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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում1․ 

ՄԻ/Բ-009«Հավանականությունների տեսություն-1» դասընթացը կարևորվում է 

«Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկայի» բնագավառում մասնագետների 

պատրաստման գործընթացում, ներառված է 056802․01․6«Ակտուարական և ֆինանսական 

մաթեմատիկա» կրթական ծրագրի ուսումնական պլանի «Հատուկ մասնագիտական» 

կրթամասում: 

 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

2.1. Դասընթացի նպատակն է․․․․․․ 

 Ուսանողների վերլուծական մտածողության ձևավորում, պատահական 

իրադարձությունների և քանակների գիտական ըմբռնում, դրանց ուսումնասիրման 

մեթոդները 

 Հավանականությունների տեսության հիմունքների՝ պատահական պատահարների, 

դրանց հավանականությունների և պատահական փոփոխականների գտնելու ուղիների, 

դրանց բաշխման օրենքների, թվային բնութագրերի, մի քանի պատահական 

փոփոխականների միջև հարաբերությունների և այլնի տարբեր ձևերով գտնելու ուղիների 

իմացության կայուն համակարգի ձևավորում: 

 Սովորողների՝ իրական պրակտիկայում հանդիպող առաջադրանքները ձևակերպելու և 

հավանական մաթեմատիկական մոդելի հասցնելու, նման մոդելը գնահատելու և 

ստացված արդյունքները մեկնաբանելու հմտությունների զարգացում:  

 ուսանողներին սովորեցնել հավանականությունների տեսության հիմունքները, որոնք 

օգտագործվում են տնտեսագիտության ոլորտում տեսական և գործնական խնդիրների 

լուծման համար  

 

2.2. Դասընթացի  խնդիրներն են․․․․․․ 

 Սովորեցնել Հավանականությունների տեսության  տեսական հիմքերը: 

 Բացատրել  հավանականությունների տեսության հիմնական մեթոդներն ու 

օրինաչափությունները: 

 Ամրապնդել ուսանողների կողմից ձեռքբերված տեսական գիտելիքները 

գործնական իրավիճակային խնդիրներով: 

 Սովորեցնել ուսանողներին կատարել մաթեմատիկական մոդելների կառուցման 

և դրանց հետազոտության մեթոդները մասնագիտական գործունեության տարբեր 

ոլորտներում, և կատարել եզրահանգումներ ըստ արդյունքների: 

 Սովորեցնել ուսանողներին ստանալ ուսումնասիրվող գործընթացների և 

երևույթների ցանկալի պարամետրերի հավանական գնահատականներ: 

 Սովորեցնել ընտրել խնդրի լուծման օպտիմալ մեթոդը, գնահատել արդյունքը, 

կառուցել կիրառական և մասնագիտական խնդիրների ամենապարզ 

մաթեմատիկական մոդելները։ 

 

 

                                                             
1 Ներկայացվում է դասընթացի կարևորությունը տվյալ կրթական ծրագրի խնդիրների լուծման հարցում և տեղը 

ուսումնական պլանում ըստ կրթաբլոկների 



 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, կարողությունները և 

հմտությունները  /դասընթացները/․․․․․․ 

ՄԻ/Բ-009«Հավանականությունների տեսություն-1» դասընթացին մասնակցելու կարևոր 

նախապայման է ուսանողների գիտելիքների և հմտությունների առկայությունը  

000000000000«Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա․» մասնագիտության 

բակալավրի կրթական ծրագրում ուսուցանվող      «Մաթեմատիկական անալիզ» և «Գծային 

հանրահաշիվ» դասընթացներից: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Դասընթացը ձևավորում է հետևյալ կրթական վերջնարդյունք(ներ)ը2  և 

կոմպետենցիաները․ 

 

ՄԻ/Բ-009«Հավանականությունների տեսություն-1»  դասընթացի ուսումնասիրման 

արդյունքում ուսանողից ակնկալվող վերջնարդյունքներն են. 

1. Իմանալ պատահական իրադարձությունների տեսակները, հավանականությունների 

գումարման և բազմապատկման հիմնական թեորեմները և կարողանալ հաշվարկել 

կախյալ/անկախ, համատեղ/անհամատեղելի պատահույթների տարբեր 

համակցությունների հավանականությունները 

2.  Տիրապետել կոմբինատորիկայի տարրերին և կարողանալ օգտագործել այն 

հավանականությունը հաշվարկելիս՝ օգտագործելով դասական, երկրաչափական և 

վիճակագրական  սահմանումները 

3. Իմանալ բաշխման ֆունկցիաները և մի շարք բաշխումներ/հավանականության 

խտության ֆունկցիաներ, պատահական փոփոխականների թվային բնութագրերը: 

Իմանալ դիսկրետ և անընդհատ պատահական փոփոխականների բաշխման հիմնական 

օրենքները և դրանց հատկությունները, կիրառման առանձնահատկությունները: 

 

Դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի հետևյալ 

կոմպետենցիաները 

 

Ա)Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

ԳԿ1 վերլուծելու և սինթեզելու ունակություն - կարողանում է հավաքել, վերլուծել և 

մշակել անհրաժեշտ տվյալները առաջադրված մասնագիտական տեքստերից 

                                                             
2 http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf    

Լրացվում է «Առարկայի նկարագրի մշակման ռազմավարության» կոմպետենցիաների ցանկին  

համապատասխան։ 

http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf


 

ԳԿ3 հենքային և ընդհանուր գիտելիքներ- մաթեմատիկական  հիմնական գիտելիքների 

իմացություն և անձնական և ընդհանուր մշակութային զարգացման մեջ դրանց 

վրա հույս դնելու պատրաստակամություն 

ԳԿ4  մասնագիտական ոլորտի գիտելիքների հիմունքներ- մաթեմատիկական  

հիմնական գիտելիքների իմացություն, կոմբինատորիկայի տարրերի իմացություն  

ԳԿ9 խնդիրների լուծում- ծանոթացնել հավանականությունների տեսության 

հիմնական մեթոդների հետ։ Վերլուծելով առաջարկված խնդիրը 

ստեղծագործաբար կիրառել հավանականային եղանակներ 

ՀԳԿ1 գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն -գործնական 

մասնագիտական կարողություններ օգտագործելու համապատասխան 

հավանականային մոդելները առաջարկված խնդիրները լուծելու համար, 

վերլուծելով առկա տվյալները կառուցել բաշխման ֆունկցիայի տեսքը 

ՀԳԿ2 հետազոտություններ կատարելու ունակություններ- պահանջվում են ռացիոնալ 

մտացողություն, վերլուծական ունակություններ, տրամաբանություն։ 

ՀԳԿ3 սովորելու ունակություն- սովորեցնել ուսանողներին կիրառել 

հավանականությունների տեսության մեթոդները գործնական խնդիրներ լուծելու 

համար 

ԳԿ8  ինքնուրույն աշխատելու ունակություն- կարողանում է հավաքել, վերլուծել և 

մշակել անհրաժեշտ տվյալները առաջադրված մասնագիտական խնդիրները 

լուծելու համար  

Բ)Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ (ԱԿ) 

