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Պյութագորյան բեկյալներ, պյութագորյան բազմանկյուններՊյութագորյան բեկյալներ, պյութագորյան բազմանկյուններՊյութագորյան բեկյալներ, պյութագորյան բազմանկյուններՊյութագորյան բեկյալներ, պյութագորյան բազմանկյուններ    
Բաղդասարյան ԺորաԲաղդասարյան ԺորաԲաղդասարյան ԺորաԲաղդասարյան Ժորա    
Բաղդասարյան ԱրևիկԲաղդասարյան ԱրևիկԲաղդասարյան ԱրևիկԲաղդասարյան Արևիկ    

Սահակյան ԶարինեՍահակյան ԶարինեՍահակյան ԶարինեՍահակյան Զարինե    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... ուղղանկյուն եռանկյուն, ֆունկցիոնալ 
եռյակ, անորոշ հավասարում, թվային հաջորդականություն, 
բեկյալների բազմություն, բուրգ 

1. Մեր կողմից ներմուծված պյութագորյան եռանկյունների 
նորագույն հանրահաշվա-երկրաչափական տեսությունը [1, 25-35], 
[2, 35-45], [3, 38-45] հնարավորություն է ընձեռնում կառուցել երկ-
րաչափական նոր պատկերներ, որոնք օժտված են հետաքրքիր 
հատկություններով, որոնց չենք հանդիպում երկրաչափական հե-
տազոտություններում՝ հին ժամանակներից մինչև այժմ: Զարմա-
նալին ու ուշագրավն այն իրողությունն է, որ պյութագորյան 
եռանկյունների կառուցման մեր մեթոդը հուշում է կամ թույլա-
տրում է լուծել nxxx ,...,, 21     n ----անհայտներով երկրորդ աստիճանի 

անորոշ մեկ հավասարում, երբ անհայտներից մեկին տալիս ենք 
ցանկացած իրական ազատ արժեք: 

2. Այժմ դիտարկենք վերոհիշյալ անորոշ հավասարումը 
հետևյալ տեսքով. 

    
22

1

2

2

2

1 ... nn xxxx =+++ −
  (1)

    Rxxx n ∈,...,, 21  

Լուծենք (1) հավասարումը և տանք նրա երկրաչափական 
մեկնաբանումը: 

Քանի որ, ցանկացած a     իրական թվով ծնված ուղղանկյուն 
եռանկյուն, ըստ [2, 35-45] աշխատանքի, որոշվում է 

    







 +−
=∆

m

ma

m

ma
aa

2
;

2
;

2222

 (2) 

եռյակով, որտեղ m  պարամետրը ( )am <<0  ընդունում է ( )a,0  
ինտերվալի անվերջ քանակությամբ արժեքներ, ապա առաջանում 
են անվերջ բազմությամբ ուղղանկյուն եռանկյուններ: 
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Այժմ (1) հավասարումը լուծելու համար 1x  անհայտին տանք

11 ax =     ազատ արժեքը, և քանի որ nn xxxx ,,...,, 121 −  իրական 

մեծություններ են, ապա 11 ax =  թվով, ըստ վերևում բերված (2) 

բանաձևերի, ծնվում են ( )yxaa ,, 211
=∆  ուղղանկյուն եռանկյուններ՝ 

հետևյալ կողմերով՝ 













 +−
=∆

1

2

1

2

1

1

2

1

2

1

1
2

;
2

;
1 m

ma

m

ma
aa

։։։։ 

Հետևաբար yxx ,, 21 ----ը կլինեն 

    11 ax = , , , , 
1

2

1

2

1
2

2m

ma
x

−
= ,,,,    

1

2

1

2

1

2m

ma
y

+
= ,,,, (3) 

Որտեղ 110 am << , , , , 1m  փոփոխվում է ( )1,0 a  ինտերվալում: 

Այսպիսով` 

2

1

2

1

2

122

2

2

1
2 







 +
==+

m

ma
yxx :    (4) 

Այստեղից ստանում ենք, որ (1) հավասարման մեջ 2

2

2

1 xx + –ին 

կարելի է փոխարինել 2
y -ով՝ ըստ (4) բանաձևի, որտեղ y -ը (3) 

տեսքով իրական թիվ է: 
Ուստի (1) հավասարումը կներկայացնենք հետևյալ կերպ. 

    
22

1

2

3

2 ... nn xxxy =+++ −
։։։։ (5) 

Այնուհետև վերևում օգտագործված մոտեցումը կիրառենք (5) 
հավասարման նկատմամբ և այն գրենք. 

    
22

3

2
zxy =+ : (6) 

Ներգրավելով 3x  անհայտը՝  կստանանք ( )zxy ,, 3  եռյակը: Այս 

եռյակը ծնվում է y  իրական թվով, որն ըստ (3)-ի՝ վերջնական 

տեսքով կախված է 11 ax =  իրական թվից: Այսպիսով, (1) 

հավասարման լուծումները որոնելիս կատարել ենք երկու քայլ՝ 
անցում ( )yxa ,, 21  ուղղանկյուն եռանկյունից նոր ( )zxy ,, 3  ուղ-

ղանկյուն եռանկյան (նկ. 1): Հետևաբար վերջինիս կողմերը կլինեն. 
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1

2

1

2

1

2m

ma
y

+
= , , , , 

2

2

2

2

3
2m

my
x

−
= ,,,,

2

2

2

2

2m

my
z

+
= ,,,, 

որտեղ ym << 20 : 

 
 
 
 

    
    

Նկար 1. Անցում Նկար 1. Անցում Նկար 1. Անցում Նկար 1. Անցում ( )yxa ,, 21     ուղղանկյուն եռանկյունուղղանկյուն եռանկյունուղղանկյուն եռանկյունուղղանկյուն եռանկյունիիիից ց ց ց     

նոր նոր նոր նոր ( )zxy ,, 3     ուղղանկյուն եռանկյանուղղանկյուն եռանկյանուղղանկյուն եռանկյանուղղանկյուն եռանկյան    

 
Հաջորդ հերթական քայլով ներգրավենք 4x  անհայտը. 

կունենանք ( )uxz ,, 4  եռյակը, որտեղ  

3

2

3

2

4
2m

mz
x

−
= , , , , 

3

2

3

2

2m

mz
u

+
= , , , , zm << 30  

Քանի որ 22

3

2

2

2

1 zxxx =++ , ապա երկու քայլ կատարելուց 

հետո ստանում ենք 4321 AAAA  պյութագորյան բեկյալը կամ համա-

պատասխան քառանկյունը, իսկ հաջորդ քայլում՝ 54321 AAAAA  

պյութագորյան հնգանկյունը և բեկյալը (նկ. 2): 

 
    

Նկար 2.Նկար 2.Նկար 2.Նկար 2. Պյութագորյան հնգանկյունը և բեկյալըՊյութագորյան հնգանկյունը և բեկյալըՊյութագորյան հնգանկյունը և բեկյալըՊյութագորյան հնգանկյունը և բեկյալը    

y  2x

1x

z

y

3x
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Հաջորդաբար այս եղանակով ներգրավելով մնացած անհայտ-
ները վերջավոր թվով՝ )1( −n     քայերից հետո կունենանք հետևյալ 

հավասարումը. 

    
22

1

2

nn xxv =+ −
,,,, (7) 

որտեղ 
2

2

2

2

2

1

2 ... −+++= nxxxv  

և ( )nn xxv ,, 1−  եռյակը, որը կամ պյութագորյան եռյակ է կամ կամա-

յական ուղղանկյուն եռանկյան կողմեր: Հետևաբար կստանանք. 

m

mv
xn

2

22

1

−
=− , , , , 

m

mv
xn

2

22 +
= , , , , vm <<0 : 

Այսպիսով, վերջնականապես գտնում ենք (1) անորոշ հավա-
սարման բոլոր nn xxxx ,,...,, 121 −  անհայտների արժեքները՝ լուծում-

ները, որոնք որոշում են նշված հավասարմանը բավարարող պյու-
թագորյան բեկյալը կամ համապատսախան պյութագորյան n -
անկյուն բազմանկյունը: 

(1) հավասարման լուծումները գտնելու կիրառված մեթոդը 
կանվանենք անհայտների հաջորդաբար ներգրավման կամ 
ընդգրկման մեթոդ: 

Մաթեմատիկական գրականության մեջ լավ հայտնի են բեկյալի 
և բազմանկյան հասկացությունները [5, 749-752; 6, 36-37; 7, 18-20; 8, 
94-95], սակայն չի խոսվում պյութագորյան բեկյալ և պյութագորյան 
բազմանկյուն պատկերների մասին: Այժմ ներմուծենք պյութագոր-
յան բեկյալ և պյութագորյան բազմանկյուն հասկացությունները։ 

Սահմանում 1.Սահմանում 1.Սահմանում 1.Սահմանում 1. Էվկլիդյան հարթության վրա պյութագորյան 
բեկյալ է կոչվում այն բեկյալը, որի օղակների (բեկյալը կազմող 
հատվածների) քառակուսիների գումարը հավասար է նրան փա-
կողի քառակուսուն: 

