ՀՀ-ում: Թեմա 5՝ Պարտադիր
բժշկական ապահովագրության համակարգի ներդրման հիմնախնդիրները ՀՀում: Թեմա 6՝ Կենսաթոշակային համակարգը` որպես անաշխատունակ բնակչության նյութական ապահովման ֆունկցիա: Թեմա 7՝ Արտասահմանյան կենսաթոշակային համակարգերը: Թեմա 8՝ Ոչ պետական կենսաթոշակային ապահովագրման համակարգը` որպես ՀՀ-ի կենսաթոշակային ներդրումային ենթակա-
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ռուցվածքի տարր: Թեմա 9՝ Աշխատանքային կենսաթոշակի կուտակային մասի
ձևավորման համակարգի գործունեության մոդելը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:

0109/B26. Ֆինանսական շուկաների մաթեմատիկական ներածություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք, 7-րդ
կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ռիսկային և ոչ ռիսկային
գործիքներով ֆինանսական շուկաների մաթեմատիկական մոդելին,
ներկայացնել դրանց տարանջատումը ըստ շուկայում ցանակացած այլ գործիքի
նկարագրելիության (լրիվ և ոչ լրիվ շուկաների) և ծանոթացնել այդ շուկաներում
գործիքների գնահատմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կիմանա ֆինանսական շուկաների դասակարգումը
2. Կտիրապետի ֆինանսական շուկաներում ակտիվների գնի հաշվարկի
մեթոդների:
Բովանդակությունը. Թեմա 1` Ֆինանսական շուկայի մոդելը մի քանի
ռիսկային ակտիվներով: Թեմա2` Ֆինանսական շուկայում պորտֆելի
կառուցվածքը: Թեմա 3` Ֆինանսական շուկայի լրիվությունը: Թեմա 4`
Արբիտրաժի բացակայութունը լրիվ շուկաներում: Թեմա 5` Լրիվ շուկաներում
ակտիվների գնահատումը: Համարժեք մարտինգալային չափ: Թեմա 6`
Ակտիվների գնահատման ֆունդամետալ թեորեմները: Թեմա 7` Ոչ լրիվ
շուկաներում արբիտրաժը: Թեմա 8` Ոչ լրիվ շուկաներում ակտիվների
հեջավորումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր արժեքով: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր
արժեքով: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:

3. «Մեխանիկա» մասնագիտություն
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ա/ «Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա» մասնագիտացում
0108/B18. Հոծ միջավայրի մեխանիկայի ընտրովի հարցեր (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը նպատակ ունի ուսանողներին ծանոթացնել հոծ միջավայրերի
թերմոդինամիկայի սկզբունքներին և հիմնական հասկացություններին, ընդհանուր թեորեմներին ու վարիացիոն մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա առաձգական դեֆորմացման թերմոդինամիկան, կըմբռնի
սկզբունքներն ու կկարողանա ընդհանրացումներ անել ու մեկնաբանել
պրոցեսների որոշակի առանձնահատկություններ,
2. կյուրացնի ընդհանուր թեորեմները հոծ միջավայրի մեխանիկայում,
3. կիմանա հոծ միջավայրի ստատիկայի, դինամիկայի վարիացիոն սկզբունքների մեթոդները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Թերմոդինամիկայի սկզբունքները, ներքին էներգիա, էնտրոպիա,
ջերմահաղորդականության հավասարում: Թեմա 2` Թերմոդինամիկական պոտենցիալներ, դիֆերենցիալ առնչություններ:Իրական պրոցեսների հատկությունների հետազոտում: Թեմա 3` Առաձգական դեֆորմացման թերմոդինամիկա, ջերմաառաձգականության խնդրի դրվածքն ու ընդհանուր լուծման ներկայացումը: Թեմա 4` Կինետիկ էներգիա և ներքին մակերևութային ուժերի աշխատանք ,անշրջելիության ազդեցությունն աշխատանքի վրա: Թեմա 5` Ընդհանուր
թեորեմներ, լուծումների միակությունը, պոտենցիալ էներգիայի մինիմումի սկզբունքը: Թեմա 6` Լրացուցիչ աշխատանքի մինիմումի սկզբունքը, ջերմաառաձգականության վարիացիոն սկզբունքները, Ռեյսների վարիացիոն սկզբունքը:
Թեմա 7` Առաձգական մարմնի ստատիկայի լրիվ ֆունկցիոնալը, դինամիկայի
վարիացիոն սկզբունքների մասին, Համիլտոնի սկզբունք, հնարավոր տեղափոխությունների սկզբունք: Թեմա 8` Ալիքները հոծ միջավայրում, առաձգական
ալիքների տարածման տեսությունը, մակերևութային ալիքներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:

0108/B19. Մաթեմատիկական առաձգականության տեսության կոնտակտային և
խառը խնդիրներ (3 կրեդիտ)
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Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել այն հիմնական
մեթոդներին ու եղանակներին, որոնց օգնությամբ կառուցվում են մաթեմատիկական առաձգականության տեսության կոնտակտային և խառը խնդիրների
լուծման ալգորիթմները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1, կկառուցի դասական տիրույթների համար Գրինի ֆունկցիան և կտարածի կոնտակտային ու խառը խնդիրների լուծման համար,
2, կօգտագործի Վիներ-Հոպֆի մեթոդը, կկիրառի ֆակտորիզացիայի մեթոդը,
3, կտիրապետի ֆունկցիոնալ տարբերական հավասարումների լուծման
մեթոդներին և եղանակներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Առաձգական կիսահարթության կամ հարթության համար Գրինի (ազդեցության) ֆունկցիայի կառուցումը: Եզրային խնդիրների դրվածքը և
լուծման մեթոդները: Թեմա 2` Կոնտակտային խնդիրներ կիսահարթության
կամ հարթության վերաբերյալ, հակահարթ խնդիրներ: Թեմա 3` Ֆունկցիոնալ տարբերակային հավասարումներ: Ֆակտորիզացիայի կիրառությունը
կոնկրետ դասի խնդիրների լուծման համար: Ինտեգրալ հավասարումներ:
Թեմա4`Ընդհանրացված ֆունկցիաների տեսություն: Հարթ ալիքների մեթոդը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:

0108 /B20. Պլաստիկության տեսություն (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 12 ժամ դասախոսություն (4 շաբաթ)
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ առաձգականության սահմաններից դուրս ընթացող դեֆորմացիաների դեպքում տեղի
ունեցող բարդ ֆիզիկա-մեխանիկական վիճակների փորձնական ու տեսական
ուսումնասիրությունների արդյունքների և նրանց մաթեմատիկական ձևակերպումների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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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:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պլաստիկության տեսության հիմունքները և հիմնական առնչությունները: Պլաստիկության պայմաններ, ամրապնդման և էներգետիկ պայմաններ: Թեմա 2` Պլաստիկության հիմնական տեսությունները: Պլաստիկության
հոսունության տեսություն և դեֆորմացիոն տեսություն: Թեմա 3` Մաքսիմումի
սկզբունք: Հոսունության ֆունկցիա և պլաստիկական պոտենցիալ: Եզրային
խնդիրների դրվածքը պլաստիկության հոսքի տեսության շրջանակներում:
Վարիացիոն եղանակների վրա հիմնված մինիմալ սկզբունքներ: Թեմա 4`
Իդեալական պլաստիկական մարմինների քայքայման սահմանային հավասարակշռություն և պլաստիկության տեսության պարզագույն խնդիրներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0108 /B21 . Դեֆորմացվող կառուցվածքների օպտիմալ նախագծում (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 11 ժամ դասախոսություն (4 շաբաթ)
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
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:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1, կունենա գիտելիքներ կառուցվածքների օպտիմալ նախագծման տեսության վերաբերյալ (տարաբնույթ խնդիրների դրվածք, դրանց լուծման
եղանակներ),
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2, կկարողանա լուծել վերլուծական և թվային միջոցներով կիրառական
խնդիրներ,
3, կկարողանա ինքնուրույն խնդիրներ ձևակերպել:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կառուցվածքների օպտիմալ նախագծման խնդիրների ձևակերպում: Նպատակի ֆունկցիոնալի սահմանում: Ղեկավարման (նախագծման) պարամետրերի և վիճակի պարամետրերի տարանջատում: Սահմանափակումների
և կապերի ձևակերպում: Թեմա 2` Կառուցվածքների օպտիմալ նախագծման
խնդիրներում կիրառվող վերլուծական, վարիացիոն եղանակների նկարագրում:
Թեմա 3` Թվային եղանակների կիրառումը կառուցվածքների օպտիմալ նախագծման խնդիրները լուծելու համար: Թեմա 4` Անհրաժեշտ և բավարար պայմանների ուսումնասիրում: Թեմա 5` Գործնական աշխատանքների կատարումը
դասընթացների ընթացքում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
բ./ «Շարժման ղեկավարում և կայունություն» մասնագիտացում

0108/B22. Շարժման կայունության և օպտիմալ կայունացման տեսություն
(4 կրեդիտ) ,
Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել համակարգերի կայունության ուսումնասիրման եղանակներին, համակարգի հավասարակշռության դիրքի կայունության վրա տարբեր բնույթի ուժերի ազդեցությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1, կիմանա համակարգի հավասարակշռության դիրքի կայունության վրա
տարբեր բնույթի ուժերի ազդեցության մասին, կծանոթանա օպտիմալ
ստաբիլիզացիայի տեսությանը:
2, կկարողանա դրանք կիրառել տարբեր մեխանիկական համակարգերի
հավասարակշռության դիրքերի կայունությունն ուսումնասիրելիս, ինչպես նաև լուծել օպտիմալ ստաբիլիզացիայի խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Լյապունովի ֆունկցիայի կառուցման եղանակները: Թեմա 2` Կոնսերվատիվ համակարգերի հավասարակշռության կայունությունը: Թեմա 3`
Ստացիոնար շարժում և նրա կայունությունը: Թեմա 4` Ուժերի դասակարգումը:
Տարբեր բնույթի ուժերի ազդեցությունը հավասարակշռության դիրքի կայունու-
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թյան վրա: Թեմա 5` Ստաբիլիզացիայի և օպտիմալ ստաբիլիզացիայի խնդիրների դրվածքը:Ղեկավարման օպտիմալության բավարար պայման: Լյապունովի
օպտիմալ ֆունկցիայի կառուցումը գծային համակարգերի համար: Թեմա 6`
Գծային համակարգերի օպտիմալ ստաբիլիզացիայի խնդրի լուծման գործնական
եղանակներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:

0108/B23. Շարժման ղեկավարման և դիտման որոշ հարցեր (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ղեկավարման մաթեմատիկական տեսությունում առավել կարևորվող համակարգի վիճակի դիտման
և ղեկավարման հարցերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հակադարձ կապով ղեկավարման հիմնական օղակների դասակարգումը,
2. կհասկանա իդեալական և իրական ազդակներին համապատասխան դիտման և օպտիմալ դիտման խնդիրների մաթեմատիկական դրվածքները,
նրանց լուծման եղանակները, ղեկավարման և դիտման խնդիրների երկակիությունը,
3. կկարողանա լուծել դիտման խնդիրը մոմենտների պրոբլեմով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հակադարձ կապով ղեկավարման կիբեռնետիկական սխեման և
նրա հիմնական օղակների դասակարգումը: Օրինակներ: Թեմա 2`Դիտման խնդիրը որպես ինֆորմացիաների տեսության հիմնական օղակ: Թեմա 3` Գաղափար իդեալական ազդակի մասին: Թեմա 4`Դիտման խնդրի դրվածքը սկալյար և
վեկտոր ազդակի դեպքում: Թեմա 5` Դիսկրետ դիտման խնդիր: Թեմա 6` Գաղափար իրական ազդակի մասին: Թեմա 7`Օպտիմալ դիտման խնդիրը: Թեմա 8`
Օպտիմալ դիտման խնդրի լուծման մասին: Թեմա 9` Դիտման խնդրի դրվածքը:
Թեմա 10` Ղեկավարման և դիտման խնդիրների երկակիությունը: Թեմա 11` Մոմենտների պրոբլեմով դիտման խնդրի լուծման ալգորիթմը: Թեմա 12` Օրինակների լուծում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:

0108/B24. Մեխանիկական համակարգերի (թռչող սարքերի և ռոբոտոատեխնիկական համակարգերի) մաթեմատիկական մոդելավորում և ղեկավարում (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 12 ժամ դասախոսություն ,
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել տիեզերական ձգողության դաշտում գտնվող մարմնի շարժման, մեխանիկական համակարգերի
մաթեմատիկական մոդելների օպտիմալ ղեկավարման վերաբերյալ պատշաճ
մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տիեզերական ձգողության դաշտում գտնվող մարմնի շարժման
Կեպլերյան հետագծերի բնութագրիչները ,
2, կկարողանա մեխանիկական համակարգերի տարբեր մաթեմատիկական
մոդելների համար կառուցել ղեկավարման ալգորիթմներ :
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տրված ուղեծրի տրված կետից դուրս եկող ուղեծրերի փնջի հավասարումը: Թեմա 2` Գրավիտացիոն դաշտում հասանելիության տիրույթի սահմանումը և հարթ դեպքում հասանելիության տիրույթի եզրագծի կառուցման
մասին: Թեմա 3` Գրավիտացիոն դաշտում երկու խաղացողների հետապնդման
և մոտեցման ոչ անտոգոնիստական խաղեր: Թեմա 4`Ռոբոտոտեխնիկական համակարգերի մաթեմատիկական մոդելներ: Թեմա 5`Ռոբոտոտեխնիկական համակարգերի մաթեմատիկական մոդելների ղեկավարման հարցեր: Թեմա 6` Մեխանիկական համակարգերի մաթեմատիկական մոդելների ղեկավարման ալգորիթմների կառուցում և ուսումնասիրում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0108/B25. Ավտոմատ կառավարման և օպտիմալ ղեկավարման որակական
ուսումնասիրությունները (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 11 ժամ դասախոսություն (4 շաբաթ)
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ավտոմատ կառավարման համակարգերի տիպերին, դրանց մաթեմատիկական նկարագրությանը,
տալ պատշաճ մասնագիտական պատկերացում այդպիսի համակարգերի կայունության ուսումնասիրման եղանակների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ավտոմատ կառավարման համակարգերի կայունության
ուսումնասիրման հանրահաշվական և հաճախականային եղանակները,
2. կկարողանա կառուցել ավտոմատ ղեկավարվող համակարգի մաթեմատիկական մոդել, ուսումնասիրել դրա կայունությունը և կառուցել կայունության տիրույթը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ավտոմատ ղեկավարման համակարգերի դասակարգումը: Փակ
համակարգեր: Թեմա 2՝ Լապլասի ձևափոխությունը, սահմանումներ, թեորեմներ: Թեմա 3՝ Փոխանցման ֆունկցիաներ: Թեմա 4՝ Հաստատուն գործակիցներով
գծային համակարգերի կայունությունը£ Կայունության հայտանիշներ: Թեմա 5՝
Կայունության հետազոտման D- տրոհման եղանակը: Գծային ղեկավարման համակարգերի ճշտությունը: Ստատիկ և աստատիկ համակարգեր:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:

6.

Կրթական այլ մոդուլներ
1. «Մաթեմատիկա» մասնագիտություն

01/B00. Մանկավարժական պրակտիկա (2 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, ստուգարք,(4 շաբաթ տևողությամբ)
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել. դպրոցական
ծրագրերին, աշակերտների հետ աշխատելու հմտություններին և դասավանդման մեթոդներին:
Պրակտիկայի արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը
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1. դպրոցում ինքնուրույն կանցկացնի մաթեմատիկայի բաց դաս` ղեկավարի,
մանկավարժի և հոգեբանի ներկայությ ամբ:

Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն (4 կրեդիտ),8-րդ կիսամյակ, քննություն
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ),8-րդ կիսամյակ, քննություն

2. «Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա» մասնագիտություն
0107/B27. Պրակտիկա (արտադրական) (4 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, ստուգարք (4 շաբաթ տևողությամբ)
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ուսանողներին
ծանոթացնել ֆինանսական հատվածում ակտուարական հաշվարկների կիրառման հնարավորություններին, մասնավորապես կենսաթոշակային, սոցիալական, կյանքի, ընդհանուր ապահովագրության մեջ կիրառվող ակտուարական
հաշիվներին, ինչպես նաև ֆինանսական կազմակերպություններում ռիսկերի
գնահատման գործընթացին:
Պրակտիկայի արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի ՀՀ ապահովագրական ընկերություններում իրականացվող հիմնական գործառույթներին,
2. կկարողանա իրականացնել այլ ֆինանսական կազմակերպություններում իրականացվող գործարքներ,
3. կտիրապետի ակտուարական հաշվարկների իրականացմանը, ինչպես
նաև ռիսկերի գնահատմանը գործնականում:

Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն (4 կրեդիտ),8-րդ կիսամյակ, քննություն
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ),8-րդ կիսամյակ, քննություն

3. «Մեխանիկա» մասնագիտություն
0108/B27. Ուսումնական պրակտիկա (3 կրեդիտ)
4-րդ կիսամյակ, ստուգարք , (3 շաբաթ տևողությամբ)
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել և ձևավորել բնագիտական խնդիրների լուծման պրակտիկ համակարգչային հմտություններ:
Պրակտիկայի արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
4. կկարողանա
ինքնուրույն
մոդելավորել
կուրսային
և
ավարտական աշխատանքներում առաջադրված խնդիրները և
ստանալ թվային արդյունքները:

01/B00. Մանկավարժական պրակտիկա (2 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, ստուգարք , (4շաբաթ տևողությամբ)
Նպատակը.
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Պրակտիկայի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել. դպրոցական
ծրագրերին, աշակերտների հետ աշխատելու հմտություններին և դասավանդման մեթոդներին:
Պրակտիկայի արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը
1. դպրոցում ինքնուրույն կանցկացնի մաթեմատիկայի բաց դաս` ղեկավարի,
մանկավարժի և հոգեբանի ներկայությ ամբ:

Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն (4 կրեդիտ),8-րդ կիսամյակ, քննություն
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ),8-րդ կիսամյակ, քննություն
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III ԲԱԺԻՆ
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Մաս I.
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ
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Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետը մագիստրոսի կրթական մակարդակում կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ ծրագրերով.
§Մաթեմատիկա¦ մասնագիտություն
§Ֆունկցիաների տեսություն¦
§Դիֆերենցիալ հավասարումներ¦
§Հավանականությունների տեսություն¦

§Հանրահաշիվ, երկրաչափություն և տոպոլոգիա¦
§Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա¦ մասնագիտություն
§Ակտուար մաթեմատիկա¦
§ֆինանասական մաթեմատիկա¦
§Ռիսկերի կառավարում¦

§Մեխանիկա¦ մասնագիտություն
§Մեխանիկա և կիրառական մաթեմատիկա ¦

1. Ուսումնական ծրագրի կառուցվածքը
Մագիստրոսի պատրաստման ծրագիրը բաղկացած է 2 հիմնական կառուցամասից` ուսումնական և հետազոտական, որոնցից յուրաքանչյուրով նախատեսված աշխատանքներն իրականացվում են նախանշված ուսումնական կիսամյակներում՝ ուսումնական և հետազոտական կառուցամասերի կրեդիտներով
արտահայտված ծավալների հետևյալ համամասնությամբ.
Կրթամաս

Կրեդիտներ

Դասընթաց-մոդուլների
քանակը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Լրացական դասընթացներ
Ընդհանուր կրթամաս

0
6

1
2

Մասնագիտական պարտադիր կրթամաս

48

8-16

Կամընտրական դասընթացներ

18

3-6

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Գիտական սեմինար
Գիտահետազոտական աշխատանք
Գիտահետազոտական պրակտիկա
Գիտամանկավարժ. պրակտիկա
Մագիստրոսական թեզի
պաշտպանություն
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
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12
18
3
3

4
3
1
1

12

1

120

32

Կիսամյակ
Ուսումնական
կառուցամաս, կրեդիտ
Հետազոտական
կառուցամաս, կրեդիտ
Ընդամենը, կրեդիտ

I

II

III

IV

Ընդամենը

27

24

21

0

72

3

6

9

30

48

30

30

30

30

120

Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողությունը,
որից 16-ը հատկացվում է տեսական ուսուցմանը և պրակտիկաներին, իսկ 4-ը՝
քննաշրջանին։ Ծրագրի առաջին երեք կիսամյակների սկզբում մեկ շաբաթ հատկացվում է մագիստրանտի անհատական ուսումնական ծրագրի ձևավորմանը։
Ուսանողի շաբաթական լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը կազմում է 1,5
կրեդիտ (24 կրեդիտ / 16 շաբաթ = 1,5) կամ 45 ժամ, իսկ ուսումնական կրեդիտի
ժամային համարժեքը` 1 կրեդիտ = 30 ժամ։ Ուսանողը կիսամյակում պետք է
ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով),
իսկ մեկ ուսումնական տարում` 60 կրեդիտ։ Ուսումնական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը համապատասխանում է 120 կրեդիտի։

2. Ծրագրի բովանդակությունը
2.1. Ուսումնական կառուցամաս
Ծրագրի ուսումնական կառուցամասը բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից՝ լրացական դասընթացներ, ընդհանուր կրթամաս, մասնագիտական պարտադիր կրթամաս և կամընտրական դասընթացներ։ Առաջին երկուսը ծառայում են
մագիստրոսի կրթական աստիճանի ընդհանուր հենքի ապահովմանը կամ համալրմանը, երրորդ կրթամասը կազմում է մագիստրոսի ծրագրի բովանդակային
էությունը, որն ապահովում է մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների անհրաժեշտ հենքը, իսկ չորրորդը` ծրագրի անհատականացված ուսուցման մասն է։

Լրացական դասընթացներ
Լրացական դասընթացների բաղադրիչն ուղղված է նախորդ կրթական աստիճանի պահանջներն անհրաժեշտության դեպքում լրացնելուն (մասնագիտության փոփոխության դեպքում կամ օտար լեզուների իմացության ոլորտում)։
Նկատի ունենալով մագիստրոսների՝ մասնագիտական և հետազոտական աշխատուժի միջազգային շուկայում ազատ տեղաշարժն ու պահանջվածությունն
ապահովելու անհրաժեշտությունը, որպես պարտադիր լրացական դասընթաց`
ծրագրում ընդգրկված է անգլերենը։ Մասնագիտական անհրաժեշտությունից ելնելով, գիտական ղեկավարի երաշխավորությամբ ուսանողի անհատական ուսումնական պլանում որպես լրացական դասընթաց կարող է ներառվել նաև օտար այլ լեզու։ Բաղադրիչը յուրաքանչյուր մագիստրոսական ծրագրում նախատեսում է մինչև 3 լրացական դասընթացի առկայություն։ Լրացական դասընթացները կրեդիտատար չեն:
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Թվանիշ

1602/M01

Մոդուլ-դասընթաց

Մասնագիտության ոլորտում հաղորդակցման
օտար լեզու

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)15

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

0

64

I

Ստուգարք

Ընդհանուր դասընթացների կրթամաս
Ընդհանուր կրթամասի աշխատածավալը 6 կրեդիտ է: Ընդհանուր դասընթացների առկայությունը ծրագրում նպատակաուղղված է ուսանողների մոտ
փոխանցելի գիտելիքների և կարողությունների, մասնավորապես, տեղեկատվական տեխնոլոգիական ունակությունների և մասնագիտական ոլորտի հիմնախնդիրների պատշաճ ընկալումը ապահովելուն։ Այն ներառում է երկու պարտադիր դասընթաց՝ “Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում” և “Մասնագիտության արդիական խնդիրները”։ Առանձին դեպքերում, մասնագիտական անհրաժեշտությունից ելնելով, մասնագիտական
պարտադիր կրթամասին հատկացված ժամաքանակի հաշվին հնարավոր է նաև
ընդհանուր այլ դասընթացների ընդգրկումը։
Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

0102/M00

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
հետազոտություններում

3

4/28/0

I

Քննություն

0101/M00

Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները

3

32/0/0

I

Քննություն

Թվանիշ

Մասնագիտական պարտադիր կրթամաս
Մասնագիտական պարտադիր կրթամասն ընդգրկում է 8-ից մինչև 16` երեք
կամ վեց կրեդիտատարությամբ մոդուլ-դասընթացներ։ Կրթամասի ընդհանուր
աշխատածավալը ծրագրում սահմանված է 48 կրեդիտ: Սա մագիստրոսական
ծրագրի պարտադիր դասընթացների կազմն է, որն ապահովում է տվյալ մասնագիտացմամբ մագիստրոսի կրթական մակարդակում պահանջվող գիտելիքների
և կարողությունների ձեռքբերումը։ Դրանք մշակվում են` հաշվի առնելով մասնագիտական աշխատաշուկայի արդի կարիքները և պահանջմունքները։

15

Այսուհետ՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական կամ սեմինար պարապմունք,
լ – լաբորատոր աշխատանք։

– 167 –

§Մաթեմատիկա¦ մասնագիտություն
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Ֆունկցիաների տեսություն¦
Թվանիշ

Կրե- Լսարանային Կիսամդիտ
ժամ (դ/գ/լ)
յակ

Մոդուլ-դասընթաց

Գնահատման ձևը

0101/M01 Ամբողջ և մերոմորֆ ֆունկցիաներ

6

64/0/0

I

Քննություն

0101/M02 Եռանկյունաչափական շարքեր

6

64/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

6
3

64/0/0
32/0/0

I
I

Քննություն
Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

6

64/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

6

64/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

0101/M03
0101/M04
0101/M05
0101/M06
0101/M07
0101/M08
0101/M09
0101/M10
0101/M11

Անալիտիկ ֆունկցիաների
բանախյան տարածություններ
Բազմաչափ կոմպլեքս անալիզ
Սինգուլյար ինտեգրալներ
Մերոմորֆ ֆունկցիաների
արժեքների բաշխման տեսություն
Անալիտիկ ֆունկցիաների
երկրաչափական տեսություն
Օրթոգոնալ շարքեր
Հատուկ ֆունկցիաներ և դասական
օրթոգոնալ բազմանդամներ
Մոտավորություններ կոմպլեքս
տիրույթում
Եզրային խնդիրներ ֆունկցիաների
ընդհանրացված դասերում

2. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Դիֆերենցիալ հավասարումներ¦
Թվանիշ
0103/M01
0103/M02

0103/M03
0103/M04
0103/M06
0103/M07
0103/M08
0103/M09
0103/M10
0103/M11

Մոդուլ-դասընթաց
Ընդհանրացված ֆունկցիաներ
Դիրակի օպերատորների
սպեկտրալ տեսության
հիմունքներ
Սիմետրիկ և իզոմետրիկ
օպերատորների ընդլայնումների տեսություն
Բանախյան հանրահաշիվներ
Լիովին անընդհատ
օպերատորներ
Ոչ ինքնահամալուծ օպերատորների տեսություն
Սիմետրիկ դիֆերենցիալ օպերատորներ
Օպերատորային հավասարումների դրական լուծումները
Դիֆերենցիալ օպերատորների
սպեկտրալ տեսություն
Սպեկտրալ տեսության հակա-

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

6

64/0/0

I

Քննություն

6

64/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

6

64/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

6

64/0/00

II

Քննություն

6

64/0/00

III

Քննություն

6

64/0/0

III

Քննություն
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դարձ խնդիրներ

3. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Հավանականությունների տեսություն¦
Թվանիշ
0105/M01
0105/M02
0105/M03
0105/M04
0105/M05
0105/M06
0105/M07
0105/M08
0105/M09
0105/M12
0105/M13
0105/M14

Մոդուլ-դասընթաց
Հավանականությունների տեսության լրացուցիչ գլուխներ
Պատահական պրոցեսներ
Մաթեմատիկական վիճակագրության լրացոիցիչ գլուխներ
Մարտինգալների տեսության
հիմունքներ
Ստոխաստիկ երկրաչափության հիմունքներ
Պատահական պրոցեսների
լրացուցիչ գլուխներ
Պատահական թափառումներ
Միաչափ կայուն օրենքներ
Ստոխաստիկ երկրաչափության կիրառական մոդելներ
Էկոնոմետրիկա
Պատահական կետային
պրոցեսներ
Վիճակագրական ծրագրերի
փաթեթ R (R ծրագրավորման
լեզու)

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

6

64/0/0

I

Քննություն

6

64/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3
3

32/0/0
32/0/0

II
II

Քննություն
Քննություն

6

64/0/0

II

Քննություն

6

64/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

4. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Հանրահաշիվ, երկրաչափություն և տոպոլոգիա¦
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

0104/M01
0104/M02
0104/M03
0104/M04

Քվազիխմբերի տեսություն
Խմբերի տեսություն
Հանգունակների տեսություն
Գալուայի տեսություն
Տոպոլոգիական խմբեր,
օղակներ, դաշտեր
Ռիմանյան տարածություններ
G-տարածություններ
Կատեգորիաների տեսություն և
կատեգորիական խմբեր
Գծային հանրահաշիվների
տեսություն
Կոմուտատիվ հանրահաշիվ
Դիֆերենցելի բազմաձևության
շոշափող շերտավորումներ
Հանրահաշվական տոպոլոգիա
Հաշվարկելիության տեսություն

0104/M05
0104/M06
0104/M07
0104/M08
0104/M09
0104/M10
0104/M11
0104/M12
0104/M13

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

6
3
3
3

64/0/0
32/0/0
32/0/0
32/0/0

I
I
I
I

Քննություն
Քննություն
Քննություն
Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3
3

32/0/0
32/0/0

I
II

Քննություն
Քննություն

6

64/0/0

II

Քննություն

6

64/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3
3

32/0/0
32/0/0

III
III

Քննություն
Քննություն
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§ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ¦ մասնագիտություն
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Ռիսկերի կառավարում¦
Թվանիշ
0110/M01
0110/M02
0110/M03
0110/M04

Մոդուլ-դասընթաց
Ֆինանսական ռիսկերի գնահատման մեթոդներ-1
Ստոխաստիկ վերլուծություն
ֆինանսներում-1
ժամանակային շարքերի վերլուծություն
Որոշումների կայացման
տեսություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

6

64/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

0110/M05

Տնտեսական աճ

3

32/0/0

I

Քննություն

0110/M06

Միկրոտնտեսագիտություն

3

32/0/0

I

Քննություն

6

64/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

6

64/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

0110/M07
0110/M08
0110/M09
0110/M10
0110/M11
0110/M12
0110/M13
0110/M14

Ներդրումային պորտֆելի
կառավարում
Մակրոտնտեսագիտությհուն
Ֆինանսական ռիսկերի գնահատման մեթոդներ - 2
Ստոխաստիկ վերլուծություն
ֆինանսներում-2
Կազմակերպության արժեքի
գնահատում
Ռիսկերի կառավարման
պրակտիկան ֆինանսական
ինստիտուտներում
Կորպորատիվ ֆինանսներ
Հաստատուն եկամուտով
արժեթղթերի գնագոյացման
մոդելներ

2. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Ակտուարական մաթեմատիկա¦
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

0110/M04

Ապահովագրության
մաթեմատիկական մոդելներ
Ստոխաստիկ վերլուծություն
ֆինանսներում-1
ժամանակային շարքերի վերլուծություն
Ընդհանուր մենեջմենթ

0110/M05

Տնտեսական աճ

0110/M01
0110/M02
0110/M03
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0110/M06
0110/M07
0110/M08
0110/M09
0110/M10
0110/M11
0110/M12
0110/M13
0110/M14
0110/M15

Միկրոտնտեսագիտություն
Կյանքի ապահովագրության
ակտուարական հաշիվներ
Մակրոտնտեսագիտությհուն
Ֆինանսական ռիսկերի գնահատման մեթոդներ
Ստոխաստիկ վերլուծություն
ֆինանսներում-2
Դրամավարկային տեսություն և
քաղաքականություն
Կենսաթոշակային և
սոցիալական
ապահովագրություն
Վերաապահովագրություն և
գույքային ապահովագրություն
Ֆինանսական անալիզ
Սնանկացման տեսություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3
3

32/0/0
32/0/0

III
III

Քննություն
Քննություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

6

64/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Ֆինանսական մաթեմատիկա¦
Թվանիշ
0109/M01
0109/M02
0109/M03
0109/M04
0109/M05
0109/M06
0109/M07
0109/M08
0109/M09
0109/M10
0109/M11
0109/M12
0109/M13
0109/M14
0109/M15

Մոդուլ-դասընթաց
Խաղերի տեսության
կիրառություններ
Կիրառական վիճակագրություն
ֆինանսների համար
Ստոխաստիկ վերլուծություն
ֆինանսներում - 1
Օպտիմիզացիայի մեթոդները
ֆինանսներում
Ֆինանսական
տնտեսաչափություն
Ֆինանսական մենեջմենթ
Ներդրումային վերլուծություն և
պորտֆելների կառավարում
Ֆիքսված եկամտով և
ածանցյալ արժեթղթեր - 1
Թվային մեթոդները
ֆինանսներում
Ստոխաստիկ վերլուծություն
ֆինանսներում-2
Տնտեսական աճի տեսություն
Վիճակագրական և
մեքենայական ուսուցում
Ֆիքսված եկամտով և
ածանցյալ արժեթղթեր - 2
Ֆինանսական ժամանակային
շարքերի վերլուծություն
Ֆինանսական ռիսկերի
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կառավարում

§Մեխանիկա¦ մասնագիտություն
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Մեխանիկա և կիրառական մաթեմատիկա ¦
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

0108/M01

Անալիտիկ մեխանիկա

6

64/0/0

I

Քննություն

0108/M02

Դեֆորմացվող պինդ մարմնի
մեխանիկա

6

64/0/0

I

Քննություն

0108/M03

Կայունության և ստաբիլիզացիայի տեսության ընտրովի
բաժիններ

3

32/0/0

I

Քննություն

0108/M04

Ինտեգրալ ձևափոխություններ
և կիրառություններ

3

32/0/0

I

Քննություն

0108/M05

Ղեկավարման և դիտման տեսության լրացուցիչ բաժիններ

3

32/0/0

I

Քննություն

0108/M06

Կոնտակտային և խառը խնդիրներ

3

32/0/0

II

Քննություն

0108/M07

Մեխանիկայի
եզրային
խնդիրների լուծման մեթոդներ

3

32/0/0

II

Քննություն

0108/M08

Ասիմպտոտական մեթոդներ

3

32/0/0

II

Քննություն

0108/M09

Մեխանիկական
համակարգերի մաթեմատիկական մոդելավորումը և օպտիմալ ղեկավարումը

3

32/0/0

II

Քննություն

0108/M10

Բաշխված
պարամետրերով
մեխանիկական
համակարգերի ղեկավարումը և դիտումը

3

32/0/0

III

Քննություն

0108/M11

Սալերի տեսության լրացուցիչ
բաժիններ

3

32/0/0

III

Քննություն

0108/M12

Կառուցվածքների
նախագծում

3

32/0/0

III

Քննություն

0108/M13

Դինամիկ համակարգերի ղեկավարման որակական հարցեր

3

32/0/0

III

Քննություն

0108/M14

Դիֆերենցիալ խաղեր

3

32/0/0

III

Քննություն

օպտիմալ

Կամընտրական դասընթացներ
Կամընտրական դասընթացներն ընտրվում են ԵՊՀ այլ մագիստրոսական
ծրագրերի դասընթացներից և նպատակ ունեն մագիստրանտի մոտ ձևավորելու
ավարտական ատենախոսությունը հաջողությամբ կատարելու համար
անհրաժեշտ գիտելիքներ և կարողություններ: Այս դասընթացների ընդհանուր
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աշխատածավալը ծրագրում սահմանափակված է 18 կրեդիտով, իսկ կազմն
ընտրվում է ուսումնական խորհրդատուի (գիտական ղեկավարի) հետ համատեղ՝ տվյալ կամ հարակից (մասնագիտության շրջանակներում միջդիսցիպլինար կապերի ձևավորման նպատակով) մագիստրոսական ծրագր(եր)ի դասընթացների ցանկից` 24-րդ կիսամյակների ընթացքում։ Տվյալ ծրագրի կամընտրական դասընթացներից ընտրվող դասընթացների ընդհանուր աշխատածավալը պետք է կազմի առնվազն 9 կերդիտ, իսկ առաջարկվող դասընթացների քանակը` պահանջվածից առնվազն 2 անգամ ավելի:
Կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է համեմատաբար
ազատ բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները, որոնցից ուսանողը հնարավորություն ունի ընտրելու երեքը
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§Մաթեմատիկա¦ մասնագիտություն
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Ֆունկցիաների տեսություն¦
Թվանիշ
0101/M12
0101/M13
0101/M14
0101/M15
0101/M16
0101/M17

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

3
3

32/0/0
32/0/0

II
II

Քննություն
Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3
3
3

32/0/0
32/0/0
32/0/0

III
III
III

Քննություն
Քննություն
Քննություն

Սուբհարմոնիկ ֆունկցիաներ և
պոտենցիալի տեսության հիմունքներ
Բազմաչափ հարմոնիկ ֆունկցիաներ
Հավասարաչափ բաշխված
հաջորդականություններ
Վեյվլետներ և կիրառություններ
Անալիտիկ ֆունկցիաների եզրային արժեքների տեսություն
Միջարկման
(ինտերպոլացիայի) հիմունքներ

2. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Դիֆերենցիալ հավասարումներ¦
Թվանիշ
0103/M14
0103/M15
0103/M16
0103/M17
0103/M19
0103/M20

Մոդուլ-դասընթաց
Գծային էլիպտական
հավասարումների ընդհանուր
տեսություն
Ինքնահամալուծ օպերատորների սպեկտրալ տեսություն
Ֆրեդհոլմյան օպերատորների
տեսություն
Պսևդոդիֆերենցիալ օպերատորներ
Հիպոէլիպտական
օպերատորների տեսություն
Սինգուլյար ինտեգրալ հավասարումներ և անալիտիկ ֆունկցիաների եզրային խնդիրներ

3. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Հավանականությունների տեսություն¦
Թվանիշ
0105/M10
0105/M11
0105/M15
0105/M16
0105/M17
0105/M18

Մոդուլ-դասընթաց
Ստոխաստիկ անալիզ
Կիրառական վիճակագրություն
Հավանականային չափերի զուգամիտություն
Դիֆուզիոն պրոցեսներ
Ստոխաստիկ մոդելավորում
Հեթերի տեսություն
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4. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Հանրահաշիվ, երկրաչափություն և տոպոլոգիա¦
Թվանիշ
0104/M14
0104/M15
0104/M16
0104/M17

Մոդուլ-դասընթաց
Դիֆերենցիալ ձևեր
Լիի խմբեր
Մատրիցների տեսություն
Աֆինական կապակցության
տարածություններ

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

3
3
6

32/0/0
32/0/0
64/0/0

II
II
III

Քննություն
Քննություն
Քննություն

6

64/0/0

III

Քննություն

§Ֆինանսական մաթեմատիկա¦ մասնագիտություն
1.Մագիստրոսական ծրագիր`
§Ռիսկերի կառավարում¦
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

0110/M14

Միջազգային ֆինանսներ

3

32/0/0

II

Քննություն

0110/M15

Դրամավարկային
քաղաքականություն

3

32/0/0

II

Քննություն

0110/M16

Ֆինանսական անալիզ

3

32/0/0

III

Քննություն

0110/M17

Ներդրումների կառավարում

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

0110/M18
0110/M19

Կազմակերպության ռիսկերի
կառավարում
Գործույթների հետազոտման
հավանականային մոդելներ

2.Մագիստրոսական ծրագիր`
§Ակտուարական մաթեմատիկա¦
Թվանիշ
0110/M22
0110/M21
0110/M22
0110/M23
0110/M24
0110/M25

Մոդուլ-դասընթաց
Ոչ պարամետրական
վիճակագրություն
Մաթեմատիկական
ժողովրդագրություն
Մասնագիտական
հաղորդակցության
հմտություններ
Կորպորատիվ ֆինանսներ
Խաղերի տեսության
կիրառությունը ոչ մրցակցային
շուկաներում
Բիզնեսի իրավունք
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3.Մագիստրոսական ծրագիր`
§Ֆինանսական մաթեմատիկա¦
Թվանիշ
0109/M16
0109/M17
0109/M18
0109/M19
0109/M20
0109/M21

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

Վարկային պորտֆելի
կառավարում
Ստոխաստիկ օպտիմալ
կառավարում ֆինանսներում
Ձեռնարկատիրական ռիսկերի
կառավարում
Վոլատիլության
մոդելավորումը
Ֆինանսական ինժեներիա
Շուկայի միկրոկառուցվածք և
առևտրային ստրատեգիաներ

§Մեխանիկա¦ մասնագիտություն
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
§ Մեխանիկա և կիրառական մաթեմատիկա ¦
Թվանիշ
0108/M15
0108/M16
0108/M17
0108/M18
0108/M19
0108/M20

2.2.