ԱԿ1 դրսևորել մասնագիտության պատմության և հիմունքների իմացություն 

ԱԿ2 հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները- Կարողանում է 

տրամաբանորեն ճիշտ, հիմնավորված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր 

խոսքը 

ԱԿ4 ցուցաբերել առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի և առանձին մասերի միջև 

կապերի իմացություն-  ձևավորել հավանականային մտածելակերպ, որը կօգնի 

ուսանողներին կառուցել պատահական երևույթները նկարագրող 

հավանականային մոդելներ 

ԱԿ6 կիրառել տվյալ առարկային բնորոշ մեթոդները- վերլուծելով առաջարկված 

խնդիրը ստեղծագործաբար կիրառել հավանականային եղանակներ: 

Ու4 առարկայական գիտելիքներին տիրապետելու կարողություն - մասնագիտական 

գիտելիք և իմացություն ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ, 

կկարողանա կիրառել տարբեր տիպի հավանականային մոդելներ, հասկանալու 

տարբեր տիպի բաշխումների կիրառումը հավանականային մոդելների 

կառուցման ժամանակ, 

ԱԿ11 տիրապետեն ինքնուրույն հետազոտության մեթոդներին և կարողանան 

մեկնաբանել հետազոտության արդյունքները- կարողանում է առաջադրանքին 

համապատասխան ընտրել տնտեսական տվյալների մշակման մաթեմատիկական 

մեթոդներ, վերլուծել հաշվարկների արդյունքները և հիմնավորել 



 

եզրակացությունները. 

ԱԿ14  տիրապետեն տվյալ մասնագիտական մակարդակում պահանջվող 

կոմպետենցիաներին 

 

 

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, կարողությունների 

և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի պահանջների3․ 

ՄԻ/Բ-009«Հավանականությունների տեսություն-1»  դասընթացից ձեռք  բերված 

գիտելիքներն և հմտությունները շրջանավարտը կարող է կիրառել  հետագա 

մասնագիտական գործունեության ընթացքում՝ «Հավանականությունների տեսություն-

2», «Ֆինանսական ռիսկերի կառավարում», «Ֆինանսական մաթեմատիկա», 

«Էկոնոմետրիկա»,  «Խաղերի տեսություն»,  և այլ դասընթացներում 

 

 

6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների ամփոփման 

ձևերը 
 

Չափանիշ 
Առկա ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր աշխատատարությունը 

(կրեդիտ /ընդհանուր ժամաքանակ) 

4 կրեդիտ/120 

ժամ 

  

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ 

Դասախոսություն 24 

Գործնական աշխատանք 30 

Ինքնուրույն աշխատանք 66 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը  ընթացիկ 

քննություն 

 

7. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները4 ․  

 Դասախոսությունը դասախոսի կողմից դասընթացի ծրագրի շրջանակներում 

գիտական-տեղեկատվական թեմայի վերաբերյալ տրամաբանորեն կառուցված, 

հետևողական ու պարզ խոսքի շարադրանքն է, որի նպատակն է ուսանողին տալ 

համապարփակ գիտելիքներ: Դասախոսը վերլուծում, մեկնաբանում է թեմայի առավել 

կարևոր, դժվար ընկալելի, հանգուցային հարցերը: Դասախոսությունը ուսանողի 

առջև ուրվագծվող գիտական մի ճանապարհ է, որը նա կարող է միայն անցնել 

գիտական գրականության ընթերցանության, ուսումնական բնույթի այլ 

պարապմունքների և ինքնուրույն կատարած աշխատանքների շնորհիվ: Դասախոսը 

                                                             
3 Նշվում է, թե տվյալ դասընթացի յուրացման, ամփոփման արդյունքում ձեռքբերված գիտելիքները, 

հմտությունները և կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է 

շրջանավարտը կիրառել  
4 Թողել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված է։ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 



 

պետք է խթանի ուսանողի ակտիվ իմացաբանական գործունեությունը, նպաստի 

նրանց ստեղծագործական մտածողության ձևավորմանը: Ուսանողը նույնպես պետք է 

լինի դասախոսության ակտիվ մասնակից: Ուսանողը դասախոսությանը 

ներկայանալուց առաջ պետք է ծանոթացած լինի տվյալ դասին ներկայացվող 

թեմային, որպեզի կարողանա մասնակցել ուսումնական գործընթացին: 

 Գործնական աշխատանքների ժամանակ ուսանողը կատարում է լսարանային 

աշխատանք՝ դասախոսի անմիջական ղեկավարման ներքո: Գործնական 

պարապմունքները անցկացվում են գործնական խնդիրների լուծման, 

առաջադրանքների իրականացման, թեստերի, իրավիճակային վերլուծությունների, 

գործարար խաղերի, խմբային աշխատանքների, տնային առաջադրանքների, 

ուղեղային գրոհների, ինտերակտիվ ուսուցման միջոցով՝ տեսական գիտելիքները 

կիրառելու, գործնական ունակությունների և հմտությունների ձեռքբերման և 

ամրապնդման նպատակով: Դասախոսն առաջադրում է գործնական 

պարապմունքների թեման, նպատակը, խնդիրները, այն հարցերը, որոնք պետք է 

լուծել գործնական պարապմունքի ընթացքում, գործնական պարապմունքի 

անցկացման մեթոդները և պատասխանում է ուսանողների տված հարցերին: 

 

 Ինքնուրույն աշխատանքը ուսանողների ուսումնական, գիտահետազոտական 

աշխատանքն է, որն իրականացվում է դասախոսի առաջադրանքով և մեթոդական 

ղեկավարությամբ, բայց առանց նրա անմիջական ղեկավարության: 

Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներն են5՝ 

 Ռեֆերատ – ուսանողների ինքնուրույն գրավոր, որտեղ ուսանողը շարադրում 

է որևէ հարցի կամ թեմայի էությունը` հենվելով գրական աղբյուրների վրա 

(դասագրքեր, ձեռնարկներ և այլն): 

 Աշխատանքային տետր – նախատեսված է ուսանողների ինքնուրույն 

աշխատանքների համար և թույլ է տալիս գնահատել ուսումնական նյութի 

յուրացման աստիճանն ուսանողների կողմից: 

 

8. Դասավանդման մեթոդներներն են՝6 հիմնահարցային դասախոսություն,  

դասախոսություն-երկխոսություն, դասախոսություն-քննարկում, , գործնական 

աշխատանք՝ անհատական աշխատանք, գործնական աշխատանք՝ խմբային աշխատանք, 

ուսուցում գործողությամբ (action learning), իրավիճակային խնդիրների վերլուծություն։ 

 

9. Ուսումնառության մեթոդներն են7՝ մտքերի  քարտեզագրում, թիմային քննարկում,  

իրադրությունների վերլուծություն, ալգորիթմների և հրահանգների կազմում, 

աղյուսակների և դասակարգման համեմատման և համակարգման սխեմաների կազմում, 

փորձի/հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ եզրակացության ներկայացում։  

 

 

 

                                                             
5 Թողել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված է։ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 
6 Ներկայացված են օրինակներ։  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 
7 Ներկայացված են օրինակներ։  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 

 



 

10. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի ծավալը` ըստ բաժինների և    թեմաների8. 

