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1. Մասնագիտության 
թվանիշը և անվանումը 

061101.00.6  ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ ( ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ 
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ) 

2. Կրթական ծրագրի 
թվանիշը և անվանումը 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական 
մաթեմատիկա 

3. Շնորհվող որակավորումը Ինֆորմատիկայի բակալավր 

4. Կրեդիտների քանակը 240 

5. Ուսումնառության լեզուն Հայերեն 

6. Ուսուցման ձևը Հեռակա 

7. Ուսումնառության 
ժամկետը 

2017-2022թթ. 

8. Կրթական ծրագրի ընդունելության պահանջները 
«Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա»( Ինֆորմատիկայի և կիրառական 
մաթեմատիկայի բակալավր) մասնագիտության   կրթական ծրագրի դիմորդը 
պետք է ունենա միջնակարգ կրթության վկայական և հաջողությամբ հանձնած 
լինի միասնական քննություններ «Մաթեմատիկա» և  «Ֆիզիկա» կամ «Անգլերեն 
լեզու»  առարկաներից: 

9. Կրթական ծրագրի  նպատակները 
 Ծրագիրը նպատակաուղղված է  ինֆորմատիկայի և կիրառական 

մաթեմատիկայի  բնագավառում  բարձր որակավորում ունեցող կադրերի 
պատրաստմանը՝ կրթության, գիտության, ինչպես նաև ժողովրդական  տնտեսության 
տարբեր բնագավառներում աշխատանքային գործունեության համար: Ծրագրի 
նպատակն է. 

 ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի մեթոդաբանական և 
տեսական հիմունքների ու պրակտիկ կիրառության եղանակների խորացված 
ուսումանսիրության կազմակերպում,  

 գիտահետազոտական և գործնական աշխատանքի բնագավառներում  
ինֆորմատիկայի, կիրառական մաթեմատիկայի և ժամանակակից 
ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառության անհրաժեշտ կարողությունների 
և հմտությունների ձևավորում, գիտականորեն հիմնավորված ժամանակակից 
բարձր ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների  յուրացում, 

 տնտեսության կառավարման բնագավառում անհրաժեշտ գիտելիքների 
յուրացում և պրակտիկայում այդ գիտելիքները կիրառելու ունակությունների 
ձևավորում,  ուսանողների մոտ բարձրագույն կրթության միջոցով 
ինքնաքննադատության, ինքնակրթության, ինքնազարգացման 
անհրաժեշտության ձևավորում: 

10. Կրթական ծրագրի  կրթական վերջնարդյունքները 
061101.02.6 «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» 

մասնագիտությամբ բակալավրի որակավորում ստացած շրջանավարտը, ելնելով 
մասնագիտական գործունեության վերջնարդյունքներից, պետք է. 
Գիտենա 

 մաթեմատիկական հասկացություններ և մեթոդներ, որոնք անհրաժեշտ են 
համակարգչային գիտություններում, 

 մարդկային գործունեության տարբեր բնագավառներից կիրառական 
խնդիրների լուծման հիմնական ալգորիթմերը, 

 համակարգչի ճարտարապետությունը և հիմնական սարքերի աշխատանքի 
սկզբունքները, 

 ժամանակակից ծրագրավորման լեզուներ, 
 լոկալ և գլոբալ ցանցերի կազմակերպման, դրանցում տեղեկատվության 

պաշարման և փոխանցման հիմնական սկզբունքները: 
Կարողանա 



 մոդելավորել տարբեր գործընթացներ, 
 ինքնուրույն և թիմի կազմում ստեղծել ծրագրեր, 
 ինքնուրույն  ձեռք բերել նոր մասնագիտական գիտելիքներ արագ 

զարգացող ՏՏ ոլորտում: 
«Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ բակալավրը, 

ելնելով մասնագիտական գործունեության խնդիրներից և հիմնական կրթական 
ծրագրերի նպատակներից, պետք է տիրապետի հետևյալ կոմպետենցիաներին. 