Մոդուլ-դասընթաց
Ինտեգրալ ձևափոխությունները
մեխանիկայում,մաթեմատիկական
ֆիզիկայում
Թռիչքի դինամիկա և ղեկավարում
Դեֆորմացվող
պինդ մարմնի
մեխանիկայի լրացուցիչ բաժիններ
Մեխանիկական համակարգերի
ղեկավարման կիրառական ալգորիթմներ
Պինդ
մարմնի
մեխանիկայի
մաթեմատիկական մոդելներ
Մանիպուլյացիոն
ռոբոտների
շարժման ղեկավարում

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

Հետազոտական կառուցամաս

Ծրագրի հետազոտական կառուցամասը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները՝
գիտական սեմինար, գիտահետազոտական աշխատանք, գիտահետազոտական
պրակտիկա, գիտամանկավարժական պրակտիկա և մագիստրոսական ատենախո-

սություն:
Գիտական սեմինարը ծրագիրն իրականացնող կառույցի (ֆակուլտետ,
ամբիոն, կենտրոն և այլն) կողմից կազմակերպվող կանոնավոր գործող սեմինարների շարք է, որի կայացման ժամանակացույցը սահմանվում է մագիստրոսական ծրագրի տվյալ կիսամյակիդասացուցակով: Գիտական սեմինարի ըն-
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թացքում մագիստրանտներին ցուցաբերվում է գիտական հետազոտություն կատարելու մեթոդաբանական և մեթոդական աջակցություն, ձևավորվում է գիտական սեմինարներին հաղորդումներ և զեկուցումներ ներկայացնելու, գիտական
բանավեճ վարելու, գրախոսություններով հանդես գալու հմտություններ: Կազմակերպվում է ուսումնառության բոլոր 4 կիսամյակներում, որոնցից յուրաքանչյուրում հատկացվում է 3 կրեդիտ:
Գիտահետազոտական աշխատանքի բովանդակությունը պայմանավորվում
է ուսանողի մագիստրոսական ատենախոսության թեմայի խնդիրներով և
կազմվում է գիտական ղեկավարի հետ համատեղ։ Այն կազմակերպվում է
ուսումնառության 2-րդ, 3-րդ և 4 կիսամյակներում` ընդհանուր 18 կրեդիտ աշխատածավալով:
Գիտահետազոտական պրակտիկան կազմակերպվում է 4-րդ կիսամյակում`
գիտական ղեկավարի հետ համատեղ կազմված և հաստատված ծրագրով։ Կարող է իրականացվել ամբիոնի կամ լաբորատորիայի գիտական թեմաների շրջանակներում։ Ունի 3 կրեդիտ աշխատածավալ:
Գիտամանկավարժական պրակտիկան կազմակերպվում է 4-րդ կիսամյակում` գիտական ղեկավարի հետ համատեղ կազմված և հաստատված ծրագրով։
Նախատեսում է բակալավրիատում սեմիանարների և գործնական պարապմունքների անցկացում, կուրսային աշխատանքների գրախոսում։ Այն ևս ունի 3
կրեդիտ աշխատածավալ:
Մագիստրոսական ատենախոսության կատարումը և նրա պաշտպանությունը մագիստրոսի կրթական ծրագրի եզրափակիչ փուլն է, որն իրականացվում է
4-րդ կիսամյակում: Ատենախոսության կատարման և պաշտպանության համար
ծրագրում նախատեսվում է 12 կրեդիտ աշխատածավալ։
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Մաս II.
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
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1.

Տեղեկագրքի նպատակը

Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է մաթեմատիկայի և
մեխանիկայի ֆակուլտետում իրականացվող մագիստրոսի կրթական ծրագրերի
վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական
կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և
պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն ինչպես առանձին մասնագիտությունների ուսումնական ծրագրերի, այնպես էլ դրանց բաղադրիչ դասընթացների և ուսումնական մոդուլների վերաբերյալ: Այն ներառում է.
– կրթական ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային կրթական արդյունքները, ծրագրի բովանդակային կազմը և կրեդիտների կառուցվածքը,
ավարտական պահանջները և ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
– առանձին դասընթացների և ուսումնական մոդուլների հակիրճ նկարագիրը` դասընթացի անվանումը և նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները, դասընթացի հակիրճ բովանդակությունը, ուսուցման և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները։
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Լրացական դասընթացներ
1602/M01. Մասնագիտության ոլորտում հաղորդակցման օտար լեզու (0 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ակադեմիական անգլերեն հումանիտար սոցիալական հիտությունների, ինչպես նաև տեխնիկական ֆակուլտետներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կտիրապետի գրավոր և բանավոր խոսքին`գիտական աշխարհի հետ
ազատ շփվելու համար:
2. կկարողանա մասնագիտական երկխոսության մեջ մտնել օտարերկրացի գործընկերների հետ:
3. կկարողանա պատշաճ մակարդակով մասնագիտական զեկուցում
պատրաստել և մասնակցել միջազգային գիտաժողովներին
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գիտական գրավոր խոսքի զարգացում: Թեմա 2՝ Միջազգային գիտաժողովների համար զեկուցում պատրաստելու հիմնական դրույթները: Թեմա
3՝ Գիտական բանավեճին մասնակցելու տեխնիկայի ուսուցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է նախօրոք տրվող ստուգարքային թելադրության
դրական գնահատականի և եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:

Ընդհանուր դասընթացներ
0309/M00. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
հետազոտություններում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել C++ լեզվի ընդլայնված
հնարավորություններին օգտագործել տեղեկատվական տեխնոլոգիաները` մասնագիտական հետազոտություններում առաջացած խնդիրները լուծելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կտիրապետի C++ լեզվի ընդլայնված հնարավորություններին,
2. կկարողանա օգտագործել դրանք մասնագիտական ծրագրեր մշակելու
համար STL գրադարանի միջոցներով,
3. կծանոթանա սխալների մշակման համակագին (debugging system):
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Օբյեկտներով կողմնորոշված նախագծում։ Թեմա 2՝ Template դասեր, շաբլոններ։ Թեմա 3՝ Դասերի ժառանգականություն, պոլիմորֆիզմ (բազմաձևություն): Թեմա 4՝ Վիրտուալ մեթոդներ, աբստրակտ դասեր: Թեմա 5՝ Ֆայլեր և
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հոսքեր: Թեմա 6՝ STL (Standart Template Libtary) գրադարանը: Թեմա 7՝ Սխալների
մշակում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0101/M00. Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները (ՖՏ)(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ,
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին կոմպլեքս տիրույթում մոտավորությունների տեսության որոշ ժամանակակից արդյունքների և
նրանց կիրառությունների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա կոմպլեքս տիրույթում մոտավորությունների տեսության զարգացման ժամանակակից որոշ հարցադրումները և կիրառությունները.
2. կհասկանա մոտավորությունների տեսության արդյունքների կիրառության կարևորությունը ֆունկցիաների տեսության զանազան բնագավառներում,
3. կկարողանա կառուցել տարբեր հատկություններով օժտված լակունար
աստիճանային շարքեր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Մերգելյանի թեորեմը բազմանդամային մոտավորությունների վերաբերյալ: Թեմա 2՝ Մյունցի թեորեմի որոշ ընդհանրացումներ: Թեմա 3՝ Հավասարաչափ մոտավորություններ բացթողումներ ունեցող բազմանդամներով:
Թեմա 4՝ Կառլեմանի թեորեմի լակունար տարբերակը: Թեմա 5՝ Ֆաբրիի թեորեմը
աստիճանային շարքի բնական եզրի մասին: Թեմա 6՝ Մակինթայրի թեորեմը
ամբողջ ֆունկցիայի միակության մասին.:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0103/M20. Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները (ԴՀ) (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Բազմությունների ինտուիտիվ տեսության պարադոքսների առաջացման
պատճառների պարզաբանումը: Բազմությունների աքսիոմատիկ տեսության
կառուցման հետ կապված հարցերի քննարկումը:
Դասական մաթեմատիկական անալիզի հիմնական գաղափարներն ընդհանրացնող տեսության կառուցման հետ կապված հարցերի քննարկումը: Ընդհանուր տեսության կառուցման նոր մոտեցման իրագործումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մաթեմատիկայի հիմքերին վերաբերող որոշ հարցեր,
2. ծանոթ կլինի բազմությունների ինտուիտիվ տեսության պարադոքսների
առաջացման պատճառների պարզաբանմանը,
3. կտիրապետի մաթեմատիկական անալիզի հիմնական գաղափարներն
ընդհանրացնող տեսություն կառուցելու նոր մոտեցման իրագործմանը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բազմությունների ինտուիտիվ տեսության պարադոքսները: Թեմա 2`
Ավարտ ունեցող և ավարտ չունեցող պրոցեսներ: Թեմա 3` Պարադոքսների առաջացման պատճառների պարզաբանումը: Թեմա 4` Բազմությունների աքսիոմատիկ տեսությունը և նրա հետ կապված որոշ հարցերի քննարկումը: Թեմա 5`
Դասական մաթեմատիկական անալիզի հիմնական գաղափարներն ընդհանրացնող տեսության կառուցման հետ կապված հարցեր: Թեմա 6` Ընդհանուր տեսության կառուցման նոր մոտեցումը և դրա իրագործումը: Թեմա 7` Նոր մոտեցմամբ կառուցված ընդհանուր տեսության կառուցման որոշ առանձնահատկություններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0105/M19. Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները(ՀՏ) (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթանալ հավանականությունների տեսության ընտրյալ հարցերի հետ, որոնք չեն ներկայացված ընդհանուր դասընթաց-
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ներում, և կապում են տեսությունը մաթեմատիկական դասական ուղղությունների հետ (ֆունկցիաների տեսություն, ֆունկցիոնալ անալիզ, օպտիմիզացիա):
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա հավանականությունների տեսությունում հետաքրքրություն
ներկայացնող նոր խնդիրների դրվածքներ և նրանց լուծման եղանակները հիմնված դասական մաթեմատիկական ուղղությունների որոշ
հիմնարար արդյունքների վրա,
2. կհասկանա հավանականությունների տեսություն սերտ կապը դասական
մաթեմատիկական ուղղությունների հետ,
3. կկարողանա օգտագործել դասական մեթոդները որոշ հավանականային
խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Լապլասի ձևափոխություն և ծնորդ ֆունկցիա: Թեմա 2՝ Կանոնավոր պոպոխում`սահմանում, հետևանքներ, տաուբերյան թեորեմներ: Թեմա 3՝
Կայուն օրենքներ` սահմանային թեորեմներ, կապ Միտտաջ-Լեֆլերի ֆունկցիայի հետ: Թեմա 4՝ Կրեյն-Միլմանի թեորեմ` օպտիմիզացիա բաշխման ֆունկցիաների դասերում: Թեմա 5՝ Նշանափոխության մեթոդ` օպտիմիզացիա բաշխման
ֆունկցիաների դասերում :
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0104/M00. Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները (ՀԵ և Տ)(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել դիֆերենցիալ հաշվի մեn

թոդների ընդհանրացմանը ավելի ընդհանուր տարածություններում, քան
-ն է:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա դիֆերենցելի բազմաձևության երկրաչափության ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ դիֆերենցիալ հաշվի մեթոդները,
2. կկարողանա կիրառել կովարիանտ ածանցման, արտաքին ձևերի տեսությունները,
3. կկարողանա կիրառել տենզորական հաշվի մեթոդները տարածությունների արտապատկերումները հետազոտելիս:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1՝ Դիֆերենցելի բազմաձևության սահմանումը և օրինակներ: Թեմա 2՝ Դիֆերենցելի բազմաձևությունների դիֆերենեցելի արտապատկերումները: Դիֆերենեցելի արտապատկերումների լոկալ դասակարգումը: Թեմա 3՝ Դիֆերենցելի
բազմաձևության շոշափող տարածությունը: Թեմա 4՝ Դիֆերենցելի բազմաձևության շոշափող շերտավորումը: Դիֆերենցելի բազմաձևության կոշոշափող շերտավորումը: Թեմա 5՝ Տենզորական հանրահաշիվ: Թեմա 6՝ Արտաքին ձև բազմաձևության վրա: Արտաքին ձևերի արտաքին դիֆերենցիալ: Թեմա 6՝ Կապակցություն բազմաձևության վրա: Թեմա 6՝ Ռիմանյան մետրիկա բազմաձևության
վրա: Ռիմանյան բազմաձևություն: Թեմա 6՝ Լիի խմբեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/M02.Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները (ԱՄ,ՌԿ) (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ուսանողներին երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող հիմնական ցուցանիշները, ներկայացնել ֆինանսական ոլորտի զարգացման հիմնախնդիրները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ֆինանսական ոլորտի զարգացման միտումները ՀՀ-ում,
2. կհասկանա ֆինանսական ոլորտի մաս կազմող համակարգերի հիմնախնդիրները,
3. կկարողանա մշակել առաջարկներ այդ ոլորտի զարգացման ուղղությամբ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Երկրի տնտեսության իրական և ֆինանսական հատվածները բնութագրող հիմնական ցուցանիշները: Թեմա 2՝ Երկրի զարգացման աստիճանը
գնահատող նոր մոտեցումներ: Թեմա 3՝ Առողջապահական համակարգը և դրա
բարեփոխումների գործընթացը ՀՀ-ում: Թեմա 4՝ Կենսաթոշակային ապահովության և սոցիալական ապահովության համակարգը և դրա բարեփոխումները ՀՀում: Թեմա 5՝ Ապահովագրական շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում:
Թեմա 6՝ Ֆինանսական շուկաների զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում:
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0109/M00.Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները (ՖՄ) (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին մասնակի ածանցյալներով հավասարումների տեսության տարրերին և դրանց կիրառմանը ֆինանսական մաթեմատիկայում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա մասնակի ածանցյալներով հավասարումների դասակարգումը,
2. կիմանա էլիպտական, պարաբոլական ու հիպերբոլական տիպի մոդելային հավասարումները
3. կծանոթանա տարբեր ֆինանսական խնդիրներում մասնակի ածանցյալներով հավասարումներով մոդելներին,
4. կծանոթանա այդ հավասարումների թվային լուծման եղանակներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կոշու խնդիրը 1-ին կարգի գծային մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների համար, հավասարման բնութագրիչները: Թեմա 2՝
Տրանսպորտի հավասարում, անջատվող փոփոխականների մեթոդ: Թեմա3՝
Լապլասի հավասարում: Թեմա 4՝ Ֆուրյեի մեթոդ: Թեմա 5՝ Ալիքային հավասարում: Թեմա 6՝ Ջերմահաղորդականության հավասարում: Թեմա 7՝ Ոչ համասեռ հավասարումներ, թվային մեթոդներ:
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններն անցկացվում են ուսանողի
գրավոր աշխատանքի գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր
առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:

0108/M00.
Մասնագիտության
արդիական
հիմնախնդիրները
(ՄևԿՄ)
( 3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացում դիտարկվում են մեխանիկայի արդիական հիմնախնդիրները և կարևորագույն մաթեմատիկական մոդելները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
Lիարժեք պատկերացում կունենա մասնագիտության արդի խնդիրներից:
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Բովանդակությունը.

Թեմա 1՝ Կայունության ոչ կոնսերվատիվ խնդիրներ: Թեմա 2՝ Դիվերգենտ և
ֆլաթերային կայունություն: Թեմա 3՝ Մակերևութային ալիքներ և տեղայնացված
տատանումներ: Թեմա 4՝ Մագնիսաառաձգական ալիքներ: Թեմա 5՝ Միկրոբևեռ
առաձգականության տեսություն: Թեմա 6՝ Ղեկավարման և դիտման տեսության
խնդիրներ: Թեմա 7՝ Դիֆերենցիալ խաղերի տեսության արդի խնդիրներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ
§Մաթեմատիկա¦ մասնագիտություն
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Ֆունկցիաների տեսություն¦
0101/M01. Ամբողջ և մերոմորֆ ֆունկցիաներ (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին ամբողջ ֆունկցիաների տեսության հիմնական գաղափարների և արդյունքների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ամբողջ ֆունկցիաների կարգ, տիպ, ինդիկատրիսա գաղափարները, ինչպես նաև Հադամարի, Բորելի,Պիկարի և Պոլիաի դասական
թեորեմները.
2. կհասկանա ամբողջ ֆունկցիաների հետազոտման հիմնական գաղափարները և մեթոդները.
3. կկարողանա գտնել ամբողջ ֆունկցիաների կարգը ,տիպը, վերլուծել այն
արտադրյալի,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ամբողջ ֆունկցիաների կարգ և տիպ: Թեմա 2՝ Հադամարի և Բերելի
թեորեմները: Թեմա 3՝ Պիկարի փոքր թեորեմը: Թեմա 4՝ Էքսպոնենցիալ տիպի.
ամբողջ ֆունկցիաներ: Թեմա 5՝ Նևանլինայի 1-ին հիմնական թեորեմը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
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գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0101/M02. Եռանկյունաչափական շարքեր (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին Ֆուրիեի շարքի հիմնական հատկությունների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա Ֆուրիեի շարքի հիմնական հատկությունները,
2. կհասկանա Ֆուրիեի շարքերի հետազոտման գաղափարը և մեթոդները,
3.կկարողանա ուսումնասիրել որոշ դասերի Ֆուրիեի շարքերի զուգամիտությունը :
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ծանոթություն եռանկյունաչափական համակարգր հետ: Թեմա 2՝
Ֆուրիեի շարքերի մասնակի գումարների բանաձևեր: Թեմա 3՝ Ֆուրիեի միջիններ: Թեմա 4՝ Մոնոտոն գործակիցներով եռանկյունաչափական շարքեր: Թեմա 5՝
Եռանկյունաչափական շարքերի հավասարաչափ և բացարձակ զուգամիտություն: Թեմա 6՝ Տարամետ Ֆուրիեի շարքեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0101/M03. Անալիտիկ ֆունկցիաների բանախյան տարածություններ(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ֆունկցիաների բանախյան դասերի
և հետազոտման մեթոդների հետ: Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա գաղափար անալիտիկ ֆունկցիաների տարբեր դասերի
եզրային բնութագրերից, լրիվության և միակության
հատկություններից,
2. կհասկանա Հարդիի տարածությունների ներկայացումները ու
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ֆակտորիզացիան,
կկարողանա ուսումնասիրել սահմանափակ և սահմանափակ տեսքի
անալիտիկ ֆունկցիաների հատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝միավոր շրջանում և կիսահարթությունում անալիտիկ ֆունկցիաների տարբեր դասերիեզրային հատկությունները: Թեմա2 ինտեգրալային ներկայացումները: Թեմա 3՝ անալիտիկ ֆունկցիաների տարբեր դասերի ֆակտորիզացիան: Թեմա 4՝ արժեքների բաշխման բնութագրերը: Թեմա 5՝ Միավոր շրջանի
Հարդիի դասերում լուծվում է միջարկման խնդիրը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
3.

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0101/M04. Բազմաչափ կոմպլեքս անալիզ (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին բազմաչափ կոմպլեքս անալիզի հիմնական գաղափարներին և մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կիմանա մի քանի կոմպլեքս փոփոխականի անալիտիկ ֆունկցիաների
հիմնական հատկությունները,
2. կհասկանա բազմաչափ կոմպլեքս անալիզի առանձնահատկությունները
և տարբերությունները միաչափ դեպքից,
3. կկարողանա կիրառել հոլոմորֆ ֆունկցիաների կարևորագույն ինտեգրալային ներկայացումները,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Բազմաչափ կոմպլեքս տարածություն: Թեմա 2՝ Պարզագույն տիրույթներ: Թեմա` 3 Մի քանի կոմպլեքս փոփոխականի հոլոմորֆ ֆունկցիաների
սահմանումը: Թեմա 4 ՝Բազմապատիկ աստիճանային շարքեր: Թեմա 5՝ Հոլոմորֆ ֆունկցիաների հիմնական հատկությունները: Թեմա 6՝ Մարտինելլի-Բոխների ինտեգրալային ներկայացումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0101M05. Սինգուլյար ինտեգրալներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին ВМО և Հարդիի

Re H 1 տարածությունների հատկությունների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1

կիմանա Հիլբերտի ձևափոխություն ВМО և Հարդիի Re H տարածությունների գաղափարները,
2. կհասկանա այդ գաղափարներ հետ կապված հիմնական հարցադրումները
3. կկարողանա կիրառել ստացսծ գիտելիքները անալիզի զանազան բնագավառներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հիլբերտի ձևափոխություն: Թեմա 2՝ ВМО տարածություն: Թեմա 3՝
1.

1

Հարդիի տարածություն: Թեմա 4՝ Re H տարածություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0101/M06. Մերոմորֆ ֆունկցիաների արժեքների բաշխման տեսություն
(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին մերոմորֆ ֆունկցիաների արժեքների բաշխման տեսության հիմքերի հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա հավասարակշռության բանաձևերի ստացման հիմնական սկզբունքները, մերոմորֆ ֆունկցիաների արժեքների և զրոների, բևեռների
բաշխման կապերը,
2. կհասկանա մերոմորֆ ֆունկցիաների դասերի ուսումնասիրության հարցերում տարբեր բնութագրիչների վարքերի հետ կապված հիմնական արդյունքները,
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3. կկարողանա կիրառել մերոմորֆ ֆունկցիաների արժեքների տեսության
մեթոդները կոնկրետ ֆունկցիաների դասեր ուսումնասիրելիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գրինի բանաձևը: Թեմա 2՝ Նևանլիննի 1-ին հիմնական թեորեմը:
Թեմա 3՝ Դեֆեկտներ: Թեմա 4՝ Սահմանափակ ֆունկցիաներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0101/M07. Անալիտիկ ֆունկցիաների երկրաչափական տեսություն (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 2 –րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին ֆունկցիաների երկրաչափական տեսություն հիմնական գաղափարների հետ, միաթերթ ֆունկցիաներ, կոնֆորմ արտապատկերումներ, նորմալ ընտանիքներ, անալիտիկ շարունակություն, Ռիմանի և Պիկարի թեորեմներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա միաթերթ ֆունկցիաների, կոնֆորմ արտապատկերումների
հիմնական հատկությունները.
2. կհասկանա անալիտիկ շարունակության մեթոդը, կօգտագործի այն
նորմալ ընտանիքների ուսումնասիրության համար .
3. կկարողանա ծանոթանալ Ռիմանի և Պիկարի թեորեմների ու նրանց
բազմաթիվ կիրառությունների հետ, կկարողանա օգտվել անալիտիկ
ունակության մեթոդից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հոլոմորֆ ֆունկցիաների լավագույն ընտանիքներ: Թեմա 2՝ Ռիմանի թեորեմը միակապ տիրույթի կոնֆորմ և միաթերթ արտապատկերման մասին:
Թեմա 3՝ Կարաթեոդորիի թեորեմը ժորդանյան տիրույթների եզրերի համապատասխանության մասին: Թեմա 4՝ Մոդուլյար ֆունկցի, հոլոմորֆ ֆունկցիաների
նորմալ ընտանիքներ, Պիկարի փոքր և մեծ թեորեմներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխա-

– 191 –

նաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0101/M08. Օրթոգոնալ շարքեր (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին բանախյան տարածություններում պայմանական և ոչ պայմանական բազիսների գաղափարներին,
ուսումնասիրել Հաարի և Ֆրանկլինի համակարգերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1 կիմանա Հաարի և Ֆրանկլինի համակարգերի հիմնական հատկությունները,
2 կհասկանա Հաարի և Ֆրանկլինի համակարգերի նշանակությունը բա
զիսների ուսումնասիրության համար,
3 կկարողանա վերլուծել շարքեր ըստ Հաարի և Ֆրանկլինի համակարգերի:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պայմանական և ոչ պայմանական բազիսներ բանախյան տարածություններում: Թեմա 2՝ Հաարի համակարգ : Թեմա 3՝ Ֆրանկլինի համակարգ :
Թեմա 4՝ Բազմամասշտաբ անալիզի հիմունքներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0101/M09.Հատուկ ֆունկցիաներ և դասական օրթոգոնալ բազմանդամներ
(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին հատուկ ֆունկցիաների մի մեծ դասի հետ, որոնց մեջ կարևոր տեղ են գրավում դասական օրթոգոնալ բազմանդամները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1 կիմանա կարևոր հատուկ ֆունկցիաների կառուցվածքը և դրանց հատկությունները,
2 կհասկանա հատուկ ֆունկցիաների, օրթոգոնալ բազմանդամների հետ
կապված հիմնական արդյունքները,
3 կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել առաջացած հատուկ ֆունկցիաները ուսումնասիրելու համար:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գամմա և բետա ֆունկցիաներ: Թեմա 2՝ Օրթոգոնալ բազմանդամներ: Թեմա 3՝ Դասական օրթոգոնալ բազմանդամներ: Թեմա 4՝ Հիպերերկրաչափական տիպի ֆունկցիաներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է

0101/M10. Մոտավորություններ կոմպլեքս տիրույթում(6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին բազմանդամներով և
ռացիոնալ ֆունկցիաներով մոտավորությունների տեսության հիմնական արդյունքների և մեթոդների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա հիմնական արդյունքները բազմանդամային և ռացիոնալ ֆունկ
ցիաներով մոտավորությունների վերաբերյալ.
2. կհասկանա միջինացում, Շվեյցարական պանրի, անալիտիկ ունակություն գաղափարները, նրանց նշանակությունը:
3. կկարողանա կիրառել ստացած գիտելիքները զանազան վարքով հոլոմորֆ ֆունկցիաների կառուցման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ռունգեի թեորեմները ռացիոնալ ֆունկցիաներով հավասարաչափ
մոտավորությունների վերաբերյալ: Թեմա 2՝ Կ. Վայերշտրասի թեորեմների
դուրս կորզումը Ռունգեի թեորեմներից: Թեմա 3՝ Հարտոգս-Ռովենտալի թեորեմը
ռացիոնալ մոտավորությունների վերաբերյալ: Թեմա 4՝ Շվեյցարական պանիր:
Թեմա 5՝ S- դասի ֆունկցիաների հատկություններ, անալիտիկ ունակություն:
Թեմա 6՝ Ս.Մերգելյանի թեորեմը բազմանդամային մոտավորությունների վերաբերյալ: Թեմա 7՝ Ուոլշ-Լեբեգի թեորեմը հոլոմորֆ ֆունկցիաներով լավագույն
մոտավորության կարգի մասին:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանա-
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բար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0101/M11. Եզրային խնդիրներ անալիտիկ ֆունկցիաների ընդհանրացված
դասերում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին եզրային խնդիրների
դրվածքին անալիտիկ, բիանալիտիկ, պոլիանալիտիկ ֆունկցիաների դասերում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կիմանա եզրային խնդիրներ անալիտիկ, պոլիանալիտիկ ֆունկցիաների տարածություններում.
2. կհասկանալ եզրային խնդիրների դրվածքը անալիտիկ և
պոլիանալիտիկ ֆունկցիաների դասերում:
3. կհասկանա որոշ միակության հարցեր այդ դասերում և կդիտարկի
եզրային խնդիրներ կշռային տարածություններում
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Դիրիխլեի, Ռիմանի, Ռիման-Հիլբերտի եզրային խնդիրները անալիտիկ, պոլիանալիտիկ ֆունկցիաների դասերում: Թեմա 2՝ Ելնելով պոլիանալիտիկ ֆունկցիաների ներկայացումներից հետազոտել եզրային խնդիրներ
կշռային տարածություններում: Թեմա 3՝ Ստանալ միակության թեորեմներ հարմոնիկ, բիհարմոնիկ և պոլիանալիտիկ ֆունկցիաների դասերում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. Մագիստրոսական ծրագիր

§Դիֆերենցիալ հավասարումնեñ¦
0103/M01. Ընդհանրացված ֆունկցիաներ (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն,
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ընդհանրացված ֆունկցիաների տեսությանը և նրա որոշ կիրառություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կտիրապետի ընդհանրացված ֆունկցիաների վերաբերող հիմնական
փաստերին,
2. ծանոթ կլինի փաթեթի և ֆուրյեի ձևափոխության գործողություններին,
3. կկարողանա օգտվել ընդհանրացված ֆունկցիաների վերաբերյալ հոդվածներից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Անվերջ դիֆերենցելի ֆունկցիաներ և Շվարցի տարածություն: Թեմա2`
Ռեգուլյար և սինգուլյար ընդհանրացված ֆունկցիաներ, կոմպակտ կրողով ընդհանրացված ֆունկցիաներ: Թեմա 3` Փաթեթի սահմանումը ընդհանրացված
ֆունկցիաների համար: Թեմա 4` Ֆուրյեի ձևափոխությունը Շվարցի տարածությունում: Թեմա 5` Ֆունդամենտալ լուծումներ: Թեմա 6` Սոբոլևի տարածություններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0103/M02. Դիրակի օպերատորների սպեկտրալ տեսության
(6 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

հիմունքներ

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Դիրակի կանոնական համակարգի սպեկտրալ տեսության հիմնական հասկացություններին և արդյունքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա համապատասխան Կոշու խնդրի լուծման հատկությունները,
2. ծանոթ կլինի համապատասխան ձևափոխության օպերատորին և եզրային խնդրի սեփական արժեքների ասիմպտոտիկային,
3. կտիրապետի վերը նշված պնդումների ապացույցներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պաուլիի մատրիցները և Դիրակի կանոնական համակարգի տեսքը:
Թեմա 2` Կոշու խնդիրը և նրա լուծումների հատկությունները: Թեմա 3` Ձևափոխության օպերատորների գոյությունը և հատկությունները: Թեմա 4` Եզրային
խնդրի սեփական արժեքների գոյությունը և ասիմպտոտիկան: Թեմա
5`
Սեփական ֆունկցիաների լրիվությունը: Թեմա 6` Վերլուծություն ըստ սեփական
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ֆունկցիաների:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0103/M03. Սիմետրիկ և իզոմետրիկ օպերատորների ընդլայնումների տեսություն
(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սիմետրիկ և
իզոմետրիկ օպերատորների ընդլայնումների տեսությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա փակ օպերատորի սպեկտրի և ռեզոլվենտի հատկությունները,
2. ծանոթ կլինի Կելիի ձևափոխությանը և նրա որոշ հատկությունների,
3. կտիրապետի սիմետրիկ օպերատորների սիմետրիկ ընդլայնումների
տեսությանը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1.Փակ օպերատորի սպեկտրը և ռեզոլվենտը: Թեմա 2 Սիմետրիկ և
ինքնահամալուծ օպերատորներ: Թեմա 3` Դեֆեկտի ինդեքս: Թեմա 4` Իզոմետրիկ և ունիտար օպերատորներ: Թեմա 5` Կելիի ձևափոխություն: Թեմա 6` Նեյմանի բանաձևերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0103/M04. Բանախյան հանրահաշիվներ (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն,
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1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել բանախյան
հանրահաշիվների տեսությանը կոմուտատիվ և ոչ կոմուտատիվ դեպքերում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ֆունկցիոնալ հաշիվը բանախյան հանրահաշվում,
2. ծանոթ կլինի բանախյան հանրահաշվի տարրի սպեկտրին, թվային
պատկերին և նրանց կարևորագույն հատկություններին,
3. կտիրապետի կոմուտատիվ բանախյան հանրահաշիվների գելֆանդյան
տեսությանը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բանախյան հանրահաշիվներ, կոմպլեքս հոմոմորֆիզմներ և ԿախանԳլիսոնի թեորեմը: Թեմա 2` Բանախյան հանրահաշվի տարրի սպեկտր և թվային
պատկեր: Հերմիտյան, նորմալ տարրեր: Ֆունկցիոնալ հաշիվը բանախյան
հանրահաշվում: Թեմա 3` Կոմուտատիվ բանախյան հանրահաշիվներ, իդեալներ, հոմոմորֆիզմներ, ֆակտոր-հանրահաշիվ: Թեմա 4` Գելֆանդի ձևափոխությունը, մաքսիմալ իդեալների տարածությունը և նրանց հատկությունները:
Թեմա 5` Գելֆանդ-Նայմարկի թեորեմը կոմուտատիվ բանախյան հանրահաշիվների համար: Թեմա 6` Դրական ֆունկցիոնալներ: Բոխների թեորեմը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է

0103/M06. Լիովին անընդհատ օպերատորներ և ինտեգրալ հավասարումներ
(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել լիովին անընդհատ
օպերատորների տեսությանը և ինտեգրալ հավասարումներում նրա որոշ կիրառություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կոմպակտ օպերատորների պարզագույն հատկությունները,
2. ծանոթ կլինի Կալկինի հանրահաշվին և Շատենի դասերին,
3. կտիրապետի լիովին անընդհատ օպերատորների սպեկտրալ տեսու-
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թյանը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Կոմպակտ օպերատորների պարզագույն հատկությունները: Թեմա 2.
Կալկինի հանրահաշիվը: Թեմա 3. Կոմպակտ օպերատորների կապը ֆրեդհոլմյան օպերատորների հետ (Ռիսի թեորեմը): Թեմա 4. Կոմպակտ օպերատորի
սպեկտրի նկարագրումը: Թեմա 5. Հիլբերտ-Շմիդտի թեորեմը: Թեմա 6.
Սինգուլյար թվերը և Շատենի դասերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0103/M07. Ոչ ինքնահամալուծ օպերատորների տեսություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հիլբերտյան
տարածությունում գործող նորմալ օպերատորների սպեկտրալ տեսությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.

