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1. Մասնագիտության 
թվանիշը և անվանումը 

056802.00.6 «Ֆինանսական մաթեմատիկա» 
 

2. Կրթական ծրագրի 
թվանիշը և անվանումը 

056802.01.6 «Ակտուարական և ֆինանսական 
մաթեմատիկա» 

3. Շնորհվող որակավորումը Ֆինանսական մաթեմատիկայի բակալավր 

4. Կրեդիտների քանակը 240 

5. Ուսումնառության լեզուն հայերեն 

6. Ուսուցման ձևը առկա 

7. Ուսումնառության 
ժամկետը 

2018-2022թթ. 

8. Կրթական ծրագրի ընդունելության պահանջները 

 միջնակարգ կրթության վկայական  
 միջնակարգ մասնագիտական կրթության վկայական 

 անվճար և վճարովի  համակարգերում սովորելու համար անհրաժեշտ է 
միասնական քննություն հանձնել մաթեմատիկա, օտար լեզու առարկաներից: 

 

9. Կրթական ծրագրի  նպատակները 
Ծրագրի նպատակը ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկայի 

բակալավրի  պատրաստումն է՝ ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ  Հայաստանից դուրս 
բանկային և ապահովագրական ընկերություններում, տնտեսագիտական և 
ֆինանսական  գիտահետազոտական կենտրոններում,  արդյունաբերական 
կազմակերպություններում և այլ ոլորտներում աշխատելու համար: 

10. Կրթական ծրագրի  կրթական վերջնարդյունքները 
056802.01.6 «Ակտուարական և ֆինանսական  մաթեմատիկա» 

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

Գիտենա՝ 

 Որոշումների կայացման հիմնական մաթեմատիկական մեթոդներըը:  

 Ֆինանսական և վարակային ռիսկերի կառավարման և գնահատման 
մաթեմատիկական մոդելները: 

Կարողանա՝   

 Մաթեմատիկական մոդելների և մեթոդների կիրառմամբ  վերլուծել 
տնտեսական սուբյեկտների վարքը և  մակրոտնտեսական 
օրինաչափությունները: 

 Մաթեմատիկական հաշվարկներ իրականացնել պարզ և կուտակվող 
տոկոսադրույքների դեպքում, հաշվարկել պայուսակի ռիսկն ու 
եկամտաբերությունը: 

 Լիզինգային և հիպոթեքային վճարումների հաշվարկներ իրականացնել 
Microsoft Excel –ի միջավայրում: 

Տիրապետի՝  

 Ֆինանսների և ապահովագրության ոլորտում հավանականությունների 
տեսության մոդելների կիրառման հմտություններին: 

 Գործնական խնդիրներ լուծել ռիսկ-մենեջմենթի ոլորտում: 

 Ստոխոստիկ վերլուծության հիմնարար  խնդիրներներին: 



«Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա»  մասնագիտությամբ 
բակալավրի պատրաստման կրթական ծրագիրը  կօգնի  ուսանողների մոտ ձևավորել 
և զարգացնել ընդհանրական, բուն մասնագիտական կոմպետենցիաներ, որոնք 
անհրաժեշտ են ապագայում մասնագիտական հաջող գործունեության, ինչպես նաև 
ուսումնառության հաջորդ փուլերում կրթությունը շարունակելու համարֈ 

ա) Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

«Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա»  մասնագիտությամբ 
բակալավրը պետք է տիրապետի հետևյալ ընդհանրական կոմպետենցիաներին. 

1. ունակ լինի տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթաթելու և 
վերլուծելու (Ը1),  

2. ունենա համակարգչով աշխատելու և հաշվողական ծրագրեր կազմելու 
հմտություններ (Ը2), 

3. գործնական մակարդակով տիրապետի երկու օտար լեզվի (Ը3), 
4. ունենա սովորելու և կրթությունը շարունակելու կարողություններ (Ը4), 
5. ունակ լինի գիտելիքները պրակտիկայում կիրառել, խնդիրներ ձևակերպել և 

լուծել (Ը5), 
6. ունակ լինի ինքնուրույն և թիմում աշխատելու (Ը6),  
7. կարողանա պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը (Ը7), 
8. կարողանա մայրենի լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ 

կառուցել բանավոր և գրավոր խոսքը (Ը8), 
9. տիրապետի հասարակական, հումանիտար և տնտեսական գիտությունների 

հիմնական դրույթներին ու մեթոդներին (Ը9), 
10. հետազոտական կարողություն (Ը10), 
11. ուսումնառության կարողություն (Ը11), 
12. ինքնուրույն աշխատելու կարողություն  (Ը12): 

 
բ) Մասնագիտական կոմպետենցիաներ 

1. Ունենա հիմնարար գիտելիքներ մաթեմատիկայից ու 
տնտեսագիտությունից և կարողանա կիրառել բանկային 
համակարգում, ապահովագրական ընկերություններում, մենեջմենտում, 
հաշվապահական գործում և այլ ոլորտներում  (Մ1). 