Նման ձևով՝ պյութագորյան n -կողմանի (n -անկյուն) բազ-
մանկյուն է կոչվում այն բազմանկյունը, որի համար գոյություն 
ունի մի կողմ, որի քառակուսին հավասար է մնացած կողմերի 
քառակուսիների գումարին: 
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Օրինակ: Դիցուք՝ 311 == ax , ապա կունենանք ( )yx ,,3 2 , 3-ով 

ծնվող պյութագորյան ( )5,4,3  կողմերով եռանկյունը: Հետևաբար 

առաջին քայլով ստանում ենք՝ 
31 =x , 42 =x , 5=y ։։։։ 

2-րդ քայլով ըստ 2 կետում շարադրված տեսության դիտար-
կում ենք ( ) ( )zxzxy ,,5,, 33 =  պյութագորյան եռյակը ( )13,12,5 : 

Հետևաբար 22

3

2

2

2

1 zxxx =++  կամ 2222 131243 =++ : 

Այսպես շարունակ հաջորդաբար ներգրավելով նոր անհայտ-
ներ՝ ստանում ենք 6-օղակից (կողմերից) բաղկացած 3, 4, 12, 84, 
3612, 6526884 (8) բեկյալը և յոթանկյուն պյութագորյան բազ-
մանկյունը՝ 3, 4, 12, 84, 3612, 6526884, 6526885 ( 18 ) կողմերով: 

Կառուցենք ( 18 ) պյութագորյան բազմանկյունը և համապա-

տասխան բեկյալը (տե՛ս նկ. 3). 
1) 321 AAOA -ը պյութագորյան  քառանկյուն է 2222 131243 =++ , 

2) 4321 AAAOA -ը պյութագորյան հնգանկյուն է 
22222 85841243 =+++ , 

3) 14321 BAAAOA -ը պյութագորյան վեցանկյուն է
222222 157132841243 =++++ , 

4) 24321 BAAAOA ----ը պյութագորյան վեցանկյուն է 
222222 221204841243 =++++ , 

5) 34321 BAAAOA ----ը պյութագորյան վեցանկյուն է 
222222 725720841243 =++++ , 

6) 54321 AAAAOA ----ը պյութագորյան վեցանկյուն է 
222222 36133612841243 =++++ : 



– 13 – 

 
 
(8) բեկյալը կամ նրան համապատասխան ( 18 ) բազմանկյունը 

կոչվում է 3-ով ծնված պյութագորյան բեկյալ կամ պյութագորյան 
բազմանկյուն: 

Դժվար չէ նկատել, որ այդպիսի բեկյալներ և բազմանկյուններ 
ծնվում են նաև k3  տեսքի թվային հաջորդականություններով, 
որտեղ k -ն անցնում է բոլոր բնական թվերի վրայով. 

1=k ⇒3, 4, 12, 84, 3612, 6526884 … 
2=k ⇒6, 8, 24, 168, 7224, 13053768 … 

Բնական թվերի այս հաջորդականություններով ծնվում են 
պյութագորյան եռանկյուններ, քառանկյուններ, հնգանկյուններ և 
ընդհանրապես n -անկյուն բազմանկյուններ, որոնք օժտված են 
ընդհանուր հատկություններով. նրանք ունեն մեկ ընդհանուր 
գագաթ, որից դուրս եկող կողմի (փակողի) քառակուսին հավասար 
է մնացած կողմերի քառակուսիների գումարին: Բացի նշված 

Նկար 3.Նկար 3.Նկար 3.Նկար 3.    (((( 18 ) ) ) ) պյութագորյան բազմանկյունըպյութագորյան բազմանկյունըպյութագորյան բազմանկյունըպյութագորյան բազմանկյունը    և և և և 
համապատասխան բեկյալըհամապատասխան բեկյալըհամապատասխան բեկյալըհամապատասխան բեկյալը 
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բեկյալներից և բազմանկյուններից՝ կառուցումների ընթացքում 
միջանկյալ ծնվում են նոր բեկյալներ և բազմանկյուններ: 

Օրինակ՝ առաջին քայլով առաջանում է ( )5,4,3  պյութագոր-

յան եռանկյունը: Հետագա շարունակության մի քանի քայլերը 
գրենք սխեմատիկ օրենքով. 

( )5,4,3 → ( )13,12,5 → ( )85,84,13 →... 

Երրորդ քայլում կունենանք ( )85,84,12,4,3  պյութագորյան 

հնգանկյուն բազմանկյունը, և վերևի շղթայի հետագա շարունակ-
ման դեպքում պետք է պյութագորյան եռանկյուններ կառուցել՝ 85  
թվով ծնված: Քանի որ 51785 ⋅= , ապա ըստ [1, 25-35] աշխատան-
քի՝ նրանցով ծնվում են բնական կողմերով չորս պյութագորյան 
եռանկյուններ, դրանք են. 

    ( )3613,3612,85     (ա) 

    ( )157,132,85     (բ) 

    ( )725,720,85     (գ)    

    ( )221,204,85     (դ) 

Մենք (ա) դեպքը քննարկել ենք (տե՛ս նկ. 3): Քննարկելով (բ), 
(գ), (դ) դեպքերից յուրաքանչյուրը՝ կստանանք նոր բեկյալներ, 
որոնք ինչ-որ չափով ընդգրկում են (8) և ( 18 ) մայր բեկյալը և մայր 

բազմանկյունը: 
Այս դատողությունները ցույց են տալիս, որ ինչքան մեծանում 

են դիտարկված եռանկյունների ներքնաձիգները` նրանց մեծ մասը 
հիմնականում 5-ով վերջացող բաղադրյալ թվեր են, որոնք վերլուծ-
վում են պարզ արտադրիչների: Նրանցով ծնվում են նորանոր 
ընդգրկող և ընդգրկվող (ոչ լայն իմաստով) պյութագորյան բեկ-
յալներ ու բազմանկյուններ: 

Տեղի ունեն հետևյալ պնդումները. 
1. Յուրաքանչյուր իրական թվով ծնվում են անվերջ քանակու-

թյամբ պյութագորյան բեկյալներ և բազմանկյուններ, քանի 
որ ծնող ուղղանկյուն եռանկյունների քանակն է անվերջ 
(տե՛ս (2) բանաձևերը): 



– 15 – 

2. Յուրաքանչյուր պարզ թվով ծնվում են անվերջ թվով, բնա-
կան կողմերով պյութագորյան բեկյալներ և պյութագորյան 
բազմանկյուններ: 

3. Յուրաքանչյուր բաղադրյալ թվով ծնվում են այնքան ամբող-
ջական կողմերով պյութագորյան բեկյալներ, որքան բնա-
կան կողմերով եռանկյուններ են ծնվում այդ թվով: 

Պյութագորյան բազմանկյունների կողմերով ծնվում են նաև 
պյութագորյան բուրգեր: 

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Բաղդասարյան Ժ.Ն., Բինոմական գործակիցների երկրա-
չափական իմաստը, «Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրո-
ցում» գիտական և մեթոդական հոդվածների ժողովածու, 
Պրակ, «Ճարտարագետ», Երևան, 2004: 

2. Багдасарян Ж.Н., Доказательcтво великой теоремы Ферма, 
«Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում», գիտական և 
մեթոդական հոդվածների ժողովածու, Պրակ, Երևան, 2005: 

3. Багдасарян Ж.Н., Багдасарян А.Ж., Геометрия пифагоровых 
функциональных троек, «Մաթեմատիկան բարձրագույն 
դպրոցում» գիտական և մեթոդական հոդվածների ժողովա-
ծու, Հ. 3, «Ճարտարագետ», Երևան, 2007: 

4. Բաղդասարյան Ա.Ժ., Բաղդասարյան Ժ.Ն., Պարզ թվերի 
աստիճաններով ծնված երկրաչափական պատկերների 
մասին, ՎՊՀ գիտական աշխատություններ, Ս.Ն. Մերգելյա-
նի 80-ամյակին նվիրված միջբուհական գիտաժողով, Վա-
նաձոր, 2008, էջ 23-35: 

5. Математическая энциклопедия, Советская энциклопедия, 
Москва, 1982. 

6. Адамар Ж., Элементарная геометрия. Часть первая. Плани-
метрия, Москва, 1957. 

7. Аргунов Б.И., Балк М. Б., Элементарная геометрия, Москва, 
1966.  

8. Атанасян Л.С. и др. Геометрия. Учебник для 7-9 классов 
среднeй  школы, Просвещение, Москва, 1990. 
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Пифагоровы ломаные, пифагоровы многоугольникиПифагоровы ломаные, пифагоровы многоугольникиПифагоровы ломаные, пифагоровы многоугольникиПифагоровы ломаные, пифагоровы многоугольники 
Багдасарян ЖораБагдасарян ЖораБагдасарян ЖораБагдасарян Жора    

Багдасарян АревикБагдасарян АревикБагдасарян АревикБагдасарян Аревик    
Саакян ЗаринеСаакян ЗаринеСаакян ЗаринеСаакян Зарине    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: прямоугольный треугольник, функциональная 

тройка, неопределенное уравнение, числовая последовательность, 
множество ломаных, пирамида 

Рассматриваемые нами новая алгебраическая-геометрическая теория 
пифагоровых треугольников [1, 2, 3] и пифагоровых функциональных 
троек дают возможность построить новые геометрические фигуры, облaда-
ющие интересными геометрическими свойствами, которые не встречаются 
в математической литературе. 