կիմանա

BL  H  գծային սահմանափակ օպերատորների հանրահաշվի

հերմիտյան,
նորմալ
և
ունիտար
տարրերի
պարզագույն
հատկությունները,
2. ծանոթ կլինի սահմանափակ նորմալ օպերատորների հետ կապված
ֆունկցիոնալ հաշվին,
3. կտիրապետի սահմանափակ նորմալ օպերատորների սպեկտրալ տեսությանը:
Բովանդակությունը.

Թեմա 1. BL  H  գծային սահմանափակ օպերատորների հանրահաշիվը որպես
*

ոչ կոմուտատիվ B -հանրահաշվի օրինակ: Թեմա 2. Ֆոն Նեյման-Ֆուգլեդեի
թեորեմը նորմալ օպերատորների վերաբերյալ: Թեմա 3. Միավորի վերլուծություն, իզոմորֆիզմի թեորեմը: Թեմա 4.

BL  H  հանրահաշվի փակ նորմալ են-

թահանրահաշվի համար սպեկտրալ թեորեմը Գելֆանդի տեսության տեսանկյունից: Թեմա 5. Հակադարձելի օպերատորների խումբը և Հալմոշի թեորեմը:
Թեմա 6. Գելֆանդ-Նայմարկի թեորեմը ոչ կոմուտատիվ բանախյան հանրահա-
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շիվների համար:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0103/M08. Սիմետրիկ դիֆերենցիալ օպերատորներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սիմետրիկ դիֆերենցիալ օպերատորների ինքնահամալուծ ընդլայնումների տեսությանը և նրա
որոշ կիրառություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սիմետրիկ դիֆերենցիալ օպերատորի ինքնահամալուծ ընդլայնումների նկարագիրը,
2. ծանոթ կլինի դիֆերենցիալ օպերատորի Գրինի ֆունկցիային և նրա միջոցով այդ օպերատորի շրջմանը,
3. կտիրապետի լոկալ հանրագումարելի գործակիցներով դիֆերենցիալ
գործողության միջոցով օպերատորների ներմուծման մեթոդներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ռեգուլյար և սինգուլյար դիֆերենցիալ արտահայտություններ:
Թեմա 2. Ռեգուլյար դիֆերենցիալ օպերատորի Գրինի ֆունկցիան: Թեմա 3.
Քվազիածանցյալներ: Լագրանժի բանաձևը: Թեմա 4. Ինքնահամալուծ ռեգուլյար
դիֆերենցիալ արտահայտությունների ընդհանուր տեսքը: Թեմա 5. Ինքնահամալուծ դիֆերենցիալ արտահայտությամբ ծնված մինիմալ փակ սիմետրիկ և
մաքսիմալ օպերատորներ: Թեմա 6. Մինիմալ փակ սիմետրիկ օպերատորի ինքնահամալուծ ընդլայնումները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0103/M09. Օպերատորային հավասարումների դրական լուծումները(6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն,
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գծային և ոչ
գծային մոնոտոն օպերատորներով հավասարումների կոնային հատվածներում
դրական լուծումների կառուցման մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի կոնային /կոնուսային/ տարածություններին,
2. կտիրապետի կոնային հատվածներում օպերատորների դրական
անշարժ կետերի կառուցման դասական մեթոդներին,
3. ծանոթ կլինի կոմպակտ և ոչ կոմպակտ օպերատորներով Համերշտեյնի և
Ուրիսոնի տիպի ոչ գծային ինտեգրալ հավասարումների դրական մեկ
պարամետրանոց լուծումների ընտանիքների կառուցման հարցերին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Կոնուսով տարածություններ (նորմալ, կանոնավոր, լիովին կանոնավոր
և մինեդրալ կոնուսներ): Թեմա 2. Մոնոտոն օպերատորներով հավասարումներ
(օպերատորներ, որոնք ինվարիանտ են թողնում կոնուսային հատվածը): Թեմա
3. Ոչ գծային օպերատորական հավասարումներ լիովին կանոնավոր կոնուսային
տարածություններում: Թեմա 4. Գոգավոր օպերատորներով հավասարումներ:
Թեմա 5. Լիովին անընդհատ օպերատորներով Ուրիսոնի տիպի ինտեգրալ
հավասարումներ: Թեմա 6. Ոչ կոմպակտ օպերատորներով Համերշտեյնի
ինտեգրալ հավասարումներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0103/M10. Դիֆերենցիալ օպերատորների սպեկտրալ տեսություն (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն,
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Ֆուրյեի վերլու-
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ծությանն ըստ ինքնահամալուծ դիֆերենցիալ օպերատորի ընդհանրացված սեփական ֆունկցիաների:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սիմետրիկ դիֆերենցիալ օպերատորի ինքնահամալուծ ընդլայնումների ռեզոլվենտների նկարագիրը,
2. ծանոթ կլինի ինքնահամալուծ դիֆերենցիալ օպերատորին համապատասխան շրջման բանաձևերին,
3. կտիրապետի պարզ և վերջավոր պատիկության սպեկտրով ինքնահամալուծ օպերատորների սպեկտրալ վերլուծություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Մինիմալ փակ սիմետրիկ օպերատորի ինքնահամալուծ ընդլայնումների ռեզոլվենտների ինտեգրալ ներկայացումը: Թեմա 2. Պարզ և վերջավոր
պատիկության սպեկտրով ինքնահամալուծ օպերատորներ: Թեմա 3. Վերջավոր
պատիկության սպեկտրով օպերատորների կանոնական տեսքը: Թեմա 4. Ուղղորդող ֆունկցիոնալներ: Թեմա 5. Դիֆերենցիալ օպերատորի հետ կապված
շրջման բանաձևեր: Թեմա 6. Բանաձևեր սպեկտրալ մատրիցի համար:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0103/M011. Սպեկտրալ տեսության հակադարձ խնդիրներ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Շտուրմ-Լիուվիլի
հակադարձ խնդիրների դրվածքներին և հիմնական արդյունքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա վերջավոր հատվածի վրա հակադարձ խնդիրների տարբեր
դրվածքները,
2. ծանոթ կլինի հակադարձ խնդիրների լուծման ալգորիթմներին,
3. կտիրապետի խնդիրների լուծումներն ապահովող մաթեամատիկական
մեթոդներին (անալիտիկ ֆունկցիաների որոշ հատկություններ, ինտեգրալ հավասարումների տեսության որոշ հարցեր, ասիմպտոտիկ բանաձևեր և այլն):
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Վ. Համբարձումյանի թեորեմը հակադարձ խնդրում: Թեմա 2. Գ.
Բորգի և Վ. Մարչենկոյի թեորեմները հակադարձ խնդրում: Թեմա 3. Ձևափոխության օպերատորներ: Թեմա 4. Գելֆանդ-Լևիտանի ալգորիթմը: Թեմա 5.
Շտուրմ-Լիուվիլի օպերատորների ընտանիքի սեփական արժեքների ֆունկցիան
և հակադարձ խնդիրները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0103/M12. Փաթեթի տիպի ինտեգրալային հավասարումներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կրիտիկական դեպքում փաթեթի տիպի ինտեգրալ օպերատորներով հավասարումների լուծելիության, կառուցվող լուծումների ասիմպտոտիկ հատկություններին վերաբերվող հարցերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի Վիներ-Հոպֆի դիսիպատիվ և կոնսերվատիվ ինտեգրալ
օպերատորներին,
2. կտիրապետի ֆակտորիզացիայի ոչ գծային ինտեգրալ հավասարումների լուծելիության միջոցով փաթեթի տիպի գծային ինտեգրալ
հավասարումների լուծելիության մեթոդներին,
3. ծանոթ կլինի լիովին մոնոտոն կորիզներով ինտեգրալային հավասարումների և Վ. Համբարձումյանի հավասարման լուծելիության միջև
եղած կապերին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Վիներ-Հոպֆի տիպի ինտեգրալ օպերատորներ: Թեմա 2. Ֆակտոիզացիայի ոչ գծային հավասարումներ: Թեմա 3. Համբարձումյանի հավասաումը:
Թեմա 4. Վերականգնաման տիպի ինտեգրալային հավասարումներ: Թեմա 5.
Լինդլիի և Սպիտցերի թեորեմները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3,
3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0103/M13. Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Բազմությունների ինտուիտիվ տեսության պարադոքսների առաջացման
պատճառների պարզաբանումը: Բազմությունների աքսիոմատիկ տեսության
կառուցման հետ կապված հարցերի քննարկումը:
Դասական մաթեմատիկական անալիզի հիմնական գաղափարներն ընդհանրացնող տեսության կառուցման հետ կապված հարցերի քննարկումը: Ընդհանուր տեսության կառուցման նոր մոտեցման իրագործումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
4. կիմանա մաթեմատիկայի հիմքերին վերաբերող որոշ հարցեր,
5. ծանոթ կլինի բազմությունների ինտուիտիվ տեսության պարադոքսների
առաջացման պատճառների պարզաբանմանը,
6. կտիրապետի մաթեմատիկական անալիզի հիմնական գաղափարներն
ընդհանրացնող տեսություն կառուցելու նոր մոտեցման իրագործմանը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Բազմությունների ինտուիտիվ տեսության պարադոքսները: Թեմա 2.
Ավարտ ունեցող և ավարտ չունեցող պրոցեսներ: Թեմա 3. Պարադոքսների առաջացման պատճառների պարզաբանումը: Թեմա 4. Բազմությունների աքսիոմատիկ տեսությունը և նրա հետ կապված որոշ հարցերի քննարկումը: Թեմա 5. Դասական մաթեմատիկական անալիզի հիմնական գաղափարներն ընդհանրացնող
տեսության կառուցման հետ կապված հարցեր: Թեմա 6. Ընդհանուր տեսության
կառուցման նոր մոտեցումը և դրա իրագործումը: Թեմա 7. Նոր մոտեցմամբ
կառուցված ընդհանուր տեսության կառուցման որոշ առանձնահատկություններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0103/M01. Լիովին անընդհատ օպերատորներ և ինտեգրալ հավասարումներ (3
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց,
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել լիովին
անընդհատ օպերատորների տեսությանը և ինտեգրալ հավասարումներում նրա
որոշ կիրառություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կոմպակտ օպերատորների պարզագույն հատկությունները,
2. ծանոթ կլինի Կալկինի հանրահաշվին և Շատենի դասերին,
3. կտիրապետի լիովին անընդհատ օպերատորների սպեկտրալ տեսությանը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կոմպակտ օպերատորների պարզագույն հատկությունները: Թեմա
2` Կալկինի հանրահաշիվը: Թեմա 3` Կոմպակտ օպերատորների կապը ֆրեդհոլմյան օպերատորների հետ (Ռիսի թեորեմը): Թեմա 4` Կոմպակտ օպերատորի
սպեկտրի նկարագրումը: Թեմա 5` Հիլբերտ-Շմիդտի թեորեմը: Թեմա 6` Սինգուլյար թվերը և Շատենի դասերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0103/M02. Ձևափոխության օպերատորներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սպեկտրալ անալիզի հակադարձ խնդիրներում կիրառվող մի քանի տիպի ձևափոխության օպերատորների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կիմանա վեկտոր-ֆունկցիաների դասում լոկալ հանրագումարելի գործակիցներով առաջին կարգի գծային դիֆերենցիալ հավասարումների
լուծման գոյությանն ու միակությանն առնչվող որոշ արդյունքներ,
2. ծանոթ կլինի Շտուրմ-Լիուվիլի հավասարման համար լուծումների որոշակի հատկություններ պահպանող մի քանի տիպի ձևափոխության
օպերատորների,
3. կտիրապետի փոփոխական գործակիցներով բարձր կարգի գծային դիֆերենցիալ հավասարումների ասիմպտոտիկ ինտեգրման որոշ մեթոդների:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վեկտոր-ֆունկցիայի Լեբեգի ինտեգրալը: Թեմա 2` Վեկտոր-ֆունկցիաների դասում լոկալ ինտեգրելի գործակիցներով առաջին կարգի գծային
դիֆերենցիալ հավասարումների համար Կոշու խնդրի լուծման գոյությունը և
միակությունը: Թեմա 3` Կիսառանցքի վրա լոկալ ինտեգրելի գործակցով
Շտուրմ-Լիուվիլի օպերատորի համար առաջին տիպի ձևափոխության օպերատորը: Թեմա 4` Կիսառանցքի վրա լոկալ ինտեգրելի գործակցով Շտուրմ-Լիուվիլի օպերատորի համար երկրորդ տիպի ձևափոխության օպերատորը: Թեմա 5`
Անվերջությունում լուծումների ասիմպտոտիկան պահպանող ձևափոխության
օպերատորը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0103/M03. Վերլուծություն
ֆունկցիաների (3 կրեդիտ)

ըստ

դիֆերենցիալ

օպերատորի

սեփական

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Դիրակի կանոնական համակարգի սպեկտրալ տեսության հիմնական հասկացություններին և
արդյունքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա համապատասխան Կոշու խնդրի լուծման հատկությունները,
2. ծանոթ կլինի համապատասխան ձևափոխության օպերատորին և եզրա-
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յին խնդրի սեփական արժեքների ասիմպտոտիկային,
3. կտիրապետի վերը նշված պնդումների ապացույցներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պաուլիի մատրիցները և Դիրակի կանոնական համակարգի տեսքը:
Թեմա 2` Կոշու խնդիրը և նրա լուծումների հատկությունները: Թեմա 3` Ձևափոխության օպերատորների գոյությունը և հատկությունները: Թեմա 4` Եզրային
խնդրի սեփական արժեքների գոյությունը և ասիմպտոտիկան: Թեմա 5` Սեփական ֆունկցիաների լրիվությունը: Թեմա 6` Վերլուծություն ըստ սեփական
ֆունկցիաների:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0103/M04. Սիմետրիկ և իզոմետրիկ օպերատորների ընդլայնումների տեսություն
(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սիմետրիկ և
իզոմետրիկ օպերատորների ընդլայնումների տեսությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա փակ օպերատորի սպեկտրի և ռեզոլվենտի հատկությունները,
2. ծանոթ կլինի Կելիի ձևափոխությանը և նրա որոշ հատկությունների,
3. կտիրապետի սիմետրիկ օպերատորների սիմետրիկ ընդլայնումների տեսությանը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Փակ օպերատորի սպեկտրը և ռեզոլվենտը: Թեմա 2` Սիմետրիկ և ինքնահամալուծ օպերատորներ: Թեմա 3` Դեֆեկտի ինդեքս: Թեմա 4` Իզոմետրիկ և
ունիտար օպերատորներ: Թեմա 5` Կելիի ձևափոխություն: Թեմա 6` Նեյմանի
բանաձևերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
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պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0103/M05. Բանախյան հանրահաշիվներ (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել բանախյան
հանրահաշիվների տեսությանը կոմուտատիվ և ոչ կոմուտատիվ դեպքերում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ֆունկցիոնալ հաշիվը բանախյան հանրահաշվում,
2. ծանոթ կլինի բանախյան հանրահաշվի տարրի սպեկտրին, թվային
պատկերին և նրանց կարևորագույն հատկություններին,
3. կտիրապետի կոմուտատիվ բանախյան հանրահաշիվների գելֆանդյան
տեսությանը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բանախյան հանրահաշիվներ, կոմպլեքս հոմոմորֆիզմներ և ԿախանԳլիսոնի թեորեմը: Թեմա 2` Բանախյան հանրահաշվի տարրի սպեկտր և թվային
պատկեր: Հերմիտյան, նորմալ տարրեր: Ֆունկցիոնալ հաշիվը բանախյան հանրահաշվում: Թեմա 3` Կոմուտատիվ բանախյան հանրահաշիվներ, իդեալներ,
հոմոմորֆիզմներ, ֆակտոր-հանրահաշիվ: Թեմա 4` Գելֆանդի ձևափոխությունը, մաքսիմալ իդեալների տարածությունը և նրանց հատկությունները: Թեմա 5`
Գելֆանդ-Նայմարկի թեորեմը կոմուտատիվ բանախյան հանրահաշիվների
համար: Թեմա 6` Դրական ֆունկցիոնալներ: Բոխների թեորեմը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0103/M06. Էրգոդիկ տեսություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Պուանկարեի
վերադարձման թեորեմի, էրգոդիկ թեորեմների, տեղաշարժերի էրգոդիկ հատկությունների, պարբերական մոտարկումների և տարբեր բնույթի ինվարիանտների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ընդհանուր մեթոդներ, որոնք թույլ կտան ուսումնասիրել կոնկրետ դինամիկ համակարգեր,
2. կհասկանա արդի մաթեմատիկան որպես մի ամբողջություն,
3. կկարողանա մոտենալ կոնկրետ խնդրին ընդհանուր տեսանկյունից, զինված հզոր մեթոդներով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դինամիկ համակարգերի դասակարգում՝ չափի պահպանում, էրգոդիկություն, խառնում, և այլն: Իզոմորֆիզմ: Թեմա 2` Պուանկարեի վերադարձման
1

թեորեմը: Թեմա 3` Էրգոդիկ թեորեմներ (Հոպֆի, Բիրկհոֆի, Ֆոն Նոյմանի, L ում): Թեմա 4` Կուպմանի ձևափոխություն, սպեկտրալ հատկություններ, Հալմոշֆոն Նեյմանի թեորեմը: Թեմա 5` Խմբային տեղաշարժի էրգոդիկ հատկություններ: Թեմա 6` Պարբերական մոտարկում (Հալմոշ-Ռոխլինի թեորեմը): Թեմա 7` Կոլմոգորով-Սինայի էնտրոպիա, Օրնստայնի թեորեմ: Թեմա 8` Հանրահաշվական ինվարիանտներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0103/M07. Ինքնահամալուծ օպերատորների սպեկտրալ տեսություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ունիտար և ինքնահամալուծ օպերատորների սպեկտրալ տեսությանը հիլբերտյան տարածությունում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ունիտար և ինքնահամալուծ օպերատորների սպեկտրալ վերլուծությունները,
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2. ծանոթ կլինի անալիտիկ ֆունկցիաների որոշ ինտեգրալ ներկայացումնե
րի,
3. կտիրապետի սպեկտրալ վերլուծությունների միջոցով օպերատորների
ուսումնասիրման մեթոդներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մոմենտների եռանկյունաչափական պրոբլեմը: Թեմա 2` Որոշակի դասի անալիտիկ ֆունկցիաների ինտեգրալ ներկայացումներ: Թեմա 3` Բիգծային
ֆունկցիոնալի ընդհանուր տեսքը: Թեմա 4` Միավորի վերլուծություն: Թեմա 5`
Ստիլտեսի օպերատորային ինտեգրալներ:Թեմա 6`Ունիտար օպերատորի
սպեկտրալ վերլուծությունը: Թեմա 7` Ինքնահամալուծ օպերատորի սպեկտրալ
վերլուծությունը: Թեմա 8` Ինքնահամալուծ օպերատորի սպեկտրի նկարագրությունը միավորի վերլուծության միջոցով:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0103/M08. Սիմետրիկ դիֆերենցիալ օպերատորներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սիմետրիկ
դիֆերենցիալ օպերատորների ինքնահամալուծ ընդլայնումների տեսությանը և
նրա որոշ կիրառություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սիմետրիկ դիֆերենցիալ օպերատորի ինքնահամալուծ ընդլայնումների նկարագիրը,
2. ծանոթ կլինի դիֆերենցիալ օպերատորի Գրինի ֆունկցիային և նրա
միջոցով այդ օպերատորի շրջմանը,
3. կտիրապետի լոկալ հանրագումարելի գործակիցներով դիֆերենցիալ
գործողության միջոցով օպերատորների ներմուծման մեթոդներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ռեգուլյար և սինգուլյար դիֆերենցիալ արտահայտություններ: Թեմա 2`
Ռեգուլյար դիֆերենցիալ օպերատորի Գրինի ֆունկցիան: Թեմա 3` Քվազիածանցյալներ: Լագրանժի բանաձևը: Թեմա 4` Ինքնահամալուծ ռեգուլյար դիֆերենցիալ արտահայտությունների ընդհանուր տեսքը: Թեմա 5` Ինքնահամալուծ
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դիֆերենցիալ արտահայտությամբ ծնված մինիմալ փակ սիմետրիկ և մաքսիմալ
օպերատորներ: Թեմա 6` Մինիմալ փակ սիմետրիկ օպերատորի ինքնահամալուծ ընդլայնումները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0103/M09. Դիֆերենցիալ օպերատորների սպեկտրալ տեսություն (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Ֆուրյեի վերլուծությանն ըստ ինքնահամալուծ դիֆերենցիալ օպերատորի ընդհանրացված սեփական ֆունկցիաների:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սիմետրիկ դիֆերենցիալ օպերատորի ինքնահամալուծ ընդլայնումների ռեզոլվենտների նկարագիրը,
2. ծանոթ կլինի ինքնահամալուծ դիֆերենցիալ օպերատորին համապատասխան շրջման բանաձևերին,
3. կտիրապետի պարզ և վերջավոր պատիկության սպեկտրով ինքնահամալուծ օպերատորների սպեկտրալ վերլուծություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մինիմալ փակ սիմետրիկ օպերատորի ինքնահամալուծ ընդլայնումների ռեզոլվենտների ինտեգրալ ներկայացումը: Թեմա 2` Պարզ և վերջավոր
պատիկության սպեկտրով ինքնահամալուծ օպերատորներ: Թեմա 3` Վերջավոր
պատիկության սպեկտրով օպերատորների կանոնական տեսքը: Թեմա 4`
Ուղղորդող ֆունկցիոնալներ: Թեմա 5` Դիֆերենցիալ օպերատորի հետ կապված
շրջման բանաձևեր: Թեմա 6` Բանաձևեր սպեկտրալ մատրիցի համար:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0103/M10. Եզրային խնդիրներ մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների համար (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մասնական ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների և էլիպսական հավասարումների եզրային խնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա եզրային խնդիրները անալիտիկ ֆունկցիաների դասերում,
2. ծանոթ կլինի մասնական ածանցյալներով հավասարումների և, մասնավորաբար, էլիպսական հավասարումների համար եզրային խնդիրներին,
3. կտիրապետի եզրային խնդիրների լուծման որոշ մեթոդների և նրանց
կիրառություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կոշու տիպի ինտեգրալ և նրա եզրային հատկությունները: Թեմա 2`
Հասկացողություն ինդեքսի մասին և ֆակտորիզացիա: Թեմա 3` Ինտեգրալ գլխավոր իմաստով և նրա հատկությունները: Թեմա 4` Հիլբերտի եզրային խնդիրը
անալիտիկ ֆունկցիաների դասերում: Թեմա 5` Եզրային խնդիրներ ճշգրիտ և ոչ
ճշգրիտ էլիպսական հավասարումների համար: Թեմա 6` Եզրային խնդիրներ
բիհարմոնիկ հավասարումների համար կշռային տարածություններում: Թեմա 7`
Միակության թեորեմներ հարմոնիկ ֆունկցիաների համար:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0103/M11. Սպեկտրալ տեսության հակադարձ խնդիրներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Շտուրմ-Լիուվիլի
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հակադարձ խնդիրների դրվածքներին և հիմնական արդյունքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա վերջավոր հատվածի վրա հակադարձ խնդիրների տարբեր դրվածքները,
2. ծանոթ կլինի հակադարձ խնդիրների լուծման ալգորիթմներին,
3. կտիրապետի խնդիրների լուծումներն ապահովող մաթեամատիկական
մեթոդներին (անալիտիկ ֆունկցիաների որոշ հատկություններ, ինտեգրալ հավասարումների տեսության որոշ հարցեր, ասիմպտոտիկ բանաձևեր և այլն):
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վ. Համբարձումյանի թեորեմը հակադարձ խնդրում: Թեմա 2` Գ. Բորգի
և Վ. Մարչենկոյի թեորեմները հակադարձ խնդրում: Թեմա 3` Ձևափոխության
օպերատորներ: Թեմա 4` Գելֆանդ-Լևիտանի ալգորիթմը: Թեմա 5` ՇտուրմԼիուվիլի օպերատորների ընտանիքի սեփական արժեքների ֆունկցիան և
հակադարձ խնդիրները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է
ուսանողի գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0103/M12. Ցրման քվանտային տեսության հակադարձ խնդիրը (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ցրման քվանտային
տեսության հակադարձ խնդրին կիսառանցքի և ամբողջ առնացքի վրա որոշված
պոտենցիալի դեպքում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ցրման քվանտային տեսության հակադարձ խնդրի դրվածքը,
2. ծանոթ կլինի ցրման հակադարձ խնդրի լուծելիության անհրաժեշտ և
բավարար պայմաններին,
3. կտիրապետի ցրման տվյալների միջոցով պոտենցիալի վերականգնման
ալգորիթմին:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Անվերջությունում լուծումների ասիմպտոտիկան պահպանող ձևափոխության օպերատորի հետ կապված որոշ գնահատականներ: Թեմա 2` Սեփական արժեքների և սեփական ֆունկցիաների որոշ հատկություններ: Թեմա 3`
Ցրման քվանտային տեսության հակադարձ խնդրի դրվածքը: Թեմա 4` Պարսևալի հավասարությունը: Թեմա 5` Հիմնական ինտեգրալ հավասարումը: Թեմա
6` Ցրման տվյալների միջոցով պոտենցիալի վերականգնումը: Թեմա 7` Ցրման
տվյալների բնութագրիչ հատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0103/M13. Եզրային խնդիրների տեսության ընդհանուր հարցեր (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել
խնդիրների տեսությանը և նրա որոշ կիրառություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.

եզրային

1.

կկարողանա հետազոտել Dt  A օպերատորային հավասարումը,

2.

կկարողանա հետազոտել

Dt2  A օպերատորային հավասարումը,

3. ծանոթ կլինի մաքսիմալ և մինիմալ օպերատորների հետ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մաքսիմալ և մինիմալ օպերատորներ: Թեմա 2` Հիլբերտյան տա-

րածությունների թենզորական արտադրյալ: Թեմա 3` Dt  A օպերատորային
հավասարման ուսումնասիրությունը: Թեմա 4`

Dt2  A օպերատորային հավա-

սարման ուսումնասիրությունը:Թեմա 5` Բարձր կարգի օպերատորային հավասարումների ուսումնասիրությունը: Թեմա 6` Գոյության և միակության թեորեմ
օպերատորային հավասարումների համար:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
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պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

4. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Հավանականությունների տեսություն¦
0105/M01. Հավանականությունների տեսության լրացուցիչ գլուխներ (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է է ուսանողներին ծանոթացնել հավանականությունների տեսության սահմանային թեորեմների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա հիմնական սահմանային թեորեմները,
2. կհասկանա սահմանային թեորեմների կարևորությունը տարբեր կիրառական խնդիրներ լուծելիս,
3. կկարողանա օգտագործել սահմանային թեորեմները տարբեր կիրառական խնդիրների լուծումների համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Թույլ զուգամիտություն: Թեմա 2՝ Կոլմոգորովի թեորեմներ ուժեղացված մեծ թվերի օրենքի համար: Թեմա 3՝ Բերի-Էսեենի անհավասարությունը և
թեորեմը: Թեմա 4՝ Կոմպոզիցիաների մեթոդը հավասարաչափ մետրիկայի
համար: Թեմա 5՝ Անվերջ բաժանելի օրենքների տարբեր ներկայացումներ: Թեմա
6՝ Անվերջ բաժանելի օրենքների զուգամիտության պայմաններ: Թեմա 7՝ Կայուն
բաշխումներ որպես սահմանային՝ անկախ միատեսակ բաշխված պատահական
մեծությունների գումարման սխեմայում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0105/M02. Պատահական պրոցեսներ (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տարբեր պատահական
պրոցեսների և նրանց բնութագրիչների հետ:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
4. կիմանա պատահական պրոցեսների դասակարգումը, պրացեսների
հիմնական բնութագրիչները,
5. կհասկանա պատահական պրոցեսների էական դերը կիրառությունների
մեջ,
6. կկարողանա կառուցել պատահական պրոցեսների պարզագույն մոդելները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պատահական պրոցեսների սահմանումը: Վերջավոր չափանի բաշխումներ: Պատահական պրոցեսների բնութագրիչները: Պատահական պրոցեսների դասակարգումը: Թեմա 2՝ Պատահական պրոցեսների մաթ. անալիզ:
Թեմա 3՝ Սեպարաբելային պրոցեսներ: Դուբի թեորեմը: Թեմա 4՝ Գաուսյան պրոցեսներ: Թեմա 5՝ Մարկովյան պրոցեսներ: Անցման հավանականություններ:
Թեմա 6՝ Պուասոնի պրոցես: Թեմա 7՝ Ստացիոնար հաջորդականություններ և
պրոցեսներ: Թեմա 8` Ստացիոնար պրոցեսներ, նրանց ունիտար օպերատորներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0105/M03. Մաթեմատիկական վիճակագրության լրացուցիչ գլուխներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել ճշմարտանմանության մաքսիմումի գնահատականների ասիմպտոտիկ հատկությունները և ծանոթանալ բավարարության սկզբունքի հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ճշմարտանմանության մաքսիմումի գնահատականների սահմանային հատկությունները,
2. կհասկանա տարբեր տիպի գնահատականների ստացման և համեմատության ձևերը,
3. կկարողանա կիրառել բավարարության սկզբունքը օպտիմալ գնահատականները գտնելու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ճշմարտանմանության հարաբերության սահմանային հատկություններ: Թեմա 2՝ Միակողմանի բարդ վարկածների ստուգում: Էքսպոնենտական
բաշխումների դասեր: Թեմա 3՝ Ճշմարտանմանության հարաբերության հայտա-
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նիշ: Սահմանային հատկություն: Թեմա 4՝ Վարկածների ստուգում երկու ընտրանքների համար նորմալ և բինոմական համախմբություններից: Թեմա 5՝
Նոյման-Ֆիշերի ֆակտորիզացման թեորեմ: Թեմա 6՝ Մինիմալ բավարար վիճականիներ և  -հանրահաշիվներ: Թեմա 7՝ Լրիվ բավարար վիճականիներ: Լեման-Շեֆֆեի թեորեմ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0105/M04. Մարտինգալների տեսության հիմունքներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ,
եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մարտինգալների
տեսության որոշ հիմնահարցերի:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա մարտինգալների և կիսամարտինգալների գաղափարը,
2. կհասկանա ինչպես լուծել մարտինգալների զուգամիտության հարցը,
3. կկարողանա կիրառել մարտինգալների տեսության արդյունքները հավանականությունների տեսության, ֆունկցիաների տեսության և խաղերի
տեսության խնդիրներ լուծելիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Մարկովյան պահեր, նրանց մի շարք հատկություններ: Դիսկրետ ժամանակով մարտինգալ և կիսամարտինգալ Թեմա 2՝ Ռեգուլյար մարտինգալներ:
Թեմա 3՝ Մարտինգալների և կիսամարտինգալների համար հիմնական անհավասարություններ: Թեմա 4՝ Մարտինգալների զուգամիտության մասին թեորեմների որոշ կիրառություններ հավանականությունների տեսության մեջ: Թեմա 5՝
Մարտինգալների տեսության որոշ կիրառություններ ֆունկցիաների տեսության
մեջ: Թեմա 6՝ Հիմնական անհավասարություններ անընդհատ ժամանակով
մարտինգալների համար:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխա-
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նաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0105/M05. Ստոխաստիկ երկրաչափության հիմունքներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հավանականությունների տեսության և երկրաչափական մտածելակերպի սերտ կապը: Մասնավորապես, այսպես կոչված պատկերների վերականգնումը հավանականային
եղանակներով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա կիմանա տարբեր տիպի իզոպերիմետրիկ անհավասարություններ և նրանց կիրառությունները,
2. կհասկանա ինչպես կառուցել երկրաչափական հավանականային
ադեկվատ մոդելներ,
3.