1) Ընդհանրական  կոմպետենցիաներ 
ա) Գործիքային կոմպետենցիաներ  

- վերլուծության և համադրության կարողություն, 
- կազմակերպչական կարողություն (պլանավորում, կազմակերպում,     

ղեկավարում, վերահսկում), 
- հենքային ընդհանուր գիտելիքների տիրապետում , 
- պետական լեզվով հաղորդակցվելու կարողություն, 
- օտար լեզվով հաղորդակցվելու կարողություն, 
- տեղեկույթը կառավարելու հմտություն (տեղեկույթի ձեռք բերում, հա

 մակարգում, վերլուծում), 
- Տարբեր պրոցեսներ մոդելավորելու խնդիրներ լուծելու կարողություն, 
- որոշումներ կայացնելու կարողություն: 

բ) Միջանձնային կոմպետենցիաներ  
- երևույյթները և գործնթացները ու  նրանց օրինաչափությունները վերլուծելու 

կարողություն, 
- քննադատության և ինքնաքննադատության կարողություն, 
- միջանձնային գործնական հմտություններ, 
- թիմային աշխատանքի կարողություն, 
- բարոյական պատասխանատվության կարողություն, 

գ) Համակարգային կոմպետենցիաներ  
- գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն, 
- հետազոտական կարողություն, 
- ուսումնառության կարողություն, 
- նոր իրավիճակներին հարմարվելու կարողություն, 
- ինքնուրույն աշխատելու կարողություն,  
- որակը վերահսկելու կարողություն: 

2) Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ             
Առարկայական իմացության 
- սոցիալական կարևորություն ունեցող խնդիրների և գործընթացների 

գիտական վերլուծության, մասնագիտական գործունեության ընթացքում 
ծագած խնդիրների գիտական էության բացահայտման ունակություն, ինչպես 
նաև մասնագիտական և սոցիալական գործունեության տարբեր ոլորտներում 
ճշգրիտ, հումանիտար,  տեխնիկական, տնտեսական գիտությունների 
մեթոդների գործնականում կիրառելու ունակություն, 
- տրամաբանական մտածողության օրենքների օգտագործման ունակություն, 
- գիտական նոր գիտելիքների ձեռքբերման ունակություն, 
- մասնագիտական գործունեության մեջ հիմնական մեթոդները օգտագործելու, 

գիտության մեջ մոդելավորման, տեսական և գիտափորձնական 
հետազոտության մեթոդները կիրառելու պատրաստվածություն, 
- մասնագիտական գործունեության մեջ համակարգչային, տեղեկատվական և 

հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների զարգացման ժամանակակից 
միտումները հաշվի առնելու ունակություն, 
- ելնելով դասավանդվող առարկայի առանձնահատկություններից` 

ուսումնական գործընթացի գործունեական ուղղորդման և ինտերակտիվ  
տեխնոլոգիաների օգտագործման ունակություն, 
- ուսուցման գործընթացի համակողմանի ախտորոշում և վերլուծություն 

կատարելու և դրա հիման վրա կրթության որակի գնահատման համակարգ 
ձևավորելու ունակություն, 



- առարկայական ծրագրի թեմաների և բաժինների յուրահատկությունների 
հիման վրա ուսումնական պարապմունքների պլանավորման ունակություն 

11. Կրթական ծրագրի  ուսումնական պլանը՝  
Կցվում է 

12. Գնահատման ձևերը. 
Դասավանդվող առարկաներից անցկացվում են . 

 ամփոփիչ քննություններ, 
 ստուգարքներ: 

Ծրագիրն ավարտվում է ավարտական աշխատանքի պաշտպանությամբ: 

13. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները. 
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա մասնագիտությամբ բակալավրը  

բուհն  ավարտելուց հետո կարող է զբաղեցնել հետևյալ պաշտոնները` 
1. ժողովրդական տնտեսության տարբեր բնագավառներում ինֆորմացիոն  և 

կառավարման համակարգերի նախագծող, մշակող, 
2. տարբեր առարկայական ուղղվածությամբ տվյալների ու գիտելիքների 

բազաների, փորձագիտական համակարգերի մշակող ու շահագործման 
կազմակերպիչ ու ղեկավար, 

3. մաթեմատիկական ու համակարգչային մոդելավորմամբ տարբեր 
բնագավառների գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպիչ ու 
ղեկավար , 

4. C++, PHP, C# և ժամանակակից այլ ծրագրավորմման լեզուներով  
ծրագրավորող, 

5. համակարգչային և ցանցային ծրագրավորող: 

14. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են ժամանակակից 

սարքավորումներով և  ծրագրային միջոցներով ապահովված լսարանններ և 
համակարգչային լաբորատորիաներ: 

15. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք 
օգտագործվել  են  ծրագիրը մշակելիս 

ՀՀ Կառավարության 2016 թվականի հուլիսի 7-ի N 714 - Ն որոշմամբ հաստատված 
«Հայաստանի Հանրապետության որակավորումների ազգային շրջանակ»ֈ 

 
 
 
  