Поразителен и примечателен тот факт, что построенный нами метод 
этих троек позволяет решить данное неопределенное уравнение второй 
степени с n неизвестными, если одному из неизвестных задаём свободное 
значение. 

Новый метод, рассматриваемый в работе для решения данного урав-
нения, назовём методом последовательного вовлечения неизвестных. Этим 
методом решаются подобные уравнения для любой n≥ 3 степени с конеч-
ным числом неизвестных. 

Геометрически это уравнение определяет пифагоровы ломаные и пи-
фагоровы многоугольники, которыми, по видимому, можно описать спира-
ли, которые назовём пифагоровыми спиралями. Имеют место следующие 
утверждения. 

1. Kаждое действительное число порождает бесконечное число 
пифагоровых ломаных и пифагоровых многоугольников. 

2. Kаждое простое число порождает бесконечное множество пифаго-
ровых ломаных и пифагоровых многоугольников с натуральными 
сторонами. 

3. Kаждое составное число порождает столько пифагоровых ломаных 
и столько пифагоровых многоугольников с натуральными сторона-
ми, сколько пифагоровы треугольники порождаются этим числом. 
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Pythagorean PolyliPythagorean PolyliPythagorean PolyliPythagorean Polylines, Pythagorean Pnes, Pythagorean Pnes, Pythagorean Pnes, Pythagorean Polygonsolygonsolygonsolygons 
BaghdasaryanBaghdasaryanBaghdasaryanBaghdasaryan    ZhoraZhoraZhoraZhora    
BaghdasaryanBaghdasaryanBaghdasaryanBaghdasaryan    ArevikArevikArevikArevik    

SahakyanSahakyanSahakyanSahakyan    ZarineZarineZarineZarine    
SummarySummarySummarySummary    

KeyKeyKeyKey    words: words: words: words: right triangle, functional triad, indefinite equation, numerical 
sequence, set of polylines, pyramid    

The new algebraic-geometric theory of Pythagorean triangles, [1, 2, 3] and 
Pythagorean functional triples, considered by us, makes it possible to construct 
new geometric figures possessing interesting geometric properties that are not 
found in the mathematical literature. 

It is striking and attentive that the method of these triples we constructed 
allows us to solve this indefinite equation of the second degree with n 
unknowns if one of the unknowns is given a free value. 

A new method considered in the work to solve this equation, we call the 
method with the sequential involvement of unknowns. 

This method solves similar equations for any n≥3 degrees with a finite 
number of unstable ones. 

Geometrically, this equation determines Pythagorean polylines and 
Pythagorean polygons, which, apparently, can describe spirals, which we call 
Pythagorean spirals. 

The following statements hold. 
1. Each real number generates an infinite number of Pythagorean 

polylines and Pythagorean polygons. 
2. Each prime number generates an infinite number of Pythagorean 

polylines and Pythagorean polygons with natural sides. 
3. Each composite number generates as many Pythagorean polylines and as 

many Pythagorean polygons with natural sides, how many Pythagorean 
triangles are generated by this number. 

 
 
 
Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    10101010....10101010.2019 .2019 .2019 .2019 թ.թ.թ.թ.    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    05.05.05.05.11111111.2019 .2019 .2019 .2019 թ.թ.թ.թ.    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    12121212....11111111.2019 .2019 .2019 .2019 թ.թ.թ.թ.    
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Հաստոցների վրա դետալների մշակման Հաստոցների վրա դետալների մշակման Հաստոցների վրա դետալների մշակման Հաստոցների վրա դետալների մշակման     
տարբեր բարդության խնդիրներտարբեր բարդության խնդիրներտարբեր բարդության խնդիրներտարբեր բարդության խնդիրներ    

Էքսուզյան ՍուրենԷքսուզյան ՍուրենԷքսուզյան ՍուրենԷքսուզյան Սուրեն    
    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. ալգորիթմ, ճանաչման խնդիր, որոնման 
խնդիր, օպտիմալացման խնդիր, խնդիրների բարդության դասեր, 
հաստոցի աշխատաժամանակ 

Խնդիրների բարդության դասերըԽնդիրների բարդության դասերըԽնդիրների բարդության դասերըԽնդիրների բարդության դասերը: Դիտարկենք ճանաչման և 
որոնման խնդիրները [3, 13-64]: 

Ճանաչման խնդիրների ձևակերպումը կազմված է երկու 
մասից: Առաջին մասում տրվում է խնդրի պայմանների նկարա-
գրությունը, իսկ երկրորդ մասում տրվում է հարց, որը կարող է 
ունենալ «այո» կամ «ոչ» պատասխան:  

Ճանաչման խնդիրը պարունակում է որոշ թվով պարամետրեր: 
Ճանաչման A խնդրի յուրաքանչյուր I անհատական խնդիր 

ստացվում է՝ A խնդրի բոլոր պարամետրերին արժեքներ վերա-
գրելով: 

Յուրաքանչյուր A ճանաչման խնդրի համապատասխանում են ��	և	�� բազմություններ, որտեղ ��-ն A խնդրի բոլոր հնարավոր 
անհատական խնդիրների բազմությունն է, իսկ YA-ն` այն բոլոր 
անհատական խնդիրների բազմությունը, որոնց պատասխանը 
«այո» է: 

Ճանաչման A խնդիրը պատկանում է խնդիրների բարդության 
P դասին, եթե գոյություն ունի մուտքային տվյալների կոդի երկա-
րությունից բազմանդամային կախում ունեցող աշխատանքի ժա-
մանակով դետերմինացված ալգորիթմ, որը լուծում է A խնդիրը: 

Ճանաչման A խնդիրը պատկանում է խնդիրների բարդության 
NP դասին, եթե գոյություն ունի մուտքային տվյալների կոդի երկա-
րությունից բազմանդամային կախում ունեցող աշխատանքի ժա-
մանակով ոչ դետերմինացված ալգորիթմ, որը լուծում է A խնդիրը: 

Ճանաչման A խնդիրը բազմանդամային ժամանակում բեր-
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վում է ճանաչման B խնդրին, եթե գոյություն ունի f: DA→DB արտա-
պատկերում, որը բավարարում է հետևյալ պայմանները. 

1. f-ը հաշվվում է բազմանդամային աշխատանքի ժամանա-
կով ալգորիթմով, 

2. Յուրաքանչյուր I∈DA անհատական խնդրի համար տեղի 
ունի` I∈YA այն և միայն այն դեպքում, երբ f(I)∈YB: 

Ճանաչման A խնդիրը պատկանում է խնդիրների բարդության 
NP լրիվ դասին, եթե A∈NP և կամայական B∈NP ճանաչման խնդիր 
բազմանդամային ժամանակում բերվում է A խնդրին: 

Նշված դասերի կառուցվածքը բերված է նկ. 1-ում: 
 

 
 

 
 
 

    
ՆկՆկՆկՆկար 1. ար 1. ար 1. ար 1. ԽնդիրներիԽնդիրներիԽնդիրներիԽնդիրների    բարդությանբարդությանբարդությանբարդության    դասերիդասերիդասերիդասերի    կառուկառուկառուկառուցվածքըցվածքըցվածքըցվածքը    

 
Որոնման խնդիրներում առկա է տարբերակների որոշակի 

հավաքածու, որից անհրաժեշտ է ընտրել պահանջվող լուծումը: 
Որոնման V խնդիրը, ըստ Թյուրինգի, բազմանդամային ժամա-

նակում բերվում է որոնման W խնդրին, եթե գոյություն ունի Q ալ-
գորիթմ, որը լուծում է V խնդիրը W խնդրի լուծման S ալգորիթմի 
օգնությամբ, այնպես, որ եթե S-ը լինի W խնդրի լուծման բազման-
դամային ալգորիթմ, ապա Q-ն լինի բազմադամային ալգորիթմ V 
խնդրի լուծման համար: 

Որոնման V խնդիրն անվանում են NP-դժվար խնդիր, եթե գո-
յություն ունի NP-լրիվ W խնդիր, որն ըստ Թյուրինգի, բազմանդա-
մային ժամանակում բերվում է V խնդրին: 

ԴիսկրետԴիսկրետԴիսկրետԴիսկրետ    օպտիմալացմանօպտիմալացմանօպտիմալացմանօպտիմալացման    խնդիրներխնդիրներխնդիրներխնդիրներ: Օպտիմալացման 
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խնդիրներում պահանջվում է գտնել M բազմության վրա որոշված 
f:M→R ֆունկցիայի օպտիմալ արժեքը: Դիսկրետ օպտիմալացման 
խնդիրներում M բազմությունը վերջավոր բազմություն է [2, 97]:  

Դիսկրետ օպտիմալացման խնդիրը կարելի է լուծել հատարկ-
ման ալգորիթմով: Համաձայն այդ ալգորիթմի, M բազմության բո-
լոր տարրերի համար հաշվում են f ֆունկցիայի արժեքը և նրանցից 
ընտրում օպտիմալը: Սակայն գործնականում հաճախ այդ ալգո-
րիթմը կիրառել հնարավոր չէ՝ M բազմության տարրերի քանակի 
շատ մեծ լինելու պատճառով:  

Նման դեպքերում խնդրի լուծման համար օգտվում են այլ հայտ-
նի ալգորիթմներից կամ մշակում են լուծման նոր ալգորիթմներ: 