կկարողանա կառուցել

k –հարթությունների պատահական պրոցեսներ

R –ում ( k  n )
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Հաստատադիր չափեր երկրաչափական տարրերի բորելյան  հանրահաշիվների վրա: Թեմա2`Հաստատադիր չափերի տարրերի տեսքերը
տարբեր կոորդինատներում: Թեմա 3` Կոմբինատոր բանաձևը հիպերհարթությունների համար: Թեմա 4 Պատահական երկրաչափական տարրերի պրոցեսներ: Թեմա 5` Պատահական ուղիղների պրոցեսներ հարթությունում: Հատումների և ուղղությունների վարդեր: Թեմա 6` Սահմանափակ ուռուցիկ տիրույթներ
n

R n -ում: Զոնոիդների գաղափարը: Թեմա 7` Պատահական բուլյան բազմությունn
n
ներ R -ում: Թեմա 8` Պուասոնյան հիպերհարթությունների պրոցեսներ R -ում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0105/M06. Պատահական պրոցեսների լրացուցիչ գլուխներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել պատահական պրոցեսների հատկությունների, պրոցեսների հետագծերի անալիտիկ ուսումնասիրության հետ
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա պատահական պրոցեսների անալիտիկ հատկությունները,
2. կհասկանա պատահական պրոցեսների բնութագրիչների հավանականային իմաստը,
3. կկարողանա կառուցել պատահական պրոցեսների հետագծերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պատահական պրոցեսների հետագծերի անալիտիկ հատկությունները:
Թեմա 2՝ Հաշվելի վիճակներով համասեռ մարկովյան պրոցեսներ: Թեմա 3՝
Կոլմոգորովի հավասարումների առաջին համակարգը և երկրորդ համակարգերը: Թեմա 4՝ Կործանման և բազմացման պրոցեսներ: Թեմա 5՝ Ճյուղավորվող
պրոցեսներ: Թեմա 6՝ Վերականգման պրոցեսներ: Թեմա 7՝ Դիֆերենցիալ հավասարում ծնորտ ֆունկցիայի համար: Թեմա 8`Ստացիոնար պրոցեսների կանխագուշակում և ֆիլտրացիա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0105/M07. Պատահական թափառումներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել d-չափանի տարածության ամբողջարժեք ցանցերի վրա պատահական թափառումների մի շարք
հարցերի ուսումնասիրությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա վիճակների բազմության դասակարգումը և որոշ հայտանիշներ
վերադարձելիության համար,
2. կհասկանա ինչպես կիրառել արկսինուսի օրենքը մի շարք կարևոր
հարցերում,
3. կկարողանա Գրինի ֆունկցիայի միջոցով լուծել որոշ խնդիրներ խաղերի տեսությունից:
Բովանդակությունը.
d

Թեմա 1՝ Պատահական թափառումներ Z -ի վրա: Թեմա 2՝ Հարաբերությունների մասին ուժեղ սահմանային թեորեմներ: Թեմա 3՝ Հայտանիշներ պատահական թափառման վերադարձելիության համար: Թեմա 4՝ Երկչափ պատահական թափառումներ, անհրաժեշտ գաղափարներ և որոշ առընչություններ:
Թեմա 5՝ Վերջավոր բազմության հասանելիության կետի բաշխումը: Թեմա 6՝
Գրինի ֆունկցիան և խաղացողի սնանկացման խնդիրը: Թեմա 7՝ Արկսինուսի
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օրենքը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0105/M08. Միաչափ կայուն օրենքներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մտածելակերպը, որպեսզի մոդելներ կառուցելիս օգտագործվեն բնութագրիչ ֆունկցիաների (Ֆուրյեի
ձևափոխության) հզոր եղանակը, եթե բացահայտ երևում է գումարման սխեման:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա դասական կայուն բաշխումների ցանկը, կկարողանա կառուցել
մոդել, որը լավ մոտարկում է տվյալ երևույթը,
2. կհասկանա ինչպես կիրառել տարբեր տիպի փաթույթային մոդելներ,
3. կկարողանա օգտագործել բնութագրիչ ֆունկցիաների կանոնիկ ներկայացումները, կկարողանա օգտագործել կանոնավոր փոփոխվող ֆունկցիաները հավանականային մոդելներ կառուցելու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կայուն օրենքների առաջացման օրինակներ բնագիտությունում:
Թեմա 2` Կայուն օրենքների բնութագրիչ ֆունկցիաների տարբեր կանոնիկ ներկայացումներ: Թեմա 3` Կոշու, Լևիի և նորմալ օրենքներ: Թեմա 4` Կայուն օրենքների պարամետրերը՝ ցուցիչ, ասիմետրիա, շարժում, սեղմում: Թեմա 5` Կայուն
օրենքների խտությունների ներկայացում շարքերի տեսքով: Թեմա 6`
Տեղեկություններ կանոնավոր փոփոխվող ֆունկցիաների վերաբերյալ: Թեմա 7`
Աջակողմյան կայուն օրենքներ: Կայուն օրենքներ կենտրոնացած

0,   -ում:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է

0105/M09. Ստոխաստիկ երկրաչափության կիրառական մոդելներ (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հավանականայիներկրաչափական մտածելակերպը, որը կօգնի ուսանողներին կառուցել տարբեր
ստերեոլոգիական մոդելներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա պատահական կետային պրոցեսների կառուցումը տարբեր տարածություններում,
2. կհասկանա կոմբինատոր երկրաչափության սկզբունքները և նրանց կիրառությունը,
3. կկարողանա կիրառել տարբեր տիպի խճանկարների մոդելներ և ստերեոլոգիական մոդելներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Համասեռ հարթ պուասոնյան պրոցեսներ: Թեմա 2` Պատահական
խճանկարներ: Թեմա 3` Վորոնոյի պատահական խճանկարներ: Թեմա 4` Բուլյան մոդելների ստերեոլոգիական բանաձևեր հարթության վրա: Թեմա 5` Ստերեոլոգիական բանաձևեր միջին արժեքների համար: Թեմա 6` Շեյպերի վիճակագրական տեսությունը: Թեմա 7` Ստերեոլոգիական բանաձևեր ՙծիլեր-սերմեր ՚
մոդելների համար: Թեմա 8` Բուլյան մոդելներ շրջանների պրոցեսների համար:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0105/M12. Էկոնոմետրիկա (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ստոխաստիկ ռեգրեսիոն մոդելների հետ և կանխագուշակումներին այդ մոդելներում, բերել ժամանակային շարքերի տեսության հիմունքները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա տարբեր տիպի ռեգրեսիոն մոդելներ և ժամանակային շարքեր,
2. կհասկանա այդ մեթոդների տարբերությունը և էությունը կիրառման
ժամանակ,
3. կկարողանա կիրառել այդ մեթոդները վիճակագրական մոդելներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ստոխաստիկ ռեգրեսորներ: Թեմա 2՝ Պայմանական կանխագուշակում:
Թեմա 3՝ Ընդհանրացված մոմենտների մեթոդ: Ճշմարտանմանության մաքսի-
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մումի մեթոդ ռեգրեսիոն մոդելներում: Թեմա 4՝ Վարկածների ստուգում գծային
մոդելներում: Վալդի և Լագրանժի բազմապատկիչների հայտանիշներ: Թեմա 5՝
Ճշմարտանմանության հարաբերության հայտանիշ: Թեմա 6՝ Բոքո-Ձենքինսի
(ARMA) մոդելներ: Թեմա 7՝ ARMA և ARIMA մոդելների գնահատում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0105/M13. Պատահական կետային պրոցեսներ (3կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է պատահական կետային պրոցեսների տարբեր
մոդելների ուսումնասիրությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա պատահական չափերի տեսութունը, Պալմի բաշխումների
տեսությունը,
2. կհասկանա ինչպես կառուցել մոդելներ տարբեր տիպի երկրաչափական
պրոցեսների ստոխաստիկ երկրաչափությունից,
3. կկարողանա կառուցել տարբեր պիտակավորված կետային պրոցեսներ,
կիրառել Կոկսի բաշխումներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պատահական պրոցեսների հիմնական հատկությունները: Թեմա 2՝
Պարզ պատահական պրոցեսներ: Թեմա 3՝ Մոմենտային չափեր: Թեմա 4՝
Պատահական չափեր և Լապլասի ֆունկցիոնալը: Թեմա 5՝ Պալմի բաշխումներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0105/M014. Վիճակագրական ծրագրերի փաթեթ R (R ծրագրավորման լեզու)
(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել արդի վիճակագրական R փաթեթը՝
վիճակագրական տվյալների մշակման,հետազոտության, մոդելավորման, գրաֆիկական ներկայացման համար R ծրագրավորման լեզվի միջոցով: Ուսումնասիրել R փաթեթի գրադարանները, վիճակագրական, թվային հաշվի, ֆինանսական հաշվի կիրառման համար։:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա R ծրագրավորման լեզուն, արդի վիճակագրական R փաթեթի
գրադարանների հնարավորությունները,
2. կհասկանա վիճակագրական R փաթեթի արդի ինտեգրացված միջավայրի
Revolution R Enterprise 5.0 օգտագործումը,,
3. կկարողանա կառուցել բիզնես կողմնորոշվածություն ունեցող ծրագրային
մոդուլներ :
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գրաֆիկների կառուցում R լեզվի միջավայրում: Ուղղակյուն և կետերով
դիագրամների կառուցում, հիստոգրամների կառուցում, տիրույթների և ռեգիոնների կառուցում: Թեմա 2` R լեզվի հիմնական օպերատորները՝ վերագրման
օպերատոր, ճյուղավորման օպերատորներ, ցիկլի օպերատորներ: Թեմա 3`
Մոնտե–Կառլո մոդելավորում, տարբեր պատահական մեծությունների գեներացում, Մոնտե–Կառլո ինտեգրում: Թեմա 4` Վեկտորների, մատրիցների կիրառում, սեփական արժեքներ և սեփական վեկտորներ: Թեմա 5` Նյուտոնի մեթոդի
կիրառում, գծային ծրագրավորման մեթոդի կիրառում, Քառակուսային ծրագրավորման մեթոդի կիրառում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է

5. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Հանրահաշիվ, երկրաչափություն և տոպոլոգիա¦
0104/M01. Քվազիխմբերի տեսություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել քվազիխմբի և լուպայի գաղափարները: Քվազիխմբի իզոտոպիան: Ալբերտի թեորեմները: Քվազիխմբերի ավտոտոպիան: Հակադարձ քվազիխմբեր: Ավտոմորֆիզմներ, քվազիավտոմորֆիզմներ և հոլոմորֆիզմներ: Տրանզիտիվ քվազիխմբեր: Մեդիալ քվազիխմբեր:
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Հանրահաշվական իզոտոպիան: Իզոտոպ-իզոմորֆ հանրահաշիներ: Մեդիալ
հանրահաշիվներ: Զուգորդական և գերզուգորդական հանրահաշիվներ:
Շաուֆլերի թեորեմը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կունենա գիտելիք և իմացություն.
1. քվազիխմբերից ու լուպաներից
2. իզոտոպոիայի և իզոմորֆիզմի մասին
3. մեդիալ քվազիխմբերի և հանրահածիվների մասին
4. Ալբերտի թեորեմների մասին
5. Թոյոդայի թեորեմի մասին
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քվազիխմբեր և լուպաներ: Թեմա 2՝ Հակադարձելի գործողություններ: Թեմա 3՝ Երկտեղ գործողությունների կիսախմբեր: Թեմա 4՝ Մեդիալ քվազիխմբեր և հանրահաշիվներ: Թեմա 5՝ Բաշխական քվազիխմբեր և Մուֆանգի լուպաներ: Թեմա 6՝ Քվազիխմբի իզոտոպիան: Թեմա 7՝ Ալբերտի թեորեմները:
Թեմա 8՝ Քվազիխմբերի ավտոտոպիան: Թեմա 9՝ Հակադարձ քվազիխմբեր:
Թեմա 10՝ Ավտոմորֆիզմներ, քվազիավտոմորֆիզմներ և հոլոմորֆիզմներ: Տրանզիտիվ քվազիխմբեր: Թեմա 11՝ Մեդիալ քվազիխմբեր: Թեմա 12՝ Հանրահաշվական իզոտոպիան: Թեմա 13՝ Իզոտոպ-իզոմորֆ հանրահաշիներ: Թեմա 14՝
Մեդիալ հանրահաշիվներ: Թեմա 15՝ Զուգորդական և գերզուգորդական հանրահաշիվներ: Թեմա 16՝ Շաուֆլերի թեորեմը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություներ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`համապատասխանաբար 2,1,1 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0104/M02. Խմբերի տեսություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել ազատ խմբերի և դրանց ենթախմբերի
կառուցվածքը, կառուցել խմբեր ծնորդների և որոշիչ առնչությունների միջոցով,
սովորեցնել վերջավոր խմբերի դասական հատկությունները, սովորեցնել
դիագրամների մեթոդը, սովորեցնել խմբերի երկրաչափական տեսության
հիմունքները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կունենա գիտելիք և իմացություն ազատ խմբերի և դրանց ենթախմբերի
կառուցվածքի մասին, խմբերի կառուցման մասին ծնորդների և որոշիչ
առնչությունների միջոցով, Սիլովի, Շուրի թեորեմների մասին, խմբերի
երկրաչափական տեսության հիմունքներից,
2. ունակ կլինի կառուցել տրված ռանգի ազատ խումբ և հարաբերական
ազատ խմբեր, կառուցել խումբ ծնորդների և որոշիչ առնչությունների
օգնությամբ, կիրառել դիագրամների մեթոդը որոշիչ առնչությունների
հետևանքները նկարագրելու համար, կառուցել տրված խմբի Քելլիի
գրաֆը, հաշվել որոշ գրաֆների ֆունդամենտալ խմբերը,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ազատ խմբեր և դրանց ենթախմբեր: Թեմա 2՝ Ծնորդ տարրեր և
որոշիչ առնչություններ: Թեմա 3՝ Տիցեի ձևափոխություններ: Թեմա 4՝ Ռեդեմեյստերի-Շրեյերի մեթոդը: Թեմա 5՝ Դիագրամների մեթոդը և փոքր կրճատումների տեսությունը: Թեմա 6՝ Հավասարության խնդիրը: Թեմա 7` Ազատ
արտադրյալ և HNN ընդլայնումներ: Թեմա 8՝ Ներդրման թեորեմներ: Թեմա
9՝ Վերջավոր խմբեր, Սիլովի, Շուրի թեորեմները: Թեմա 10՝ Վերջավոր ծնված, նիլպոտենտ խմբեր: Թեմա 11` Գրաֆի ֆունդամենտալ խումբ: Թեմա
12՝ Վերջավոր ծնված, անվերջ, պարբերական խմբեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություներ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2,1,1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0104/M03. Հանգունակների տեսություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել առաջին կարգի տրամաբանության
հանգունակների (մոդելների) տեսության հիմնական մեթոդներին և կառուցվածքներին՝ Սկոլեմյան ֆունկցիաներին, ուլտրաարտադրյալներին, տարրական
ընդլայնումներին և շղթաներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիք և իմացություն հանգունակների տեսության հիմնական հասկացությունների և մեթոդների մասին, հանգունակների տեսության հնարավոր կիրառությունների մասին, առաջին կարգի լեզուների
հանրաշվական կառուցվածքների մասին, Լյովենգեյմ-Սկոլեմի, Գյոդել-
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Մալցևի թեորեմների մասին,
ունակ կլինի կառուցել հանգունակներ առարկայական հաստատունների
միջոցով, կառուցել հանգունակներ Սկոլեմի թերմերի միջոցով, կառուցել
հանգունակներ ուլտրաարտադրյալների միջոցով, կիրառել կոմպակտության թեորեմը ոչ ստանդարտ հանգունակներ կառուցելու համար,
կառուցել ստանդարտ մաթեմատիկական կառուցվածքի ոչ ստանդարտ
հանգունակներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ասույթների տրամաբանության տեսությունը, լրիվության թեո
րեմը, Լինդենբաումի լեման, կոմպակտության թեորեմը։ Թեմա 2՝ Լեզուներ, հանգունակներ և իրագործելիություն։ Թեմա 3՝ Առաջին կարգի տեսություններ։
Թեմա 4՝ Քվանտորների արտաքսում։ Թեմա 5՝ Լրիվություն և կոմպակտություն։
Թեմա 6՝ Լրիվ տեսությունների հաշվելի հանգունակներ։ Թեմա 7՝ Տարրական
ընդլայնումներ տարրկան շղթաներ։ Թեմա 8՝ Սկոլեմյան ֆունկցիաներ։ Ֆիլտր և
ուլտրաֆիլտր։ Թեմա 9՝ Ուլտրաարտադրյալ։ Թեմա 10՝ Լոսի թեորեմը։ Թեմա 11՝
Աքսիոմայնացվող և վերջավոր աքսիոմայնացվող դասեր։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
2.

Ընթացիկ քննություներ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2,1,1 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0104/M04. Գալուայի տեսություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել 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, Գալուայի տեսության հիմնական թեորեմը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կունենա գիտելիք և իմացություն.
1. դաշտի բնութագրիչի, պարզ դաշտերի, դաշտերի ընդլայնումների,
ընդլայնման աստիճանի, դրա մուլտիպլիկատիվության մասին,
2. հանրահաշվական տարրերի, հանրահաշվական թվերի, հանրահաշվորեն փակ դաշտերի և տրանսցենդենտ ընդլայնումների մասին,
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3.

նորմալ և սեպարաբել ընդլայնումների մասին, Գալուայի տեսության
հիմնական թեորեմի և դրա կիրառությունների մասին:

Բովանդակությունը.

Թեմա 1՝ Դաշտեր, դաշտի բնութագրիչ, պարզ դաշտեր, նրանց նկարագրությունը:
Թեմա 2՝ Դաշտերի ընդլայնումներ, ընդլայնման աստիճան, դրա մուլտիպլիկատիվությունը: Թեմա 3՝ Հանրահաշվական ընդլայնումներ, դրանց կառուցվածքը: Թեմա 4՝ Հանրահաշվորեն փակ դաշտեր, նրանց գոյությունը և միակությունը: Թեմա5՝ Տրանսցենդենտ տարրեր:Տրանսցենդենտընդլայնումների
նկարագրությունը: Թեմա 6՝ Նորմալ և սեպարաբել ընդլայնումներ: Թեմա 7՝ Գալուայի ընդլայնում, Գալուայի խումբ: Թեմա 8՝ Գալուայի տեսության հիմնական
թեորեմ: Թեմա 9՝ Գալուայի տեսության կիրառությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություներ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 2,1,1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0104/M05. Տոպոլոգիական խմբեր, օղակներ, դաշտեր (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել տոպոլոգիական հանրահաշվի հիմունքներին, մասնավորապես տոպոլոգիական խմբի, տոպոլոգիական օղակի և
դաշտի գաղափարներին, դրանց հոմոմորֆիզմներին, կոմպակտ և լոկալ կոմպակտ տոպոլոգիակն խմբերին և օղակներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիք և իմացություն, տոպոլոգիական խմբերի, օղակների,
դաշտերի մոդուլների, կապակցված տոպոլոգիական խմբերի, լիովին
չկապակցված տոպոլոգիական խմբերի մասին,
2. ունակ կլինի կառուցել տոպոլոգիական խմբերի և օղակների ուղիղ և
դեկարտյան արտադրյալները, կառուցել տոպոլոգիական քանորդ խմբեր
և քանորդ օղակներ, տոպոլոգիական խմբերի, տոպոլոգիական օղակների և դաշտերի միջոցով կառուցել տոպոլոգիական մոդուլներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Տոպոլոգիական խումբ, օղակ: Թեմա 2՝ Անջատելիության աքսիոմները տոպոլոգիական խմբերում: Թեմա 3՝ Տոպոլոգիական խմբերի, օղակների հոմոմորֆիզմ, իզոմորֆիզմ և լոկալ իզոմորֆիզմ: Թեմա 4՝ Գործողու-
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թյուններ տոպոլոգիական խմբերի և օղակների հետ: Թեմա 5՝ Կապակցված և
չկապակցված տոպոլոգիական խմբեր և օղակներ: Թեմա 6՝ Կոմպակտ և լոկալ
կոմպակտ տոպոլոգիական խմբեր: Թեմա 7՝ Տոպոլոգիական մարմիններ: Տոպոլոգիական մոդուլներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություներ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց,յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2,1,1 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0104/M06. Ռիմանյան տարածություններ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել èÇÙ³ÝÛ³Ý ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, åë¨¹áéÇÙ³ÝÛ³Ý ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ, ÏáñáõÃÛ³Ý ï»Ý½áñÇ, ·»á¹»½ÇÏ ·Í»ñÇ
Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÁ, áõëáõÙÝ³ëÇñ»É Ñ³ëï³ïáõÝ ÏáñáõÃÛ³Ý Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիք և իմացություն ռիմանյան և պսևդոռիմանյան տարածությունների, ռիմանյան կապակցության, գեոդեզիկ գծերի, կոնֆորմ
մետրիկայի, հաստատուն կորության տարածությունների մասին,
2. ունակ կլինի օ·ïí»É Ïáí³ñÇ³Ýï ¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÇó, գïÝ»É
éÇÙ³նÛ³Ý ¨ åë¨¹áéÇÙ³ÝÛ³Ý ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÏáñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ,
գïÝ»É ·»á¹»½ÇÏ ·Í»ñÁ` áñå»ë Ï³ñ×³·áõÛÝ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝ, կորության տենզորի միջոցով ուսումնասիրել հաստատուն կորության տարածությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ռիմանյան բազմաձևություններ: Թեմա 2՝ Ռիմանյան մետրիկան
էվկլիդեսյան տարածությունում, åë¨¹á¿íÏÉÇ¹»ëÛáõÝ ¨ Èáµ³ã¨ëÏáõ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ:
Թեմա 3՝ Îáí³ñÇ³Ýï ¹Çý»ñ»ÝóáõÙ ¨ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Թեմա 4՝ Îáí³ñÇ³Ýï ¹Çý»ñ»ÝóáõÙÁ ¨ éÇÙ³ÝÇÙ»ïñÇÏ³Ý: Թեմա 5՝ ¶»á¹»½ÇÏÝ»ñ: Թեմա 6՝ èÇÙ³ÝÇ ÏáñáõÃÛ³Ý ï»Ý½áñÁ: Թեմա 7՝ Ð³Ù³ã³÷ ¨ é»Ïáõñ»Ýï ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Թեմա 8՝
¾ÛÝßï»ÛÝÇ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ: Թեմա 9՝ Ð³ëï³ïáõÝ ÏáñáõÃÛ³Ý տարածություններ
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություներ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
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հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց,յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2,1,1 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0104/M07. G-տարածություններ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել համասեռ տարածության գաղափարը,
G-տարածության ֆակտոր-խմբի կառուցվածքը, կապակցվածության գաղափարը
տոպոլոգիական խմբերում, կիսատոպոլոգիական և պարատոպոլոգիական խմբերի գաղափարը, G-տարածության հատկությունները, կառուցել ուղեծրերի տարածությունը, նկարագրել տարածության հոմեոմորֆիզմների խումբը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիք և իմացություն, համասեռ տարածության, G-տարածության խմբի ֆակտոր-խմբի կառուցվածքի, կապակցվածության
կոմպոնենտի, G-տարածության հատկությունների մասին,
2. ունակ կլինի կառուցել G-տարածություններ, G-արտապատկերումներ,
ուղեծրերի տարածությունը, նկարագրել տարածության հոմեոմորֆիզմների խումբը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Համասեռ տարածություններ, G-տոպոլոգիական խմբի ֆակտորխումբ: Թեմա 2՝ Կապակցվածությունը տոպոլոգիական խմբերում: Թեմա 3՝ Կապակցվածության կոմպոնենտներ: Թեմա 4՝ Կոմպակտ և լոկալ կոմպակտ տոպոլոգիական խմբեր: Թեմա 5՝ Կիսատոպոլոգիական և պարատոպոլոգիական
խմբեր: Թեմա 6՝ G-տարածության սահմանումը, օրինակներ, պարզագույն
հատկությունները: Թեմա 7՝ Կայուն ենթախմբեր և էֆեկտիվ գործողություններ:
Թեմա 8՝ Ուղեծրերի տարածություն: Թեմա 9` Կոմպակտ խմբի գործողության
առանձնահատկությունները: Թեմա 10` Հոմեոմորֆիզմների խումբ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություներ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց,յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2,1,1 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխա-
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նաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0104/M08. Կատեգորիաների տեսություն և կատեգորիական խմբեր (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել կատեգորիաների և կատեգորիական խմբերի տեսության հիմնական գաղափարները, հատկություննեը և նրանց
կիրառությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիք և իմացություն, վերացական և կոնկրետ կատեգորիաների, մեծ և փոքր կատեգորիաներ, ենթակատեգորիաների, երկակի կատեգորիաների, երկակիության սկազբունքի, կատեգորիաների արտադըրյալի և կոարտադրյալի, կովարիանտ և կոնտրավարիանտ ֆունկտորների, ֆունկտորների կատեգորիայի մասին,
2. ունակ կլինի կառուցել կոնկրետ կատեգորիաներ, մեծ և փոքր կատեգորիաներ, ենթակատեգորիաներ, նկարագրել տրված կատեգորիայի երկակի կատեգորիան, կառուցել կատեգորիաների արտադրյալ, կոարտադրյալ, կառուցել կովարիանտ և կոնտրավարիանտ ֆունկտորների օրինակներ, կառուցել ֆունկտորների կատեգորիան:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Վերացական և կոնկրետ կատեգորիաներ:Թեմա 2՝ Մեծ և փոքր
կատեգորիաներ, ենթակատեգորիաներ: Մորֆիզմների տեսակները վերացական
և կոնկրետ կատեգորիաներում: Թեմա 3՝ Երկակի կատեգորիաներ, երկակիության սկազբունք, կիրառությունները: Թեմա 4՝ Կատեգորիաների արտադրյալ և
կոարտադրյալ, գոյության և միակության հարցերը: Թեմա 5՝ Կովարիանտ և կոնտրավարիանտ ֆունկտորներ: Թեմա 6՝ Ֆունկտորների կատեգորիա: Ֆունկտորների սահմաններ, նրանց գոյության և միակության հարցերը: Թեմա 7՝ Կատեգորիական խմբի սահմանումները, սահմանումների համարժեքության թեորեմը:
Թեմա 8՝ Կատեգորիական խմբերի տեսության մոնոմորֆիզմներ, էպիմորֆիզմներ, բիմորֆիզմներ: Թեմա9` Կիրառություններ տեսաբազմային, տոպոլոգիական, հանրահաշվական խմբերի տեսություններում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություներ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց,յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2,1,1 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխա-
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նաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0104/M09. Գծային հանրահաշիվների տեսություն (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել գծային հանրահաշիվների, մասնավորապես հիպերկոմպլեքս թվերի համակարգերի կառուցվածքը, ծանոթացնել դրանց կառուցման մեթոդների հետ, սովորեցնել վերջավոր
և անվերջ չափականության հանրահաշիվների կարևոր հատկությունները, սովորեցնել ինչպես դրանք կիրառել որոշ երկրաչափական խնդիրների լուծմանը:
երկրաչափությունում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիք և իմացություն գծային հանրահաշիվների և հիպերկոմպլեքս թվերի համակարգերի կառուցվածքի, դրանց կառուցման ԿելիԴիկսոնի կրկնապատկման գործողության և նշանների մատրիցի մեթոդների, Ֆրոբենիուսի, Հուրվիցի, Արտինի և Շտիֆելի թեորեմների, Էվկլիդեսյան տարածություններում վեկտորական արտադրյալների գոյության
մասին,
2. ունակ կլինի պատկերացնել թվային համակարգերի շարունակական
ընդլայնման ընթացքը, ըմբռնել որոշ հանրահաշվական խնդիրների լուծման ընթացքում առաջացող տոպոլոգիական մեթոդների դերը որպես
լուծման բաղադրիչ, կառուցել անվերջ չափականության մասնակի բաժանումով նորմավորված հանրահաշիվներ և ուսումնասիրել դրանց
հատկությունները, կառուցել և ուսումնասիրել վեկտորական արտադրյալներ էվկլիդեսյան տարածություններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գծային հանրահաշիվ, հիպերկոմպլեքս թվերի համակարգ:
Թեմա 2՝ Հիպերկոմպլեքս թվերի համակարգի կրկնապատկման Կելի-Դիկսոնի
գործողությունը: Թեմա 3՝ Կվատերնիոնները և օկտոնիոնները որպես հիպերկոմպլեքս թվերի համակարգեր: Թեմա 4՝ Կվատերնիոնները և եռաչափ տարածության պտույտների գումարման թեորեմը: Թեմա 5՝ Ֆրոբենիուսի թեորեմները
բաժանումով հանրահաշիվների մասին: Թեմա 6՝ Նորմավորված հանրահաշիվներ,Հուրվիցի թեորեմը: Թեմա 7՝ Միակողմանի բաժանումով նորմավորված հանրահաշիվներ, նշանների մատրիցի մեթոդը: Թեմա 8՝ Վեկտորական արտադրյալներ Էվկլիդեսյան տարածություններով, կապը համադրույթային հանրահաշիվների հետ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություներ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
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պարունակում է 3 հարց,յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2,1,1 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0104/M10. Կոմուտատիվ հանրահաշիվ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել էվկլիդեսյան օղակների, ֆակտորյալ
օղակների, պարզ և մաքսիմալ իդեալների, գլխավոր իդեալներով օղակներ գաղափարները, կառուցել քանորդների օղակ, կատարել գործողություններ իդեալների հետ, հաշվել իդեալի ռադիկալը, կառուցել և կիրառել նյոտերյան և արթինյան օղակներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիք և իմացություն էվկլիդեսյան օղակներից և ֆակտորյալ
օղակներից, պարզ և մաքսիմալ իդեալների, գլխավոր իդեալներով օղակների մասին, քանորդների օղակի, իդեալների հետ կատարվող գործողությունների, իդեալի ռադիկալի, նյոտերյան և արթինյան օղակների
մասին,
2. ունակ կլինի կառուցել էվկլիդեսյան և ոչ էվկլիդեսյան օղակներ, զանազանել հայտնի օղակների պարզ և մաքսիմալ իդեալները մյուս իդեալներից, կառուցել քանորդների օղակ ըստ արտադրյալային բազմության,
նկարագրել տրված իդեալի ռադիկալը, պարզել տրված օղակի նյոտերյան կամ արթինյան լինելը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Մի քանի փոփոխականի բազմանդամների օղակը: Թեմա 2՝ Էվկլիդեսյան օղակներ: Թեմա 3՝ Ֆակտորյալ օղակներ: Թեմա 4՝ Պարզ և մաքսիմալ
իդեալներ, գլխավոր իդեալներով օղակներ: Թեմա 5՝ Քանորդների օղակը ըստ
արտադրյալային բազմության: Թեմա 6՝ Իդեալներ և մոդուլներ: Թեմա 7՝ Գործողություններ իդեալների հետ, իդեալի ռադիկալ: Թեմա 8՝ Օպերատորային հոմոմորֆիզմներ և ֆակտոր մոդուլներ: Թեմա 9՝ Նյոտերյան օղակներ: Թեմա 10՝
Հիլբերտի թեորեմը բազիսի մասին: Թեմա 11՝ Արթինյան օղակներ: Թեմա 12՝
Պարզ օղակներ: Հիլբերտի թեորեմը զրոների մասին:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություներ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց,յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2,1,1 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0104/M11. Դիֆերենցելի բազմաձևության շոշափող շերտավորումներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել դիֆերենցելի բազմաձևության շոշափող շերտավորման երկրաչափության վերաբերող դասական
հարցերին, մասնավորապես ռիմանյան տարածության շոշափող շերտավորման
ուսումնասիրությունը տարբեր մետրիկաների դեպքում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիք և իմացություն դիֆերենցելի բազմաձևության շոշա-փող
շերտավորման կառուցվածքի, ռիմանյան տարածության շոշափող
շերտավորման մետրիկայի ամբողջական, հորիզոնական և ուղղաձիգ
վերելակների դեպքում, շոշափող շերտավորման վրա տրված տենզորական դաշտերի և կապակցության, պրոյեկտման մասին,
2. ունակ կլինի նկարագրել շոշափող շերտավորման կառուցվածքը,
ուսումնասիրել որևէ մետրիկայով տրված շոշափող շերտավորման երկրաչափությունը, ուսումնասիրել բազմաձևության հորիզոնական և
ուղղաձիգ գեոդեզիկներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Դիֆերենցելի բազմաձևություններ, դիֆերենցելի բազմաձևության
շոշափող և կոշոշափող տարածություններ, շոշափող շերտավորման համակցված բազիս, հորիզոնական և ուղղաձիգ բաշխումներ: Թեմա 2՝ Ռիմանյան
մետրիկայի հորիզոնական, ուղղաձիգ և ամբողջական վերելակներ: Թեմա 3՝
Տենզորական դաշտերի և կապակցությունների պրոյեկտում: Թեմա 4՝ Շոշափող
շերտավորումների գեոդեզիկները, գեոդեզիկ արտապատկերում, նրա ինվարիանտները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություներ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց,յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2,1,1 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0104/M12. Հանրահաշվական տոպոլոգիա (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել տոպոլոգիայի հիմնական բաժիններից մեկի` հանրահաշվական տոպոլոգիայի կառուցվածքի ու կիրառությունների հետ: Դրանք են` սիմպլեքսային և վանտակային հոմոլոգիաների տեսությունների կառուցումը, նրանց կիրառումը ընդհանուր տոպոլոգիական և
բազմաձևությունների տոպոլոգիական խնդիրների լուծմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը՝
1. կունենա գիտելիք և իմացություն այն մասին թե ինչ են սիմպլեքսային և
վանտակային տարածությունները, ինչպես են սահմանվում դրանց
հոմոտոպիական խմբերը, ինչպես են կառուցվում սիմպլեքսային և
վանտակային հոմոլոգիաների տեսությունները,
2. ունակ կլինի հասկանալու թե ինչ են վերջավոր կամ կոմբինատոր բնույթի
տոպոլոգիական այնպիսի ինվարիանտները, որպիսիք են Էյլերի
բնութագիրչը, տարածության ֆունդամենտալ խումբը, տարածության
հոմոտոպիական և հոմոլոգիական խմբերը,
3. կարդալ և հասկանալ մասնագիտական գրականություն, ուր հանդիպում
են հանրահաշվական տոպոլոգիայի հետ առնչվող հասկացություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Արտապատկերումների հոմոտոպիա, հոմոտոպ արտապատկերումներ, հոմոտոպիական դասակարգում: Թեմա 2՝ Ռետրակտներ և դեֆորմացիոն ռետրակտներ: Թեմա 3՝ Բորսուկի զույգ: Թեմա 4՝ Սեղմվող տարածություններ: Թեմա 5՝ Գծայնորեն կապակցված տարածություններ: Թեմա 6՝ Անընդհատ
ուղիների համարժեքության դասեր, ֆունդամենտալ խումբ: Թեմա 7՝ Բրաուերի
թեորեմը: Թեմա 8՝ Երկու տարածությունների դեկարտյան արտադրյալի ֆունդամենտալ խումբ: Թեմա 9՝ Գրաֆի ֆունդամենտալ խումբ: Թեմա 10՝ Գրաֆի
ծածկող տարածություններ: Թեմա 11՝ Բորսուկ-Ուլամի թեորեմը: Թեմա 12՝
Շրջանագծի ֆունդամենտալ խումբ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություներ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց,յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2,1,1 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0104/M13. Հաշվարկելիության տեսություն (3 կրեդիտ)
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Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել հաշվարկելիության տեսության
հիմնական գաղափարների հետ՝ հաշվարկելիություն, լուծելիություն, թվարկելիություն, ունիվերսալ ֆունկցիաներ, համարակալում և նրա հատկություններին,
m-լրիվություն, թվաբանական ստորակարգություն (հիերարխիա) և կոնկրետ
հաշվողական մոդելների հետ՝ Թյուրինգի մեքենաներ, ռեկուրսիվ ֆունկցիաներ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը՝
1. կունենա գիտելիք և իմացություն ռեզոլյուցիայի մեթոդի մասին, ասույթների և պրեդիկատների տրամաբանության համար, լուծելի և թվարկելի
բազմությունների, Թյուրինգի մեքենաների և ռեկուրսիվ ֆունկցիաների,
ալգորիթմների բարդության, անշարժ կետի վերաբերյալ թեորեմը, ոչ
հաշվարկելի ֆունկցիաների մասին,
2. ունակ կլինի հասկանալ թվարկելի և լուծելի բազմությունների տարբերությունը, կառուցել Թյուրինգի մեքենաներ և գրել ծրագրեր դրանց
համար, ապացուցել կոնկրետ ֆունկցիաների հաշվարկելիությունը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ռեզոլյուցիաների մեթոդը ասույթների տրամաբանության համար։
Թեմա 2՝ Սեկվենցիալ (հաջորդակարգ) պրեդիկատների հաշիվ։ Թեմա 3՝ Սկոլեմյան ստանդարդ ձև։ Թեմա 4՝ Ռեզոլյուցիայի մեթոդը պրեդիկատների տրամաբանության համար։ Թեմա 5՝ Տրամաբանական ծրագրավորման հիմնական
գաղափարները։ Թեմա 6՝ Լուծելի և թվարկելի բազմություններ։ Թեմա 7՝ Ունիվերսալ ֆունկցիաներ։ Թեմա 8՝ Համարակալումներ։ Թեմա 9՝ Թեորեմ անշարժ
կետի մասին։ Թեմա 10՝ Թյուրինգի մեքենաներ։ Թեմա 11՝ Ռեկուրսիվ ֆունկցիաներ։ Թեմա 12՝ Մարկովի ալգորիթմներ։ Անլուծելիություն։ Ալգորիթմի բարդություն։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություներ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց,յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2,1,1 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