 

հ/հ Թեմա  

(բաժին) 
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1.  Հավանականությունների տեսության առարկան։ Պատահական փորձեր։ Պատահույթներ, գործողություններ նրանց 

հետ։ 

2 2 6 

2.  Հավանականության դասական, երկրաչափական, վիճակագրական կ սահմանումները։ 2 4 5 

3.  Հավանականության աքսիոմատիկ սահմանումը։ Հավանականությունը որպես նորմավորված չափ։ 2 2 5 

4.  Տարրական պատահույթների տարածությունների մի քանի օրինակներ։Լեբեգ-Ստիլտեսի հավանական չափ։ 2 0 5 

5.  Պայմանական հավանականություններ։ Կախյալ և անկախ հավանականություններ։ 2 2 5 

6.  Լրիվ հավանականության և Բայեսի բանաձևը։ 2 4 5 

7.  Բեռնուլիի անկախ փորձերի սխեման։ Բեռնուլիի բանաձևի ընդհանրացումը (պոլինոմիալ բաշխում)։ 2 2 5 

8.  Մուավր-Լապլասի սահմանային թեորեմը, Ստիրլինգի բանաձևը։ Գաուսի ֆունկցիան և նրա հատկությունները։ 2 2 6 

9.  Մուավր-Լապլասի ինտեգրալային թեորեմը։ Բեռնուլիի թեորեմը։ 2 2 4 

10.  Պատահական մեծություններ։ Պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիան և նրա հատկությունները։ 2 4 10 

11.  Դիսկրետ պատահական մեծություններ։ Դիսկրետ պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիան։ 2 2 4 

12.  Հիմնական դիսկրետ պատահական մեծությունները և նրանց բաշխման ֆունկցիաները (Վերասերված, 

ինդիկատորային, բինոմական, երկրաչափական, պուասոնյան)։ 

2 4 6 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 24 30 66 

 

                                                             
8 Նման է օրացուցային պլանին 



 

11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ 
Հրատարակության 

տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике / В. А. Попов, М. Х. Бренерман 

; Казан. гос. ун-т, Физ. фак. ? Казань : 3-е изд-во Казанского государственного университета, 2018 .? 117 с. 

2018 

2. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие / С.В. Павлов. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2-е 

изд 2015. - 186 с. 

2015 

3․ Ն․Գ․Ահարոնյան, Ե․Ռ․Իսրաելյան Հավանականությունների տեսության խնդրագիրք, Եր․ ԵՊՀ հրատ․, 2016, 154 

էջ։ 

 

2016 

4․  Ширяев А.Н., Вероятность, М. , ''Наука'', 4-е изд 2018,  2018 

5․ Օհանյ ան Վ.Կ.,Դիսկրետ հավանականությ ուններ, ԵՊՀ-ի 3-րդ հրատ., 2014,  2014 

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

1. 1Р.Ф.Билялов. Теория вероятностей и математическая статистика. Казань: Лаб. оперативной печати КГУ. 2004. 204 

экз 

2004 

2. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике : учебное пособие для 

студентов вузов / В. Е. Гмурман .- Издание 8-е, стереотипное .- Москва : Высшая школа, 2003 .- 404 с. : ил. - ISBN 5-

06-004212-X. 286 экз. 

2003 

3․ Svetlozar T. Rachev, Marcus Höchstötter, Frank J. Fabozzi, and Sergio M. Focardi, Probability and Statistics for Finance, Wiley, 
2010 

2010 

Համացանցային տեղեկատվական պաշարներ (ՀՏՊ)/ Էլեկտրոնային աղբյուրներ (ԷԱ) 

1. Сайт - http://www.alleng.ru/d/math/math321.htm  

2. Интернет-портал образовательных ресурсов КФУ - http://www.kfu-elearning.ru/  

12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

12.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 

 



 

հ/հ 
Թեմա 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ Գրականություն9 

1. Հավանականությունների տեսության 

առարկան։ Պատահական փորձեր։ 

Պատահույթներ, գործողություններ 

նրանց հետ։ 

 Հավանականությունների տեսության առարկան 

 Պատահական փորձեր 

 Պարզագույն պատահարների տարածություն 

 Պատահույթներ,գործողություններ նրանց հետ 

 Պատահույթների հետ կատարվող գործողությունների 

հատկությունները 

2 ՊԳ2, ՊԳ4,   ԼԳ1, 

ԼԳ3 

2. Հավանականության դասական, 

երկրաչափական, վիճակագրական  

սահմանումները։ 

 Հավանականության դասական սահմանումը 

 Միացությունների տեսության տարրերը 

 Հավանականության երկրաչափական  սահմանումը 

 Հավանականության վիճակագրական սահմանումը 

2 ՊԳ2, ՊԳ4,   ԼԳ1, ԼԳ3 

3․ Հավանականության աքսիոմատիկ 

սահմանումը։ Հավանականությունը 

որպես նորմավորված չափ։ 

 Հավանականության աքսիոմատիկ սահմանումը 

 Պատահույթների σ-հանրահաշիվ 

 Հավանականությունը որպես նորմավորված չափ 

2 ՊԳ2, ՊԳ4,   ԼԳ1, ԼԳ3 

4․ Տարրական պատահույթների 

տարածությունների մի քանի 

օրինակներ։Լեբեգ-Ստիլտեսի 

հավանական չափ։ 

 Տարրական պատահույթների տարածությունների մի 

քանի օրինակներ 

 Լեբեգ-Ստիլտեսի հավանական չափ 

 Վիտալիի բազմություն 

2 ՊԳ2, ՊԳ4,   ԼԳ1, ԼԳ3 

5. Պայմանական 

հավանականություններ։ Կախյալ և 

անկախ հավանականություններ։ 

 Պայմանական հավանականություններ 

 Հավանականությունների բազմապատկման թեորեմը 

 Կախյալ և անկախ պատահույթներ 

2 ՊԳ2, ՊԳ4,   ԼԳ1, ԼԳ3 

6. Լրիվ հավանականության և Բայեսի 

բանաձևը։ 

 Անկախ պատահաւյթների հատկությունները 

 Անկախ և անհամատեղելի պատահույթների միջև 

կապը 

 Լրիվ հավանականության  բանաձևը 

 Բայեսի բանաձևը 

2 ՊԳ2, ՊԳ4,   ԼԳ1, ԼԳ3 

7. Բեռնուլիի անկախ փորձերի  Բեռնուլիի անկախ փորձերի սխեման 2 ՊԳ2, ՊԳ4,   ԼԳ1, ԼԳ3 