ՀաստոցներիՀաստոցներիՀաստոցներիՀաստոցների    վրավրավրավրա    դետալներիդետալներիդետալներիդետալների    մշակմանմշակմանմշակմանմշակման    օպտիմալացմանօպտիմալացմանօպտիմալացմանօպտիմալացման    
խնդիրներխնդիրներխնդիրներխնդիրներ: : : : Հաստոցների վրա դետալների մշակման գործընթա-
ցում առաջանում են տարբեր բարդության օպտիմալացման 
խնդիրներ: 

Նշված բնագավառում առաջանում են խնդիրներ խնդիրների 
բարդության յուրաքանչյուր P, NP, NP-լրիվ, NP-դժվար դասից:  

Դիտարկենք տարբեր բարդության որոշ խնդիրներ: 
ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    1111    ((((ՄՄՄՄեկ հաստոցի վրա դետալների մշակման խնդիր)եկ հաստոցի վրա դետալների մշակման խնդիր)եկ հաստոցի վրա դետալների մշակման խնդիր)եկ հաստոցի վրա դետալների մշակման խնդիր): n 

հատ D1, D2, …, Dn դետալների մշակման ժամանակներն են համա-
պատասխանաբար J1, J2,…, Jn: Դետալները մշակվում են մեկ հատ 
հաստոցի վրա՝ ժամանակի 0 պահից սկսած: Յուրաքանչյուր պահի 
հաստոցը կարող է մշակել միայն մեկ դետալ: 

Յուրաքանչյուր Di (i=1, n




) դետալի սպասման ժամանակ կան-
վանենք 0 պահից մինչև նրա մշակման ավարտի պահը եղած ժա-
մանակահատվածը: 

Պահանջում է դետալների մշակումը կազմակերպել այնպիսի 
հերթականությամբ, որ բոլոր դետալների սպասման գումարային 
ժամանակը լինի փոքրագույն: 

Դիտարկենք դետալների մշակման կամայական ���, 	��, … , ��� 
հաջորդականություն (հերթականություն): Մշակման այսպիսի 
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հաջորդականության դեպքում դետալների սպասման գումարային 
ժամանակը կլինի. 

n���+(n-1)	��+...+1∙ ���: 
Ակնհայտ է, որ t1, t2, ..., tn արժեքներից կախված՝ այս արտա-

հայտության արժեքը կլինի փոքրագույն, եթե բավարարի հետևյալ 
պայմանը. ��� ≤ �� ≤ ⋯ ≤ ���: 

Հետևաբար, կարելի է ձևակերպել խնդրի լուծման հետևյալ 
ալգորիթմը. 

Ալգորիթմ 1Ալգորիթմ 1Ալգորիթմ 1Ալգորիթմ 1: Դետալները դասավորել՝ ըստ կատարման ժամա-
նակների չնվազման, և մշակել այդպիսի դասավորությամբ հաջոր-
դաբար: 

 Քանի որ հաջորդականությունը չնվազման կարգով կարգա-
վորելը կատարվում է nlog � կարգի քանակով համեմատության և 
տեղափոխության գործողությունների միջոցով, ապա ալգորիթմ   
1-ի ժամանակային բարդությունը nlog � կարգի է: Վերջինս n2 
կարգից էլ փոքր կարգի մեծություն է: Հետևաբար, խնդիր 1-ը պատ-
կանում է խնդիրների բարդության P դասին: 

Խնդիր 2Խնդիր 2Խնդիր 2Խնդիր 2    ((((Միևնույն աշխատաժամանակով հաստոցների վրա Միևնույն աշխատաժամանակով հաստոցների վրա Միևնույն աշխատաժամանակով հաստոցների վրա Միևնույն աշխատաժամանակով հաստոցների վրա 
դետալների մշակման խնդիր)դետալների մշակման խնդիր)դետալների մշակման խնդիր)դետալների մշակման խնդիր): Դիտարկենք T աշխատաժամանա-
կով միատեսակ հաստոցների վրա դետալների մշակման հետևյալ 
խնդիրը. տրված են դետալների D={d1d2,...,dn} բազմությունը, յուրա-
քանչյուր dp∈D (p=1, �




) դետալի մշակման S(dp)∈(0,T] ժամանակը: 
Պահանջվում է գտնել այնպիսի ոչ դատարկ D1,D2,...,Dk∈D ենթա-
բազմություններ, որոնք բավարարեն հետևյալ պայմաններին. 

D=⋃ ������ , Di∩Dj=∅ (1≤ � ≠ � ≤  ), ∑ #(%) ≤ &'∈()  (i=1,  




), 
այնպես, որ k-ն ունենա փոքրագույն արժեք: 

Ենթադրվում է, որ յուրաքանչյուր Di (i=1,  




) ենթաբազմության 
բոլոր դետալները մշակվում են մեկ հատ T աշխատաժամանակով 
հաստոցի վրա, և պահանջվում է բոլոր դետալները մշակել փոք-
րագույն թվով հաստոցների վրա: 
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Այս խնդիրը NP-դժվար խնդիր է: 
Խնդրին համապատասխան ճանաչման խնդրի ձևակերպումը 

հետևյալն է. տրված են դետալների D={d1,d2,...,dn} բազմությունը, 
յուրաքանչյուր dp∈D (p=1, �




) դետալի մշակման S(dp)∈(0,T] ժամա-
նակը և K թիվը: Պահանջվում է պատասխանել հետևյալ հարցին՝ 
գոյություն ունեն արդյոք D1,D2,...,Dk∈D ենթաբազմություններ, 
որոնք բավարարեն հետևյալ պայմաններին. 

D=⋃ ������ , Di∩Dj=∅ (1≤ � ≠ � ≤  ), ∑ #(%) ≤ &'∈()  (i=1,  




): 
Այս խնդիրը NP-լրիվ խնդիր է, հետևաբար, նրա լուծման հա-

մար կարելի է օգտվել հատարկման ալգորիթմից, ըստ որի դիտար-
կում են մշակման հնարավոր բոլոր տարբերակները, ընտրում այն 
տարբերակը, որի դեպքում պահանջվող հաստոցների քանակն 
ամենափոքրն է, այդ քանակը համեմատում K-ի տրված արժեքի 
հետ և ստանում «այո» կամ «ոչ» պատասխան: 

Որոնման դրվածքով նշված խնդրի լուծման համար կարևոր է 
ցածր կարգի բազմանդամային ժամանակային բարդությամբ մո-
տավոր ալգորիթմների մշակումը: 

Համանման խնդիր առաջանում է միևնույն լայնությամբ ժա-
պավեններից ժապավենային պատվերների միաչափ ձևման գործ-
ընթացում, որի լուծման համար մշակված է մոտավոր ալգորիթմ 
[4, 270-274]: 

Ժապավենների փոխարեն դիտարկելով հաստոցներ, ժապա-
վենային պատվերների փոխարեն՝ դետալներ, մշակված ալգորիթ-
մը կարելի է կիրառել որոնման դրվածքով խնդրի մոտավոր լուծ-
ման համար: 

Խնդիր 3Խնդիր 3Խնդիր 3Խնդիր 3    ((((Տարբեր աշխատաժամանակով հաստոցների վրա Տարբեր աշխատաժամանակով հաստոցների վրա Տարբեր աշխատաժամանակով հաստոցների վրա Տարբեր աշխատաժամանակով հաստոցների վրա 
դետալների մշակման խնդիր):դետալների մշակման խնդիր):դետալների մշակման խնդիր):դետալների մշակման խնդիր): Հաճախ նախորդ խնդիրը հանդի-
պում է ավելի ընդհանրացված տեսքով, երբ կան տարբեր աշխա-
տաժամանակով հաստոցների խմբեր, որտեղ տարբեր խմբի հաս-
տոցներ իրարից տարբերվում են միայն աշխատաժամանակներով: 
Այլ կերպ ասած, կան T1,T2,...,Tm աշխատաժամանակներով հաս-
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տոցների խմբեր, որոնց վրա անհրաժեշտ է մշակել համապատաս-
խանաբար t1,t2,...,tn մշակման ժամանակներով d1,d2,...,dn դետալ-
ներն այնպես, որ օգտագործվող բոլոր հաստոցների դետալների 
մշակման համար չօգտագործված աշխատաժամանակների գու-
մարը լինի փոքրագույն: 

Այս խնդիրը NP-դժվար խնդիր է: 
Համանման խնդիր առաջանում է նաև տարբեր աշխատաժա-

մանակով պրոցեսորների տիպերի վրա տրված կատարման ժա-
մանակով ծրագրերը բաշխելիս: 

Վերջին խնդրի լուծման համար մշակված է մոտավոր ալգո-
րիթմ [1, 49-55]: 

Պրոցեսորների փոխարեն դիտարկելով հաստոցներ, ծրագրե-
րի փոխարեն՝ դետալներ, մշակված ալգորիթմը կարելի է կիրառել 
դիտարկվող խնդրի լուծման համար: 

 
 

ԳրականութԳրականութԳրականութԳրականությունյունյունյուն    
1. Էքսուզյան Ս.Հ., Տարբեր աշխատաժամանակներով պրոցես-

որների տիպերի վրա ծրագրերի բաշխման խնդրի լուծման 
ալգորիթմ, Գիտական հոդվածներ, ֆիզիկա, մաթեմատիկա, 
ինֆորմատիկա, Մաս բ, Երևան,  2013, էջ 49-55: 

2. Տոնոյան Ռ.Ն., Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկա-
կան խնդիրներ, Երևան, 1999, 126 էջ: 

3. Гэри М., Джонсон Д., Вычислительные машины и трудноре-
шаемые задачи, Москва, 1982, 416 с. 

