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«Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն» (Applied 

Statistics and Data Science) մագիստրոսական ծրագիր 

 

Ընդհանուր տեղեկություն 

«Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն» (Applied Statistics and Data 

Science)  մագիստրոսական կրթական ծրագիրը մեր կրթական համակարգում շատ 

առումներով նորություն կարելի է համարել։ Այն մշակվել է տվյալագիտության, 

կիրառական վիճակագրության, բիզնես վերլուծությունների ոլորտներում մեծ 

հեղինակություն վայելող ԱՄՆ և Եվրոպայի մի քանի տասնյակ առաջավոր 

համալսարանների հաջողված փորձի մանրակրկիտ վերլուծության, մեր իրողության 

պայմաններում դրա տեղայնացման, նաև՝ պոտենցիալ գործատու 

կազմակերպությունների պահանջարկի խորքային ուսումնասիրության արդյունքում։ 

Այս մագիստրոսական ծրագրի նպատակը մեկն է՝ պատրաստել մասնավոր և 

հանրային հատվածների առաջատար կազմակերպություններում պահանջված 

պրակտիկ մասնագետներ, որոնք մրցունակ կլինեն աշխատանքի շուկայում, իրենց 

ուսումնառության թանկարժեք ամիսներն ու տարիները չեն վատնի ավելորդ, 

կրկնվող, գործնական կյանքում որևէ կիրառություն չունեցող դասընթացների 

ուսումնասիրության վրա, այլ կտիրապետեն հենց այն գործնական գիտելիքին ու 

հմտություններին, որոնց մեր գործատուներն առաջնահերթ նշանակություն են 

տալիս։  

Դասավանդումն իրականացվելու է ժամանակակից մեթոդներով՝ խթանելով 

մագիստրանտների կողմից գործնական խնդիրներն արդյունավետ կերպով լուծելու, 

իրենց կարողությունների դեռևս չբացահայտված շերտերը ի ցույց դնելու, ներկա 

տեղեկատվական մեծ հոսքերը հմտորեն մշակելու և արագ որոշումներ կայացնելու, 

լայնորեն կիրառվող ծրագրային փաթեթների օգտագործմամբ իրական բիզնես 

օրինակներից բխող իրավիճակների թվային վերլուծության հմտությունների ու 

կարողությունների ձեռքբերումը։ 

Ծրագրի դասընթացները զերծ են ծանր մաթեմատիկական թեորեմներից ու 

բանաձևերից, սովորողների համար ձանձրալի տեսական ուսուցման 

ընթացակարգերից։ Հիմնական շեշտադրումն արվելու է գործնական կիրառություն 

ունեցող գիտելիք փոխանցելու և կոնկրետ խնդիրներ լուծելու կարողությունների 

ձևավորման վրա։ 

Մագիստրոսական ծրագրով նախատեսված դասընթացների դասավանդման համար 

ներգրավվելու են մասնավոր և հանրային հատվածներում նշանակալի դիրք 

զբաղեցնող ու հեղինակություն վայելող մասնագետներ, որոնք սեփական փորձով են 

ապացուցել տվյալների վերլուծության ու արդյունավետ բիզնես որոշումների 

կայացման գործում իրենց հմտությունները։ 

Ուսման վճարը մեկ տարվա համար կազմում է 700.000 ՀՀ դրամ, ամբողջ ծրագրի 

արժեքը 1 մլն. 50 հազ. ՀՀ դրամ է։ Կարևոր է հիշեցնել, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 
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1-ից կիրառվելու է եկամտային հարկի միջոցով ուսման վճարի փոխհատուցման 

օրենքի համապատասխան դրույթը, որի միջոցով, շատ դեպքերում, աշխատող 

անձանց համար ուսումնառությունը կստացվի անվճար:  

 

Մասնագիտության նկարագիրը 

Մենք ապրում ենք թվային դարաշրջանում, երբ կամայական ոլորտում 

գործունեություն ծավալող ընկերությունները բախվում են հսկայածավալ 

տեղեկատվության հետ։ Այս տվյալները մրցակցային առավելություն դարձնելու 

համար ընկերությունները պարզապես պարտավոր են կիրառել տեղեկատվության 

անսահմանափակ հոսքերը վերլուծելու և մեկնաբանելու արդյունավետ մեթոդներ ու 

եղանակներ։ «Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն» (Applied 

Statistics and Data Science)  մասնագիտությունը կոչված է սովորողների մոտ այնպիսի 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանը, որոնք հնարավորություն կտան 

բացահայտել տվյալների ողջ ներուժը և այն ծառայեցնել ընկերության զարգացման 

շահերին։ Ըստ այդմ, ակնառու է, որ ներկա իրողությունների պայմաններում 

տվյալների վերլուծության մասնագետն անփոխարինելի է, իսկ իր ծառայությունների 

նկատմամբ պահանջարկը ժամանակի հետ միայն աճելու է։ Եվ բնավ պատահական 

չէ, որ զարգացած ու նաև զարգացող տնտեսություններում նոր ստեղծվող 

աշխատատեղերի կառուցվածքում զգալի մասնաբաժին ունեն տվյալների 

վերլուծաբանի, տվյալագետի, կիրառական վիճակագրի հաստիքները։ 

Տվյալների վերլուծաբանն ու կիրառական վիճակագրության հմուտ 

մասնագետը համակարգող դեր է խաղում ժամանակակից կազմակերպության 

ընդհանուր ռազմավարական ուղենիշների հստակեցման գործում, առանց իր 

մշակումների և վերլուծությունների գրեթե անհնար կլինի շրջանցել բիզնեսի 

փոթորկուն միջավայրի բոլոր վտանգավոր խութերն ու հաջողության հասնել 

մրցակցային պայքարում։ ՄակՔինզի Գլոբալ ինստիտուտի (McKinsey Global Institute) 

գնահատականներով՝ տվյալների վերլուծության գործնական հմտություններ ունեցող 

մասնագետների պահանջարկը բիզնեսում առաջիկա տարիներին աճելու է 50-60%-

ով։ Հետազոտությունները վկայում են, որ տվյալների հետազոտության և 

մեկնաբանության բավարար ներուժ ունեցող ընկերությունները իրենց մրցակիցների 

համեմատությամբ ցուցաբերում են գործունեության արդյունավետության միջինում 

20%-ից բարձր մակարդակ։ Իսկ այդպիսի ներուժի առանցքում տվյալների 

վերլուծության և կիրառական վիճակագրության ոլորտում մասնագիտացած 

շրջանավարտներն են։ 

«Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն» (Applied Statistics 

and Data Science)  նոր ծրագիրը սովորողներին հնարավորություն է տալիս 

քննադատաբար մոտենալ տվյալներին, մեկնաբանել և համակարգել, ավելի 

տեսանելի դարձնել դրանք, տվյալները ծառայեցնել արդյունավետ բիզնես 
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որոշումների կայացման կարևորագույն նպատակին՝ դիմակայելով 21-րդ դարի 

գործարարության հիմնական մարտահրավերներին։ 

Ծրագրի յուրացման արդյունքում շրջանավարտները կկարողանան՝ 

- արդյունավետ կերպով հայթայթել ռազմավարական որոշումների համար 

անհրաժեշտ տվյալներ, 

- կիրառել տվյալների մշակման, պահպանման և վերջնական վերլուծության 

մեթոդներ, 

- աշխատել մեծ տվյալների հետ, 

- մեկնաբանել տվյալները՝ օգտագործելով ամենատարբեր վիճակագրական 

մեթոդներ և ծրագրային փաթեթներ, 

- տվյալների վերլուծության արդյունքների վրա հիմնվելով՝ մշակել բիզնես 

որոշումներ։ 

Մագիստրոսական ծրագրի յուրացման արդյունքում ձևավորված գիտելիքն ու 

վերջնարդյունքներն ունիվերսալ բնույթ ունեն, դրանք կարող են կիրառվել 

ամենատարբեր ոլորտներում, հանրային ու մասնավոր ընկերություններում, 

ֆինանսական և ոչ ֆինանսական կազմակերպություններում։ Մեր շրջանավարտները 

ձեռք կբերեն աշխատանքի շուկայում պահանջված և մրցունակ մասնագիտություն։ 

Հայաստանյան աշխատաշուկայում մեծ պահանջարկ վայելող և բարձր վարձատրվող 

աշխատանքների զգալի մասի հիմքում հենց տվյալների հետ աշխատելու, վերլուծելու 

կարողությունն է։ Մեր թվային դարաշրջանում տվյալների վերլուծաբանի 

մասնագիտական ծառայություններն այլընտրանք չունեն։   

 