§Ֆինանսական մաթեմատիկա¦ մասնագիտություն
0110/M06. Միկրոտնտեսագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել միկրոտնտեսագիտության երկրորդ մակարդակի հիմնական բաժիններին, ինչպես նաև ատոմիստական և ազդեցություններով տնտեսությունների ու կոլեկտիվ որոշումների բաժիններին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կտիրապետի միկրոտնտեսական խորացված վերլուծություններ իրականացնելու գործիքակազմին,
2. կկարողանա կանխատեսել ֆիրմաների վարքագիծը մրցակցային տարբեր
պայմաններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հիմնական հասկացությունները: Նախընտրություններ և ընտրություն: Թեմա 2՝ Սպառման տեսություն: Թեմա 3՝ Արտադրություն: Թեմա 4՝
Օպտիմումի տեսություն: Թեմա 5՝ Մրցակցային հավասարակշռություն: Թեմա 6՝
Ոչ կատարյալ մրցակցություն և խաղային իրավիճակներ: Թեմա 7՝ Ատոմիստական էկոնոմիկա: Թեմա 8՝ Անորոշություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/M07. Ներդրումային պորտֆելի կառավարում (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել ուսանողներին արդյունավետ պորտֆելների կառուցման և այդ պորտֆելների կառավարման սկզբունքները: Պորտֆելի տեսության նպատակն է նկարագրել, թե ինչպես են ներդրողները տեղաբաշխում իրենց ներդրումները տարբեր ակտիվների մեջ: Դասընթացի մաս են կազմում գործնական պարապմունքները, դիտարկվելու են հիմնականում իրական տվյալների բազա, հետազոտությունները իրականացվելու
են Excel համակարգչային ծրագրով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դասական պորտֆելի տեսության հիմունքները,
2. կունենա պորտֆելի կառավարումը իրականացնելու համար հիմնարար
գիտելիքներ և հմտություններ,
3. կկարողանա չափել ակտիվների շուկայական ռիսկը և եկամտաբերությունը:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ակտիվների եկամտաբերությունը և ռիսկայնությունը: Թեմա 2՝
Երկու ակտիվով պորտֆելի ռիսկայնությունը և եկամտաբերությունը: Թեմա 3՝
Օպտիմալ պորտֆելի ընտրությունը: Թեմա 4՝ Բազմաթիվ ակտիվներով պորտֆելներ: Թեմա 5՝ Հոմոգեն սպասումներ և շուկայական պորտֆելներ: Թեմա 6՝
Կապիտալի շուկաների հավասարակշռությունը: Թեմա 7՝ Կապիտալի շուկաների հավասարակշռությունը հոմոգեն սպասումների դեպքում և CAPM: Թեմա 8՝
Կապիտալի շուկաների արդյունավետությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/M08. Մակրոտնտեսագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատրաստ կլինի կարդալ և գնահատել տնտեսագիտական հեղինակավոր հանդեսների հոդվածները,
2. կկարողանա ուսումնասիրված մոդելների հիման վրա իրականացնել
կիրառական վերլուծություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Անսահման հորիզոնով մոդելներ, Ռամզեի մոդելը: Թեմա 2՝ Իրական գործարար ցիկլի մոդելը: Թեմա 3՝ Անվանական կոշտություն: Թեմա 4՝
Տատանումների դինամիկ ստոխաստիկ ընդհանուր հավասարակշռության
մոդելներ: Թեմա 5՝ Սպառում. մշտական եկամտի և կենսացիկլի հիպոթեզները,
Հոլի պատահական քայլի հիպոթեզը: Թեմա 6՝ Ներդրումները և կապիտալի
ծախքը, Թոբինի q-ն: Թեմա 7՝ Գործազրկության տեսությունները, արդյունավետ
աշխատավարձի մոդելը: Թեմա 8՝ Բյուջետային դեֆիցիտները և ֆիսկալ
քաղաքականությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
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գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/M09. Ֆինանսական ռիսկերի գնահատման մեթոդներ - 2 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կտիրապետի ֆինանսական ռիսկերի գնահատման և կառավարման
հիմնական սկզբունքներին,
2. կտիրապետի ֆինանսական ինժեներիայի հմտություններին,
3. կկարողանա ֆինանսական ռիսկերի գնահատման նպատակով մոդելներ
կառուցել և կիրառել դրանք:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ռիսկերի դասակարգումը: Թեմա 2՝ Միջինի և կովարիացիայի
կայուն և ընտրանքային գնահատական:Թեմա 3՝ VaR սահմանումը և գնահատման մոտեցումները: Թեմա 4՝ VaR գնահատման մոդելներ: Թեմա 5՝ Էքստրեմալ արժեքների տեսության կիրառությունը մեծ կորուստների գնահատման
ժամանակ սթրես թեսթավորում: Թեմա 6՝ Ռիսկի բյուջետավորում: Թեմա 7՝ Կոպուլաների կիրառությունը ռիսկերի կառավարման մեջ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/M10. Ստոխաստիկ վերլուծություն ֆինանսներում - 2 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ժամանակակից ֆինանսական տեսության հավանականային մեթոդներին: Դասընթացը ներառում է
ստոխաստիկ ֆինանսական մաթեմատիկայի հիմնական խնդիրները, Բլեք-
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Շոուլզի տեսությունը, ռիսկ-նեյտրալ գնահատումը և այլն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կտիրապետի ֆինանսական գործիքների կիրառմանը,
2. կկարողանա շուկայական ռիսկի հեջավորման հետ կապված խնդիրներ
լուծել:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Բլեք-Շոուլզի տեսություն: Եվրոպական օպցիոնի գնի բանաձև:
Գների վոլատիլության գնահատում: Պատմական և նկատի ունեցվող /implied/
վոլատիլություն: Ինդեքսների, ֆյուչերսների օպցիոններ, արտարժույթային օպցիոններ: Թեմա 2՝ Թվային ընթացակարգ /պրոցեդուրա/: Բինոմիալ ծառերի կիրառումը եվրոպական և ամերիկյան օպցիոնների գնահատման համար: Թեմա 3՝
Շուկայական ռիսկերի կառավարում: Հեջինգի սխեմաներ: Պորտֆելի բնութագրեր. դելտա, գամմա, թետա և նրանց օգտագործումը հեջինգի համար: Թեմա 4՝
Ֆինանսական գործիքների գների դիֆերենցիալ հավասարումներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-աական միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/M11. Կազմակերպության արժեքի գնահատում
(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ձեռնարկության ֆինանսական որոշումների վերլուծության մոդելների զարգացման հիմնական ուղղություններին, ինչպես նաև ժամանակակից մոդելների թեստավորման ալգորիթմներին, վերլուծական գործիքակազմին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կկարողանա կիրառել ժամանակակից մոդելները կապիտալի կառուցվածքի, վճարումների իրականացման, ձեռնարկության ֆինանսական կառուցվածքի, կորպորատիվ վերահսկողության և կառավարման ֆինանսական մեխանիզմների վերլուծության համար,
2. կհասական ձեռնարկության ֆինանսական որոշումների վերլուծության
սկզբունքները և մոդելների զարգացման ուղղությունները` զարգացող
շուկաների համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կորպորատիվ ֆինանսների վերլուծության արդի ուղղությունները:
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Թեմա 2՝ Կապիտալի ծախսերի վերլուծություն: Թեմա 3՝ Կապիտալի կառուցվածքի վերլուծություն: Թեմա 4՝ Ներդրողներին վճարումների քաղաքականության
մոդելների վերլուծություն: Թեմա 5՝ Կորպորացիայի ֆինանսական ճարտարագիտությունը և ֆինանսական կապիտալը: Թեմա 6՝ Կորպորացիայի ֆինանսական կառուցվածքը. կորպորատիվ վերահսկողություն և կորպորատիվ
կառավարում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է
0110/M12. Ռիսկերի կառավարման պրակտիկան ֆինանսական ինստիտւտներում
(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ֆինանսական ինստիտուտներում առկա ռիսկերի տեսակներին, առանձնահատկություններին, կառավարման խնդիրներին, դրանց չափման, ինչպես նաև մոնիթորինգի մեխանիզմներին։ Դասընթացի շրջանականերում կդիտարկվեն նաև վերահսկող մարմինների կողմից ֆինանսական ինստիտուտներում առկա ռիսկերի կարգավորման անհրաժեշտությանը, հիմնական տրամաբանությանը և հաշվարկման
մեխանիզմներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կկարողանա կատարել ռիսկերի կառավարում ցանկացած ֆինանսական
ինստիտուտում,
2. կկարողանա ֆինանսական կառույցներում իրականացնել ռիսկերի
կառավարման գործընթացի արդյունավետության վերլուծություն,
3. կկարողանա գործնական խնդիրներ լուծել ռիսկերի կառավարման և շահույթի մաքսիմալացման վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ֆինանսական միջնորդները, դրանց դերը, գործունեության վերահսկումը: Թեմա 2՝ Ֆինանսական ռիսկերի կառավարման հիմնական դրույթները:
Թեմա 3՝ Ռիսկերի գնահատումն ու կառավարումը, վերահսկող մարմինների
կողմից կարգավորումը: Թեմա 4՝ Շուկայական ռիսկեր: Թեմա 5՝ Ֆինանսական
ինժեներիա. ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ և դրանց կիրառումը ֆինանսական ռիսկերի կառավարման համար: Թեմա 6՝ Ֆինանսական ռիսկերի կառավարումը բորսաներում: Թեմա 7՝ Վարկային ռիսկեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/M13. Կորպորատիվ ֆինանսներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ձեռնարկության ֆինանսական որոշումների վերլուծության մոդելների զարգացման հիմնական ուղղություններին, ինչպես նաև ժամանակակից մոդելների թեստավորման ալգորիթմներին, վերլուծական գործիքակազմին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կկարողանա կիրառել ժամանակակից մոդելները կապիտալի կառուցվածքի, վճարումների իրականացման, ձեռնարկության ֆինանսական կառուցվածքի, կորպորատիվ վերահսկողության և կառավարման ֆինանսական
մեխանիզմների վերլուծության համար,
2. կհասկանա ձեռնարկության ֆինանսական որոշումների վերլուծության
սկզբունքները և մոդելների զարգացման ուղղությունները` զարգացող շուկաների համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կորպորատիվ ֆինանսների վերլուծության արդի ուղղությունները:
Թեմա 2՝ Կապիտալի ծախսերի վերլուծություն: Թեմա 3՝ Կապիտալի կառուցվածքի վերլուծություն: Թեմա 4՝ Ներդրողներին վճարումների քաղաքականության
մոդելների վերլուծություն: Թեմա 5՝ Կորպորացիայի ֆինանսական ճարտարագիտությունը և ֆինանսական կապիտալը: Թեմա 6՝ Կորպորացիայի ֆինանսական կառուցվածքը. կորպորատիվ վերահսկողություն և կորպորատիվ կառավարում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/M14. Հաստատուն եկամուտով արժեթղթերի գնագոյացման մոդելներ (3
կրեդիտ)
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Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել պարտատոմսերի և փողի շուկայի գործիքների տեսակներին, հատկություններին և չափանիշներին,
ինչպես նաև սովորեցնել նշված գործիքների գնագոյացման, ռիսկը նկարագրող
ցուվանիշներին և առանձնահատկություններին: Կներկայացվեն նաև նշված
գործիքներով պայուսակի կառավարման «լավագույն փորձը» նկարագրող գործնական օրինակներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ճանաչել «ՀԵԱ» տեսակները, հասկանալ դրանց
գնագոյացման, ռիսկերի նկարագրմանը վերաբերող հարցերը,
2. կկարողանա տարբերակել տարբեր արժեթղթերի առանձնահատկությունները, և դրանց դերն ու ազդեցությունը պայուսակի կառավարման
գործընթացում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պարտատոմսեր, տեսակներ հատկություններ, չափանիշներ:
Թեմա 2՝ Փողի շուկայի գործիքներ: Թեմա 3՝ Առաջնային և երկրորդային շուկաներ, դրանց դերը և գործառույթները: Թեմա 4՝ Պարտատոմսերի գնի, ռիսկի,
եկամտաբերության և կատարողականի հետ կապված հարցեր: Թեմա 5՝
Եկամտաբերության կոր. տեսակներ, հաշվարկման մեթոդներ: Թեմա 6՝
Պարտատոմսերում ներդրումային ստրատեգիաների ներկայացումը: Թեմա 7՝
Օպցիոն պարունակող պարտատոմսեր, գների հաշվարկ: Թեմա 8՝
Պարտատոմսային ֆյուչերսներ: Թեմա 9՝ Տոկոսադրույքային սվոփ, եվրոդոլար
ֆյուչերսներ: Թեմա 10՝ Պայուսակի կառավարման օրինակ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Մագիստրոսական ծրագիր`§Ակտուարական մաթեմատիկա¦
0110/M01. Ապահովագրական մաթեմատիկական մոդելներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ապահովագրական
մաթեմատիկական մոդելներին, ինչպես նաև քանակական մեթոդների միջոցով
ապահովագրական խնդիրների լուծման սկզբունքներին:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կծանոթանա ապահովագրական որոշ հայտնի մոդելների,
2. կտիրապետի մոդելավորման հմտություններին և ի վիճակի կլինի
կիրառել դրանք գործնական խնդիրների լուծման ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գոյատևման հավանականության ոչ պարամետրական գրադացիա:
Թեմա 2՝ Գոյատևման ֆունկցիայի ձևափոխություններ: Թեմա 3՝ Մահացության
մոդելներ բարձր տարիքների համար: Թեմա 4՝ Անհամասեռությունը մահացության մոդելներում Թեմա 5՝ Կանխատեսումներ մահվան հավանակունության
էքստրապոլյացիայի միջոցով: Թեմա 6՝ Մահացության կանխատեսումը
պարամետրական եղանակով: Թեմա 7՝ Մահացության մոդելավորման այլ
եղանակներ: Թեմա 8՝ Մահացության կանխատեսման ստոխաստիկ մոդելներ:
Թեմա 9՝ Մոդելավորման սխալների վերլուծություն: Թեմա 10՝ Ժամանակային
շարքերի կիրառումը մահացության կանխատեսման ստոխաստիկ մոդելներում:
Թեմա 11՝ Կյանքի միջին տևողության կանխատեսման մոդելներ: Թեմա 12՝
Երկարակեցության ռիսկի մոդելները: Թեմա 13՝ Երկարակեցության ռիսկի
կառավարումը: Թեմա 14՝ Երկարակեցության ռիսկի կառավարումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/M02. Ստոխաստիկ վերլուծություն ֆինանսներում - 1 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ժամանակակից ֆինանսական տեսության հավանականային մեթոդներին: Դասընթացը ներառում է
ստոխաստիկ ֆինանսական մաթեմատիկայի հիմնական խնդիրները, ԲլեքՇոուլզի տեսությունը, ռիսկ-նեյտրալ գնահատումը և այլն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կտիրապետի ֆինանսական գործիքների կիրառմանը,
2. կկարողանա շուկայական ռիսկի հեջավորման հետ կապված խնդիրներ
լուծել:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հավանականությունների տեսության տարրեր: Թեմա 2՝ Ստոխաստիկ ֆինանսական մաթեմատիկայի հիմնական խնդիրները: Ածանցյալ գործիքներ և նրանց օգտագործումը: Եկամուտի պրոֆիլներ: Պարզագույն կոմբինացիաներ: Ածանցյալների գների հարաբերակցություն: Թեմա 3՝ Ածանցյալների
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գնահատում բինոմիալ ծառերի օգնությամբ: Պատահական դեգերումներ: Ռիսկնեյտրալ գնահատում: Դելտա, դելտա-հեջինգ: Թեմա 4՝ Ֆինանսական ակտիվների գների վարքի լոգնորմալ մոդել: Վիների պրոցես: Իտոի լեմ: Ակտիվի
գնի և անընդհատ ավելացող եկամտաբերության բաշխումները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-ական միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/M03. ժամանակային շարքերի վերլուծություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել սեզոնային հարթեցման
եղանակներին, ստացիոնար ARMA պրոցեսներին և դրանց կանխատեսմանը,
բազմաչափ ստացիոնար ժամանակային շարքերի վերլուծությանը, ոչ ստացիոնար ժամանակային շարքերի վերլուծությանը MATLAB ծրագրի կիրառմամբ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կկարողանա ֆինանսատնտեսական ժամանակային շարքեր կառուցել
և վերլուծել:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ժամանակային շարքը` որպես դիսկրետ պատահական պրոցես:
Թեմա 2՝ ARMA (p,q) ավտոռեգրեսսիոն-սողացող միջինի մոդելներ: Ավտոկորրելյացիոն և մասնավոր ավտոկորրելյացիոն ֆունկցիաներ: Թեմա 3՝ ARMA (p,q)
պրոցեսների գործակիցների գնահատում: Ինֆորմացիոն չափանիշներ: Թեմա 4՝
Կանխատեսումը Բոքս-Ջենկինսի մոդելում: Թեմա 5՝ Ոչ ստացիոնար ժամանակային շարքեր: Թեմա 6՝ Միավոր արմատներ և կառուցվածքային տեղաշարժեր: Թեմա 7՝ TSP և DSP ժամանակային շարքի ոչ ստացիոնարության տիպի
վերլուծության մեթոդը: Թեմա 8՝ Բաշխված լագերով ավտոռեգրեսսիոն մոդելներ:
Էկզոգենության գաղափարը: Թեմա 9՝ Վեկտորային ավտոռեգրեսսիա: Ժամանակային շարքերի կոինտեգրում: Կոինտեգրացիոն ռեգրեսսիա: Թեմա 10՝ Բազմաչափ ժամանակային շարքեր: Թեմա 11՝ Ռացիոնալ սպասումների հիպոթեզի
ստուգում: Շուկաների արդյունավետության հիպոթեզի ստուգում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից անցկացվում են համակարգչի
կիրառմամբ հանձնարարություններ կատարելով, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր
առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/M04. Ընդհանուր մենեջմենթ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել մենեջմենթի ժամանակակից մեթոդներին և գործիքակազմին: Ավանդաբար կառավարման
նպատակը եղել է մարդկանց գործողությունների վերահսկումն ու սահմանափակումը: Սակայն ներկայումս մենեջերներից պահանջվում է այնպիսի
փոփոխությոնների իրականացում, որոնք կարող են ուղղորդել աշխատողների
ստեղծագործ գործունեությունը անհրաժեշտ հունով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կծանոթանա մենեջմենթի հիմնական գործիքակազմին:
2. կիմանա ժամանակակից մենեջերների դերը, ոճը և արագ փոփոխվող
արտաքին միջավայրի մարտահրավերներին արձագանքելու հիմնական
մոտեցումները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Նորարարական մենեջմենթը անկայուն ժամանակներում: Թեմա 2՝
Կառավարչական մտածողության զարգացումը: Թեմա 3՝ Նպատակադրումը և
պլանավորումը Թեմա 4՝ Ստրատեգիայի ձևակերպումը և իրականացումը:
Թեմա 5՝ Լիդերություն: Թեմա 6՝ Մոտիվացում: Թեմա 7՝ Թիմային աշխատանք:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/M05. Տնտեսական աճ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակը ուսանողներին երկարաժամկետ տնտեսական աճի ժամանակակից տեսություններին ծանոթացնելն է: Այն հնարավորություն կտա նաև հմտություններ ձեռք բերել մոդելավորման նոր գործիքների կիրառման համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կիմանա ներկայումս գիտությանը հայտնի երկարաժամկետ աճը
պայմանավորող հիմնական և երկրորդային գործոնները,
2. կկարողանա էմպիրիկ մեթոդներով գնահատել տնտեսական աճի
վրա տարբեր գործոնների ազդեցությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Էկզոգեն խնայողության նորմով տնտեսական աճի մոդելները:
Թեմա 2` Սպառողի օպտիմալ վարքագծով տնտեսական աճի մոդելները: Թեմա
3` Համատեղ գոյակցող սերունդների մոդելները: Թեմա 4` Մարդկային կապիտալը և տնտեսական աճը: Թեմա 5` Էնդոգեն աճի առաջին սերնդի մոդելները:
Թեմա 6` Գիտելիքի կուտակման մոդելները: Թեմա 7` Ապրանքների աճող բազմազանությունը և Ռոմերի մոդելը: Թեմա 8` Տնտեսական աճի քաղաքատնտեսագիտական մոդելները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր արժեքով: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:
0110/M06. Միկրոտնտեսագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել միկրոտնտեսագիտության երկրորդ մակարդակի հիմնական բաժիններին, ինչպես նաև ատոմիստական և ազդեցություններով տնտեսությունների ու կոլեկտիվ որոշումների բաժիններին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կտիրապետի միկրոտնտեսական խորացված վերլուծություններ իրականացնելու գործիքակազմին,
2. կկարողանա կանխատեսել ֆիրմաների վարքագիծը մրցակցային տարբեր
պայմաններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հիմնական հասկացությունները: Նախընտրություններ և ընտրություն: Թեմա 2՝ Սպառման տեսություն: Թեմա 3՝ Արտադրություն: Թեմա 4՝
Օպտիմումի տեսություն: Թեմա 5՝ Մրցակցային հավասարակշռություն: Թեմա 6՝
Ոչ կատարյալ մրցակցություն և խաղային իրավիճակներ: Թեմա 7՝ Ատոմիստական էկոնոմիկա: Թեմա 8՝ Անորոշություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
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գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/M07. Կյանքի ապահովագրության ակտուարական հաշիվներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել կյանքի ապահովագրության հիմնարար մոտեցումներին ու սկզբունքներին: Ստացված գիտելիքները և
հմտությունները կարող են օգտագործվել գործնական խնդիրների լուծման
ժամանակ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ապահովագրավճարի սահմանման հիմնական սկզբունքները,
2. կունենա կյանքի ապահովագրության խնդիրներին առնչվող հիմնարար
գիտելիքներ և հմտություններ,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ապահովագրավճարի սահմանման մեթոդներ, Թեմա 2՝ Պահուստների հաշվարկը կյանքի ապահովագրությունում, Թեմա 3՝ Ապահովագրական
պայմանագրերի որոշակի տեսակներ, Թեմա 4՝ Փոփոխվող օգուտներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/M08. Մակրոտնտեսագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
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1. պատրաստ կլինի կարդալ և գնահատել տնտեսագիտական հեղինակավոր հանդեսների հոդվածները,
2. կկարողանա ուսումնասիրված մոդելների հիման վրա իրականացնել
կիրառական վերլուծություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Անսահման հորիզոնով մոդելներ, Ռամզեի մոդելը: Թեմա 2՝ Իրական գործարար ցիկլի մոդելը: Թեմա 3՝ Անվանական կոշտություն: Թեմա 4՝
Տատանումների դինամիկ ստոխաստիկ ընդհանուր հավասարակշռության
մոդելներ: Թեմա 5՝ Սպառում. մշտական եկամտի և կենսացիկլի հիպոթեզները,
Հոլի պատահական քայլի հիպոթեզը: Թեմա 6՝ Ներդրումները և կապիտալի
ծախքը, Թոբինի q-ն: Թեմա 7՝ Գործազրկության տեսությունները, արդյունավետ
աշխատավարձի մոդելը: Թեմա 8՝ Բյուջետային դեֆիցիտները և ֆիսկալ քաղաքականությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/M09. Ֆինանսական ռիսկերի գնահատման մեթոդներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կտիրապետի ֆինանսական ռիսկերի գնահատման և կառավարման
հիմնական սկզբունքներին,
2. կտիրապետի ֆինանսական ինժեներիայի հմտություններին,
3. կկարողանա ֆինանսական ռիսկերի գնահատման նպատակով մոդելներ կառուցել և կիրառել դրանք:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ռիսկերի դասակարգումը: Թեմա 2՝ Միջինի և կովարիացիայի
կայուն և ընտրանքային գնահատական:Թեմա 3՝ VaR սահմանումը և գնահատման մոտեցումները: Թեմա 4՝ VaR գնահատման մոդելներ: Թեմա 5՝ Էքստրեմալ արժեքների տեսության կիրառությունը մեծ կորուստների գնահատման
ժամանակ սթրես թեսթավորում: Թեմա 6՝ Ռիսկի բյուջետավորում: Թեմա 7՝ Կոպուլաների կիրառությունը ռիսկերի կառավարման մեջ:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/M10. Ստոխաստիկ վերլուծություն ֆինանսներում - 2 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ժամանակակից ֆինանսական տեսության հավանականային մեթոդներին: Դասընթացը ներառում է
ստոխաստիկ ֆինանսական մաթեմատիկայի հիմնական խնդիրները, ԲլեքՇոուլզի տեսությունը, ռիսկ-նեյտրալ գնահատումը և այլն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կտիրապետի ֆինանսական գործիքների կիրառմանը,
2. կկարողանա շուկայական ռիսկի հեջավորման հետ կապված խնդիրներ
լուծել:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Բլեք-Շոուլզի տեսություն: Եվրոպական օպցիոնի գնի բանաձև:
Գների վոլատիլության գնահատում: Պատմական և նկատի ունեցվող /implied/
վոլատիլություն: Ինդեքսների, ֆյուչերսների օպցիոններ, արտարժույթային օպցիոններ: Թեմա 2՝ Թվային ընթացակարգ /պրոցեդուրա/: Բինոմիալ ծառերի կիրառումը եվրոպական և ամերիկյան օպցիոնների գնահատման համար: Թեմա 3՝
Շուկայական ռիսկերի կառավարում: Հեջինգի սխեմաներ: Պորտֆելի բնութագրեր. դելտա, գամմա, թետա և նրանց օգտագործումը հեջինգի համար: Թեմա
4՝ Ֆինանսական գործիքների գների դիֆերենցիալ հավասարումներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 5-աական միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/M11. Դրամավարկային տեսություն և քաղաքականություն
(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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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:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա դրամական տնտեսագիտության արդի հիմնական մոդելներն ու
տեսությունները,
2. կծանոթանա դրամավարկային քաղաքականության մի շարք հիմնարար
սկզբունքների:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ինֆլյացիան, փողի աճը և տոկոսադրույքները: Թեմա 2՝ Փողն օգտակարության ֆունկցիայում, Մաք-Կալումի մոդելը: Թեմա 3՝ Քլովերի մոդելը:
Թեմա 4՝ Փողն իբրև խնայողության միջոց, Դայմոնդ-Սամուելսոնի մոդելը: Թեմա
5՝ Օպտիմալ հարկում և սենյորաժ: Թեմա 6՝ Ցածր ինֆլյացիոն քաղաքականության դինամիկ անհամապատասխանությունը: Թեմա 7՝ Ինֆլյացիայի նպատակադրումը: Թեմա 8՝ Տոկոսադրույքի կանոնները: Թեմա 9՝ Դրամավարկային
քաղաքականության գործառնական ընթացակարգերը: Թեմա 10՝ Պահուստների
շուկայի վերլուծությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/M12. Կենսաթոշակային և սոցիալական ապահովագրություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել կենսաթոշակային
տարբեր համակարգերի առանձնահատկություններին: Մեծ տեղ է հատկացված
կուտակային համակարգի վերլուծությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կծանոթանա տարբեր տիպերի կենսաթոշակային համակարգերի
առանձնահատկություններին,
2. պատկերացում կկազմի տարբեր կենսաթոշակային համակարգերի
առավելությունների և թերությունների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Անհատական կենսաթոշակային պլանների արժեվորումը: Թեմա 2՝
Թոշակային ֆոնդավորում: Ծախսային մեթոդը Թեմա 3՝ Դինամիկ մոդելներ:
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Թեմա 4՝ Սահմանված վճարներով համակարգեր: Թեմա 5՝ Սահմանված
հատուցումներով համակարգեր: Թեմա 6՝ Կուտակային համակարգեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/M13. Վերաապահովագրություն և գույքային ապահովագրություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ապահովագրական
շուկայի ինքնատիպ հատվածի` վերաապահովագրության հետ: Ուսանողները
հնարավորություն կունենան ծանոթանալու վերաապահովագրման ձևերին և
ֆունկցիաներին, ինչպես նաև ռիսկերի փոխադրման խնդիրներին, ծանոթանալու գույքային ապահովագրության առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա վերաապահովագրության հիմնական ձևերը,
2. կծանոթանա
վերաապահովագրության
տիպային
պարզ
համաձայնագրերի կազմման սկզբունքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ռիսկի փոխանակումը: Թեմա 2՝ Վերաապահովագրում և
համաապահովագրում: Թեմա 3՝ Համամասնական վերաապահովագրում: Թեմա
4՝ Նոր համաձայնագրի ավելացումը առկա պորտֆելին: Թեմա 5՝ Վերաապահովագրման
շուկան:
Թեմա
6՝
Անշարժ
գույքի
ապահովագրության
առանձնահատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/M14. Ֆինանսական անալիզ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ֆինանսական վերլու-
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ծության 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։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ֆինանսական հաշվետվության կառուցվածքը,
2. կտիրապետի ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման առանձնահատկություններին,
3. կկարողանա գնահատել ֆինանսական որոշումների արդյունավետությունը,
4. կկարողանա կատարել ֆինանսական կանխատեսումներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ֆինանսական անալիզի մեթոդաբանությունը: Թեմա 2՝ Ձեռնարկության ֆինանսական հաշվետվությունը: Թեմա 3՝ Ֆինանսական հաշվետվության էքսպրես-անալիզ: Թեմա 4՝ Ֆինանսական հաշվետվության մանրազննին
վերլուծություն: Ձեռնարկության իրացվելիություն: Թեմա 5՝ Կապիտալի կառուցվածքի վերլուծություն: Թեմա 6՝ Ձեռնարկության ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունավետության վերլուծություն և գնահատում: Թեմա 7՝ Դրամական հոսքերի վերլուծություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/M15. Սնանկացման տեսություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ռիսկերի գնահատման
հիմնարար սկզբունքներին` հաշվի առնելով ֆինանսական ինստիտուտների
առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կունենա ֆինանսների և ապահովագրության ոլորտում սննկացման
հավանականային մոդելների կիրառման հմտություններ,
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2. կտիրապետի
ապահովագրական
ռիսկային
կառույցների
արդի
հետազոտման հիմնարար հմտություններին,
3. կկարողանա կատարել կազմակերպության սնանկացման պահի
գնահատում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Օգտակարության տեսություն (օգտակարության ֆունկցիա, ապահովագրության ոլորտում որոշումների կայացման մեխանիզմը, սպասվելիք շահույթի եւ սպասվելիք օգտակարության սկզբունքները, օպտիմալ տեսակի ապահովագրության հասկացությունը): Թեմա 2՝ Հատուցման չափի դիսկրետ և անընդհատ բաշխումներ, դրանց հատկությունները և թվային բնությագրիչները։ Թեմա
3՝ Անհատական ռիսկերի մոդելներ: Գումարյալ հատուցումների բաշխման
ֆունկցիայի որոշումը և դրա մոտարկման անալիտիկ մեթոդները Թեմա 4՝
Կոլեկտիվ ռիսկերի մոդելներ: Ընդհանրացված
պուասոնյան բաշխման
ֆունկցիան՝ որպես պատահական հատուցումների գումարյալ բաշխում, դրա
թվային բնութագրիչները և մոմենտների ծնորդ ֆունկցիայի հատկությունները:
Թեմա 5՝ Ընդհանրացված պուասոնյան բաշխման ադդիտիվության հատկությունը։ Գումարյալ հատուցման բաշխման ասիմպտոտիկ մոտարկումը նորմալ
բաշխման միջոցով: Թեմա 6՛ Սնանկացման տեսության տարրերը. անընդհատ եւ
դիսկրետ դեպքերի համար սննկացման հավանականության ընդհանուր բանաձևը: Թեմա 7՝ Կրամեր-Լունդբերգի սնանկացման մոդել՝ ճշգրտող գործակցի
հասկացությունը և դրա գոյության ապացույցը, Լունդբերգի անհավասարություն։
Թեմա 8՝ Սնանկացման Կրամեր Լունդբերգի թեորեմ (անընդհատ և դիսկրետ
դեպքերը) ։ Թեմա 9՝ Մարտինգալներ և Վալդի սնանկացման մոդել։ Կրամեր
Լունդբերգի թեորեմի ապացույցը մարտինգալների միջոցով։ Թեմա 10՝
Սնանկացման պահին գումարյալ վնասի բաշխման ֆունկցիայի տեսքը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Մագիստրոսական ծրագիր`§Ֆինանսական մաթեմատիկա¦
0109/M01. Խաղերի տեսության կիրառություններ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել դինամիկ և կոոպերատիվ խաղերի
տեսության հիմնական հասկացությունները և արդյունքները, ինչպես նաև կիրառությունները ֆինանսական շուկաներում:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կունենա գիտելիքներ դիրքային, դիֆերենցիալ, կոոպերատիվ խաղերի,
ստրատեգիաների մասին
2. կկարողանա կառուցել և ուսումնասիրել խաղային մոդելներ, կիրառել
դրանք ֆինանսական ու տնտեսագիտական խնդիրներ լուծելու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Վերջավոր դիրքային խաղեր: Թեմա 2՝ Լրիվ ինֆորմացիայով
դիրքային խաղեր: Ցերմելոի թեորեմ: Ինֆորմացիոն բազմություններ: Թեմա 3՝
Խաղի տրոհում, միաժամանակյա խաղեր: Թեմա 4՝ Լրիվ հիշողությամբ խաղեր,
Կունի թեորեմ: Ստատիստիկական հաջորդական վերլուծություն, Վալդի
տեսություն: Թեմա 5՝ Անվերջ դիրքային խաղեր: Թեմա 6՝ Դիֆերենցիալ խաղերի
օրինակներ: Դիֆերենցիալ խաղերի սահմանումը: Հիմնական հավասարման
դուրս բերումը: Թեմա 7՝ Հետապնդման խաղեր: Թեմա 8՝ Մի քանի խաղացողի
խաղեր: Կոոպերատիվ խաղեր: Թեմա 9՝ Խաղի բաժանք, գերադասելիություն: ՆՄ լուծում, խաղի միջուկ: Թեորեմ միջուկի վերաբերյալ: Շեպլիի վեկտոր: Թեմա
10՝ Շուկաներ, դեպոզիտային խաղ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր արժեքով: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:
0109/M02. Կիրառական վիճակագրություն ֆինանսների համար (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել ծրագրավորման R լեզուն և դրա
կիրառությանը ֆինանսներում վիճակագրական մոդելներ ուսումնասիրելիս:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կունենա գիտելիքներ ծրագրավորման R լեզվի մասին
2. կկարողանա տարբեր վիճակագրական մոդելներ ուսումնասիրել R-ի
միջոցով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ծրագրավորման R լեզուն: Թեմա 2՝ Հիմնական վիճակագրական
մեծությունների մոդելավորումը R լեզվում: Թեմա 3՝ Հիմնական վիճակագրական
բաշխումների մոդելավորումը R լեզվում: Թեմա 4՝ Պարամետրական և ոչ պարամետրական ռեգրեսիա: Թեմա 5՝ Ակտիվների գների և եկամտաբերությունների
մոդելավորումը: Թեմա 6՝ Բաժնեթղթերի պայուսակի եկամտաբերությունը,
պորտֆելային անալիզ: Թեմա 7՝ Շուկայի մոդելներ - CAPM և բետա գործակից,
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բազմագործոն (multifactor) մոդելներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ուսանողի
գրավոր աշխատանքի հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը գրավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր արժեքով: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:
0109/M03. Ստոխաստիկ վերլուծություն ֆինանսներում - 1 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել հավանականային մոդելավորման
հիմնական սկզբունքները ֆինանսական շուկաներում, ֆիլտրված հավանականային տարածությունների, ռիսկից զերծ` մարտինգալային, հավանականային
չափերի կառուցման, մարտինգալային (ոչ արբիտրաժային) գնահատման գաղափարները, բարդ ֆինանսական գործիքների գնագոյացման և հեջավորման
դասական մոդելները, ինչպես նաև, տեսության հիմքում ընկած, ստոխաստիկ
հաշվի տարրերը` ստոխաստիկ պրոցեսներ, ինտեգրալներ, դիֆերենցիալ հավասարումներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կունենա գիտելիքներ ստոխաստիկ հաշվի հիմնական սկզբունքների,
չափի փոփոխման մասին
2. կկարողանա նկարագրել ակտիվների գների պրոցեսներ և հաշվել
բնութագրիչները, օգտագործել հեջավորող պորտֆելներ, գնահատել
եվրոպական և ամերիկյան օպցիոնները
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝  -հանրահաշիվներ, հավանականային չափ: Լեբեգի ինտեգրալը,
հատկությունները: Թեմա 2՝ Մաթ. սպասում, հատկությունները: Պատահական
մեծությունների և ինտեգրալների զուգամիտությունը: Թեմա 3՝ Չափի փոփոխում:
Չափերի էկվիվալենտությունը: Թեմա 4՝ Ռադոն-Նիկոդիմի ածանցյալ: ՌադոնՆիկոդիմի թեորեմը: Թեմա 5՝ Պայմանական մաթ. սպասում: Թեմա 6՝
Մարտինգալ, մարկովյան պրոցես, բրոունյան շարժում, քառակուսային վարիացիա: Թեմա 7՝ Իտոյի ինտեգրալ: Իտո-Դյոբլինի բանաձևը: Իտոյի պրոցես: ԻտոԴյոբլինի բանաձևը Իտոյի պրոցեսի համար:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հար-
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ցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր արժեքով: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:
0109/M04. Օպտիմիզացիայի մեթոդները ֆինանսներում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել օպտիմիզացիայի մաթեմատիկական տեսության հիմնական մեթոդներն ու օժտել նրանց բավարար
հմտությամբ՝ օգտագործելու դրանք ֆինանսական խնդիրներ լուծելիս:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի օպտիմիզացիայի հիմնական մեթոդներին,
2. կկարողանա կազմել ֆինանսական էքստրեմալ խնդիրների մաթեմատիկական մոդելներ,
3. կախված էքստրեմալ խնդրի մաթեմատիկական դրվածքից, կկարողանա
ընտրել խնդրի լուծման օպտիմիզացիայի համապատախան մեթոդն ու
կիրառել այն արդյունավետ ձևով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Օպտիմիզացիայի խնդիրների ընդհանուր դրվածքը: Ֆինանսամաթեմատիկական մոդելների օրինակներ, որոնք բերվում են մաթեմատիկական ծրագրավորման, վարիացիոն հաշվի և օպտիմալ ղեկավարման խնդիրների: Թեմա 2՝
Ոչ գծային ծրագրավորում: Ֆունկցիայի թամբի կետ, Կուն-տակերի թեորեմը և
կապը Լագրանժի ֆունկցիայի թամբի կետի հետ, ֆինանատնտեսական
խնդիրների լուծումը Կուն-տակերի թեորեմի օգնությամբ: Թեմա 3՝ Գծային
ծրագրավորում: Ուռուցիկ բազմություններ, ուռուցիկ բազմանիստ տիրույթների
անկյունային կետեր, գծային ծրագրավորման խնդրի երկրաչափական
մեկնաբանությունն ու լուծման գրաֆիկական եղանակը երկչափ դեպքում: Թեմա
4՝ Երկակիության տեսություն: Գծային ծրագրավորման երկակի խնդիրներ և
դրանց օրինակներ ֆինանսատնտեսական բովանդակությամբ, երկակիության
հիմնական թեորեմը, գծային ծրագրավորման խնդիրների լուծման սիմպլեքս
մեթոդը: Թեմա 5՝ Վարիացիոն հաշվի հիմնական խնդիրները: Էյլերի հավասարումը: Թեմա 6՝ Օպտիմալ ղեկավարում: Գծային համակարգերի ղեկավարելիության հայտանիշը, օպտիմալ ղեկավարման խնդիրների մաթեմատիկական
դրվածքն ու դասակարգումը, մաքսիմումի սկզբունքը, կիրառման սխեման և
ֆինանսատնտեսական մեկնաբանությունը: Թեմա 7՝ Օպտիմալ ղեկավարման
կիրառություններ: Կապիտալ ներդրումների օպտիմալ բախշումը: Մեկ ճյուղանի ֆինանսատնտեսական մոդելի օպտիմալ կառավարումը: Ֆիրմայի ֆինանսական հոսքերի օպտիմալ ղեկավարումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն

– 255 –

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր արժեքով: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:
0109/M05. Ֆինանսական տնտեսաչափություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆինանսական
տնտեսաչափության հիմունքներին ու սովորեցնել դրանք օգտագործել տարբեր
տիպի խնդիրներ լուծելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի ժամանակային շարքերի վերլուծության մեթոդներին
2. կկարողանա ֆինանսական շուկաների հիմնական ցուցանիշները
կանխատեսել՝ օգտագործելով ժամանակային շարքերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ժամանակային շարք: Թեմա 2՝ Ստացիոնար շարքեր և դրանց
հիմնական բնութագրիչներ: Թեմա 3՝ Ժամանակային շարքի ոչ պատահական
բաղադրիչը և նրա հարթեցման մեթոդները: Թեմա 4՝ Ստացիոնար ժամանակային շարքերի մոդելներ: Թեմա 5՝ Ոչ ստացիոնար ժամանակային շարքերի
մոդելներ: Թեմա 6՝ Ժամանակային շարքերի մոդելների օգտագործման վրա հիմնված ֆինանսական շուկաների ցուցանիշների կանխատեսում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր արժեքով: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:
0109/M06. Ֆինանսական մենեջմենթ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել ֆինանսական
մենեջմենթի հիմունքները՝ օգտագործելով Microsoft Excel–ում վերլուծությունների հնարավությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հաշվետվությունների և բյուջեի կազմման սկզբունքները,
2. կկարողանա կատարել ֆինանսական տեղեկատվության վերլուծություն
և դրանց օգնությամբ որոշումներ կայացնել
3. կունենա բյուջեի մշակման գործնական հմտություններ
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Excel-ի հիմնական օգտագործվող գործիքները: Թեմա 2՝
Ֆինանսական հաշվետվություններ: Թեմա 3՝ Կազմակերպության հիմնական
ֆինանսական ցուցանիշները: Թեմա 4՝ Ծախսերի դասակարգման հիմունքները և
կառավարչական որոշումների կայացում: Թեմա 5՝ Բյուջետավորում: Թեմա 6՝
Ֆինանսական պլանավորում: Թեմա 7՝ Ներդրումային ծրագրերի վերլուծություն:
Թեմա 8՝ CVP- վերլուծություն (costs, volume, profit):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները կանցկացվեն համակարգչով,
յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը կանցկացվի համակարգչով, և կլինի 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր արժեքով: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:
0109/M07. Ներդրումային վերլուծություն և պորտֆելների կառավարում (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆինանսական շուկաներին, արժեթղթերի շուկայի հիմնական գործիքներին, դրանցով կազմված
պորտֆելների վերլուծությանն ու կառավարմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի արժեթղթերի շուկայի հիմնական գործիքների մասին կայուն գիտելիքների;
2. կկարողանա կառուցել տարբեր տիպի սահմանափակումներով օպտիմալ պորտֆելներ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ֆինանսական շուկաներ, մասնակիցները: Թեմա 2՝ Պարտատոմսեր: Ֆորվարդներ, ֆյուչերսներ: Թեմա 3՝ Օպցիոններ, օպցիոնային ստրատեգիաներ: Թեմա 4՝ Օպտիմալ պորտֆելի ընտրության խնդիրը: Առանց ռիսկի
ակտիվով պորտֆելը: Թեմա 5՝ Օգտակարության տեսությունը և վարվելակերպային ֆինանսների փորձերի նկարագրությունը: Թեմա 6՝ Արժեթղթերի շուկայի
տեղեկատվական էֆեկտիվությունը: Թեմա 7՝ Գործոնային մոդելներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր ար-
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ժեքով: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:
0109/M08. Ֆիքսված եկամտով և ածանցյալ արժեթղթեր - 1 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել շուկայական տոկոսադրույքների
հանդեպ զգայուն պարզ ֆինանսական գործիքների, եկամտաբերության կորերի,
ֆորվարդային եկամտաբերությունների, տոկոսադրույքների հետ կապված
ածանցյալ գործիքների մոդելավորումը և գնահատումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տոկոսադրույքի ժամանակային կառուցվածքի, երկամտաբերության
կորերի կառուցման սկզբունքների մասին,
2. կկարողանա դուրս բերել բանաձևեր պարտատոմսերի գնահատման
համար
3. կկարողանա մոդելավորել և հաշվարկել ֆորվարդային տոկոսադրույքները,
գնահատել տոկոսադրույքային ածանցյալ գործիքներ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Փողի գնի գաղափարը, պարտատոմսերի տեսակները, Թեմա 2՝
պարզագույն եկամտաբերության կորեր, ֆորվարդային և սփոթ տոկոսադրույքներ, տոկոսադրույքի սվոփ, ֆորվարդային սվոփ տոկոսադրույք, Թեմա 3՝ տոկոսադրույքի Cap, Floor և Swaption պայմանագրեր, Թեմա 4՝ արբիտրաժի
բացակայություն և չափի փոփոխում, Թեմա 5՝ Վասիչեկի մոդելը դիսկրետ
դեպքում, Թեմա 6՝ CIR մոդելը դիսկրետ դեպքում, Թեմա 7՝ HL և HJM մոդելները
դիսկրետ ժամանակի համար:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր արժեքով: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:
0109/M09. Թվային մեթոդները ֆինանսներում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տրամադրել հմտություններ՝
մասնագիտությունում առաջացող խնդիրները թվային մեթոդներով լուծելու:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման վերջավոր տարբերությունների մեթոդը;
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2.

կկարողանա ֆինանսական մաթեմատիկայի տարբեր խնդիրներ լուծել
թվային մեթոդներով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Երկրորդ կարգի սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների եզրային խնդրի լուծումը վերջավոր տարբերությունների մեթոդով: Թեմա 2՝ Լապլասի հավասարման լուծումը վերջավոր տարբերությունների մեթոդով: Թեմա 3՝
Ջերմահաղորդականության հավասարման լուծումը վերջավոր տարբերությունների մեթոդով: Թեմա 4՝ Բլեք-Շոուլզի հավասարման թվային լուծումը:
Թեմա 5՝ Պարտատոմսերի թվային գնահատումը ոչ հաստատուն տոկոսադրույքի
դեպքում: Թեմա 6՝ Որոշ ածանցյալ գործիքների և դրանց պարամետրերի թվային
գնահատումը: Թեմա 7՝ Ազատ եզրով խնդիրներ, պարզագույն վարիացիոն
անհավասարություններ, ամերիկյան օպցիոնների թվային գնահատումը: Թեմա
8՝ Արտածված վոլատիլության հաշվումը Նյուտոն-Ռափսոնի մեթոդով: Թեմա 9՝
Մոնտե-Կառլո սիմուլյացիաների մեթոդը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր արժեքով: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:
0109/M10. Ստոխաստիկ վերլուծություն ֆինանսներում - 2 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել հավանականային մոդելավորման
հիմնական սկզբունքները ֆինանսական շուկաներում, ֆիլտրված հավանականային տարածությունների, ռիսկից զերծ` մարտինգալային, հավանականային
չափերի կառուցման, մարտինգալային (ոչ արբիտրաժային) գնահատման գաղափարները, բարդ ֆինանսական գործիքների գնագոյացման և հեջավորման դասական մոդելները, ինչպես նաև, տեսության հիմքում ընկած, ստոխաստիկ հաշվի տարրերը` ստոխաստիկ պրոցեսներ, ինտեգրալներ, դիֆերենցիալ հավասարումներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կունենա գիտելիքներ ստոխաստիկ հաշվի հիմնական սկզբունքների,
չափի փոփոխման մասին
2. կկարողանա նկարագրել ակտիվների գների պրոցեսներ և հաշվել բնութագրիչները, օգտագործել հեջավորող պորտֆելներ, գնահատել եվրոպական և ամերիկյան օպցիոնները
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ընդհանրացված երկրաչափական բրոունյան շարժումը և Վա-
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սիչեկի մոդելը: Թեմա 2՝ Պորտֆելի արժեքի և բաժնետոմսի գնի դիֆերենցիալը:
Թեմա 3՝ Բլեք-Շոուլզ-Մերթոնի հավասարումը և լուծումը: Հունական տառեր
(The Greeks): Թեմա 4՝ Դելտա-չեզոք պորտֆելը: Ինքնաֆինանսավորման պայմանը: «Ակնթարթային չեզոք» հեջավորում: Թեմա 5՝ Ռադոն-Նիկոդիմի ածանցյալ
պրոցեսը: Գիրսանովի թեորեմը: Թեմա 6՝ Ածանցյալ գործիքների գնահատման
ռիսկ-նեյտրալ բանաձևերը: Հեջավորումը մեկ բաժնետոմսով: Թեմա 7՝
Արբիտրաժ, Գնագոյացման հիմնական թեորեմները: Թեմա 8՝ Դիվիդենտ վճարող ակտիվներ: Թեմա 9՝ Կանգառի պահեր: Կանգնեցված պրոցես: Թեմա 10՝
Անվերջ ամերիկյան փութ օպցիոն: Վերջավոր ժամանակով ամերիկյան փութ
օպցիոն, անալիտիկ և հավանականային վերլուծությունը: Թեմա 11՝ Ամերիկյան
քոլ օպցիոն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր արժեքով: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակը ուսանողներին երկարաժամկետ
տնտեսական աճի ժամանակակից տեսություններին ծանոթացնելն է: Այն
հնարավորություն կտա նաև հմտություններ ձեռք բերել մոդելավորման նոր
գործիքների կիրառման համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կիմանա ներկայումս գիտությանը հայտնի երկարաժամկետ աճը պայմանավորող հիմնական և երկրորդային գործոնները,
2. Կկարողանա էմպիրիկ մեթոդներով գնահատել տնտեսական աճի վրա
տարբեր գործոնների ազդեցությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Էկզոգեն խնայողության նորմով տնտեսական աճի մոդելները:
Թեմա 2` Սպառողի օպտիմալ վարքագծով տնտեսական աճի մոդելները: Թեմա
3` Համատեղ գոյակցող սերունդների մոդելները: Թեմա 4` Մարդկային կապիտալը և տնտեսական աճը: Թեմա 5` Էնդոգեն աճի առաջին սերնդի մոդելները:
Թեմա 6` Գիտելիքի կուտակման մոդելները: Թեմա 7` Ապրանքների աճող
բազմազանությունը և Ռոմերի մոդելը: Թեմա 8` Տնտեսական աճի քաղաքատնտեսագիտական մոդելները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր արժեքով: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:

0109/M12. Վիճակագրական և մեքենայական ուսուցում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակը ուսանողներին ծանոթացնել է
վիճակագրական և մեքենայական ուսուցման (statistical and machine learning)
հիմնական սկզբունքներին ու դրանց կիրառությանը ռիսկերի կառավարման
խնդիրներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի ժամանակային շարքերի վերլուծության տարբեր ասպեկտների, հիմնական բաղադրիչների և գործոնային վերլուծության մեթոդներին
2. Կկարողանա կիրառել վիճակագրական և մեքենայական ուսուցման մեթոդները ռիսկերի կառավարման խնդիրներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ժամանակային շարքերի վերլուծություն. ավտոռեգրեսիվ և լողացող միջինով մոդելներ: Հաճախականությունների վերլուծություն և սեզոնայնություն: «Օտար» տվյալի (outlier) հայտնաբերում և հարթեցում: Էքստրեմալ արժեքներ, VaR, ռիսկի չափեր: Թեմա 2` Քրոս-կորելյացիա (cross-correlation): Հիմնական բաղադրիչների վերլուծություն (PCA, Principal Component Analysis): Գործոնային վերլուծություն (Factor Analysis): Թեմա 3` Քլաստերային վերլուծություն:
Թեմա 4` Ռիսկի վերլուծություն, Մոնթե-Կարլո սիմուլյացիաներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր արժեքով: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:
0109/M13. Ֆիքսված եկամտով և ածանցյալ արժեթղթեր - 2 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել շուկայական տոկոսադրույքների
հանդեպ զգայուն պարզ ֆինանսական գործիքների, եկամտաբերության կորերի,
ֆորվարդային եկամտաբերությունների, տոկոսադրույքների հետ կապված
ածանցյալ գործիքների մոդելավորումը և գնահատումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տոկոսադրույքի ժամանակային կառուցվածքի, երկամտաբերության կորերի կառուցման սկզբունքների մասին,
2. կկարողանա դուրս բերել բանաձևեր պարտատոմսերի գնահատման
համար
3. կկարողանա մոդելավորել և հաշվարկել ֆորվարդային տոկոսադրույքները, գնահատել տոկոսադրույքային ածանցյալ գործիքներ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Վասիչեկի, Դոթհանի և CIR մոդելները անընդհատ դեպքում,
Թեմա 2՝ եկամտաբերության կորերի աֆինական մոդելներ, Թեմա 3՝ եկամտաբերության դինամիկայի HJM մոդելը, ռիսկ չեզոք գնահատումը, դինամիկ
մոդելների կապը աֆինական մոդելների հետ, Թեմա 4՝ տոկոսադրույքների տատանողականությունը և դրա կառուցվածքը, Թեմա 5՝ եվրոպական օպցիոններ
պարտատոմսերի համար, Թեմա 6՝ տոկոսադրույքների շուկաների մոդելներ,
LFM մոդելը, SFM մոդելը, Թեմա 7՝ ֆորվարդային տոկոսադրույքների տատանողականությունը, տատանողականության ժամանակային կառուցվածքը, Թեմա 8՝
սվոպցիոնների հեջավորումը, Մոնթե-Կառլոյի մեթոդը սվոպցիոնների գնահատման համար, Թեմա 9՝ տատանողականության «ժպիտ», ստոխաստիկ տատանողականության մոդելներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր արժեքով: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:
0109/M14. Ֆինանսական ժամանակային շարքերի վերլուծություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել ժամանակակից վիճակագրական
մոդելավորման սկզբունքները ֆինանսական ժամանակային շարքերի համար:
Մասնավորապես, կքննարկվեն ստացիոնար և ոչ-ստացիոնար պրոցեսների,
սպիտակ աղմուկի, ավտոկորելյացիայի, պատահական դեգերման գաղափարները, ավտոռեգրեսիայի, լողացող միջինի և համատեղ ստացիոնար մոդելների կառուցումը, ժամանակային շարքերի կոինտեգրացիայի սկզբունքները, միավոր

– 262 –

արմատների, սեզոնայնության, “երկար” հիշողության ազդեցությունները, հեթերոսքեդաստիկության գաղափարը`
ARCH, GARCH դասի մոդելների
կառուցումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ավտոկորելյացիայի և հիշողության, ավտոռեգրեսիոն մոդելների, ինտեգրված ստացիոնար շարքերի մոդելավորման, ոչ ստացիոնար
շարքերի բնութագրման մասին
2. կկարողանա կառուցել վիճակագրական գնահատականներ ֆինանսական տարատեսակ մեծությունների համար` տոկոսադրույքներ, եկամտաբերություններ, ռիսկի չափեր, կիրառել ունեցած գիտելիքները պատահական տատանողականության գնահատման խնդիրներում, մոդելավորել և հաշվարկել ֆորվարդային տոկոսադրույքները, գնահատել տոկոսադրույքային ածանցյալ գործիքներ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գաուսյան պրոցես, սպիտակ աղմուկ, ավտոկորելյացիա: Թեմա 2՝
Շարքերի ստացիոնարություն: Թեմա 3՝ Ավտոռեգրեսիա, պատահական դեգերում, լողացող միջինի պրոցես: Թեմա 4՝ ARMA մոդելը, ինտեգրված շարքեր,
ARIMA մոդելի ընտրությունը: Թեմա 5՝ Միավոր արմատներ, դրանց թեստավորման մեթոդներ: Թեմա 6՝ Ոչ ստացիոնար բացատրող փոփոխականներ, կեղծ
ռեգրեսիա, շարքերի կոինտեգրացիա: Շարքերի կոինտեգրացիայի ստուգումը:
Թեմա 7՝ Պայմանական հեթերոսքեդաստիկություն, ARCH և GARCH մոդելները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր արժեքով: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:

0109/M15. Ֆինանսական ռիսկերի կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել ժամանակակից ռիսկերի կառա-

վարման ոլորտում կիրառվող ֆինանսա-մաթեմատիկական մոդելների
օգնությամբ գնահատել և կառավարել առանձին կազմակերպության կամ
կազմակերպությունների խմբի ֆինանսական, շուկայական, վարկային և
գործառնական ռիսկերը, ծանոթացնել կազմակերպության ռիսկի ախորժակի, ռիսկի պրեմիայի, սահմանափակումների, նորմատիվների և
պարամետրերի գաղափարներին:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ֆինանսական, շուկայական, վարկային, գործառնական ռիսկերի մասին
2. կկարողանա մաթեմատիկական մեթոդների վրա հիմնված ֆինանսական մոդելների օգնությամբ գնահատել և կառավարել առանձին կազմակերպության կամ կազմակերպությունների խմբի ֆինանսական, շուկայական, վարկային և գործառնական ռիսկերը
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Բանկում ռիսկերի աղբյուրները և դրանց ազդեցությունը
ֆինանսական կայունության վրա: Թեմա 2՝ Շուկայական ռիսկեր, ռիսկի պարամետրեր, VaR, շուկայական ռիսկերի կառավարման գործնական մեթոդներ:
Թեմա 3՝ Գործառնական ռիսկերի կառավարման հիմունքները, OpVaR: Թեմա 4՝
Վարկունակության գնահատումը, սքորինգային համակարգեր, կազմակերպության վարկային ռեյթինգի կառուցում, ռիսկի հավելում (risk premium), ֆինանսական և ոչ ֆինանսական կազմակերպության հաշվետվությունների ռիսկ-վերլուծություն, վարկային պորտֆելի վերլուծություն: Թեմա 5՝ Ռիսկերի կառավարման
կիրառական մեթոդներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր արժեքով: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:

§Մեխանիկա¦ մասնագիտություն
Մագիստրոսական ծրագիր`
§Մեխանիկա և կիրառական մաթեմատիկա ¦
0108/M01. Անալիտիկ մեխանիկա (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ , 1-ին կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացը ուսանողներին հնարավորություն կտա ստանալ կայուն գիտելիքներ մեխանիկայի հիմնական սկզբունքների (Դալամբեր-Լագրանժ, Մոպերտյուի-Լագրանժ, Պուանկարե, Պուանկարե-Կարտանի ինվարիանտ), նշված սկզբունքներից բխող հետևանքների և դրանց կիրառությունների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կիմանա մեխանիկայի հիմնական սկզբունքները, համակարգերի փոքր
տատանումների ուսումնասիրման դասական եղանակները, հարվածային երևույթները,
2. կկարողանա դրանք կիրառել տարբեր մեխանիկական համակարգերի
վարքը ուսումնասիրելիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կապերի դասակարգումը: Ազատ և ոչ ազատ համակարգեր: Հնարավոր և վիրտուալ տեղափոխություններ: Իդեալական կապեր: Թեմա 2՝ Դինամիկայի ընդհանուր հավասարումը: Լագրանժի առաջին սեռի հավասարումները:
Թեմա 3՝ Վիրտուալ տեղափոխությունների սկզբունքը: Դալամբերի սկզբունքը:
Թեմա 4՝ Ապելի հավասարումները: Պուասոնի փակագծեր: Թեմա 5՝ Համիլտոնի
սկզբունքը: Պուանկարե-Կարտանի ինտեգրալ ինվարիանտը: Համիլտոնի կանոնիկ հավասարումների ստացումը Պուանկարե-Կարտանի ինտեգրալ ինվարիանտից: Թեմա 6՝ Ընդհանրացված կոնսերվատիվ համակարգեր: Ուիտեկերի
հավասարումներ: Յակոբիի հավասարումները: Թեմա 7՝ Մոպերտյուի-Լագրանժի սկզբունքը: Կանոնական ձևափոխություններ: Համիլտոն-Յակոբիի հավասարումը, Յակոբիի թեորեմը: Թեմա 8` Կոնսերվատիվ համակարգերի փոքր
տատանումները: Դարավոր հավասարումը և նրա լուծումը: Նորմալ կոորդինատներ: Թեմա 9` Հարվածի տեսություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0108/M02. Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ոչ գծային երևույթներին էլեկտրաառաձգական միջավայրում մակերևութային ալիքների տարածման դեպքում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի էլեկտրաառաձգական միջավայրում մակերևութային ալիքների տարածման հիմնական դրույթներին,
2. կկարողանա ուսումնասիրել էլեկտրաառաձգականության տեսության առաջարկվող խնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Էլեկտրաառաձգականության հիմնական հավասարումները:
Թեմա 2՝ Գծային էլեկտրաառաձգական մակերևութային ալիքները պիեզոէլեկտ-
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րիկ բյուրեղներում: Թեմա 3՝ Վերջավոր լայնույթով մակերևութային ալիքները
էլեկտրաառաձգական միջավայրում: Թեմա 4՝ Փոքր լայնույթով ալիքները նախնական էլեկտրաառաձգական վիճակում գտնվող միջավայրում (ստատիկ ոչ
գծային էֆեկտներ): Թեմա 5՝ Մագնիսաառաձգականության տեսության
հիմնական հավասարումները և եզրային պայմանները: Հարթ և հակահարթ
խնդիրների անջատման պայմանները: Թեմա 6՝ Մակերևութային ալիքներ:
Էլեկտրահաղորդիչ առաձգական սալերի հավասարումները մագնիսական
դաշտի առկայությամբ: Մագնիսական դաշտի ազդեցությունը սալի տատանման
հաճախությունների վրա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0108/M03. Կայունության և ստաբիլիզացիայի տեսության ընտրովի բաժիններ
(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը ուսանողներին հնարավորություն կտա ստանալ կայուն գիտելիքներ դասական կայունության (Լյապունովի) և ստաբիլիզացիայի տեսությունների այնպիսի բաժիններից, ինչպիսիք են կրիտիկական դեպքերը, ասիմպտոտիկ կայունությունն ամբողջում, որոշ ոչ ստացիոնար համակարգերի կայունության, ինչպես նաև կոնսերվատիվ մեխանիկական համակարգերի հավասարակշռության դիրքի ստաբիլիզացիայի հարցերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կառուցել մեխանիկական համակարգի մոդելը, գրել դրա շարժման դիֆերենցիալ հավասարումները,
2. կկարողանա ընտրել մոդելի որևէ շարժման կամ հավասարակշռության
դիրք, ուսումնասիրել դրա կայունությունը, ղեկավարումն ու ստաբիլիզացիան:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կայունություն ըստ առաջին մոտավորության: Մեկ անշարժ կետ
ունեցող պինդ մարմնի իներցիոն շարժման կայունությունը: Արկի (հոլի) շարժման կայունության ուսումնասիրությունը: Կրիտիկական դեպքեր: Թեմա 2՝ Մեկ
զրոյական արմատի դեպքը: Զույգ կեղծ արմատներով կրիտիկական դեպք:
Ասիմպտոտիկ կայունություն ամբողջում: Թեմա 3՝ Կրասովսկու թեորեմները:
Պարբերական գործակիցներով գծային դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգերի կայունության ուսումնասիրությունը: Դիմադրության և գիրոսկոպիկ
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ուժերի

ազդեցությունը

հավասարակշռության

դիրքի

կայունության

վրա:

Թեմա 4՝ Մեխանիկական համակարգերի ղեկավարելիությունը: Լրիվ ղեկավարելի կոնսերվատիվ համակարգերի ստաբիլիզացիան: Կոնսերվատիվ մեխանիկական համակարգերի օպտիմալ ստաբիլիզացիան գիրոսկոպիկ և
դիսիպատիվ ուժերով:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0108/M04. Ինտեգրալ ձևափոխություններ և կիրառություններ(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հատուկ ֆունկցիաներին, ընդհանրացված ֆունկցիաներին, ինտեգրալ ձևափոխություններին և
հարթ ալիքների մեթոդին ու դրանց կիրառություններին առաձգականության տեսության (ԱՏ) եզրային և կոնտակտային խնդիրների լուծման համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկառուցի դասական տիրույթների համար ազդեցության ֆունկցիան հարթ
ալիքների մեթոդով,
2. կտիրապետի ԱՏ եզրային և կոնտակտային խնդիրների լուծման եղանակներին և մեթոդներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ինտեգրալ ձևափոխություններ: : Թեմա 2՝ Հարթ ալիքների մեթոդի
կիրառությունը դասական տիրույթների համար, ազդեցության ֆունկցիաների
կառուցման համար: Թեմա 3՝ Բեսելի, Չեբիշևի, Լեժանդրի ֆունկցիաներ:
Թեմա 4՝ Դրանց ասիմպտոտիկ ներկայացումներ և սպեկտրալ առնչություններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0108/M05. Ղեկավարման և դիտման տեսության լրացուցիչ բաժիններ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ղեկավարման մաթեմատիկական տեսությունում առավել կարևորվող համակարգի վիճակի դիսկրետ դիտման և ղեկավարման հարցերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ղեկավարման և դիտման տեսության լրացուցիչ խնդիրների
դրվածքները,
2. կիմանա ղեկավարման, օպտիմալ ղեկավարման և դիտման տեսության
որոշ խնդիրների լուծման կառուցման մոտեցումները:
3. կիմանա հակադարձ կապով ղեկավարման և դիտման խնդրի լուծման եղանակները ինչպես անընդհատ այնպես էլ դիսկրետ դեպքերի համար,
4. կհասկանա ամենափոքր քառակուսիների մեթոդը, հանրահաշվական առանձնացումը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գաղափար ղեկավարվան, օպտիմալ ղեկավարման և դիտման
տեսության լրացուցիչ խնդիրների դրվածքների մասին։ Թեմա 2՝ Ըստ փոփոխականների կարևորության, ըստ կոորդինատների մի մասի դինամիկ համակարգերի ղեկավարվան և օպտիմալ ղեկավարման խնդիրների մասին։ Թեմա 3՝
Ժամանակի միջանկյալ պահերին կոորդինատների տարբեր մասերի վրա դրված
սահմանափակումների դեպքում ղեկավարվան և օպտիմալ ղեկավարման
խնդիրներ: Թեմա 4՝ Էտապ առ էտապ փոփոխվող դինամիկայով համակարգերի
լրիվ ղեկավարելիության, ղեկավարման և օպտիմալ ղեկավարման խնդիրներ:
Թեմա 5՝ Էտապ առ էտապ փոփոխվող դինամիկայով համակարգերի ղեկավարումը ժամանակի միջանկյալ պահերին կոորդինատների տարբեր մասերի
վրա դրված սահմանափակումների դեպքում: Թեմա 6՝ Դինամիկ համակարգերի
ղեկավարումով դիտման մասին:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է

0108/M06. Կոնտակտային և խառը խնդիրներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ,
եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացում դիտարկվում են առաձգականության մաթեմատիկական
տեսության կոնտակտային և խառը խնդիրները դասական տիրույթների համար,
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դրանց լուծման եղանակները ու մեթոդները: Ինտեգրալ ձևափոխությունների
կիրառությունը Գրինի ֆունկցիաների կառուցման համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի առաձգականության մաթեմատիկական
տեսության
կոնտակտային և խառը խնդիրների լուծմանը,
2. կկարողանա կառուցել առաձգականության մաթեմատիկական տեսության կոնտակտային և խառը խնդիրների լուծումները,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կոնտակտային և խառը խնդիրներ դասական տիրույթների համար;
դրանց լուծումների կառուցումը և հետազոտումը: Թեմա 2՝ Խառը խնդիրներ
ճաքերով թուլացված դասական տիրույթների համար: Ինտեգրալ ձևափոխությունների կիրառումը ազդեցության ֆունկցիաների ստացման համար: Թեմա
3՝ Ինտեգրալ ձևափոխությունների և ֆակտորիզացիայի մեթոդների կիրառման
եղանակները սինգուլյար ինտեգրալ հավասարումների ու ֆունկցիոնալ
տարբերակային հավասարումների լուծման համար:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է

0108/M07. Մեխանիկայի եզրային խնդիրների լուծման մեթոդներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկայի խնդիրներում կիրառվող մաթեմատիկական որոշ մեթոդներ և մոտեցումներ և պարզաբանել նրանց կիրառման հնարավորությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա մաթեմատիկական տարբեր մեթոդների կիրառման առանձնահատկությունները մեխանիկայի կոնկրետ խնդիրներ հետազոտելիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Մեթոդներ հիմնված լուծումները անվերջ շարքով ներկայացման
վրա: Ֆուրյեի մեթոդը Դիրիխլեի և Նեյմանի խնդիրներում, կրկնակի շարքերի և
ոչ օրթոգոնալ շարքերի մեթոդները եզրային խնդիրներ լուծելիս: Թեմա 2՝ Հավասարումների անվերջ համակարգերի լուծումների գոյության և միակության
մասին: Օրթոգոնալացման և անվերջ համակարգերի օգնությամբ ֆունկցիայի
վերլուծումը ըստ տրված ֆունկցիաների: Վարիացիոն մեթոդներ: Թեմա 3՝ Խառը
խնդիրների դրվածքներ և այդ խնդիրների լուծումներ: Ինտեգրալ ձևափոխու-
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թյուններ: Ֆունդամենտալ ֆունկցիաներ մոտավոր լուծումներում: Թեմա 4՝ Որոշ
դիֆերենցիալ հավասարումների ֆունդամենտալ և ինտեգրված ֆունդամենտալ
լուծումներ: Վերլուծություններ ըստ ֆունդամենտալ ֆունկցիաների:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է

0108/M08. Ասիմպտոտական մեթոդներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել մագիստրոսներին և ապագա ասպիրանտներին ու երիտասարդ գիտաշխատողներին ոչ գծային տատանումների
տեսության խնդիրների լուծման ասիմպտոտական հիմնական մեթոդները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ոչ գծային տատանումների ուսումնասիրման փոքր պարամետրի եղանակը,
2. կհասկանա ասիմպտոտիկ մեթոդի օգտագործման սկզբունքները,
3. կկարողանա հետագայում ասիմպտոտիկ մեթոդները կիրառել տարբեր
մեխանիկական համակարգերի ոչ գծային տատանումների ուսումնասիրման ժամանակ, ստանալ համեմատաբար պարզ հաշվարկայաին
սխեմաներ և մանրամասը ներկայացնել տատանողական պրոցեսը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պարբերական լուծումները գտնելու փոքր պարամետրի եղանակը: Պուանկարե-Լյապունովի եղանակը: Թեմա 2՝ Մաթեմատիկական ճոճանակի
ուսումնասիրությունը: Մաթեմատիկական ճոճանակի շարժումը դիմադրող
միջավայրում: Թեմա 3 ՝ Ասիմպտոտիկ լուծումների կառուցումը: Համարյա գծային կոնսերվատիվ համակարգեր: Ոչ գծային շփման դեպքը: Կուլոնյան շփման
դեպքը: Վան-դեր-Պոլի հավասարումը: Իմպուլսով տրվող ժամացույցի տատանումները: Թեմա 4՝ Ավտոտատանողական համակարգեր: Ստացիոնար ամպլիտուդներ: Ստացիոնար ամպլիտուդներ և դրանց կայունությունը: Միջինացման
եղանակը: Առաջին և բարձր կարգի մոտավորության հավասարումները: Թեմա 5՝
Ռեգուլյար, սինգուլյար և ոչ գծային գրգռված դիֆերենցիալ հավասարումներ և
նրանց լուծման ասիմպտոտիկ մեթոդները: Ասիմպտոտիկ հաջորդականություն
և ասիմպտոտիկ շարք: Ասիմպտոտիկ շարքի գործակիցների որոշումը,
ասիմպտոտիկ զուգամիտություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
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գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է