                                                             
9 Ը8․ստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 



 

սխեման։ Բեռնուլիի բանաձևի 

ընդհանրացումը (պոլինոմիալ 

բաշխում)։ 

 Բեռնուլիի բանաձևի ընդհանրացումը 

 Պուասոնի թեորեմը 

8. Մուավր-Լապլասի սահմանային 

թեորեմը, Ստիրլինգի բանաձևը։ 

Գաուսի ֆունկցիան և նրա 

հատկությունները։ 

 Մուավր-Լապլասի սահմանային թեորեմը 

 Ստիրլինգի բանաձևը 

 Գաուսի ֆունկցիան և նրա հատկությունները 

2 ՊԳ2, ՊԳ4,   ԼԳ1, ԼԳ3 

9. Մուավր-Լապլասի ինտեգրալային 

թեորեմը։ Բեռնուլիի թեորեմը։ 

 Մուավր-Լապլասի ինտեգրալային թեորեմը 

 Լապլասի ֆունկցիան 

 Բեռնուլիի թեորեմը 

2 ՊԳ2, ՊԳ4,   ԼԳ1, ԼԳ3 

10. Պատահական մեծություններ։ 

Պատահական մեծության բաշխման 

ֆունկցիան և նրա հատկությունները։ 

 Պատահական մեծություններ 

 Պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիայի 

սահմանումը 

 Պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիայի 

հատկությունները 

2 ՊԳ2, ՊԳ4,   ԼԳ1, ԼԳ3 

11. Դիսկրետ պատահական 

մեծություններ։ Դիսկրետ 

պատահական մեծության բաշխման 

ֆունկցիան։ 

 Դիսկրետ պատահական մեծություններ 

 Դիսկրետ պատահական մեծության բաշխման օրենքն 

ու բաշխման ֆունկցիան 

2 ՊԳ2, ՊԳ5, ԼԳ1 

12. Հիմնական դիսկրետ պատահական 

մեծությունները և նրանց բաշխման 

ֆունկցիաները (Վերասերված, 

ինդիկատորային, բինոմական, 

երկրաչափական, պուասոնյան)։ 

 Վերասերված պատահական մեծություններ 

 Ինդիկատորային   պատահական մեծություններ 

 Բինոմական պատահական մեծություններ 

 Երկրաչափական պատահական մեծություններ 

 Պուասոնյան պատահական մեծություններ 

2 ՊԳ2,  ՊԳ5,ԼԳ1 

 

 

 

 

 

 



 

12.2. Գործնական աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 

Ժ
ա

մ
ա

քա
ն

ա
կ

 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն10 

1. Հավանականությունների 

տեսության առարկան։ 

Պատահական փորձեր։ 

Պատահույթներ, 

գործողություններ նրանց հետ։ 

 Հավանականությունների տեսության առարկան 

 Պատահական փորձեր 

 Պարզագույն պատահարների տարածություն 

 Պատահույթներ,գործողություններ նրանց հետ 

 Պատահույթների հետ կատարվող 

գործողությունների հատկությունները 

 

2 Տնային 

աշխատանքների 

կատար-ման 

արդյունքների 

անհա-տական 

ստուգում, ուսա-

նողների խմբային 

կամ անհատական 

պատաս-խաններ` 

կախված առա-

ջադրանքի 

բնույթից: 

ՊԳ1, ՊԳ3, ԼԳ2 

2. Հավանականության դասական, 

երկրաչափական, 

վիճակագրական  

սահմանումները։ 

 Հավանականության դասական սահմանումը 

 Միացությունների տեսության տարրերը 

 Հավանականության երկրաչափական  

սահմանումը 

 Հավանականության վիճակագրական 

սահմանումը 

4 ------------------- ՊԳ1, ՊԳ3, ԼԳ2 

3․ Հավանականության 

աքսիոմատիկ սահմանումը։ 

Հավանականությունը որպես 

նորմավորված չափ։ 

 Հավանականության աքսիոմատիկ սահմանումը 

 Պատահույթների σ-հանրահաշիվ 

 Հավանականությունը որպես նորմավորված 

չափ 

2 ------------------- ՊԳ1, ՊԳ3, ԼԳ2 

                                                             
10 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 



 

4․ Պայմանական 

հավանականություններ։ Կախյալ 

և անկախ 

հավանականություններ։ 

 Պայմանական հավանականություններ 

 Հավանականությունների բազմապատկման 

թեորեմը 

 Կախյալ և անկախ պատահույթներ 

2 ------------------- ՊԳ1, ՊԳ3, ԼԳ2 

5․ Լրիվ հավանականության և 

Բայեսի բանաձևը։ 

 Անկախ պատահաւյթների հատկությունները 

 Անկախ և անհամատեղելի պատահույթների 

միջև կապը 

 Լրիվ հավանականության  բանաձևը 

 Բայեսի բանաձևը 

4 ------------------- ՊԳ1, ՊԳ3, ԼԳ2 

6․ Բեռնուլիի անկախ փորձերի 

սխեման։ Բեռնուլիի բանաձևի 

ընդհանրացումը (պոլինոմիալ 

բաշխում)։ 

 Բեռնուլիի անկախ փորձերի սխեման 

 Բեռնուլիի բանաձևի ընդհանրացումը 

 Պուասոնի թեորեմը 

2 ------------------- ՊԳ1, ՊԳ3, ԼԳ2 

7․ Մուավր-Լապլասի սահմանային 

թեորեմը, Ստիրլինգի բանաձևը։ 

Գաուսի ֆունկցիան և նրա 

հատկությունները։ 

 Մուավր-Լապլասի սահմանային թեորեմը 

 Ստիրլինգի բանաձևը 

 Գաուսի ֆունկցիան և նրա հատկությունները 

2 ------------------- ՊԳ1, ՊԳ3, ԼԳ2 

8․ Մուավր-Լապլասի 

ինտեգրալային թեորեմը։ 

Բեռնուլիի թեորեմը։ 

 Մուավր-Լապլասի ինտեգրալային թեորեմը 

 Լապլասի ֆունկցիան 

 Բեռնուլիի թեորեմը 

2 ------------------- ՊԳ1, ՊԳ3, ԼԳ2 

9․ Պատահական մեծություններ։ 

Պատահական մեծության 

բաշխման ֆունկցիան և նրա 

հատկությունները։ 

 Պատահական մեծություններ 

 Պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիայի 

սահմանումը 

 Պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիայի 

հատկությունները 

4 ------------------- ՊԳ1, ՊԳ3, ԼԳ2 

10․ Դիսկրետ պատահական 

մեծություններ։ Դիսկրետ 

 Դիսկրետ պատահական մեծություններ 

 Դիսկրետ պատահական մեծության բաշխման 

2 ------------------- ՊԳ1, ՊԳ3, ՊԳ5, 



 