4. Эксузян С.А., Задача одномерного раскроя лент одинакового 
размера и приближенный алгоритм ее решения, Вестник 
инженерной академии Армении, 2004, Том 1, Номер 2,            
с. 270-274.  
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Задачи разных сложностей для обработки Задачи разных сложностей для обработки Задачи разных сложностей для обработки Задачи разных сложностей для обработки     
деталей на станкахдеталей на станкахдеталей на станкахдеталей на станках    

Эксузян Эксузян Эксузян Эксузян Сурен Сурен Сурен Сурен     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова:::: алгоритм, задача распознавания, задача перебора, 
задача оптимизации, классы сложностей задач, рабочее время станка 

В процессе обработки деталей на станках возникают многочисленные 
математические задачи, часть которых являются задачами оптимизации. 
Значительная часть этих задач, которые с первого взгляда кажутся 
довольно простыми, на самом деле очень сложные задачи оптимизации. 
Это значит, что решение задачи известными алгоритмами для решения 
таких задач получается перебором многих вариантов, что даже при 
реализировании на компьютере с самой высокой производительностью 
требует практически неприемлемого времени. 

В работе представлены классы сложностей задач, рассмотрены задачи 
оптимизации разных сложностей для обработки деталей на станках.  

Первая задача является задачей обработки деталей на одном станке, 
где требуется обработка деталей с такой последовательностью, чтобы 
суммарное время ожиданий всех деталей было минимальным.  

Обработан алгоритм решения задачи и обосновано, что задача 
принадлежит классу задач сложности P.  

Вторая задача является задачей обработки деталей на станках с 
одинаковым рабочим временем, где требуется обработка всех деталей, 
используя станки минимальным количеством.  

Представлены двe постановки задачи, которые соответственно NP-
полные и NP-сложные задачи. Сделана ссылка на алгоритм решения 
задачи.  

Третья задача является задачей обработки деталей на типах станках с 
разным рабочим временем, где требуется обработка деталей на типах 
станках с разным рабочим временем так, чтобы суммарное неиспользуемое 
рабочее время для всех используемых станков было минимальным. 
Сделана ссылка на алгоритм решения задачи. 
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Problems of DProblems of DProblems of DProblems of Differentifferentifferentifferent    CCCComplexity omplexity omplexity omplexity     
on the Don the Don the Don the Developmentevelopmentevelopmentevelopment    of the Parts of Mof the Parts of Mof the Parts of Mof the Parts of Machinesachinesachinesachines    

EksuzyanEksuzyanEksuzyanEksuzyan    SurenSurenSurenSuren    
SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: algorithm, recognition problem, search problem, optimization 
problem, complexity classes of problems, working time of the machine 

In the process of developing parts on machines a lot of mathematical 
problems arise, some of which are optimization problems. Many of these 
problems, that seem rather simple at first sight are really very complex 
optimization problems. This means that for the solution of such problems the 
solution of the problem with well-known algorithms can be reached by 
considering numerous versions, which demands practically unacceptable time 
even in case of the fastest computer.  

The complexity classes of problems are presented and optimization 
problems of different complexity on the development of the parts of machines 
are considered in the study. 

The first problem concerns the development of the parts on one machine, 
where the parts are required to be developed in such order that the total time of 
getting all the parts is the least. 

An algorithm for the solution of the problem is developed and it is 
grounded that the problem belongs to Class P of problems complexity.  

The second problem concerns the development of the parts on machines 
with the same working time, where all the parts are required to be developed 
by using the smallest machines. 

Two theses are presented which are accordingly NP-full and NP-complex 
problems. A remark is given to the algorithm for the solution of the problem. 

The third problem is related to the development of the parts on machines 
with the same working time, where the parts on the machines with the same 
working time are required to be developed so that the working time for the 
development of all the machines is the least. A remark is given to the algorithm 
for the solution of the problem. 
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Լոռու տարածաշրԼոռու տարածաշրԼոռու տարածաշրԼոռու տարածաշրջանում աճող չիչխանիջանում աճող չիչխանիջանում աճող չիչխանիջանում աճող չիչխանի    
(Hippophae rhamnoides) (Hippophae rhamnoides) (Hippophae rhamnoides) (Hippophae rhamnoides) պտուղներում հանքանյութայինպտուղներում հանքանյութայինպտուղներում հանքանյութայինպտուղներում հանքանյութային    

բաղադրության վերլուծությունբաղադրության վերլուծությունբաղադրության վերլուծությունբաղադրության վերլուծություն    
Խանզադյան ՀասմիկԽանզադյան ՀասմիկԽանզադյան ՀասմիկԽանզադյան Հասմիկ    
Պողոսյան ԱրփինեՊողոսյան ԱրփինեՊողոսյան ԱրփինեՊողոսյան Արփինե    

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. քիմիական բաղադրություն, կենսաբա-

նական ակտիվ նյութեր, հանքային նյութեր, մակրոտարրեր, 
միկրոտարրեր 

Սինթետիկ նորագույն դեղերով տարեցտարի համալրվող 
դեղերի համաշխարհային շուկայում շարունակաբար աճում են 
դեղաբուսական հումքի և դրա հիման վրա բուսական դեղապատ-
րաստուկների տեսականին և քանակը: Հատկապես մեծ է հե-
տաքրքրությունը վայրի աճող հեռանկարային մի շարք բուսատե-
սակների նկատմամբ, որոնց պաշարները ամենատարբեր պատ-
ճառներով նվազման միտում ունեն: Այս ցանկում առանձնանում է 
կենսաքիմիական հարուստ բաղադրություն ունեցող և ընդգծված 
բուժական հատկություններով օժտված չիչխան (ձիափշատ) 
(Hippophae rhamnoides) դեղաբույսը: Թեև բուժական նշանակու-
թյամբ բուսատեսակները բնության մեջ շատ են, և հայոց բնաշ-
խարհը դրանցով ամենահարուստներից է, այնուհանդերձ շատ քիչ 
տեսակներ կարող են համեմատվել չիչխանի հետ: 

Դեղաբույսերի մեջ բուժական նշանակությամբ առաջատար 
տեղերից մեկը զբաղեցնող չիչխանը (Hippophae rhamnoides) դեռևս 
հնագույն ժամանակներից է հայտնի որպես արժեքավոր ոչ միայն 
սննդային, այլև դեղաբանական նշանակությամբ, որի մասին հի-
շատակումներ կան հին հունական և Տիբեթի դասական բժշկու-
թյան ձեռագրերում [1, 215]:  

Չիչխանը (Hippophae rhamnoides) փշատազգիների ընտանիքի 
փշոտ երկտուն թուփ կամ ծառ է՝ 1.5-10 մ բարձրությամբ, գծային 
նշտարաձև տերևներով և մանր, դեղնագույն, տարասեռ ծաղիկ-
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ներով: Լուսասեր և ցրտադիմացկուն է, ծաղկում է ապրիլ-մայիս 
ամիսներին, պտուղները հասունանում են սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 
ամիսներին: 

Պտուղը հյութալի, դեղին, նարնջագույն կամ կարմրավուն կո-
րիզապտուղ է՝ 0.5-1 սմ երկարությամբ, գնդաձև կամ էլիպսաձև: 
Դրանք արքայախնձորի հոտով, յուրահատուկ համ ունեցող, 
ախորժաբեր պտուղներ են: 

Որպես դեղաբուսական հումք՝ օգտագործվում են թե՛ պտուղ-
ները, թե՛ տերևները և թե՛ երիտասարդ ընձյուղները: Լինելով 
բազմավիտամինային, հարուստ հանքանյութային բաղադրու-
թյամբ բուսատեսակ՝ չիչխանը կիրառվում է ինչպես ժողովրդական 
ոչ պաշտոնական, այնպես էլ պաշտոնական գիտական բժշկու-
թյան մեջ: Չիչխանի (Hippophae rhamnoides) դեղաբանական նշա-
նակությունը ճանաչված է ամբողջ աշխարհում: 

Չիչխանի (Hippophae rhamnoides) պտուղները պարունակում 
են ամենաբազմազան կենսաբանական ակտիվ նյութեր՝ կարոտի-
նորիդներ (β- և γ- կարոտիններ, լիկոպին, պոլիցիսլիկոպին, զեակ-
սանտին), ասկորբինաթթու, B1, B2, B6, B12, E, K վիտամիններ, ճար-
պաթթուներ, ստերիններ, խոլին, բետաիններ: Այն արժեքավոր հումք 
է չիչխանի յուղի ստացման համար, որն օգտագործվում է աչքի 
եղջերաթաղանթի բորբոքման, վերքերի բուժման, ցավազրկման, 
մաշկի ճառագայթային ախտահարման, ստամոքսի և տաս-
ներկումատնյա աղիքի խոցային հիվանդությունների, էկզեմայի, 
այրվածքների մանկաբարձական պրակտիկայում: Մտնում է 
«Олазоль», «Гипозоль», «Облекол» դեղերի բաղադրության մեջ [1, 216]: 