2. Ունակ լինի ճշգրիտ և պարզ կերպով ներկայացնելու ֆինանսական 
մաթեմատիկայի դրույթները և դրանց հիմնավորումները, 
հիմնախնդիրները և դրանց լուծումները, ինչպես գրավոր, այնպես էլ 
բանավոր (Մ2). 

3. Կարողանա ընկալել ֆինանսական նոր իրավիճակները, վերլուծություն 
կատարել այնպիսի պայմաններում, որոնք չեն դիտարկվել 
ուսումնառության ընթացքում (Մ3). 

4. Ցուցաբերի ֆինանսական մաթեմատիկայի  տեսական, գործնական և 
կիրառական ասպեկտների միջև կապերի իմացություն և կարողանա 
դրանք մեկնաբանել և հիմնավորել (Մ4). 

5. Կարողանա լուծել ֆինանսական մաթեմատիկայի խնդիրներ, որոնք 
համանման են դիտարկվածներին (Մ5) 

6. Ունակ լինի հասկանալու ֆինանսական մաթեմատիկական 
հիմնախնդիրները և գնահատելու դրանց էությունը (Մ6) 

7. Տիրապետի ծրագրավորման կամ ծրագրային ապահովման առնվազն 
երկու լեզուների և ունակ լինի օգտագործելու դրանք ֆինանսական 
մաթեմատիկայի և տնտեսագիտական խնդիրների լուծման և լրացուցիչ 
ինֆորմացիա ստանալու համար (Մ7): 

 

11. Կրթական ծրագրի  ուսումնական պլանը՝ կցվում է 



12. Գնահատման ձևերը. 
Դասավանդվող առարկաներից անցկացվում են . 

 ընթացիկ քննություններ, 

 ամփոփիչ քննություններ, 
 ստուգարքներ: 

Ծրագիրն ավարտվում է ավարտական աշխատանքի պաշտպանությամբ: 

13. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները. 
056802.01.6 Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա  

մասնագիտության ծրագրի շրջանավարտների հնարավոր աշխատատեղերի և 
մասնագիտական գործունեության ոլորտն ընդգրկում է բուհերը, 
գիտահետազոտական ինստիտուտները, բանկային համակարգը, ապահովագրական 
ընկերությունները, տարբեր կազմակերպություններում մենեջեր ու հաշվապահ և 
այլնֈ  

Հետագա ուսման հնարավորությունները 
    «Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ 
բակալավրի հիմնական կրթական ծրագիրը յուրացրած շրջանավարտը պատրաստ է 
կրթությունը շարունակելու. 

 մագիստրատուրայում` ստանալու ակտուարական և ֆինանսական 
մաթեմատիկա  մագիստրոսի որակավորում, 

 մագիստրատուրայում` ստանալու այլ մասնագիտությամբ մագիստրոսի 
որակավորման աստիճան:                 

14. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 
Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա մասնագիտության կրթական 

ծրագիրն իրականացնում են բուհի հենքային ամբիոնների բարձր որակավորում 
ունեցող կադրերըֈ Ծրագրում ներգրավված դասախոսները վարում են ակտիվ 
գիտական և գործնական աշխատանք, մասնակցում հանրապետական և միջազգային 
հետազոտական նախագծերի աշխատանքներին և պարբերաբար բարձրացնում իրենց 
որակավորումը դասավանդման և ուսուցման ժամանակակից մեթոդների 
ասպարեզումֈ  

Ծրագիրն ապահովված է նաև անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներով և 
նյութական ռեսուրսներով. դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների 
անցկացման համար նախատեսված լսարաններով, որոնք կահավորված են 
ժամանակակից տեխնոլոգիական սարքավորումներով և ունեն ինտերնետային կապֈ 
Ծրագիրը բավարար չափով ապահովված է նաև անհրաժեշտ ուսումնական 
ռեսուրսներով` ուսումնական գրականությամբ, մեթոդական ձեռնարկներով, 
դասախոսական տեքստերով, օժանդակ նյութերով և գիտական պարբերականներով: 

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 

 
 
 
 
 
 
 


