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«ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ» ԵՎ «ՖԻԶԻԿԱ» ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻՑ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 

 

1. ՆՊԱՏԱԿԸ. 

 նպաստել Մաթեմատիկա և Ֆիզիկա առարկաների հանդեպ երիտասարդության 

հետաքրքրության բարձրացմանը, 

 հայտնաբերել տաղանդավոր երիտասարդների, 

 աջակցել ապագա դիմորդներին նախապատրաստվելու ընդունելության քննություններին: 

 

2. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉԸ. 

Օլիմպիադայի նախաձեռնողն ու կազմակերպիչը հանդիսանում է Խ.Աբովյանի անվան 

հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և 

ինֆորմատիկայի ֆակուլտետը:  

 

3. ՀԵՆԱԿԵՏԱՅԻՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ. 

Միջոցառումը իրականացվելու է Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարանի Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի 

ֆակուլտետում: 

 

4. ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ. 

 Մաթեմատիկա 

 Ֆիզիկա 

 

5. ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ. 

Օլիմպիադայի մասնակիցներ կարող են դառնալ 11-12-րդ դասարանների այն 

աշակերտները, որոնց 1-ին՝ դպրոցական փուլի արդյունքների հիման վրա կներկայացնի տվյալ 

դպրոցը: 

 Մրցույթները կազմակերպվելու են երկու խմբերի դասարանների աշակերտների համար. 

 11-րդ դասարան` 1-ին խումբ 

 12-րդ դասարան` 2-րդ խումբ 

 



6. ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ. 

Օլիմպիադան անցկացվում է երկու մրցութային փուլով:  

  6.1. Օլիմպիադայի առաջին փուլը կանցկացվի համապատասխան դպրոցներում, որի 

արդյունքներով կընտրվեն երկրորդ փուլի մասնակիցները (յուրաքանչյուր դպրոցից 

առավելագույնը 10 աշակերտ)ֈ 

   6.2. Օլիմպիադայի երկրորդ փուլը կանցկացվի ՀՊՄՀ Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և 

ինֆորմատիկայի ֆակուլտետումֈ 

  6.3.   Մրցութային 2-րդ փուլին թույլատրվում են այն աշակերտները, որոնք հաղթահարել են 

1-ին նախընտրական փուլը և ներառված են իրենց դպրոցի կողմից ներկայացված ցուցակներում: 

Մրցույթն անցկացվում է տարբերակներով, որոնք պարունակում են 5-ական առաջադրանք՝ 

յուրաքանչյուրը 2 միավոր կշռով:  

  Մրցույթը տևում է 2 ժամ, ընթանում է գրավար կարգով, արդյունքները գնահատվում են մեկ 

ընդհանուր գնահատականով, առանց կլորացման (առավելագույնը 10 միավոր): 

   

7. ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ ԵՎ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄ. 

7.1. Երկրորդ փուլի մասնակից աշակերտները կստանան հավաստագրեր, իսկ 

համապատասխան դպրոցների ուսուցիչները կպարգևատրվեն արժեքավոր գրքերովֈ   

7.2. ՀՊՄՀ Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ «Մաթեմատիկա», 

«Ֆիզիկա», «Բնագիտություն», «Ինֆորմատիկա», «Տեխնոլոգիա և ձեռնակչություն» 

մասնագիտություններով ընդունվելու դեպքում 1-10 տեղերը զբաղեցրած մասնակիցների առաջին 

տարվա ուսման վարձը կզեղչվի.  

 առաջին մրցանակային տեղ՝ 50%,  

 երկրորդ մրցանակային տեղ՝ 40%,  

 երրորդ մրցանակային տեղ՝ 30%,  

 4-10-րդ տեղերը զբաղեցնողները` 10%:  

(Գերազանց առաջադիմության դեպքում առաջին տարվա զեղչերը կկիրառվեն նաև 

ուսումնառության հաջորդ տարիներինֈ) 



8. ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ. 

 

Դպրոցների կողմից մասնակցության հայտերի ներկայացում               մինչև 20.01.18 

Օլիմպիադայի կազմկոմիտեի կողմից 1-ին նախընտրական փուլի 

տարբերակների տրամադրում մասնակից դպրոցներին 

(տարբերակները կուղարկվեն դպրոցների էլ. հասցեներին)  

22.01.18-24.01.18 

Դպրոցների կողմից 1-ին նախընտրական փուլի  անցկացում 25.01.18-02.02.18 

1-ին փուլի արդյունքներով ընտրված աշակերտների ցուցակների 

տրամադրում օլիմպիադայի կազմկոմիտեին.  

physmath.olymp18@gmail.com  

03.02.18-06.02.18 

Մրցութային 2-րդ փուլի անցկացում մաթեմատիկա առարկայից 

(11-րդ դասարանցիներ) 

14.02.18 

ժամը 11.00 

Մրցութային 2-րդ փուլի անցկացում ֆիզիկա առարկայից  

(11-րդ դասարանցիներ) 

14.02.18 

ժամը 14.00 

Մրցութային 2-րդ փուլի անցկացում մաթեմատիկա առարկայից 

(12-րդ դասարանցիներ) 

15.02.18 

ժամը 11.00 

Մրցութային 2-րդ փուլի անցկացում ֆիզիկա առարկայից  

(12-րդ դասարանցիներ) 

15.02.18 

ժամը 14.00 

Մրցույթի արդյունքների հրապարակում՝                                  19.02.18 

Մրցանակների հանձնման արարողություն`                              21.02.18 

 

Օլիմպիադան կազմակերպելու և անցկացնելու պատասխանատվությունը կրում է 

օլիմպիադայի կազմակերպիչը: 

 Օլիմպիադայի հետ կապված մանրամասներ և լրացուցիչ տեղեկություններ կտեղադրվեն 

www.aspu.am կայքում: 

 Լրացուցիչ տեղեկությունների և հարցերի համար կարելի է դիմել ՀՊՄՀ Մաթեմատիկայի, 

ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ՝ physmath.olymp18@gmail.com  էլեկտրոնային հասցեով 

կամ 010  59-70-38, 59-70-73, 59-70-20, 59-70-54 հեռախոսահամարներով: 

 

 

ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԿԱԶՄԿՈՊԻՏԵ 

mailto:physmath.olymp18@gmail.com
http://www.aspu.am/