Չիչխանից ստացվող բուժամիջոցների բարձր բուժական-կան-
խարգելիչ արդյունավետությունը կապված է նրա հիդրոֆիլ և լի-
պոֆիլ բաղադրիչների սիներգիզմից: Ընդ որում շատ բաղադրիչ-
ների (ֆերմենտներ, վիտամիններ, հորմոններ, պիգմենտներ և 
այլն) կենսաբանական ակտիվությունը պայմանավորված է նրանց 
կազմում գտնվող հանքային մակրո- և միկրոտարրերով: 
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Հանքային նյութերը՝ որպես բույսերի մետաբոլիզմի բաղադ-
րիչներ, լրացնում և ուժեղացնում են ֆիտոպրեպարատի բուժա-
կան ազդեցությունը օրգանիզմի վրա: 

Դեղաբույսերում մակրո- և միկրոտարրերի բալանսավորումը 
ձևավորվում է այդ նյութերի կոնցենտրացման բարդ բազմափուլ 
գործունեության և կուտակման հետևանքով, որոնց վրա ազդում են 
տարբեր գործոններ: Այդ տարրերի մեծամասնության համար հաս-
տատված է նրանց ունեցած կենսաբանական դերը:  

Մասնավորապես պոլիֆենոլների հետ չիչխանում պարունակ-
վող միկրոտարրերի առաջացրած կոմպլեքս միացություները դրա-
կանորեն են ազդում օրգանիզմի կայունության վրա՝ հատկապես 
վիրուսային և բակտերիալ ինֆեկցիաների դեպքում [3, 525]: 

Աշխատանքի նպատակն է գնահատման համեմատականու-
թյան անցկացում Լոռու տարածաշրջանում տարբեր բնակլիմայա-
կան պայմաններում աճող չիչխանի (Hippophae rhamnoides) 
պտուղներում ակտիվ միացությունների կոմպլեքսի մաս հանդի-
սացող հանքային բաղադրիչի՝ մակրո- և միկրոտարրերի պարու-
նակության միջև: 

Փորձնական մասՓորձնական մասՓորձնական մասՓորձնական մաս: Որպես հետազոտման առարկա ուսումնա-
սիրվել են Լոռու մարզի տարբեր տեղանքներից՝ Վանաձորից, Սպի-
տակից, Ալավերդուց, Ազնվաձորից, հավաքած չիչխանի պտուղները: 

Այս կամ այն դեղաբույսի կազմում պարունակվող բաղադրիչ-
ների որակական և քանակական որոշման պրոցեսում չափազանց 
մեծ նշանակություն ունի դեղաբույսից դրանց կորզման եղանակը: 

Չիչխանի պտուղներից մակրոտարրերի և միկրոտարրերի 
առավելագույն կորզման համար օպտիմալ մեթոդի ընտրության 
նպատակով կատարվել են հետևյալ փորձարկումները. 

Յուրաքանչյուր աճելավայրից ընտրված չիչխանի պտուղների 
որոշակի քանակ (≈5 գ) 200-250 մլ տարողությամբ կոլբայում վե-
րածվել է շիլայանման զանգվածի, ավելացվել է 150 մլ թորած ջուր 
(զանգված առաջին). 
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1. Առաջին եղանակ – ստացված փորձանմուշը (զանգված 
առաջին) եռացվել է 40-60 րոպե, այնոււհետև տեղափոխվել 
է թերմոստատ, որտեղ պահվել է ևս 2-3 ժամ. 

2. Երկրորդ եղանակ – փորձանմուշի (զանգված առաջին) եռա-
ցումը տարվել է մագնիսական խառնիչով անընդհատ 
խառնման պայմաններում, որից հետո թերմոստատում 
պահվել է նույնպես 2-3 ժամ: 

Ֆիլտրումից հետո փորձանմուշներից յուրաքանչյուրում 
մակրո- և միկրոտարրերի որակական հայտնաբերումը և նրանց 
առկայության հավաստումը կատարվել է անալիտիկ քիմիայի 
«Դեղաբանական ռեակցիաներ» («Фармакопейные реакции») ան-
վամբ գործող ռեակցիաներով: 

Որոշ տարրերի առավել ընդգծված    ռեակցիոն արդյունքներ 
հաջողվել է ստանալ չիչխանի պտուղների՝ երկրորդ եղանակով 
մշակված փորձանմուշներում: Արդեն իսկ հայտնաբերված տար-
րերի քանակական պարունակության որոշումները կատարվել են 
լուսագունաչափական եղանակով՝ КФК-2-УХЛ 42 տիպի ֆոտոկո-
լորիմետրի միջոցով: Ֆոտոկոլորիմետրիկ եղանակով տարրերից 
յուրաքանչյուրի որոշումը կատարվել է համապատասխան մշա-
կումից հետո ստացված լուծույթի օպտիկական խտության չափ-
ման միջոցով [2, 162, 197, 230, 239, 339, 463]: 

Համապատասխան հաշվարկների արդյունքում ստացված 
մակրո- և միկրոտարրերի քանակական պարունակության տվյալ-
ները ներկայացված են աղյուսակի տեսքով: 

Աղյուսակ 1.Աղյուսակ 1.Աղյուսակ 1.Աղյուսակ 1.    
Տարբեր վայրերում աճած չիչխանի Տարբեր վայրերում աճած չիչխանի Տարբեր վայրերում աճած չիչխանի Տարբեր վայրերում աճած չիչխանի (Hippophae rhamnoides) (Hippophae rhamnoides) (Hippophae rhamnoides) (Hippophae rhamnoides) պտուպտուպտուպտուղներումղներումղներումղներում    

մակրոմակրոմակրոմակրո----    և միկրոտարրերի քանակական պարունակությունըև միկրոտարրերի քանակական պարունակությունըև միկրոտարրերի քանակական պարունակությունըև միկրոտարրերի քանակական պարունակությունը    
Բույսի աճման Բույսի աճման Բույսի աճման Բույսի աճման 

վայրըվայրըվայրըվայրը    
ՄիկրՄիկրՄիկրՄիկրոտաոտաոտաոտարրերի պարորրերի պարորրերի պարորրերի պարոււււնակությունը մկգ/100գնակությունը մկգ/100գնակությունը մկգ/100գնակությունը մկգ/100գ    
Fe Cu Zn K Ca Mn Pb 

Վանաձոր 62 2.1 15.1 920 680 12.6 0.13 
Սպիտակ 66 2.4 16.3 980 720 14.5 0.22 
Ալավերդի 76 2.6 18.6 850 890 13.5 0.25 
Ազնվաձոր 72 2.2 17.5 1050 860 15.6 – 
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Անալիզի տվյալների վերլուծությունից և համադրումից կա-
րելի է արձանագրել հետևյալը.    

1. Մշակված և փորձնականորեն հաստատված են չիչխանի 
(Hippophae rhamnoides) պտուղներից հանքանյութային բա-
ղադրության՝ մակրո- և միկրոտարրերի առավելագույն 
կորզման օպտիմալ ռեժիմ և եղանակ (եղանակ երկրորդ). 

2. Ստացված տվյալները փաստում են չիչխանի (Hippophae 
rhamnoides) պտուղների կիրառման հեռանկարայնությունը 
պրակտիկ բժշկության մեջ, ինչպես նաև քիմիական, սննդի, 
դեղագործության, կոսմետիկական արտադրություններում: 

3. (Hippophae rhamnoides)-ի հետազոտության արդյունքում 
կարելի է արձանագրել, որ միկրոտարրերի կուտակման 
պրոցեսում էական դերակատարություն ունի բույսի աճման 
վայրի էկոլոգիան և հավանաբար չիչխանի տեսակային 
տարբերությունը:  

 
 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Ботанико-фармакогностический словарь. Под редакцией 

Блиновой К.Ф. и Яковлева Г.П. Москва, Высшая школа, 1990, 
272 с. 

2. Марченко З., Фотометрическое определение элементов, 
Москва, Мир, 1971, 502 с. 

3. Скуридин Г.М., Чанкина О.В. и другие, Элементный состав 
и интенсивность накопления химических элементов пло-
дами облепихи (Hippophae rhamnoides), Химия в интересах 
устойчивого развития N21, 2013, с. 525-532. 
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Анализ минерального состава плодов облепихи, Анализ минерального состава плодов облепихи, Анализ минерального состава плодов облепихи, Анализ минерального состава плодов облепихи, 
произрастающих в Лорийском регионепроизрастающих в Лорийском регионепроизрастающих в Лорийском регионепроизрастающих в Лорийском регионе 

Ханзадян АсмикХанзадян АсмикХанзадян АсмикХанзадян Асмик    
Погосян АрпинеПогосян АрпинеПогосян АрпинеПогосян Арпине    

РезюРезюРезюРезюмемемеме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: химический состав, биологически активные 

вещества, минеральные вещества, макроэлементы, микроэлементы 
Из года в год проявляется большой интерес к разработке и произ-

водству лекарственных препаратов, получаемых из природного сырья, в 
особенности из лекарственных растений. Особенно большой интерес 
вызывает лекарственное растение облепиха, которая выделяется богатым 
биохимическим составом и обладает особыми лечебными свойствами.  

В работе фотоколориметрическим методом проведено количественное 
определение содержания некоторых макро- и микроэлементов, содер-
жащихся в плодах облепихи, произрастающего в разных природно-клима-
тических условиях. 