պատահական մեծության 

բաշխման ֆունկցիան։ 

օրենքն ու բաշխման ֆունկցիան ԼԳ2 

11․ Հիմնական դիսկրետ 

պատահական մեծությունները և 

նրանց բաշխման ֆունկցիաները 

(Վերասերված, ինդիկատորային, 

բինոմական, երկրաչափական, 

պուասոնյան)։ 

 Վերասերված պատահական մեծություններ 

 Ինդիկատորային   պատահական մեծություններ 

 Բինոմական պատահական մեծություններ 

 Երկրաչափական պատահական մեծություններ 

 Պուասոնյան պատահական մեծություններ 

4 ------------------- ՊԳ1, ՊԳ3, ՊԳ5, 

ԼԳ2 

 

 

 

12.3. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

 

հ/

հ 

Ինքնուրույն 

աշխատանքի թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը11 

Ներկայացմա

ն 

ժամկետները 

Ստուգման ձևը 
Գրականություն
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1. Հավանականություննե

րի տեսության 

առարկան։ 

Պատահական փորձեր։ 

Պատահույթներ, 

գործողություններ 

նրանց հետ։ 

 Հավանականությունների 

տեսության պատմությունը 

 Պատահույթներ,գործողություններ 

նրանց հետ 

 Պատահույթների հետ կատարվող 

գործողությունների 

հատկությունները 

Աշխատանքայի

ն տետր 

8 շաբաթ Աշխատանքային 

տետրի անհա-

տական 

ստուգում,  

լուծման 

մեթոդների և  

թույլ տրված 

սխալների 

քննարկում 

լսարանում: 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ3, 

ՊԳ4, , ԼԳ1, ԼԳ2, 

ԷԱ1, ԷԱ2 

                                                             
11 Տես 7-րդ կետի հինգերորդ պարբերությունը 
12 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 



 

2. Հավանականության 

դասական, 

երկրաչափական, 

վիճակագրական  

սահմանումները։ 

 Հավանականության դասական 

սահմանումը 

 Միացությունների տեսության 

տարրերը 

 Հավանականության 

երկրաչափական  սահմանումը 

 Հավանականության 

վիճակագրական սահմանումը 

-------------------

------ 

8 շաբաթ -------------------

------- 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ3, 

ԼԳ1, ԼԳ2, ԷԱ1, 

ԷԱ2 

3. Հավանականության 

աքսիոմատիկ 

սահմանումը։ 

Հավանականությունը 

որպես նորմավորված 

չափ։ 

 Հավանականության աքսիոմատիկ 

սահմանումը 

 Պատահույթների σ-հանրահաշիվ 

 Հավանականությունը որպես 

նորմավորված չափ 

-------------------

------ 

8 շաբաթ -------------------

------- 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ3, 

ԼԳ1, ԼԳ2, ԷԱ1, 

ԷԱ2 

4․  Տարրական 

պատահույթների 

տարածությունների մի 

քանի 

օրինակներ։Լեբեգ-

Ստիլտեսի 

հավանական չափ։ 

 Լեբեգ-Ստիլտեսի հավանական 

չափ 

 Վիտալիի բազմություն 

-------------------

------ 

8 շաբաթ -------------------

------- 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ3, 

ԼԳ1, ԼԳ2, ԷԱ1, 

ԷԱ2 

5․ Պայմանական 

հավանականություննե

ր։ Կախյալ և անկախ 

հավանականություննե

ր։ 

 Պայմանական 

հավանականություններ 

 Հավանականությունների 

բազմապատկման թեորեմը 

 Կախյալ և անկախ պատահույթներ 

-------------------

------ 

8 շաբաթ -------------------

------- 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ3, 

ԼԳ1, ԼԳ2, ԷԱ1, 

ԷԱ2 

6․ Լրիվ 

հավանականության և 

Բայեսի բանաձևը։ 

 Լրիվ հավանականության  

բանաձևը 

 Բայեսի բանաձևը 

-------------------

------ 

8 շաբաթ -------------------

-------- 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ3, 

ԼԳ1, ԼԳ2, ԷԱ1, 

ԷԱ2 



 

7․ Բեռնուլիի անկախ 

փորձերի սխեման։ 

Բեռնուլիի բանաձևի 

ընդհանրացումը 

(պոլինոմիալ բաշխում)։ 

 Բեռնուլիի անկախ փորձերի 

սխեման 

 Բեռնուլիի բանաձևի 

ընդհանրացումը 

 Պուասոնի թեորեմը 

Ռեֆերատ 17 շաբաթ Ռեֆերատի 

ներկայացում, 

պաշտպանությու

ն 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ3, 

ԼԳ1, ԼԳ2, ԷԱ1, 

ԷԱ2 

8․ Մուավր-Լապլասի 

սահմանային թեորեմը, 

Ստիրլինգի բանաձևը։ 

Գաուսի ֆունկցիան և 

նրա հատկությունները։ 

 Մուավր-Լապլասի սահմանային 

թեորեմը 

 Ստիրլինգի բանաձևը 

 Գաուսի ֆունկցիան և նրա 

հատկությունները 

-------------------

------ 

17 շաբաթ -------------------

------- 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ3, 

ԼԳ1, ԼԳ2, ԷԱ1, 

ԷԱ2 

9․ Մուավր-Լապլասի 

ինտեգրալային 

թեորեմը։ Բեռնուլիի 

թեորեմը։ 

 Մուավր-Լապլասի ինտեգրալային 

թեորեմը 

 Լապլասի ֆունկցիան 

 Բեռնուլիի թեորեմը 

-------------------

------ 

17 շաբաթ -------------------

------- 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ3, 

ԼԳ1, ԼԳ2, ԷԱ1, 

ԷԱ2 

10․ Պատահական 

մեծություններ։ 

Պատահական 

մեծության բաշխման 

ֆունկցիան և նրա 

հատկությունները։ 

 Պատահական մեծություններ 

 Պատահական մեծության բաշխման 

ֆունկցիայի սահմանումը  և 

հատկությունները 

 Հավասարաչափ պատահական 

մեծություններ 

 Ցուցչային պատահական 

մեծություններ 

 Նորմալ/ գաուսյան պատահական 

մեծություններ 

 Կոշիի բաշխում ունեցող 

պատահական մեծություններ  

------------------- 17 շաբաթ -------------------

------- 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ3, 

ԼԳ1, ԼԳ2, ԷԱ1, 

ԷԱ2 



 

11․ Դիսկրետ 

պատահական 

մեծություններ։ 

Դիսկրետ 

պատահական 

մեծության բաշխման 

ֆունկցիան։ 

 Դիսկրետ պատահական 

մեծություններ 

 Դիսկրետ պատահական մեծության 

բաշխման օրենքն ու բաշխման 

ֆունկցիան 

-------------------

------ 

17 շաբաթ -------------------

------- 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ3, 

ՊԳ5 ԼԳ1, ԼԳ2, 

ԷԱ1, ԷԱ2 

12․ Հիմնական դիսկրետ 

պատահական 

մեծությունները և 

նրանց բաշխման 

ֆունկցիաները 

(Վերասերված, 

ինդիկատորային, 

բինոմական, 

երկրաչափական, 

պուասոնյան)։ 

 Վերասերված պատահական 

մեծություններ 

 Ինդիկատորային   պատահական 

մեծություններ 

 Բինոմական պատահական 

մեծություններ 

 Երկրաչափական պատահական 

մեծություններ 

 Պուասոնյան պատահական 

մեծություններ 

-------------------

------ 

17 շաբաթ -------------------

------- 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ3, 

ԼԳ1, ԼԳ2, ԷԱ1, 

ԷԱ2 

 

13. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում13 

 

Ռեսուրսի անվանումը Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) 
Դասախոսություններն ու գործնական պարապմունքները առարկայից անցկացվում 

են լսարանում, որտեղ կա գրատախտակ և կավիճ (մարկեր): 

Այլ  

 

                                                             
13 Նշվում են սարք-սարքավորումների, համակարգչային ծրագրերի նկարագրությունները և քանակը, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ դասընթացի ուսումնական գործընթացը 

կազմակերպելու համար 



 

14. Գնահատում 

Համալսարանում գործում է բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և 

ասպիրանտուրայի ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնահատման 

բազմագործոնային համակարգ, որի կիրառկման հիմնական նպատակներն են` 

 կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխատանքային գործընթաց, 

ապահովել գիտելիքների համակողմանի ստուգում, խթանել ուսանողի 

ինքնուրույն աշխատանքը, 

 իրականացնել ինքնուրույն առաջադրանքների, ընթացիկ ստուգումների 

(ստուգարքներ և քննություններ), ուսումնական գործընթացի այլ 

բաղադրիչների հաշվառում հետադարձ կապի արդյունավետ  մեխանիզմների 

ներմուծման միջոցով՝ ի նպաստ ուսումնառության գործընթացի բարելավման: 

 

Համալսարանում գնահատման գործընթացը կանոնակարգվում է համաձայն գործող 

կարգի14։ 

 

14.1. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման բաղադրիչներն են՝ 

 ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի 

գնահատում դասերին հաճախումների հաշվառման միջոցով՝առավելագույնը 

20 միավոր, 

 գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքների ընթացքում նրա 

ակտիվության և հմտությունների հաշվառում և գնահատում ընթացիկ 

ստուգումների միջոցով՝ առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 ինքնուրույն աշխատանքների (անհատական առաջադրանքներ) հաշվառում և 

գնահատում առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 դասընթացի ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված այլ 

առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և 

գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ կամ 

ստուգարքներ)՝ առավելագույնը գումարային 40 միավոր, 

 ստուգման արդյունքների ամփոփում գնահատման նշված բաղադրիչների 

արդյունքների հիման վրա և դասընթացի արդյունարար գնահատականի 

ձևավորում՝ առավելագույնը գումարային 100 միավոր։ 

 

14.2. Ուսանողների գիտելիքների ստուգում․ 

Դասընթացն ամփոփվում է քննությամբ ։  

Քննությամբ  ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի 2 քննության  

միջոցով և մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով: 

 

14.3. Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 

1) Հավանականությունների տեսության առարկան։ Պատահական փորձեր 

2) Պատահույթներ, գործողություններ նրանց հետ 

3) Պատահույթների հետ կատարվող գործողությունների հատկությունները 

                                                             
14«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի  ուսանողների գիտելիքների 

ստուգման, գնահատման և հաշվառման կանոնակարգ» (ընդունված  ՎՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից   

30.062022թ.),   



 

4) Հավանականության դասական սահմանումը 

5) Հավանականության երկրաչափական  սահմանումը 

6) Հավանականության վիճակագրական սահմանումը 

7) Հավանականության վիճակագրական սահմանումը 

8) Հավանականության աքսիոմատիկ սահմանումը։ Պատահույթների σ-հանրահաշիվ 

9) Հավանականությունը որպես նորմավորված չափ 

10) Տարրական պատահույթների տարածությունների մի քանի օրինակներ 

11) Լեբեգ-Ստիլտեսի հավանական չափ։ Վիտալիի բազմություն 

12) Պայմանական հավանականություններ 

13) Հավանականությունների բազմապատկման թեորեմը 

14) Կախյալ և անկախ պատահույթներ 

15) Անկախ պատահաւյթների հատկությունները 

16) Անկախ և անհամատեղելի պատահույթների միջև կապը 

17) Լրիվ հավանականության և Բայեսի բանաձևերը 

18) Բեռնուլիի անկախ փորձերի սխեման 

19) Բեռնուլիի բանաձևի ընդհանրացումը  

20) Պուասոնի թեորեմը 

21) Մուավր-Լապլասի սահմանային թեորեմը 

22) Գաուսի ֆունկցիան և նրա հատկությունները 

23) Մուավր-Լապլասի ինտեգրալային թեորեմը  

24) Լապլասի ֆունկցիան 

25) Բեռնուլիի թեորեմը 

26) Պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիայի սահմանումը 

27) Պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիայի հատկությունները 

28) Դիսկրետ պատահական մեծության բաշխման օրենքն ու բաշխման ֆունկցիան 

29) Վերասերված պատահական մեծություններ 

30) Ինդիկատորային   պատահական մեծություններ 

31) Բինոմական պատահական մեծություններ 

32) Երկրաչափական պատահական մեծություններ 

33) Պուասոնյան պատահական մեծություններ 

 

 

 

Ա) 1-ին  ընթացիկ քննություն (կիսամյակի 9-10 շաբաթվա ընթացքում)  

 Ընդգրկված թեմաները. 

 Հավանականությունների տեսության առարկան։ Պատահական փորձեր։ 

Պատահույթներ, գործողություններ նրանց հետ։ 

 Հավանականության դասական, երկրաչափական, վիճակագրական  սահմանումները 

 Հավանականության աքսիոմատիկ սահմանումը։ Հավանականությունը որպես 

նորմավորված չափ 

 Տարրական պատահույթների տարածությունների մի քանի օրինակներ։Լեբեգ-

Ստիլտեսի հավանական չափ 

 Պայմանական հավանականություններ։ Կախյալ և անկախ հավանականություններ 

 Լրիվ հավանականության և Բայեսի բանաձևը 

 



 

 

 Ընդգրկված հարցեր. 

 

1. Հավանականությունների տեսության առարկան։ Պատահական փորձեր 

2. Պատահույթներ, գործողություններ նրանց հետ 

3. Պատահույթների հետ կատարվող գործողությունների հատկությունները 

4. Հավանականության դասական սահմանումը 

5. Հավանականության երկրաչափական  սահմանումը 

6. Հավանականության վիճակագրական սահմանումը 

7. Հավանականության վիճակագրական սահմանումը 

8. Հավանականության աքսիոմատիկ սահմանումը։ Պատահույթների σ-հանրահաշիվ 

9. Հավանականությունը որպես նորմավորված չափ 

10. Տարրական պատահույթների տարածությունների մի քանի օրինակներ 

11. Լեբեգ-Ստիլտեսի հավանական չափ։ Վիտալիի բազմություն 

12. Պայմանական հավանականություններ 

13. Հավանականությունների բազմապատկման թեորեմը 

14. Կախյալ և անկախ պատահույթներ 

15. Անկախ պատահաւյթների հատկությունները 

16. Անկախ և անհամատեղելի պատահույթների միջև կապը 

17. Լրիվ հավանականության և Բայեսի բանաձևերը 

 

 

 

 

 

Բ) 2-րդ  ընթացիկ քննություն (կիսամյակի 19-20 շաբաթվա ընթացքում)   

 Ընդգրկվող թեմաները. 

 Բեռնուլիի անկախ փորձերի սխեման։ Բեռնուլիի բանաձևի ընդհանրացումը 

(պոլինոմիալ բաշխում) 

 Մուավր-Լապլասի սահմանային թեորեմը, Ստիրլինգի բանաձևը։ Գաուսի 

ֆունկցիան և նրա հատկությունները 

 Մուավր-Լապլասի ինտեգրալային թեորեմը։ Բեռնուլիի թեորեմը 

 Պատահական մեծություններ։ Պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիան և 

նրա հատկությունները 

 Դիսկրետ պատահական մեծություններ։ Դիսկրետ պատահական մեծության 

բաշխման ֆունկցիան 

 Հիմնական դիսկրետ պատահական մեծությունները և նրանց բաշխման 

ֆունկցիաները (Վերասերված, ինդիկատորային, բինոմական, երկրաչափական, 

պուասոնյան)։ 

 

 Ընդգրկված հարցեր. 

1. Բեռնուլիի անկախ փորձերի սխեման 

2. Բեռնուլիի բանաձևի ընդհանրացումը  

3. Պուասոնի թեորեմը 

4. Մուավր-Լապլասի սահմանային թեորեմը 

5. Գաուսի ֆունկցիան և նրա հատկությունները 

6. Մուավր-Լապլասի ինտեգրալային թեորեմը  



 

7. Լապլասի ֆունկցիան 

8. Բեռնուլիի թեորեմը 

9. Պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիայի սահմանումը 

10. Պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիայի հատկությունները 

11. Դիսկրետ պատահական մեծության բաշխման օրենքն ու բաշխման ֆունկցիան 

12. Վերասերված պատահական մեծություններ 

13. Ինդիկատորային   պատահական մեծություններ 

14. Բինոմական պատահական մեծություններ 

15. Երկրաչափական պատահական մեծություններ 

16. Պուասոնյան պատահական մեծություններ 

 

 

14․4 Գնահատման չափանիշները15. 

 Տեսական գիտելիքների գնահատման չափանիշները. 

 տեսական նյութի տրամաբանորեն ճիշտ, հիմնավորված և հստակ կառուցում՝ 

բանավոր և գրավոր խոսքի միջոցով  

 առաջադրված հարցերի պատասխանի բովանդակություն, ներկայացման 

տրամաբանական հաջորդականություն, ամբողջություն,  ճշտություն, 

սեփական տեսակետի  հիմնավորման  աստիճան, 

 ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ, կկարողանա կիրառել 

տարբեր տիպի հավանականային մոդելներ,  

 հասկանա տարբեր տիպի բաշխումների կիրառումը հավանականային 

մոդելների կառուցման ժամանակ, 

 Գործնական աշխատանքների գնահատման չափանիշները (2 ստուգում, 

յուրաքանյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր` գումարային 

առավելագույնը 20 միավոր). 

 հանձնարարության կատարում և  կատարման որակ, 

 մասնակցություն լսարանային քննարկումներին, 

 օգտագործելու համապատասխան հավանականային մոդելները առաջարկված 

խնդիրները լուծելու համար 

  վերլուծելով առկա տվյալները կառուցել բաշխման ֆունկցիայի տեսքը,  

  խնդիրների լուծման  արդյունավետ մեթոդների մշակում, մեթոդիի 

ընտրության հիմնավորում 

 Ինքնուրույն աշխատանքի  գնահատման չափանիշները (2 ինքնուրույն 

աշխատանք, յուրաքանյուրը գնահարվում է առավելագույնը 10 միավոր` 

գումարային առավելագույնը 20 միավոր). 

 անհատական աշխատանքի առաջին տեսակի՝ խնդիրների լուծում և 

աշխատանքային տետրում  ներկայացում էլեկտրոնայաին տեսքով,   

 վերլուծելով առաջարկված խնդիրը ստեղծագործաբար կիրառել 

հավանականային եղանակներ։ խնդիրների լուծման ընտրած մեթդների 

հիմնավորում, արդյունավետություն,  

                                                             
15 Լրացվում է ըստ ամբիոնի /դասախոսի  որոշման 



 

 կարողանում է առաջադրանքին համապատասխան ընտրել  տվյալների 

մշակման մաթեմատիկական մեթոդներ, վերլուծել հաշվարկների 

արդյունքները և հիմնավորել եզրակացությունները. 

 գործնական մասնագիտական կարողություններ օգտագործելու 

համապատասխան հավանականային մոդելները առաջարկված 

խնդիրները լուծելու համար, վերլուծելով առկա տվյալները կառուցել 

բաշխման ֆունկցիայի տեսքը 

  անհատական աշխատանքի երկրորդ տեսակի՝ ռեֆերատի,  ներկայացում 

էլեկտրոնայաին տեսքով,   

 ռեֆերատում ներկայացված նյութի համապատասխանություն առաջա-

դըրված թեմայի հետ,  

 կարողանում է հավաքել, վերլուծել և մշակել անհրաժեշտ տվյալները 

առաջադրված մասնագիտական խնդիրները լուծելու համար,  

 համացանցի տեղեկատվական աղբյուրների օգտագործում, 

 ռեֆերատի համառոտ բանավոր ներկայացում, բանավոր խոսքի և թեմայի 

քննարկման  մակարդակ; 

 

 

 



 

 

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

 

Մասնագիտություն՝   ՝   056802․00․6«Ֆինանսական մաթեմատիկա 
                         /դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝  056802․01․6 «Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա» 
                                                                                                                                  /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան` Ֆինանսական մաթեմատիկայի  բակալավր 
                                                                                                                                  /բակալավր, մագիստրատուրա/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վանաձոր 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Առկա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի 

թվանիշը, 

անվանումը 

ՄԻ/Բ-009 Հավանականությունների տեսություն 1 

Դասընթացին 

հատկացվող 

կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 54 Դասախոսություն 24 

Գործնական 

աշխատանք 

30 

Ինքնուրույն 66 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը ընթացիկ քննություններ 

Դասընթացի 

նպատակը 

 ծանոթացնել  հավանականությ ունների տեսությ ան հիմնական մեթոդների հետ, 

  սովորեցնել  ուսանողներին ինչպես կիրառել  հավանականությ ունների 

տեսությ ան մեթոդները գործնական խնդիրներ լ ուծել ու  համար,  

 ձևավորել  հավանականայ ին մտածել ակերպը, որը կօգնի ուսանողներին 

կառուցել  հավանականայ ին մոդել ներ, որոնք նկարագրում են տվյ ալ  պատահական 

երևույ թը: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունքները․ 

Գիտելիք 

-հավանականություների տեսության հիմնական հասկացությունները 

և նրանց հատկությունները 

Հմտություն 

-խնդիրների լուծման ժամանակ հավանականային մոդելների  

օգտագործումը 

-աշխատել պատահական մեծությունների հետ, հաշվել ընտրված 

բնութագրիչները 

Կարողունակություն 

-համախմբությամբ ընտրված պատահական մեծությունների հետ 



 

աշխատելու կարողություններ 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա1 Հավանականությունների տեսության առարկան։ 

Պատահական փորձեր։ Պատահույթներ, 

գործողություններ նրանց հետ։ 

Թեմա2 Հավանականության դասական, երկրաչափական, 

վիճակագրական կ սահմանումները։ 

Թեմա3 Հավանականության աքսիոմատիկ սահմանումը։ 

Հավանականությունը որպես նորմավորված չափ։ 

Թեմա4 Տարրական պատահույթների տարածությունների մի 

քանի օրինակներ։Լեբեգ-Ստիլտեսի հավանական 

չափ։ 

Թեմա5 Պայմանական հավանականություններ։ Կախյալ և 

անկախ հավանականություններ։ 

Թեմա6 Լրիվ հավանականության և Բայեսի բանաձևը։ 

Թեմա7 Բեռնուլիի անկախ փորձերի սխեման։ Բեռնուլիի 

բանաձևի ընդհանրացումը (պոլինոմիալ 

բաշխում)։ 

Թեմա8 Մուավր-Լապլասի սահմանային թեորեմը, Ստիրլինգի 

բանաձևը։ Գաուսի ֆունկցիան և նրա 

հատկությունները։ 

Թեմա9 Մուավր-Լապլասի ինտեգրալային թեորեմը։ Բեռնուլիի 

թեորեմը։ 

Թեմա10 Պատահական մեծություններ։ Պատահական 

մեծության բաշխման ֆունկցիան և նրա 

հատկությունները։ 

 Թեմա11 Դիսկրետ պատահական մեծություններ։ Դիսկրետ 

պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիան։ 

 Թեմա12 Հիմնական դիսկրետ պատահական մեծությունները և 

նրանց բաշխման ֆունկցիաները (Վերասերված, 

ինդիկատորային, բինոմական, երկրաչափական, 

պուասոնյան)։ 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Համալսարանում գնահատման գործընթացը կանոնակարգվում է 

համաձայն գործող կարգի։ 

 Տեսական գիտելիքների գնահատման չափանիշները. 

 տեսական նյութի տրամաբանորեն ճիշտ, հիմնավորված 

և հստակ կառուցում՝ բանավոր և գրավոր խոսքի 

միջոցով  

 առաջադրված հարցերի պատասխանի 

բովանդակություն, ներկայացման տրամաբանական 

հաջորդականություն, ամբողջություն,  ճշտություն, 

սեփական տեսակետի  հիմնավորման  աստիճան, 

 ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ, 



 

կկարողանա կիրառել տարբեր տիպի հավանականային 

մոդելներ,  

 հասկանա տարբեր տիպի բաշխումների կիրառումը 

հավանականային մոդելների կառուցման ժամանակ, 

 Գործնական աշխատանքների գնահատման չափանիշները 

(2 ստուգում, յուրաքանյուրը գնահատվում է առավելագույնը 

10 միավոր` գումարային առավելագույնը 20 միավոր). 

 հանձնարարության կատարում և  կատարման որակ, 

 մասնակցություն լսարանային քննարկումներին, 

 օգտագործելու համապատասխան հավանականային 

մոդելները առաջարկված խնդիրները լուծելու համար 

  վերլուծելով առկա տվյալները կառուցել բաշխման 

ֆունկցիայի տեսքը,  

  խնդիրների լուծման  արդյունավետ մեթոդների 

մշակում, մեթոդիի ընտրության հիմնավորում 

 Ինքնուրույն աշխատանքի  գնահատման չափանիշները (2 

ինքնուրույն աշխատանք, յուրաքանյուրը գնահարվում է 

առավելագույնը 10 միավոր` գումարային առավելագույնը 20 

միավոր). 

 անհատական աշխատանքի առաջին տեսակի՝ 

խնդիրների լուծում և աշխատանքային տետրում  

ներկայացում էլեկտրոնայաին տեսքով,   

 վերլուծելով առաջարկված խնդիրը 

ստեղծագործաբար կիրառել հավանականային 

եղանակներ։ խնդիրների լուծման ընտրած 

մեթդների հիմնավորում, արդյունավետություն,  

 կարողանում է առաջադրանքին 

համապատասխան ընտրել  տվյալների մշակման 

մաթեմատիկական մեթոդներ, վերլուծել 

հաշվարկների արդյունքները և հիմնավորել 

եզրակացությունները. 

 գործնական մասնագիտական կարողություններ 

օգտագործելու համապատասխան 

հավանականային մոդելները առաջարկված 

խնդիրները լուծելու համար, վերլուծելով առկա 

տվյալները կառուցել բաշխման ֆունկցիայի տեսքը 

  անհատական աշխատանքի երկրորդ տեսակի՝ 

ռեֆերատի,  ներկայացում էլեկտրոնայաին տեսքով,   

 ռեֆերատում ներկայացված նյութի համապատաս-

խանություն առաջա-դըրված թեմայի հետ,  

 կարողանում է հավաքել, վերլուծել և մշակել 

անհրաժեշտ տվյալները առաջադրված 

մասնագիտական խնդիրները լուծելու համար,  



 

 համացանցի տեղեկատվական աղբյուրների 

օգտագործում, 

 ռեֆերատի համառոտ բանավոր ներկայացում, 

բանավոր խոսքի և թեմայի քննարկման  

մակարդակ; 
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