0108/M09. ՄՀ մաթեմատիկական մոդելների օպտիմալ ղեկավարում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ
կայուն գիտելիքներ
մեխանիկական համակարգերի մաթեմատիկական մոդելների կառուցման և
օպտիմալ ղեկավարման ալգորիթմների մշակման բնագավառում: Մոդելավորման մեթոդները հնարավորության կտան հաշվի առնել տարբեր համակարգերի կոնստրուկտիվ առաձնահատկությունները և էլեմենտների առաձգական հատկությունները: Մեխանիկական համակարգերի մոտավոր մոդելավորումը առաձգականության գծային տեսության շրջանակներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կառուցել տարբեր կինեմատիկական սխեմաներով մանիպուլյացիոն ռոբոտների մաթեմատիկական մոդելներ,
2. կկարողանա մեխանիկական համակարգերի տարբեր մոդելների համար
մշակել ղեկավարման ալգորիթմներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ 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: Թեմա 2՝ 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: Թեմա 3՝
Առաձգականության գծային տեսության սահմաններում հաշվի կառնվի նաև
մանիպույատորի օղակների առաձգական հատկությունները: Թեմա 4՝ Մանիպույացիոն ռոբոտների օպտիմալ կինեմատիկական ղեկավարումը տրված ոչ
ստացիոնար, ոչ հոլոնոմ ծրագրերով հաշվի առնելով համակարգի կոնստրուկտիվ առաձնահատկությունները: Թեմա 5՝ Թռչող սարքերի մաթ. մոդելների
կառուցում և ղոկավարման ալգորիթմների մշակում, ենթադրելով որ թևերը
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օժտված են առաձգական հատկություններով, իսկ ղակավարման սարքը
սնուցվում է արեգակնային մարտկոցների միջոցով:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է

0108/M10.Բաշխված
պարամետրերով
մեխանիկական
համակարգերի
ղեկավարումը և դիտումը (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ տալ գիտելիքներ բաշխված
պարամետրերով տարբեր մեխանիկական համակարգերի տատանումների
ղեկավարման, օպտիմալ ղեկավարման և դիտման խնդիրների և նրանց լուծման
եղանակների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բաշխված պարամետրերով մեխանիկական համակարգերի
տատանումների ղեկավարման, օպտիմալ ղեկավարման և դիտման
խնդիրների առանձնահատկությունները և նրանց լուծման
եղանակները,
2. կիմանա բաշխված պարամետրերով մեխանիկական համակարգերի
տատանումների ղեկավարման, օպտիմալ ղեկավարման և դիտման
խնդիրների առանձնահատկությունները և նրանց լուծման
եղանակները,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գաղափար բաշխված պարամետրերով մեխանիկական համակարգերի տատանումների ղեկավարման, օպտիմալ ղեկավարման և դիտման հարցերի առանձնահատկությունների մասին, օրինակներ: Թեմա 2՝Բաշխված պարամետրերով մեխանիկական համակարգերի տատանումների ղեկավարման և
օպտիմալ ղեկավարման խնդիրներ: Թեմա 3՝ Մեմբրանի տատանողական շարժման օպտիմալ ղեկավարման խնդիրը: Հեծանիտատանողական շարժման օպտիմալ ղեկավարման խնդիրը: Թեմա 4՝ Լարի տատանումների ղեկավարման և օպտիմալ ղեկավարման խնդիրները եզրային պայմաններով: Թեմա 5՝ Ժամանակի
միջանկյալ պահերին տրված ֆազային վիճակներով բաշխված պարամետրերով
մեխանիկական համակարգերի (լարի, մեմբրանի) օպտիմալ ղեկավարման
խնդիրները: Թեմա 6՝ Բաշխված պարամետրերով մեխանիկական համակարգերի վիճակի չափման (իդեալական և իրական ազդակների) մասին: Լարի
տատանումների դիտման խնդիրը: Թեմա 7՝ Մեմբրանի ղեկավարվող տատանո-
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ղական շարժման դիտման խնդիրը: Թեմա 8՝ Բաշխված պարամետրերով մեխանիկական համակարգի վիճակի օպտիմալ վերականգնման խնդիրը ոչ ճշգրիտ
չափումներում սխալների առկայության դեպքում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է

0108/M11. Սալերի տեսության լրացուցիչ բաժիններ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել սալերի և թաղանթների տեսության վերաբերյալ պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կտիրապետի սալերի և թաղանթների տեսության հիմնական դրույթներին,
2. կկարողանա ուսումնասիրել սալերի և թաղանթների տեսության խնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Սալերի դասական տեսություն: Թեմա 2՝ Անիզոտրոպ սալերի ճշգրտված տեսություն: Թեմա 3՝ Սալերի ծռման խնդիրները տարբեր եզրային պայմանների և բեռնավորումների դեպքում: Թեմա 4՝ Սալերի կայունության և տատանման խնդիրներ ճշգրտված տեսության հիման վրա:
Թեմա 5՝ Թաղանթների ճշգրտված տեսություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները..
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0108/M12. Կառուցվածքների օպտիմալ նախագծում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը ուսանողներին հնարավորություն կտա ստանալ կայուն գիտելիքներ ԿՕՆՏ վերաբերյալ, այդ գիտելիքներն օգտագործել տարբեր բնույթի
խնդիրներ լուծելու համար:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա.
1. լուծել կիրառական բնույթի խնդիրներ
2. հետազոտել տեսական բնույթի հարցեր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ ԿՕՆՏ հիմնական դրույթները, նպատակի ֆունկցիոնալները, ղեկավարման պարամետրերը, սահմանափակումները և կապերը: Թեմա 2՝ Վարիացիոն հաշվի միջոցներով օպտիմալության անհրաժեշտ պայմանների ստացումը:
Թեմա 3՝ Լագրանժի բազմապատկիչների դերը: Թեմա 4՝ Անիզոտրոպ անհամասեռ կառուցվածքների` սալերի, թաղանթների, ձողերի կամ դրանց համակցումների օպտիմալ նախագծման խնդիրներ տարբեր նպատակի ֆունկցիոնալների,
ղեկավարման պարամետրերի, սահմանափակումների դեպքերում: Թեմա 5՝
Թվային և համակարգչային միջոցների կիրառումը ԿՕՆԽ-ում: Թեմա 6՝ ԿՕՆԽ,
որտեղ ղեկավարման պարամետրը կառուցվածքի հաստությունը բնութագրող
ֆունկցիան է: Թեմա 7՝ Կառուցվածքի ձևի օպտիմալացման խնդիրներ. Խնդիրների նշանակությունը, դրվածքը, լուծման եղանակները: Թեմա 8՝ Կառուցվածքների օպտիմալացման խնդրներ մնացորդային դեֆորմացիաների առկայության դեպքում: Թեմա 9՝ Թվային եղանակներ` վերջավոր տարբերակային մոտարկում, Մոնտե-Կառլոյի եղանակ, գրադիենտային եղանակներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0108/M13. Դինամիկական համակարգերի ղեկավարման որակական հարցեր
(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը ուսանողներին հնարավորություն կտա ստանալ կայուն գիտելիքներ դինամիկական համակարգերի ղեկավարման որակական հարցերի վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կունենա գծային համակարգերով նկարագրվող օբյեկտների օպտիմալ ղեկավարման խնդրի հետազոտման եղանակների
մասին:
2. կկարողանա ուսումնասիրել գծային համակարգերով նկարագրվող խաղային խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1՝ Օպտիմալ ղեկավարման խնդրի դրվածքը գծային համակարգով
նկարագրվող օբյեկտների համար: Ձևակերպված խնդրի հետազոտման
եղանակները (Բելմանի սկզբունքը և Պոնտրյագինի մաքսիմումի սկզբունքը) :
Թեմա 2՝ Հասանելիության տիրույթների սահմանումը: Հասանելիության տիրույթների հատկությունները: Արագ անցման խնդրի լուծումը հասանելիության
տիրույթների միջոցով: Թեմա 3՝ Մաքսիմումի սկզբունքը: Թեմա 4՝ Խաղային
խնդրի ձևակերպումը գծային համակարգերի համար: Թույլատրելի ստրատեգիաներ: Թեմա 5՝ Մոտեցման կոնֆլիկտային խնդիր: Նշանառության խաղային խնդիր: Թեմա 6՝ Նշանառության տիրույթների կլանման անհրաժեշտ և բավարար պայմանները: Թեմա 7՝ Ռեգուլյար խաղային խնդիրներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0108/M14. Դիֆերենցիալ խաղերի տեսություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը ուսանողներին հնարավորություն կտա ստանալ կայուն գիտելիքներ դիֆերենցիալ խաղերի վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կունենա դիֆերենցիալ խաղերի դրվածքների և նրանց
ուսումնասիրման եղանակների մասին,
2. կհասկանա ոչ գծային համակարգերի համար դիֆերենցիալ խաղերի առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա ինքնուրույն ուսումնասիրել դիֆերենցիալ խաղային խընդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Խաղային ղեկավարում: Դասակարգումը: Կոնֆլիկտային իրավիճակ: Կարգավորումը անորոշ խոչընդոտի պայմաններում: Թեմա 2՝ Ինֆորմացիոն խաղային խնդիր: Թեմա 3՝ Դիֆերենցիալ խաղ: Թեմա 4՝ Ստրատեգիաներ և
շարժումներ: Շարժումների հատկությունները: Խնդրի դրվածքը: Մոտեցմանշեղման խաղ: Էվրիստիկ դատողություններ: Թեմա 5՝ Ստաբիլ բազմություններ:
Փոքր խաղ: Էքստրեմալ ստրատեգիաներ: Գնահատական: Էքստրեմալ խոչընդոտ: Թեմա 6՝ Մաքսիմալ ստաբիլ բազմություն: Այլընտրանքայնություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հի-
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ման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Նախատեսված է 2 ընթացիկ քննություններ, որոնք անցկացվում են
համակարգչի օգնությամբ յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Կամընտրական դասընթացներ
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Ֆունկցիաների տեսություն¦
0101/M12. Սուբհարմոնիկ ֆունկցիաներ և պոտենցիալի տեսության հիմունքներ (3
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին մեկ կոմպլեքս փոփոխականի սուբհարմոնիկ ֆունկցիաների հիմնական հատկությունների, դրանց
կիրառությունների և պոտենցիալի տեսության հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա սուբհարմոնիկ ֆունկցիաների հիմնական հատկությունները և
կիրառությունները Դիրիխլեի ընդհանրացված խնդրի լուծման համար,
2. կհասկանա. Սուբհարմոնիկ ֆունկցիան պոտենցիալով ներկայացման
մասին
3. կկարողանա լուծել Դիրիխլեի ընդհանրացված խնդիրը (գտնել Գրինի
ֆունկցիան) զանազան տիրույթների համար :
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Սուբհարմոնիկ ֆունկցիաներ, միջինների հատկությունները:
Թեմա 2՝ Լոգարիթմական պոտենցիալ, հատկությունները: Թեմա 3՝ Ֆ. Ռիսի թեորեմը սուբհարմոնիկ ֆունկցիան պոտենցիալով ներկայացման մասին: Թեմա 4՝
Կոմպլեքս փոփոխականի հարմոնիկ ֆունկցիաներ հիմնական հատկությունները: Թեմա 5՝ Սուբհարմոնիկ (սուպերհարմոնիկ) ֆունկցիաներ, պարզագույն
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հատկությունները: Թեմա 6՝ Գրինի ֆունկցիան, հատկությունները: Թեմա 7՝
Դիրիխլեի խնդրի ներկայացումը Գրինի ֆունկցիայի օգնությամբ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է

0101M13. Բազմաչափ հարմոնիկ ֆունկցիաներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին բազմաչափ հարմոնիկ ֆունկցիաների տեսության տարբեր տարրերի և նրանց կիրառությունների
հետ մաթեմատիկական ֆիզիկայի մեջ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1 կիմանա բազմաչափ հարմոնիկ ֆունկցիաների հիմնական հատկությունները, ներկայացման բանաձևերը,
2 կկարողանա դրանք կիրառել մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ
հավասարումների լուծման ժամանակ,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Բազմաչափ հարմոնիկ ֆունկցիաներ, դրանց հատկությունները:
Թեմա 2՝ Դիրիխլեի խնդրի լուծումը: Թեմա 3՝ Հարմոնիկ ֆունկցիաների
միակության հատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է

0101/M14. Հավասարաչափ բաշխված հաջորդականություններ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին հավասարաչափ
բաշխված հաջորդականությունների տարբեր տեսակների հետ և ներկայացնել
նրանց կիրառությունները թվային ինտեգրման խնդիրներում:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա հաջորդականությունների հավասարաչափ բաշխվածության հիմնական հայտանիշները,
2. կհասկանա եռանկյունաչափական գումարների մեթոդը և նրա դերը հավասարաչափ բաշխված հաջորդականությունների ուսումնասիրության մեջ,
3. կկարողանա
հետազոտել
հավասարաչափ բաշխված
հաջորդականություններին վերաբերող որոշակի խնդիրներ:
Բովանդակությունը.

Թեմա 1՝ Հաջորդականությունների հավասարաչափ բաշխվածության հիմնական հայտանիշները: Թեմա 2՝ Հավասարաչափ բաշխված հաջորդականությունների տարբեր օրինակներ և դասեր: Թեմա 3՝ Հաջորդականության
շեղումը: Թեմա 4՝ Թվային ինտեգրման որոշ գնահատականներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է

0101/M15. Վեյվլետներ և կիրառություններ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին վեյվլետների
տեսության հիմնական հարցադրումների և մաթեմատիկայի ու բնագիտության
տարբեր բաժիններում դրանց կիրառությունների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի վեյվլետների կառուցման ալգորիթմին,
2. կիմանա վեյվլետ բազիսների հիմնական հատկությունները և կկարողանա
դրանք կիրառել կոնկրետ խնդիրներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Վեյվլետների կառուցումը բազմամասշտաբ անալիզի օգնությամբ:
Թեմա 2՝ Կոմպակտ կրիչով վեյվլետներ և դրանց հատկությունները: Թեմա`3
Անընդհատ վեյվլետ ձևափոխություններ: Թեմա 4՝ Վեյվլետների կիրառությունը
ազդանշանային անալիզում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է

0101/M16. Անալիտիկ ֆունկցիաների եզրային արժեքների տեսություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին սահմանափակ և անսահմանափակ տիրույթներում տարբեր դասերի անալիտիկ ֆունկցիաների եզրային հատկությունների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա անալիտիկ ֆունկցիաների եզրային հատկությունների վերաբերյալ հիմնական արդյունքները,
2. կհասկանա եզրային արժեքներ, ֆակտորիզացիա, միակության հատկություններ գաղափարները և նրանց փոխկապակցվածությունը.
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել ֆունկցիաների տեսության
զանազան բաժիններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պուասենի բանաձևը և եզրային վարքը: Թեմա 2՝ Ռիսի թեորեմը և
կիրառությունները: Թեմա 3՝ Հարդիի տարածություններ: Թեմա 4՝ Ֆակտորիզացիայի հարցեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է

0101/M17. Միջարկման (ինտերպոլացիայի) հիմունքներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին կոմպլեքս
տիրույթում տարբեր միջարկման խնդիրների և նրանց կիրառությունների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1 կտիրապետի միջարկման դասական մեթոդներին և կոմպլեքս տիրույթում
ֆունկցիաների մոտարկումներին,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Նյուտոնի և Լագրանժի միջարկման խնդիրները կոմպլեքս
տիրույթում: Թեմա 2՝ Ներկայացման բանաձևերը և զուգամիտության հարցերը:
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Թեմա 3՝ Տարբեր դասերի ֆունկցիաների մոտարկման հարցերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է

3. Մագիստրոսական ծրագիր
§Դիֆերենցիալ հավասարումներ¦
0103/M14.
Անալիտիկ
գործակիցներով
դիֆերենցիալ
(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

հավասարումներ

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել անալիտիկ
գործակիցներով դիֆերենցիալ հավասարումների տեսությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մի քանի (իրական) փոփոխականի անալիտիկ ֆունկցիաների
պարզագույն հատկությունները,
2. ծանոթ կլինի կոմպլեքս տիրույթում դիֆերենցիալ հավասարումների
տեսության նախնական արդյունքների հետ,
3. կտիրապետի անալիտիկ գործակիցներով դիֆերենցիալ հավասարումների
համար Կոշու խնդրի լուծման գոյությանն ու միակությանն առնչվող հիմնական արդյունքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Մի քանի (իրական) փոփոխականի անալիտիկ ֆունկցիաներ: Թեմա 2.
Մաժորանտ ֆունկցիաներ: Թեմա 3. Մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ
հավասարումների համար Կոշու խնդրի ընդհանուր դրվածքը: Թեմա 4. ԿոշիԿովալևսկայայի թեորեմը: Թեմա 5. Գծային հավասարումների եզակի կետերի և
բազմարժեք լուծումների ուսումնասիրությունը: Թեմա 6. Ֆուքսի թեորեմը էապես
եզակի կետերի բացակայության մասին:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է

0103/M15. Ինքնահամալուծ օպերատորների սպեկտրալ տեսություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ունիտար և
ինքնահամալուծ օպերատորների սպեկտրալ տեսությանը հիլբերտյան տարածությունում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ունիտար և ինքնահամալուծ օպերատորների սպեկտրալ
վերլուծությունները,
2. ծանոթ կլինի անալիտիկ ֆունկցիաների որոշ ինտեգրալ ներկայացումների,
3. կտիրապետի սպեկտրալ վերլուծությունների միջոցով օպերատորների
ուսումնասիրման մեթոդներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Մոմենտների եռանկյունաչափական պրոբլեմը: Թեմա 2. Որոշակի
դասի անալիտիկ ֆունկցիաների ինտեգրալ ներկայացումներ: Թեմա 3. Բիգծային
ֆունկցիոնալի ընդհանուր տեսքը: Թեմա 4. Միավորի վերլուծություն: Թեմա 5.
Ստիլտեսի օպերատորային ինտեգրալներ: Թեմա 6. Ունիտար օպերատորի
սպեկտրալ վերլուծությունը: Թեմա 7. Ինքնահամալուծ օպերատորի սպեկտրալ
վերլուծությունը: Թեմա 8. Ինքնահամալուծ օպերատորի սպեկտրի նկարագրությունը միավորի վերլուծության միջոցով:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է

0103/M16. Ֆրեդհոլմյան օպերատորների տեսություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆրեդհոլմյան
օպերատորների տեսությանը և նրա որոշ կիրառություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ֆրեդհոլմյան օպերատորների կառուցվածքը,
2. ծանոթ կլինի գրգռված օպերատորի ինդեքսի հետ կապված արդյունքներին,
3. կտիրապետի ֆրեդհոլմյան օպերատորների որոշ ներկայացումների:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Նորմալ լուծելի և ֆրեդհոլմյան օպերատորներ: Թեմա 2. Օպերատորի ինդեքս: Արտադրյալի ինդեքսը: Թեմա 3. Նիկոլսկու թեորեմը ֆրեդհոլմյան
օպերատորի ներկայացման մասին: Թեմա 4. Ֆրեդհոլմյան օպերատորի ռեգուլյարիզացիա: Թեմա 5. Ֆունկցիաներ ֆրեդհոլմյան օպերատորներից: Թեմա 6.
Ֆրեդհոլմյան օպերատորների կառուցվածքը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է

0103/M17. Պսևդոդիֆերենցիալ օպերատորներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել պսևդոդիֆերենցիալ օպերատորների տեսության ընդհանուր հարցերի հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ապացուցել պսևդոդիֆերենցիալ օպերատորների անընդհատությունը հիմնական ֆունկցիաների տարածության մեջ,
2. սահմանել պսևդոդիֆերենցիալ օպերատորների գումարը և արտադրյալը,
3. սահմանել պսևդոդիֆերենցիալ օպերատորի համալուծ օպերատորը :
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Սիմվոլների տարածություն և ասիմպտոտային վերլուծություն:
Թեմա 2. Պսևդոդիֆերենցիալ օպերատորների անընդհատությունը հիմնական
ֆունկցիաների տարածության մեջ: Թեմա 3. Պսևդոդիֆերենցիալ օպերատորների
անընդհատությունը
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տորների գումարը և արտադրյալը:Թեմա 5. Պսևդոդիֆերենցիալ օպերատորի
համալուծ օպերատորի սահմանումը: Թեմա 6. Պսևդոդիֆերենցիալ օպերատորների կիրառությունը դիֆերենցիալ հավասարումներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է
p

0103/M18. Եզրաին խնդիրների տեսությունը L
(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

տարածություններում

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել եզրային խնդիրներին և նրանց կիրառություններին հանրագումարելի ֆունկցիաների տարածություններում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Ռիմանի խնդրի լուծումը հանրագումարելի ֆունկցիաների
դասերում
2. ծանոթ կլինի Կոշու տիպի ինտեգրալի եզրային հատկություններին
3. կտիրապետի Դիրիխլեի խնդրի կշռային տարածություններում լուծման
եղանակին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Կոշու տիպի ինտեգրալի եզրաին հատկությունները: Թեմա 2.
Պրիվալովի և Ռիսի թեորեմները: Թեմա 3. Հարդիի տարածություններ: Թեմա 4.
Ռիմանի եզրաին խնդիրը L , p  1 տարածություններում: Թեմա 5. Ռիմանի եզp

L1 և L տարածություններում: Թեմա 6. Ռիմանի եզրային խն-

րային խնդիրը
p

դիրը L տարածություններում կիսահարթությունում: Թեմա 7. Ռիմանի եզրաp

յին խնդիրը L կշռային տարածություններում: Թեմա 8. Դիրիխլեի խնդիրը
կշռային տարածություններում: Թեմա 9. Միակության թեորեմներ անալիտիկ և
հարմոնիկ ֆունկցիաների դասերում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
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հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է

0103/M19. Սինգուլյար ինտեգրալ հավասարումներ և անալիտիկ ֆունկցիաների
եզրային խնդիրներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սինգուլյար
ինտեգրալ հավասարումների տեսությանը և անալիտիկ ֆունկցիաների եզրային
խնդիրներում նրա որոշ կիրառություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սինգուլյար ինտեգրալ օպերատորի պարզագույն հատկությունները,
2. ծանոթ կլինի Ռիմանի համասեռ և անհամասեռ խնդիրներին,
3. կտիրապետի բնութագրիչ սինգուլյար հավասարումների տեսությանը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Սինգուլյար ինտեգրալ օպերատորի սահմանափակությունը: Թեմա
2. Կոշու տիպի ինտեգրալի եզրային արժեքների հատկությունները: Թեմա 3.
Ֆունկցիայի ֆակտորիզացիան: Թեմա 4. Ռիմանի համասեռ և անհամասեռ
խնդիրները: Թեմա 5. Բնութագրիչ սինգուլյար հավասարումների տեսությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է

4. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Հավանականությունների տեսություն¦
0105/M10. Ստոխաստիկ անալիզ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողին պատահական պրոցեսների
կիրառումներում (օրինակ, ֆինանսական մաթեմատիկայում) լայն օգտագործվող
ստոխաստիկ անալիզի հիմունքների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա անընդհատ մարտինգալների տեսության հիմունքները,
2. կհասկանա Իտոյի ստոխաստիկ ինտեգրալը և նրա հատկությունները,
3. կկարողանա կիրառել մարտինգալային մեթոդները պրակտիկ խնդիրներ
լուծելու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` անընդհատ մարտինգալների համառոտ տեսություն: Թեմա 2` ԴումՄեյերի վերլուծություն: Թեմա 3` քառակուսային ինտեգրելի մարտինգալների
կառուցվածքը: Թեմա 4` ստոխաստիկ ինտեգրում ըստ մարտինգալների և Իտոյի
փոփոխականի փոխարինման բանաձև: Թեմա 5`էքսպոնենտական մարտինգալներ և Գիրսանովի թեորեմ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է

0105/M11. Կիրառական վիճակագրություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ռեգրեսիոն անալիզի
հիմունքների և ոչպարամետրական վիճակագրության մեթոդների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա զույգային և բազմակի ռեգռեսիոն անալիզի հիմունքները,
2. կհասկանա և կկարողանա կիրառել ոչպարամետրական մեթոդները,
3. կկարողանա կիրառել այն տարբեր վիճակագրական մոդելներ ուսումնասիրելիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Նվազագույն քառակուսիների մեթոդ. Գաուսի – Մարկովի թեորեմ:
Թեմա 2՝ Նվազագույն քառակուսիների գնահատականների վիճակագրական

R 2 - դետերմինացիայի գործակից և F - վիճականի:
2
Թեմա 4՝ Վարկածների ստուգում  i գործակիցների վերաբերյալ: Թեմա 5՝ 
հատկությունները: Թեմա 3՝

անկախության հայտանիշ: Համալուծ չափանիշների աղյուսակ: Թեմա 6՝ Նշանների /քվանտիլների/ հայտանիշ: Թեմա 7՝ Սպիրմենի և Քենդալի հայտանիշներ:
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Թեմա 8 ` Ուիլկոկսոնի-Մաննի-Ուիտնիի համասեռության հայտանիշ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է

0105/M15. Հավանականային չափերի զուգամիտություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ինչպես ընդհանուր
մետրիկական տարածությունների, այնպես էլ որոշ կարևորագույն մետրիկական
տարածությունների վրա հավանականային չափերի թույլ զուգամիտության և
հարաբերականորեն կոմպակտության վերաբերող հարցերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա մետրիկական տարածությունների վրա հավանականային չափերի մի շարք հատկություններ,
2. կհասկանա ինչպես կիրառել Դոնսկերի թեորեմը որոշ սահմանային
թեորեմներ ստանալու համար,
3. կկարողանա կիրառել Պրոխարովի ընդհանուր թեորեմը կոնկրետ մետրիկական տարածություններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Թույլ զուգամիտության գաղափարը և նրան համարժեք չորս պայմաններ: Թեմա 2՝ Թույլ զուգամիտությունը արտապատկերումների ժամանակ:
Թեմա 3՝ Հավանականային չափերի ընտանիքի հարաբերական կոմպակտություն և խտություն: Թեմա 4՝ Պրոխորովի ուղիղ և հակադարձ թեորեմները:

Թեմա 5՝ Հավանականային չափերի ընտանիքի խտությունը C[ 0,1] տարածությունում: Թեմա 6՝ Վիների չափի գոյությունը C[ 0,1] տարածության վրա: Թեմա 7՝
Արկսինուսի օրենքը: Բրոունյան կամուրջ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է
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0105/M16. Դիֆուզիոն պրոցեսներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել դիֆուզիոն
պրոցեսների , Իտոյի ինտեգրալի հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա դիֆուզիոն պրոցեսների հիմունքները և այդ պրոցեսների
կապը մասնակի ածանցյալներով հավասարումների հետ,
2. կհասկանա ստոխաստիկ դիֆերենցիալ հավասարումների կապը
մասնակի ածանցյալներով հավասարումների հետ,
3. կկարողանա լուծել ստոխաստիկ դիֆերենցիալ հավասարումներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Վիներյան պրոցես: Հետագծերի անընդհատություն: Թեմա 2՝ Իտոի
ստոխաստիկ ինտեգրալ և նրա հատկությունները: Իտոյի բանաձև: Թեմա 3՝
Ստոխաստիկ դիֆերենցիալ հավասարումների լուծումների գոյությունը և միակությունը: Թեմա 4՝ Կիսախմբի ինֆինիտեզիմալ օպերատոր: Ռեզոլվենտ: ՀիլլեԻոսիդայի թեորեմ: Թեմա 5՝ Կոլմոգորովի ուղիղ հավասարում և հակադարձ հավասարումները: Թեմա 6՝ Դիֆուզիոն պրոցեսների կապը մասնակի ածանցիալով
հավասարումների հետ: Թեմա 7՝ Մարկովի շղթաների հաջորդականությունների
զուգամիտությունը դիֆուզիոն պրոցեսին:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է

0105/M17. Ստոխաստիկ մոդելավորում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատահական մեծությունների մոդելավորման հմտությունը, որը նրանց կօգնի հետազոտել պատահական երևույթներ, մոդելավորել դրանք և կատարել անհրաժեշտ գնահատականներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ինչպես կառուցել բազային պատահական պատահական մեծություններ,
2. կհասկանա ինչպես լուծել տարբեր խնդիրներ Մոնտե-Կառլոյի մեթոդի
օգնությամբ,
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3.

կկարողանա կառուցել անկախ և կորելացված պատահական մեծությունների հագորդականություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Բացարձակ պատահական մեծության ստացւմը: Թեմա 2՝ Պատահական մեծությունների ձևափոխությունը: Պատահական մեծությունների մոդելավորման մեթոդները: Ընդհանուր սխեմա: Թեմա 3՝ Մոդելավորված պատահական մեծությունների վիճակագրական ստացումը: Թեմա 4՝ Մոնտե - Կառլոի
եղանակը և նրա կիրառությունը: Թեմա 5՝ Պատահական պրոցեսների մոդելավորումը: Թեմա 6՝ Ֆինանսական մաթեմատիկայի ստոխաստիկ մոդելները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է

0105/M18. Հերթերի տեսություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին հերթերի տեսության
հիմունքներին, ներդնող հոսքերի յուրահատկություններին և վերլուծության
մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա հերթերի տեսության հիմնական գաղափարները և դրույթները,
2. կկարողանա
ստանալ
հաշվարկային
բանաձևեր
հիմնական
բնութագրիչների համար,
3. կհասկանա ինչպես կառուցել կիրառական սպասարկման մոդելներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Պատահույթների պարզագույն հոսքի և վիճակների հավանականությունների բանաձևերի արտածումը: Թեմա 2՝ M | M | 1 |  սպասարկման կարգի
նկարագրությունը: Թեմա 3՝ Բազմացման և կործանման պրոցեսները,
վիճակների դիֆերենցիալ հավա-սարումների դուրս բերումը: Թեմա 4՝ Առանց
հետգործության ստացիոնար հոսքերի ընդհանուր տեսքը: Թեմա 5՝ ՊալմԽինչինի ֆունկցիաները: Թեմա 6՝ Վերականգման պրոցեսների հիմնական բանաձևերը : Թեմա 7՝ Ռենյիի սահմանային թեորեմը նոսրացող հոսքերի համար:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է

5. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Հանրահաշիվ, երկրաչափություն և տոպոլոգիա¦
0104/M14. Դիֆերենցիալ ձևեր (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորցնել ժամանակակից դիֆերենցիալ երկրաչափության ուսումնա-սիրության կարևորա•ույն մեթոդներից մեկի` Կարտանի
արտաքին ձևերի մեթոդին և նրա կիրառու-թյուններին կորերի և մակերևույթների ուսումնասիրության մեջ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կունենա գիտելիք և իմացություն, արտաքին դիֆերնցիալ ձևերի, արտաքին
դիֆերենցման գործողության, փակ և ճշգրիտ դիֆերենցիալ ձևերի, Պուանկարեի , Ֆրոբենիուսի, Ստոքսի թեորեմների մասին,
2. ունակ կլինի 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:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Նշանափոխ բազմագծային արտապատկերումներ: Թեմա 2՝ Նշանափոխ բազմագծային արտապատկերումների բազմապատկումը: Թեմա 3՝
Արտաքին բազմապատկում: Թեմա 4՝ Դիֆերենցիալ ձևեր: Թեմա 5՝ Արտաքին
դիֆերենցման գործողությունը: Թեմա 6՝ Պուանկարեի թեորեմը: Թեմա 7՝ Ֆրոբենիուսի թեորեմը: Թեմա 8՝ Ինտեգրալ` դիֆերենցիալ ձևից: Թեմա 9՝ Ստոքսի
թեորմը: Թեմա 10՝ Կորերի և մակերևույթների ուսումնասիրությունը արտաքին
ձևերի մեթոդով:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություներ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց,յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2,1,1 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է
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0104/M15. Լիի խմբեր (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է պարզաբանել անընդհատ ձևափոխությունների
խմբի գաղափարը, արտածել խմբի դիֆերենցիալ հավասարումները, ապացուցել
Լիի երեք թեորեմները, ներմուծել շարժման գաղափարը Ռիմանյան տարածության մեջ և տալ Լիի խմբի տոպոլոգիական սահմանումը և հատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ձևափոխությունների խմբի և Լիի խմբի մասին,
2. կհասկանա ինչ է ձևափոխությունների խումբը և ինչ կիրառություններ
ունի,
3. կկարողանա գտնել խմբի օպերատորները, կառուցվածքային հաստատունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Մասնակի ածանցյալներով հավասարումների լրիվ ընտանիք:
Թեմա 2՝ Ֆունկցիաների ընտանիքի էական պարամետրեր: Թեմա 3՝ Անընդհատ
ձևափոխությունների խումբ: Թեմա 4՝ Մեկ պարամետրանի խումբ: Թեմա 5՝ Լիի
երեք հիմնական թեորեմները: Թեմա 6՝ Դիֆերնցելի բազմաձևություններ: Թեմա
7՝ Լիի խմբի տոպոլոգիական սահմանումը: Թեմա 8՝ Ռիմանյան տարածություններ: Թեմա 9՝ Ռիմանյան կապակցություն: Թեմա 10՝ Շարժման խումբ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություներ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 2,1,1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է

0104/M16. Մատրիցների տեսություն (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել որոշել մատրիցների արմատային
ենթատարածությունները, կառուցել հարաբերական հենք ենթատարածոթյան
նկատմամբ, մատրիցը ժորդանյան տեսքի բերելու ալգորիթմը, ժորդանյան հենք
գտնելու ալգորիթմը, հաշվարկներ կատարել մատրիցների վրա որոշված Ֆունկցիաներով, կոնգրուենտության ճշտությամբ գտնել սիմետրիկ, շեղ-սիմետրիկ,
օրթոգոնալ մատրիցերի կանոնական տեսքերը:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կունենա գիտելիք և իմացություն մատրիցների արմատային ենթատարածությունների, հարաբերական հենքի մասին, սիմետրիկ, շեղսիմետրիկ, օրթոգոնալ մատրիցերի, մատրիցի ժորդանյան տեսքի և
ժորդանյան հենքի մասին,
2. ունակ կլինի հաշվարկներ կատարել մատրիցների վրա որոշված
Ֆունկցիաներով, կոնգրուենտության ճշտությամբ գտնել սիմետրիկ, շեղսիմետրիկ, օրթոգոնալ մատրիցերի կանոնական տեսքերը, սիմետրիկ,
շեղ-սիմետրիկ, օրթոգոնալ մատրիցերի, որոշել մատրիցների ժորդանյան
տեսքը, գտնել ժորդանյան հենք:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գծային ձևափոխության ինվարիանտ և արմատային ենթատարածություններ, Հարաբերական հենք: Թեմա 2՝ Արմատային ենթատարածության կանոնական հենք: Թեմա 3՝ Ժորդանյան կանոնական տեսքի միակությունը:
Թեմա 4՝ Մինիմալ բազմանդամ: Թեմա 5՝ Ֆունկցիաներ մատրիցներից: Թեմա 6՝
Երկգծային ձևի մատրից: Թեմա 7՝ Սիմետրիկ մատրիցներ, դրանց
կոնգրուենտությունը անկյունագծային մատրիցներին: Թեմա 8՝ Շեղ-սիմետրիկ
մատրիցների կոնգրուենտությունը սիմպլեկտիկ մատրիցներին: Թեմա 9՝
Օրթոգոնալ, էրմիտյան և շեղ-էրմիտյան մատրիցեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություներ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց,յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2,1,1 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է

0104/M17. Աֆինական կապակցության տարածություններ (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել աֆինական կապակցության
տարածությունների հատուկ դասերը` սիմետրիկ (առանց ոլորման), կիսասիմետրիկ, էքվիաֆինական, մետրիկական, Վեյլի, Ռիմանյան, պրոյեկտիվԷվկլիդյան, կոնֆորմ-Էվկլիդյան տարածությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա վեկտորական և տենզորական դաշտերի կովարիանտ ածանցյալը և բացարձակ դիֆերենցիալը տրված աֆինական կապակցության
նկատմամբ, էքվիաֆինական, Վեյլի և Ռիմանյան տարածությունների
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կապակցության գործակիցների հաշվման բանաձևերը,
կհասկանա վեկտորի և նրա ուղղությանը զուգահեռ տեղափոխման
գաղափարը, տրված n-վեկտորով որոշվող ծավալի հասկացությունը,
3. կկարողանա հաշվել տենզորի բացարձակ դիֆերենցիալը տրված աֆինական կապակցության նկատմամբ, տարածության կորության և ոլորման տենզորները, գտնել տարածության գեոդեզիկ գծերը, հաշվել
տրված n-վեկտորով որոշվող ծավալը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Դիֆերենցելի բազմաձևություն: Թեմա 2՝ Աֆինական կապակցություն կորի ուղղությամբ: Թեմա 3՝ Աֆինական կապակցություն դիֆերենցելի
բազմաձևության վրա: Թեմա 4՝ Կորության և ոլորման տենզորներ: Թեմա 5՝
Կապակցության ձևափոխություններ: Թեմա 6՝ Առանց ոլորման տարածություններ: Թեմա 7՝ Առանց կորության տարածություններ: Թեմա 8՝ Խառը դիֆերենցում: Թեմա 9՝ Ռիմանյան տարածություններ: Թեմա 10՝ Կոնֆորմ արտապատկերումներ : Թեմա 11՝ Պրոյեկտիվ-Էվկլիդյան տարածություններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
2.

Ընթացիկ քննություներ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց,յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2,1,1 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է

§Ֆինանսական մաթեմատիկա¦ մասնագիտություն
Մագիստրոսական ծրագիր`
§Ռիսկերի կառավարում¦
0110/M14. Միջազգային ֆինանսներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել արժութային շուկաներին եւ դրանց վրա ազդող գործոններին, փոխարժեքի եւ ֆինանսական շուկաների միջեւ կապին, ինչպես նաեւ արժութային ռիսկի կառավարման նպատակով
օգտագործվող ֆինանսական գործիքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա իրականացնել արժութային շուկաների վրա ազդող
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հիմնական գործոնների վերլուծություն,
2. կհասկանա վճարային հաշվեկշռի կազմը, կառուցվածքը եւ արժութային
շուկայի վրա ազդեցությունը
3. կկարողանա տարբերակել արժութային ռիսկի կառավարման նպատակով օգտագործվող ֆինանսական գործիքների առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Արժութային շուկաներ. պահանջարկի և առաջարկի վրա ազդող
գործոնները: Թեմա 2՝ Վճարային հաշվեկշիռ, դրա կազմը և կառուցվածքը:
Թեմա 3՝ Փոխարժեք և ֆինանսական շուկաներ. ազդեցության փոխանցումը և
փոխադարձ կապը: Թեմա 4՝ Արժութային ֆինանսական գործիքներ. ընդհանուր
էությունը և կիրառման անհրաժեշտությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է
0110/M15. Դրամավարկային քաղաքականություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է բիզնես ցիկլերի դրամավարկային ասպեկտների
ուսումնասիրությունը` շեշտը դնելով տոկոսադրույքների ու գնաճի դինամիկայի
ուսումնասիրման վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա վերլուծել մակրոտնտեսական և մասնավորապես` դրամավարկային ոլորտի զարգացման օրինաչապությունները` ներկայումս այդ
նպատակով լայնորեն կիրառվող մաթեմատիկական մոդելների և մեթոդների օգտագործման միջոցով:
2. կկարողանա վերլուծել և դատողություններ անել կենտրոնական բանկերի
կողմից տոկոսադրույքների որոշումների կայացման գործընթացի վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Փողի և անվանական կոշտությունների դերը տնտեսություններում:
Թեմա 2՝ DSGE մոդելավորման ներածություն: Թեմա 3՝ Դրամավարկային քաղաքականության վերլուծության և մշակման բազային մոդելներ: Թեմա 4՝ Օպտիմալ
դրամավարկային քաղաքականություն: Թեմա 5՝ Դրամավարկային քաղաքականություն բաց տնտեսությունում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է
0110/M16. Ֆինանսական անալիզ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3–րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ֆինանսական հաշվետվության կառուցվածքը,
2. կտիրապետի ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման առանձնահատկություններին,
3. կկարողանա գնահատել ֆինանսական որոշումների արդյունավետությունը,
4. կկարողանա կատարել ֆինանսական կանխատեսումներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ֆինանսական անալիզի մեթոդաբանությունը: Թեմա 2՝ Ձեռնարկության ֆինանսական հաշվետվությունը: Թեմա 3՝ Ֆինանսական հաշվետվության էքսպրես-անալիզ: Թեմա 4՝ Ֆինանսական հաշվետվության մանրազննին
վերլուծություն: Ձեռնարկության իրացվելիություն: Թեմա 5՝ Կապիտալի կառուցվածքի վերլուծություն: Թեմա 6՝ Ձեռնարկության ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունավետության վերլուծություն և գնահատում: Թեմա 7՝ Դրամական հոսքերի վերլուծություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է
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0110/M17. Ներդրումների կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել պորտֆելների
կառավարման ոլորտում վերջին զարգացումներին, որոնք
այնպիսի
փոփոխություններ են ապրել վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում, որ
ստատիկ CAPM մոդելը չի կարող ներառել:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կունենա գիտելիքներ պորտֆելի կառավարման ժամանակակից
մեթոդների վերաբերյալ,
2. կկարողանա կիրառել ժամանակակից դիսկոնտավորման գործակիցը
արժեթղթերի գնագոյացման ոլորտում:
3. կկարողանա մշակել առևտրային ռազմավարություններ հեջավորման
ֆոնդերում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Շուկայի էֆեկտիվություն և «ակտիվ» ներդրումներ: Թեմա 2՝
Արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն: Թեմա 3՝ Պորտֆելի կառավարում: Թեմա
4՝ Հեջավորման ֆոնդեր: Թեմա 5՝ Ապրանքային շուկաներում ներդրումներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է
0110/M18. Կազմակերպության ռիսկերի կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ձեռնարկության
ռիսկերի կառավարման ժամանակակից մեթոդներին՝ շեշտադրելով ռիսկերի
կառավարման
մեխանիզմը,
որը
կիրառվում
է
ապահովագրական
ընկերություններում և կենսաթոշակային հիմնադրամներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա տարբեր մեթոդներ ռիսկերի գնահատման և կառավարման
համար,
2. կկարողանա
գնահատել
թե
ինչպես
են
ապահովագրական
ընկերությունները և կենսաթոշակային հիմնադրամները ընտրություն
կատարում ռիսկերի կառավարման տարբեր մոդելների միջև:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ռիսկերի գնահատման հատկությունները: Թեմա 2՝ Վարկային
ռիսկ: Թեմա 3՝ Ռիսկերը ոչ կյանքի ապահովագրական պոխհատուցումների
վճարման մեջ: Թեմա 4՝ Ֆինանսական վերլուծության դինամիկ (DFA) մոդելներ:
Թեմա 5՝ Ռիսկերի կառավարումը կենսաթոշակային հիմնադրամներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է
0110/M19. Գործույթների հետազոտման հավանականային մոդելներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել որոշումներ ընդունելու
մաթեմատիկական տարբեր մոդելների ստեղծման, ուսումնասիրման և լուծման
հետ: Դասընթացում ներառված են գծային մաթեմատիկական ծրագրավորման,
զանգվածային սպասարկման տեսության, ինչպես նաև, դինամիկ ծրագրավորման տարրեր:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գծային ծրագրավորման խնդիրների տարրական ձևափոխությունները,
2. կկարողանա լուծել դինամիկ ծրագրավորման խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գծային ծրագրավորման խնդիրը /ԳԾԽ/ և երկակիության տեսությունը: Թեմա 2՝ Ամբողջաթիվ գծային ծրագրավորման խնդիր: Թեմա 3՝ Զանգվածային սպասարկման տեսության տարրեր: Թեմա 4՝ Դինամիկ ծրագրավորման
խնդիր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է

Մագիստրոսական ծրագիր`
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§Ակտուարական մաթեմատիկա¦
0110/M20. Ոչ պարամետրական վիճակագրություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ոչ պարամետրական
վիճակագրական մեթոդների կիրառության հետ, բացահայտել այդ մեթոդների
առավելություններն ու թերությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կիմանա
հիպոթեզների
ստուգման
մաթեմատիկական
ընթացակարգերը,
2. Կկարողանա
կիրառել
ոչ
պարամետրական
վիճակագրական
մեթոդները ռեգրեսիոն վերլուծության ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Սահմանումները: Թեմա 2՝ Կիրառությունը և նպատակները: Թեմա
3՝ Ոչ պարամետրական ռեգրեսիա: Թեմա 4՝ Ոչ պարամետրական մոդելներ:
Թեմա 5` Ոչ պարամետրական բայեսյան մոդելներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/M21. Մաթեմատիկական ժողովրդագրություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ժողովրդագրության
հիմնական մաթեմատիկական մոդելներին, ինչպես նաև ներկայացնել տվյալ
ոլորտի իրական խնդիրները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կյուրացնի մեկ և մի քանի անձանց կյանքի տևողության մոդելավորման
տեսության, մահացության ցուցանիշների գնահատման հիմնական
արդյունքները,
2. կտիրապետի ճյուղավորվող պրոցեսների կիրառություններին՝ տոհմի
(ազգաբնակչության) վերասերման պրոցեսները կառավարելու համար
3. կտիրապետի կյանքի աղյուսակների և կյանքի սպասվելիք տևողության
կառուցման եղանակնարին` մաթեմատիկական մեթոդների միջոցով,
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4. կկարողանա վերլուծել մեկ (երկու) սեռով ժողովրդագրական մոդելների
միջոցով երկրի բնակչության վերարտադրման միտումները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կյանքի տևողության մոդելներ (Պոլարդ-Հելիգմանի): Թեմա 2՝
Պոպուլյացիաների տեսության հիմունքները: Թեմա 3՝ Վերասերման ժողովրդագրական մոդելներ։ Վերասերման հավանականություն։ Թեմա 4՝ Միգրացիոն
պրոցեսների մոդելավորում։ Միգրացիոն հոսքերի հաշվարկային բանաձևեր։
Թեմա 5՝ Մեկ սեռով վերարտադրության ժողովրդագրական մոդելներ: Թեմա 6՝
Երկու սեռով վերարտադրության ժողովրդագրական մոդելներ։: Թեմա 7՝ Բաց
բնակչության մոդելներ։ Կադրերի շարժ։ Բնակչության ծնելիության և մահացության ընդհանուր մոդելներ։ Բազմաստիճան կարգավիճակներով մոդելներ։ Թեմա
8՝ Բաց բնակչության ժողովրդագրական ընդհանուր մոդելի լուծումներ։ t պահին
բնակչության կառուցվածքի սահմանում, ստաբիլ և ստացիոնար բնակչության
մոդելներ։ Բնակչության միջին տարիքը։ Թեմա 9՝ Փակ բնակչության ընդհանուր
մոդել։ Տնտեսապես ակտիվ բնակչություն։ Բնակչության աճի բավարար
պայմաններ, Լեսլիի մատրիցներ։ Թեմա 10՝ Բաց բնակչության անընդհատ և
դիսկրետ ժամանակներով ընդհանուր մոդելների լուծումների զուգաիտությունը։
Թեմա11՛ Բնակչության խմբերի խոշորացման մոդելներ, դրանց մաթեմատիկական նկարագրությունը։ Բնակչության խմբերի խոշորացման և տրոհման
հատկությունները։ Թեմա 12՝ Միավորման և տրոհման մատրիցներ։ Առաջատար
վեկտորի և դրա ատացման ալգորիթմ։ Համաձայնեցված և կանոնավոր
մատրիցներ, առաջատար վեկտոր (թվային օրինակներ): Թեմա 13՝ Բնակչության
խմբերի խոշորացման մոդելավորում։ Սեռերի միավորման մոդելներ։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/M22. Մասնագիտական հաղորդակցման հմտություններ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3–րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել մասնագիտական
հաղորդակցմանը, գիտելիքներ և հմտություններ փոխանցել վերբալ և ոչ վերբալ
հաղորդակցության վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա պատշաճ կերպով հաղորդակցվել իր կազմակերպությունում,
2. կտիրապետի հաղորդակցման որոշ հմտությունների:
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Բովանդակությունը.

Թեմա 1՝ Հաղորդակցման գործընթացը: Թեմա 2՝ Հաղորդակցման փուլերը:
Թեմա 3՝ Վերբալ և ոչ վերբալ հաղորդակցություն: Թեմա 4՝ Հաղորդակցության
կապուղիները: Թեմա 5՝ Հաղորդակցման տեխնոլոգիան: Թեմա 6՝ Կոնֆլիկների
տեսակները և հաղթահարման ուղիները: Թեմա 7՝ էթիկան և սոցիալական
պատասխանատվությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/M23. Կորպորատիվ ֆինանսներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ձեռնարկության ֆինանսական որոշումների վերլուծության մոդելների զարգացման հիմնական ուղղություններին, ինչպես նաև ժամանակակից մոդելների թեստավորման ալգորիթմներին, վերլուծական գործիքակազմին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կկարողանա կիրառել ժամանակակից մոդելները կապիտալի կառուցվածքի, վճարումների իրականացման, ձեռնարկության ֆինանսական կառուցվածքի, կորպորատիվ վերահսկողության և կառավարման ֆինանսական մեխանիզմների վերլուծության համար,
2. կհասական ձեռնարկության ֆինանսական որոշումների վերլուծության
սկզբունքները և մոդելների զարգացման ուղղությունները` զարգացող շուկաների համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կորպորատիվ ֆինանսների վերլուծության արդի ուղղությունները:
Թեմա 2՝ Կապիտալի ծախսերի վերլուծություն: Թեմա 3՝ Կապիտալի կառուցվածքի վերլուծություն: Թեմա 4՝ Ներդրողներին վճարումների քաղաքականության
մոդելների վերլուծություն: Թեմա 5՝ Կորպորացիայի ֆինանսական ճարտարագիտությունը և ֆինանսական կապիտալը: Թեմա 6՝ Կորպորացիայի ֆինանսական կառուցվածքը. կորպորատիվ վերահսկողություն և կորպորատիվ կառավարում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0110/M24. Խաղերի տեսության կիրառությունը ոչ մրցակցային շուկաներում (3

կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել դինամիկ և կոոպերատիվ խաղերի
տեսության հիմնական հասկացությունները և արդյունքները, ինչպես նաև
կիրառությունները ֆինանսական շուկաներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիքներ խաղերի և ստրատեգիաների մասին:
2. կկարողանա կառուցել խաղային մոդելներ և կիրառել դրանք տնտեսագիտական խնդիրներ լուծելու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Խաղի ներկայացման էքստենսիվ ձևը: Թեմա 2՝ Ստրատեգիաներ և
խաղի ներկայացման նորմալ ձևը: Թեմա 3՝ Նեշի հավասարակշռությունը: Թեմա
4՝ Անկատար տեղեկատվությամբ խաղեր: Սխալների հնարավորությունը: Թեմա
5՝ Դինամիկ խաղեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր արժեքով: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:
0110/M25. Բիզնեսի իրավունք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել տնտեսական իրավունքի
գիտության նվաճումներին: Այն հիմնված է գործարարության հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրության վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա պայմանագրի նշանակությունը բիզնես հարաբերությունների
կարգավորման գործում:
2. Պատկերացում կկազմի ներդրումային գործունեության իրավական
կարգավիճակի մասին:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Բիզնեսի իրավունքի սուբյեկտների ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա
2՝ Քաղաքացիների մասնակցությունը բիզնես հարաբերություններին: Թեմա 3՝
Իրավաբանական անձանց առևտրային գործունեությունը: Թեմա 4՝ Պայմանագրի դերը բիզնես հարաբերությունների կարգավորման գործում: Թեմա 5՝ Ներդրումային գործունեության իրավական կարգավիճակը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Մագիստրոսական ծրագիր`§Ֆինանսական մաթեմատիկա¦
0109/M16. Վարկային պորտֆելի կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել վարկային ռիսկը գաղափարը, տեսակները, ծանոթացնել վարկային ռիսկերի գնահատման և կառավարման ժամանակակից մեթոդներին և մոդելներին:

1.

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
կիմանա վարկային ռիկսերի (Credit risks), վարկունակության գնահատման
մեթոդների (Scoring system), մոնիթորինգի տեսակների մասին

2.

կկարողանա մաթեմատիկական մեթոդների վրա հիմնված ֆինանսական
մոդելների օգնությամբ գնահատել և կառավարել առանձին կազմակերպության կամ կազմակերպությունների խմբի վարկային ռիսկերը, լուծել վարկունակության գնահատման պրակտիկ խնդիրներ

Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Վարկային պորտֆել, տեսակները, ռիսկերի դասակարգումը:
Թեմա 2՝ Վարկային պորտֆելի ռիսկերի գնահատման մոդելները, Credit VaR
(Value at Risk ), PD (Probability of Default), EAD (Exposure at Default), LGD (Loss
Given Default): Թեմա 3՝ Վարկային պորտֆելի ռիսկի պարամետրերի կառուցումը և գնահատումը, դինամիկ մոդելները: Թեմա 4՝ Սքորինգային համակարգեր,
վարկանիշավորում, պորտֆելի որակ: Թեմա 5՝ Վարկային մոնիթորինգ, ռիսկերի
աղբյուրների բացահայտման և սահմանափակման կիրառական մեթոդները:
Թեմա 6՝ Ռիսկի ախորժակ, ռիսկի պրեմիա:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր արժեքով: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:
0109/M17. Ստոխաստիկ օպտիմալ կառավարում ֆինանսներում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ստոխաստիկ օպտիմալ կառավարման սկզբունքներին ու դրանց կիրառությանը ֆինանսներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դետերմինիստիկ և ստոխաստիկ օպտիմալ կառավարման
տեսության տարրերը
2.

կկարողանա կիրառել ստոխաստիկ օպտիմիզացիայի մեթոդները մի
շարք ֆինանսական խնդիրներում

Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Դետերմինիստիկ օպտիմալ կառավարման տարրերը. դինամիկ
ծրագրավորում, վարիացիոն հաշվի տարրեր: Թեմա 2՝ Ստոխաստիկ օպտիմալ
կառավարման տարրերը, դինամիկ ծրագրավորում: Թեմա 3՝ Մերտոնի օպտիմալ
պայուսակի ընտրության խնդիրը: Թեմա 4՝ Ռեպլիկացիա և սուպեր-ռեպլիկացիա: Թեմա 5՝ Ստոխաստիկ օպտիմիզացիոն խնդիրների թվային լուծման
եղանակներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր արժեքով: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:
0109/M18. Ձեռնարկատիրական ռիսկերի կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Գործարար գործունեությունում ձեռնարկատիրական ռիսկերի կառավարումը ներառում է կազմակերպությունների կողմից ռիսկերը կառավարելու և
իրենց նպատակներին հասնելու հետ կապված հնարավորություններ ստեղծելու
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համար կիրառվող մեթոդներ և գործընթացներ։ Ձեռնարկատիրական ռիսկերի
կառավարումն ապահովում է ռիսկերի կառավարման շրջանակ, 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։ Արդյունավետ ռիսկերի կառավարման համակարգը պաշտպանում է կազմակերպություններին և արժեք է ստեղծում իրենց սեփականատերերի, աշխատակիցների, հաճախորդների, կարգավորող մարմինների և ընդհանուր հասարակության համար։ Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին
ծանոթացնել ձեռնարկատիրական ռիսկերի հիմնական սկզբունքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կազմակերպությանն առնչվող ռիսկերի տեսակները և ունակ
կլինի բացահայտել և վերլուծել այդ ռիսկերը
2. Կիմանա ռիսկերի մեդելավորման սկզբունքները և ունակ կլինի
գնահատել և հասկանալ ռիսկերի մոդելների կարևորությունը
3. Կիմանա, թե ինչպես կարելի է չափել կազմակերպությանն առնչվող
ռիսկերը և ունակ կլինի կիրառել ռիսկերի գնահատման մեթոդները
4. Կիմանա ռիսկերի կառավարման մոտեցումները, և թե ինչպես է
կազմակերպությունը որոշում կայացնում համապատասխան ռազմավարության վերաբերյալ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ռիսկերի կատեգորիաներ և ռիսկերի բացահայտում: Թեմա 2՝ Ռիսկերի
մոդելավորում և ռիսկերի ագրեգացիա: Թեմա 3՝ Ռիսկերի գնահատում: Թեմա 4՝
Ռիսկերի կառավարման գործիքներ և հմտություններ: Թեմա 5՝ Կապիտալի
կառավարում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր արժեքով: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:
0109/M19. Վոլատիլության մոդելավորումը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆինանսական ակտիվների եկամտաբերության վոլատիլության (տատանողականության) մոդելա-
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վորման սկզբունքներին ու տարբեր մոդելներում ածանցյալ գործիքների
գնահատման խնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա վոլատիլության տարբեր մոդելներ,
2. կկարողանա վոլատիլության տարբեր մոդելներում գնահատել որոշ
ածանցյալ գործիքներ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ակտիվների եկամտաբերությունները և պատմական վոլատիլություն:

Թեմա 2՝ Բլեք-Շոուլզի մոդելը և արտածված (implied) վոլատիլություն: Թեմա
3՝Վոլատիլության ժպիտ: Թեմա 4՝ Լոկալ և ստոխաստիկ վոլատիլության մոդելներ: Թեմա 5՝ Վոլատիլության մակերևույթ, դրա ճշգրտումը (calibration): Թեմա 6՝
Լոկալ և ստոխաստիկ վոլատիլության մոդելներում ածանցյալ գործիքների գնահատման ներածություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր արժեքով: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:
0109/M20. Ֆինանսական ինժեներիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթա
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆինանսական
ինժեներիայի հիմնական գաղափարներին ու գործիքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա որոշակի գիտելիքներ տարբեր ֆինանսական գործիքների
մասին,
2. կկարողանա օգտագործել այս գիտելիքներն ու ֆինանսական մաթեմատիկայի, թվային մեթոդների, համակարգչային ծրագրավորման մեթոդները առևտրական, հեջավորման, ներդրումային ստրատեգիաներ մշակելու համար
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Դրամական հոսքերի ինժեներիա: Թեմա 2՝Օպցիոնային ինժեներիա:

Թեմա 3՝Ֆիքսված եկամտով արժեթղթերի ինժեներիա: Թեմա 4՝ Վոլատիլության
ինժեներիա: Թեմա 5՝ Վարկային շուկաներ. CDS ինժեներիա:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր արժեքով: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:
0109/M21. Շուկայի միկրոկառուցվածք և առևտրային ստրատեգիաներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել շուկայի միկրոկառուցվածքի բնութագրիչների, մասնավորապես` ակտիվների գների ժամային տարբերության,
գործառնական ծախսերի, առքի և վաճառքի տարբերության, դիրքերի դյուրացիայի, իրացվելիության, միջօրյա գնային կորելյացիաների գնահատման տնտեսաչափական մեթոդները, ինչպես նաև բարձր ինտենսիվության առևտրային
ստրատեգիաների կառուցման, գնային փոխազդեցության գնահատման մոդելները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ակտիվների գների միջօրյա հատկությունների, առքի և վաճառքի տարբերության գնահատման, դիրքերի դյուրացիայի, իրացվեիության և գործառնական ծախսերի գնահատման մասին,
2. կկարողանա կառուցել տնտեսաչափական մոդելներ ակտիվների միջօրյա գների համար, գնահատել վաճառքների միջև սպասվող ժամանակը, մոդելավորել առքի և վաճառքի տարբերությունները(bid/ask
spread), կառուցել տնտեսաչափական մոդելներ դիրքերի դյուրացիայի,
գների կորելյացիաների և հավելյալ առևտրային ծախսերի գնահատման
համար
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ակտիվների միջօրյա գներ, շուկայի փակման գներ, գների արձագանքի
լագ և կորելյացիա: Թեմա 2՝ Առքի ու վաճառքի գների տարբերություն, գների
փոփոխության փրոբիթ մոդել, դեկոմպոզիցիոն մոդել: Թեմա 3՝ Դիրքերի դյուրացիա, դյուրացիայի ACD և EACD մոդելները, դյուրացիայի ոչ գծային մոդել, գնի
փոփոխության և դյուրացիայի համատեղ մոդել: Թեմա 4՝ Վաճառքների պատվերներ,

գնային

մանիպուլյացիա,

ժամանակավոր

և

մշտական

գնային

փոխազդեցության Ալմգրեն-Քրիսի մոդելը, Բերթիմաս-Լոյի մոդելը, գծային և ոչ
գծային մարող գնային ազդեցություն: Թեմա 5՝ Պատվերների տեղաբաշխման
հարթակներ, JG մոդելը, դարք փուլ, մի քանի գործակալների դեպքը:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր արժեքով: Գնահատման քայլը 0,5 միավոր է:

§Մեխանիկա¦ մասնագիտություն
Մագիստրոսական ծրագիր`
§ Մեխանիկա և կիրառական մաթեմատիկա ¦
0108/M15. Ինտեգրալ ձևափոխությունները մեխանիկայում, մաթեմատիկական
ֆիզիկայում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողներին տալ խորը և կայուն գիտելիքներ ինտեգրալ ձևափոխությունների, հարթ ալիքների մեթոդների և հատուկ ու ընդհանրացված ֆունկցիաների ապարատի կիրառության վերաբերյալ, ինչպես մեխանիկայի, այնպես
էլ՝մաթեմատիկական
ֆիզիկայի
խնդիրների
լուծման
համար:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ընդհանրացված, հատուկ ու ազդեցության ֆունկցիաների
մասին,
2. կտիրապետի հարթ ալիքների մեթոդի կիրառման եղանակներին,
սպեկտրալ առնչություններին ու ֆունկցիոնալ կապերին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ֆունկցիոնալ հավասարումներ; ֆունկցիոնալ տարբերակային հավասարումներ ու համակարգեր: Թեմա 2՝ Սինգուլյար ինտեգրալ հավասարումների լուծման եղանակներ: Թեմա 3՝ Անվերջ հավասարումների համակարգի
լուծման անալիտիկ ուսումնասիրությունը: Թեմա 4՝ Ֆակտորիզացիայի և
ընդհանրացված ֆունկցիաների կիրառությունը մեխանիկայում և մաթեմատիկական ֆիզիկայում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխա-
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նաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0108/M16. Թռիչքի դինամիկա և ղեկավարում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ կայուն գիտելիքներ
փոփոխական զանգվածով կետի և մարմնի դինամիկայի վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կիմանա փոփոխական զանգվածով կետի և մարմնի շարժման դինամիկայի ուսումնասիրության առանձնահատկությունները ,
2. կհասկանա փոփոխական զանգվածով կետի և մարմնի շարժման
հավասարումների ստացումը զանգվածի փոփոխման տարբեր օրենքների դեպքում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գաղափար փոփոխական զանգվածով կետի և մարմնի վերաբերյալ։
Փոփոխական զանգվածով կետի շարժման ընդհանուր հավասարումը
(Մեշչերսկու հիմնական հավասարումը)։ Մեշչերսկու հիմնական հավասարման
մասնավոր դեպքեր։ Թեմա 2՝ Ցիալկովսկու առաջին խնդիրը և նրա ուսումնասիրությունը զանգվածի փոփոխման գծային և էքսպոնենցիալ օրենքների
դեպքում։ Ցիալկովսկու երկրորդ խնդիրը և նրա ուսումնասիրությունը զանգվածի
փոփոխման գծային և էքսպոնենցիալ օրենքների դեպքում։ Մեշչերսկու խնդիրը։
Մեշչերսկու հիմնական հավասարման ձևափոխումը։ Ցիալկովսկու խնդիրներում օպտիմալ ռեժիմներ։ Թեմա 3՝ Փոփոխական զանգվածով կետի դինամիկայի
հիմնական թեորեմները: Ռեակտիվ նավի շարժումը։ Երկրի գրավիտացիոն
դաշտում մթնոլորտի առկայությամբ հրթիռի ուղղաձիգ թռիչքի վերաբերյալ
վարիացիոն խնդիր։ Թեմա 4՝ 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:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0108/M17. Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկայի լրացուցիչ բաժիններ (3
կրեդիտ)
Շաբաթական 2ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել բարակապատ մարմինների համար կայունության, մակերևութային ալիքների, հաղորդիչ մարմինների մագնիսաառաձգականության տեսության և միաչափ գազային դինամիկայի խնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի դասընթացում ընդգրկված բոլոր տեսությունների
հիմնադրույթներին և ուսումնասիրվող խնդիրների դրվածքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կայունության ուսումնասիրության մեթոդներն ու սկզբունքները:
Կոնսերվատիվ և ոչ կոնսերվատիվ համակարգեր: Դինամիկ կայունություն:
Թեմա 2՝ Բարակապատ մարմինների կայունության տարբեր խնդիրներ: Հարթ
ալիքներ, տարածում, անդրադարձում: Մակերևութային ալիքների գոյությունը:
Թեմա 3՝ Մագնիսաառաձգական դաշտի և դեֆորմացվող մարմնի լարվածադեֆորմացիոն վիճակի փոխազդեցությունը: Թեմա 4՝ Գազային դինամիկայի
պարզագույն խնդիրներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0108/M18.
Մեխանիկական
համակարգերի
ղեկավարման
կիրառական
ալգորիթմներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ կայուն գիտելիքներ մեխանիկական համակարգերի (լար, ձող, սալ, մանիպուլյատոր և այլն) տատանումների օպտիմալ ղեկավարման և և կայունացման խնդիրների համակարգչային փաթեթների կիրառությամբ լուծման եղանակների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի մեխանիկական համակարգերի համար օպտիմալ ղեկավարման և ստաբիլիզացիայի խնդիրների լուծման որոշ եղանակներին,
«Mathematica » ծրագրային փաթեթի համապատասխան բաժիններից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Բաշխված պարամետրերով համակարգերի օրինակներ։ Լարի
ազատ տատանումները և նրա շարժման անիմացիայի ներկայացումը «Mathematica » համակարգում։ Թեմա 2՝ Լարի հարկադրական տատանումները և նրա
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շարժման անիմացիայի ներկայացումը «Mathematica» համակարգում։ Լարի տատանումների օպտիմալ ղեկավարումն ու ստաբիլիզացիան «Mathematica »
համակարգում։ Թեմա 3՝ Ձողի ազատ տատանումները և նրա տատանումների
անիմացիայի ներկայացումը «Mathematica» համակարգում։ Ձողի տատանումների օպտիմալ ղեկավարումն ու ստաբիլիզացիան «Mathematica » համակարգում։ Թեմա 4՝ Մեմբրանի տատանումների օպտիմալ ղեկավարումն ու ստաբիլիզացիան «Mathematica» համակարգում։ Թեմա 5՝ Սալի գծային տատանումների օպտիմալ ղեկավարումն ու ստաբիլիզացիան «Mathematica» համակարգում։ Թեմա 6՝ Մանիպուլյատորի ոչ գծային հավասարումներով նկարագրվող մանիպուլյատորի ծրագրային շարժումը ապահովող օպտիմալ ղեկավարման խնդրի լուծումը «Mathematica» ծրագրային փաթեթի միջոցով։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններն էլ անցկացվում են համակարգչի
վրա յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է

0108/M19.
Դեֆորմացվող
պինդ
մարմնի
մեխանիկայի
խնդիրների
մաթեմատիկական մոդելներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ կայոն գիտելիքներ պինդ
մարմնի մեխանիկայի խնդիրներում կիրառվող մաթեմատիկական մեթոդների և
մոտեցումների մասին և ծանոթանալ ասիմպտոտական, վարիացիոն և այլ
մեթոդների կիրառություններին: Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կհասկանա , կկարողանա մաթեմատիկական մի շարք մեթոդներ և մոտեցումներ կիրառել պինդ մարմնի մեխանիկայի խնդիրներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ասիմպտոտական շարքեր և վերլուծություններ: Ոչ գծայնություններով և հարկադրական տատանումներ: Ինտեգրալներ և Լապլասի մեթոդը, ստացիոնար փուլի մեթոդը: Դյուֆինգի, Մատյեի հավասարումներ, ուղիղ
վերլուծություններ: Լուծելիության պայմաններ դիֆերենցիալ հավասարումների
համար: Թեմա 2` Սեփական արժեքների խնդիրներ, մասնական ածանցյալներով
դիֆերենցիալ հավասարումներ: Թեմա 3` Եզրային խնդիրների մոտավոր լուծումներ և հայտնի վարիացիոն մեթոդներ: Ինտեգրալ ձևափոխությունների մեթոդը: Խնդիրներ դինամիկական բեռի դեպքում: Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկայի եռաչափ խնդիրների բերումը երկչափի, ճշգրտված տեսություններ և
սալերի հաշվարկ: Թեմա 4` Օպերատորական (սիմվոլիկ) մեթոդը: Թեմա 5`
Լարումների կոնցենտրացիա, անհամասեռություն, կտրվածքներ, ճաքեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

0108/M20. Մանիպուլյացիոն ռոբոտների շարժման ղեկավարում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասըթացը ուսանողներին հնարավորություն կտա ստանալ կայուն գիտելիքներ մանիպուլյացիոն ռոբոտների տեսակների, մաթեմատիկական մոդելների, ազատության աստիճանների, շարժման կինեմատիկայի, դինամիկայի
հավասարումների վերաբերյալ: Ղեկավարման տեսության մեթոդների հնարավոր կիրառումը ռոբոտոտեխնիկական համակարգերի շարժման ղեկավարման
խնդիրներում: Առաձգական հանգույցներով և առաձգական օղակներով մանիպուլյատորների ղեկավարման ալգորիթմների մշակում, որոնք հնարավորություն կտան գծային տեսության սահմաններում ապահովելու բռնիչի տատանումների մարում: Ինտելեկտուալ մանիպուլյացիոն ռոբոտների ղեկավարման
համակարգերի ուսումնասիրություն թերի ինֆորմացիայի, անորոշության և փոփոխվող պայմանների դեպքում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կառուցել տարբեր կինեմատիկական սխեմաներով մանիպուլյացիոն ռոբոտների դինամիկական մոդելներ,
2. կկարողանա մեխանիկական համակարգերի տարբեր մոդելների համար
մշակել ղեկավարման ալգորիթմներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Մեխանիկական համակարգերի կինեմատիկական և դինամիկական ղեկավարման ալգորիթմներ: Ուղիղ և հակադարձ կապով ղեկավարման
կիբեռնետիկական սխեմաներ և նրանց առանձնահատկությունները: Մանիպուլյացիոն ռոբոտների կինեմատիկական ղեկավարման խնդիրների ուսումնասիրություն, երբ որպես ղեկավարման ֆունկցիաներ հանդես են գալիս ընդհանրացված արագությունները: Թեմա 2՝ Բռնիչի շարժման ղեկավարումը տրված
ծրագրով, մինիմիզացնելով շարժման որակի հայտանիշը: Առաձգական հանգույցների դեպքում, հակադարձ կապով ղեկավարման ալգորիթմների մշակում,
որը կապահովի բռնիչի օպտիմալ շարժումը տրված ծրագրով կասեցնելով
առաձգական տատանումները: Թեմա 3՝ Բազմօղակ մանիպուլյատորի շարժման
դիֆերենցիալ
հավասարումների
ստացումը:
Էլեկտրամեխանիկական
շարժաբերներով մանիպուլյացիոն ռոբոտների շարժման հավասարումները:
Թեմա 4՝ Առաձգական օղակներով մանիպուլյատորների շարժման հավասարումները գծային տեսության սահմաններում: Բաշխված պարամետրերով հա-
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մակարգերի ղեկավարման մեթոդներ: Թեմա 5՝ Ինտելեկտուալ ռոբոտների
ղեկավարումը, երբ շարժման ընթացքում ճշտգրտվոիմ է նպատակային դիրքի
մասին ինֆորմացիան: Երաշխավորված ղեկավարման մեթոդ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քնություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է
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