В качестве проб служили плоды облепихи, собранные из разных мест 
населения Лорийского региона, в частности из квартала Тарон города 
Ванадзор, из пребрежных зон реки Чичхан вдоль пути Ванадзор-Спитак, из 
общин Азнвадзора. Разработан оптимальный метод извлечения элементов 
из растительного сырья. Удалось извлечь и определить количественное со-
держание железа, цинка, меди, калия, кальция, марганца, свинца в плодах 
облепихи. 

Определение каждого элемента проводилось измерением оптической 
плотности на приборе КФК-2-УХЛ 42 растворов, полученных после соот-
ветствующей обработки опытных образцов. 

Анализ полученных данных позволяет констатировать,что содержа-
ние того или иного элемента в плодах облепихи, превышающих ПДК, 
зависит от экологического состояния места произрастания и, по всей 
вероятности, также от видового состава облепихи. 
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Analysis of MineralAnalysis of MineralAnalysis of MineralAnalysis of Mineral    Content in the Fruits of Sea Buckthorn Content in the Fruits of Sea Buckthorn Content in the Fruits of Sea Buckthorn Content in the Fruits of Sea Buckthorn 
(Hippophae rhamnoides) Growing in Lori Region(Hippophae rhamnoides) Growing in Lori Region(Hippophae rhamnoides) Growing in Lori Region(Hippophae rhamnoides) Growing in Lori Region    

Khanzadyan HasmikKhanzadyan HasmikKhanzadyan HasmikKhanzadyan Hasmik    
Poghosyan ArpinePoghosyan ArpinePoghosyan ArpinePoghosyan Arpine    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: chemical composition, biologically active substances, minerals, 

macroelements, microelements 
Year by year, more attention is paid to the development and production of 

medicaments made of natural remedies, especially of herbs. People are 
especially interested in sea buckthorn medicinal plant (Hippophae rhamnoides) 
that has rich biochemical composition and unique therapeutic properties. 

Quantitative determination of macro and microelements containing in the 
fruits of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides) that grows in various climate 
conditions was carried out with the help of photometric method in the paper. 
Samples were taken from the fruits of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides) 
that were collected from different settlements of Lori Region, such as Taron 
district of Vanadzor city, coastal areas of Chichkhan River situated on the road 
between Vanadzor and Spitak, areas adjacent to Alaverdi town and Aznvadzor 
community. Optimal method for extracting metals from plant material was 
developed. They managed to extract and determine the quantitative content of 
the following elements: potassium, calcium, iron, copper, zinc, manganese, lead 
(plumbum) in the fruits of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides). The 
determination of each of the elements was carried out by measuring the optical 
density of the solution obtained with a photocolorimeter of «КФК-2-УХЛ 42» 
type after the preparation of the sample in an appropriate manner.  

The analysis of the obtained data allows to state the fact that the content 
exceeding the permissible concentration of this or that metal in the fruits of sea 
buckthorn (Hippophae rhamnoides) depends on the ecological state of the place 
where it grows and probably also on the species composition of sea buckthorn 
(Hippophae rhamnoides). 
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ԲուսականԲուսականԲուսականԲուսական    հումքից բնականհումքից բնականհումքից բնականհումքից բնական    ծագմանծագմանծագմանծագման    ներկանյութիներկանյութիներկանյութիներկանյութի    ստացումստացումստացումստացում        

Վարդանյան ԶարուհիՎարդանյան ԶարուհիՎարդանյան ԶարուհիՎարդանյան Զարուհի    
Բայրամյան ԼիլիաԲայրամյան ԼիլիաԲայրամյան ԼիլիաԲայրամյան Լիլիա        
Զալինյան ՍերգեյԶալինյան ՍերգեյԶալինյան ՍերգեյԶալինյան Սերգեյ    

Մխիթարյան ՀասմիկՄխիթարյան ՀասմիկՄխիթարյան ՀասմիկՄխիթարյան Հասմիկ    
    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. արհեստական ներկանյութ, բնական 
ներկանյութ, ներկը ամրացնող նյութ, Թանթրվենի սև, պտուղ, 
ներկված գործվածք, լուծամզվածք 

Ներածություն: Ներածություն: Ներածություն: Ներածություն: Տեքստիլ արդյունաբերությունում, գորգագոր-
ծությունում բնական ներկերի օգտագործումը, բավականին ար-
դիական խնդիր է։ Մինչ անիլինային ներկերի հայտնաբերումը, 
բուսական ծագման ներկերն ունեցել են լայն կիրառում: 

Բնական ծագման ներկանյութ է Հայկական որդան կարմիրը: I 
դարի հռոմեացի բնագետ Պլինիոս Ավագը հավաստում է, որ Հա-
յաստանից համաշխարհային շուկա արտահանվող հիմնական 
ապրանքների ցուցակն սկսվում էր որդան կարմիրով: Նրա մասին 
բազմաթիվ վկայություններ կան նաև հայ պատմիչների երկերում: 
Այն համարվել է աշխարհի ամենագեղեցիկ ներկը, կոչվել «արքա-
յական ծիրանի», որովհետև նրանով էին ներկում արքայական ու 
իշխանական հանդերձները: Հայկական որդան կարմիրով է հիմք 
դրվել «կարմիր թանաքով» ստորագրությանը, որն արքաների ու 
կաթողիկոսների մենաշնորհն էր: Նրանից պատրաստում էին նաև 
հակաբորբոքային և ջերմիջեցնող դեղամիջոցներ [9, 2018]:  

Ներկայումս բուսական ծագման ներկերը դուրս են մղվել գոր-
ծածությունից: Բուսական ներկերը օգտագործվում են անհատ գոր-
գագործների, մետաքսագործների կողմից, գեղեցիկ երանգի, 
դիմացկունության, նաև սննդային արդյունաբերության մեջ՝ իրենց 
անվտանգության շնորհիվ: Լոռու մարզում աճող ներկատու 
բույսերի տեսակային կազմի վերաբերյալ ուսումնասիրություն-
ները քիչ են:  
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Լոռու մարզում աճող Sambuscus nigra L. տեսակի վերաբերյալ 
ուսումնասիրությունները կապվում են բույսի տարածվածության և 
բույսից էկոլոգիապես մաքուր սննդամթերքի ստացման հետ [3, 
224-230; 4, 82-87; 5, 352]: Մենք առաջարկում ենք բնական 
ներկանյութի ստացման նորարարական մոտեցում Sambuscus nigra 

L. տեսակի պտուղներից։ Ներկանյութի ստացումը տնտեսական 
տեսակետից հարմար է, մատչելի, էժան, ծախսատար չէ, իսկ 
արդյունքը հրաշալի է։ Ներկատու բույսերի ուսումնասիրությամբ և 
բնական ներկերի ստացման մեթոդների մշակությամբ մարդիկ 
զբաղվել են հին ժամանակներից [8, 2018; 9, 2019]: Մինչև 19-րդ 
դարի կեսը գործվածքների, կաշվի, մորթու, թղթի, բնափայտի 
ներկման համար հիմնականում օգտագործվել են ներկատու 
բույսերից ստացվող հանքային ծագման ներկեր և օրգանական 
ներկանյութեր: Ըստ Ան. Ա. Ֆեդորովի [5, 349-402; 6, 375-377] 
բուսական աշխարհում հայտնի են ներկատու բույսերի մոտ 2000 
տեսակներ, բայց գործնականորեն կիրառվում է մոտ 130 տեսակը: 
Մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են 
տալիս, որ Sambuscus nigra L. տեսակի բույսերի պտուղներից 
հատուկ տեխնոլոգիական մեխանիզմով կարելի է ստանալ 
բնական ներկանյութ: 

Նյութը և մեթոդը: Նյութը և մեթոդը: Նյութը և մեթոդը: Նյութը և մեթոդը: Մեր հետազոտության հիմնական նպա-
տակն է որոշել տարբեր տեղամասերում աճող Թանթրվենի սև 
բույսերի պտուղներում պարունակվող գունակների՝ որպես ներ-
կանյութ կորզման և ներկման ազդեցության ինտենսիվությունը: 
Բուսական նյութը հավաքվել է երթուղային եղանակով 2019 թվա-
կանի ապրիլ ամսից մինչև սեպտեմբեր: 

Պտուղներից ստացվող հյութից որոշակի բաղադրատոմսով 
կորզման մեթոդով առաջարկում ենք պատրաստել ներկանյութ, 
որով ներկված գործվածքն ունենում է կայուն, հաստատուն գունա-
վորում: Այն չի կորցնում իր թարմությունը հաճախակի լվացման, 
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արևի տակ երկար մնալու դեպքում։ Ներկի զտումը կատարել ենք 
լուծամզվածքի (էքստրակցիայի) միջոցով: Գունակների մզվածքը 
պատրաստել ենք բույսերի ֆիզիոլոգիայում ընդունված մեթոդնե-
րով [1, 50-52]: Ստացված բնական ներկանյութը զուրկ է տոքսիննե-
րից, ունի հակաբակտերիալ հատկություններ, ամենակարևորը՝ 
ապահովում է գունային տարբեր երանգներ՝ կախված բույսի աճե-
լավայրի և տվյալ պահին եղանակային պայմաններից: 

Ներկման տարբեր եղանակներ կիրառելով՝ կարելի է ստանալ 
թելի տարբեր երանգներ:  

Փորձի արդյունքները: Փորձի արդյունքները: Փորձի արդյունքները: Փորձի արդյունքները: Թանթրվենի սև բույսի հատապտուղնե-
րից առանձնացրել ենք 300 գրամ և օդաչոր եղանակով չորացրել 3 
օր: Այնուհետև աղացել ենք պտուղները և ստացել փոշիանման 
նյութ: Փորձի համար փոշին լուծել ենք թորած ջրի մեջ: Ստացել 
ենք ներկանյութ նաև հասած թարմ պտուղներից: Որպես ներկը 
ամրացնող նյութ՝ օգտագործել ենք քացախաթթու (CH3COOH):  

100 գրամ թելի ներկման համար անհրաժեշտ է մոտ 4 լիտր 
ներկող լուծույթ և 3 լիտր ներկը ամրացնող լուծույթ:  

Ըստ գրականության տվյալների՝ ոչ հասուն վիճակում 
Թանթրվենի սև բույսի պտուղները (խակ) ուտելի չեն, նույնիսկ 
թունավոր են: Չհասունացած պտուղներում հայտնաբերված է 
գլյուկոզիդ սամբունիգրին նյութը, որը հիդրոլիզի ժամանակ տրոհ-
վում է, առաջացնելով սինիլաթթու: Հասուն պտուղներում գլյուկո-
զիդ սամբունիգրին նյութը բացակայում է [2, 86-91]: 

ՎՊՀ-ի կենսաբանության ամբիոնի «Կենսաբանաէկոլգիական 
հետազոտությունների» լաբորատորիայում կատարված փորձերի 
արդյունքում բույսի թարմ պտուղներից ստացված ներկանյութի և 
ներկանյութն ամրացնող նյութերի տարբեր համադրությամբ ստա-
ցել ենք տարբեր երանգավորում ունեցող ներկանյութեր (նկ. 1): 
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ՆկարՆկարՆկարՆկար    1. 1. 1. 1. ՎՊՀՎՊՀՎՊՀՎՊՀ    լաբորատորիայումլաբորատորիայումլաբորատորիայումլաբորատորիայում    ստացվածստացվածստացվածստացված    ԹանթրվենիԹանթրվենիԹանթրվենիԹանթրվենի
բույսիբույսիբույսիբույսի    պտուղներիցպտուղներիցպտուղներիցպտուղներից    տարբերտարբերտարբերտարբեր    երանգավորմամբերանգավորմամբերանգավորմամբերանգավորմամբ    ներկանյութերներկանյութերներկանյութերներկանյութեր
 
Աղյուսակ 1-ում ներկայացրել ենք արհեստական

ներկերի համեմատություն 
ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1.1.1.1.    

ԱրհեստականԱրհեստականԱրհեստականԱրհեստական    ևևևև    բնականբնականբնականբնական    ներկերիներկերիներկերիներկերի    համեմատահամեմատահամեմատահամեմատականկանկանկան    բնութագիրըբնութագիրըբնութագիրըբնութագիրը
ԱրհեստականԱրհեստականԱրհեստականԱրհեստական    ԲնականԲնականԲնականԲնական

₋ էկոլոգիապես մաքուր չէ 
₋ չունի հակաբակտերիալ 
հատկություն 
₋ ունի գունային բազմազան 
երանգներ 
₋ կայուն չէ 
₋ կարող է գունաթափվել 
₋ կարող է խախտել գործվածքի 
ջրա-, օդաթափանցելիությունը 
₋ գունային էֆեկտներն ավելի 
կարճ ժամանակ է պահպանում 
₋ ստացվում է արհեստական 
եղանակով 

₋ էկոլոգիապես մաքուր է
₋ ունի հակաբակտերիալ հատկություն
 
₋ ունի գունային բազմազան երանգներ
 
₋ կայուն է, դիմացկուն 
₋ չի գունաթափվում 
₋ չի խախտում գործվածքի ջրա
օդաթափանցելիությունը
₋ երկար ժամանակ կարող է 
պահպանել իր գունային էֆեկտները
₋ ստացվում է տեղական բնական 
հումքից 

 
ԹանթրվենիԹանթրվենիԹանթրվենիԹանթրվենի    սևսևսևսև    տեսակիտեսակիտեսակիտեսակի    

ներկանյութերներկանյութերներկանյութերներկանյութեր, 2019, 2019, 2019, 2019թթթթ.... 

արհեստական և բնական 

բնութագիրըբնութագիրըբնութագիրըբնութագիրը    
ԲնականԲնականԲնականԲնական    

էկոլոգիապես մաքուր է 
ունի հակաբակտերիալ հատկություն 

ունի գունային բազմազան երանգներ 

չի խախտում գործվածքի ջրա- և 
օդաթափանցելիությունը 
երկար ժամանակ կարող է 

պահպանել իր գունային էֆեկտները 
ում է տեղական բնական 
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Բնական ներկանյութերի ստացումն արդիական խնդիր է, ինչը 
հնարավորություն է տալիս խուսափել տարբեր բնույթի ալերգիա-
ներից, որոնք կարող են առաջանալ, եթե հագուստի գործվածքը 
ներկված է արհեսական և շուտ քայքայվող ներկերով: Շատ 
հաճախ արհեստական ներկերով ներկված գործվածքները գունա-
զրկվում են, հագուստը ժամանակից շուտ կորցնում է իր գեղագի-
տական տեսքը: Բնական ներկերով ներկված հագուստը գրեթե չի 
կորցնում իր գույնը, պահպանում է իր գեղագիտական տեսքը: Ինչ 
խոսք հագուստը հաճախակի «դեն նետելու» խնդիր քիչ է առաջա-
նում, ինչը թույլ է տալիս ֆինանսական միջոցներ խնայել այլ հա-
ճույքներից օգտվելու համար: 

Մեր կողմից առաջարկվող բնական ներկանյութը մյուսների 
համեմատությամբ ունի առավելություններ, նախ՝ ստացվում է տե-
ղական հումքից, շուկայում ավելի էժան կվաճառվի, կարելի է 
ապահովել տարբեր գույներ, երանգներ, որի արդյունքում գործ-
վածքը կարող է շուկայի ավելի բազմազան պահանջներ բավարա-
րել: Ըստ մեր կողմից կատարված վերջին ուսումնասիրություն-
ների՝ առաջարկվող բնական ներկանյութը նաև ունի հակաման-
րէային հատկություններ: 
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Получение натуральных красителей Получение натуральных красителей Получение натуральных красителей Получение натуральных красителей изизизиз    
растительного растительного растительного растительного сырьясырьясырьясырья    

Варданян ЗаруиВарданян ЗаруиВарданян ЗаруиВарданян Заруи    
Байрамян ЛилБайрамян ЛилБайрамян ЛилБайрамян Лилиииияяяя    
Залинян СергейЗалинян СергейЗалинян СергейЗалинян Сергей    
Мхитарян АсМхитарян АсМхитарян АсМхитарян Асмикмикмикмик    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
КлючевыеКлючевыеКлючевыеКлючевые    словасловасловаслова: искусственный краситель, натуральный краситель, 

краситель-застежка, Бузина черная, плод, окрашенная ткань, экстракт 
Использование натуральных красителей в текстильной промыш-

ленности, ковроткачестве является актуальной задачей. До открытия 
анилиновых красителей, красители растительного происхождения имели 
широкое применение.  

Растительные краски применяются частными ковроделами, шел-
копрядами из-за красивых расцветок, устойчивости, в пищевой промыш-
ленности - благодаря их безопасности.  

Мы предлагаем новаторский подход в получении натуральных кра-
сителей из плодов вида Sambuscus nigra L. Получение красителей удобно, 
доступно, дешево, незатратно с экономической точки зрения, а результат 
отличный. С давних времен люди занимались исследованиием красильных 
растений и разработкой методов получения натуральных красок. 

Целью работы было исследование распространенного в Лорийском 
регионе красильного вида Sambucus nigra L. семейства Adoxaceae, опреде-
ление особенностей окрашивания, полученного из плодов красителем. 

Проведенные нами исследования показали, что из плодов растения 
вида Sambuscus nigra L. по особому технологическому механизму можно 
получить натуральный краситель.  

Предлагаем краситель, полученный из плодов бузины методом 
извлечения, окрашиванная которым ткань имеет устойчивую, четко 
выраженную окраску. Она не теряет свою свежесть при частой стирке, 
длительном пребывании на солнце. 
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Obtaining Natural Dye from Vegetable Raw MObtaining Natural Dye from Vegetable Raw MObtaining Natural Dye from Vegetable Raw MObtaining Natural Dye from Vegetable Raw Materialsaterialsaterialsaterials    
Vardanyan ZaruhiVardanyan ZaruhiVardanyan ZaruhiVardanyan Zaruhi    
Bayramyan LiliaBayramyan LiliaBayramyan LiliaBayramyan Lilia    
Zalinyan SergeyZalinyan SergeyZalinyan SergeyZalinyan Sergey    

Mkhitaryan HasmikMkhitaryan HasmikMkhitaryan HasmikMkhitaryan Hasmik    
SummarySummarySummarySummary    

KeyKeyKeyKey    wordswordswordswords: artificial dye, natural dye, dye-fastener, