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Ուսումնառության 

վերջնարդյունքներ 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

 
    (գիտելիք և իմացություն) 

 սահմանել ավտոմատացված համակարգերը, 

 ներկայացնել կազմակերպչական համակարգերի 

կառավարման ժամանակակից մեթոդները, 

 նկարագրել կոնֆլիկտների, փոփոխությունների, 

ինչպես նաև կազմակերպչական համակարգերի 

կառավարման ժամանակակից մեթոդները և եղա-

նակները: 

 

      (կարողություններ) 
 գնահատել և կիրառել ապարատածրագրային հա-

մակարգերի, ռեսուրսների հիմնական տեսակների 

բաշխման գործնական ձևերը, 

 գործնականում իրականացնել կազմած ծրագրերի  

շահագործում, 

 ստուգել և գտնել ծրագրում առկա սխալները, 

 մշակել նախնական նախագծման փուլերը: 

 

Դասընթացի 

թեմատիկ ծրագիր 

 

 Ընդհանուր տեղեկություններ:  

 Կազմակերպչական կառավարման հիմնական գոր-

ծառույթները 

 Կառավարման համակարգերի և ԱԿՀ-ի դասակար-

գումը: 

 ԱԿՀ-ի հիմնական հասկացություններն ու սահմա-

նումները, կառուցման սկզբունքները: 

 ԱԿՀ-ի ստեղծման հիմնական փուլերը: 



 Համակարգերի նախագծումը մակրոմակարդակ-

ներում: 

 Համակարգի կառուցվածքայնացումը: 

 Ավտոմատացված կառավարման համակարգերի 

(ԱԿՀ) նախնական նախագծման փուլերը:  

 Ավտոմատացման ենթակա խնդիրների ընտրութ-

յունը: 

 Համակարգերի տեխնիկատնտեսական արդյունա-

վետությունը: 

 ԱԿՀ-ի կառուցվածքը և բաղկացուցիչ մասերը: 

 ԱԿՀ-ի ինֆորմացիոն ապահովման կառուցվածքը 

և հիմնական տարրերը: 

 ԱԿՀ-ի մաթեմատիկական ապահովման կառուց-

վածքը և հիմնական տարրերը: 

 ԱԿՀ-ի ծրագրային ապահովման կառուցվածքը և 

ծրագրավորման ավտոմատացման միջոցները: 

 ԱԿՀ-ի տեխնիկական ապահովումը (ՏԱՀ): 

 Հեռանկարային պլանավորման ենթահամակար-

գերի հիմնական խնդիրները: 

 Տեխնիկակատնտեսական պլանավորման ենթա-

համակարգի հիմնական խնդիրները: 

 Հիմնական արտադրության կառավարման ենթա-

համակարգի հիմնական խնդիրները: 

 Օպերատիվ կառավարում: 

 ԱԿՀ-ի ճարտարապետությունը: 

 ԱԿՀ-ի ֆունկցիոնալ ծրագրային կառուցվածքը: 

 Տեխնիկատնտեսական ինֆորմացիայի ինտեգրաց-

ված և բաշխված մշակումների առանձնահատկու-

թյունները: 

 ԱԿՀ-ի նախագծման խնդիրները, հիմնական 

փուլերը: ԱԿՀ-ի օպտիմալ նախագծում 

 Նախագծման գործընթացի բաղկացուցիչ տարրե-

րը, մակարդակները և ասպեկտները: 

 Համակարգերի նախագծումը մակրոմակարդա-

կում: Համակարգի կառուցվածքը: 

 Ավտոմատացման ենթակա խնդիրների ընտրութ-

յունը: 

 Համակարգի տեխնիկատնտեսական արդյունավե-

տությունը: 

 Համակարգի վերլուծության մեթոդները: 



 Վերլուծության արդյունքների ձևայնացման 

ներկայացումը: 

 Համակարգի կառուցվածքի սինթեզը: 

 ԱԿՀ-ի զարգացման և կիրառման հեռանկարները: 
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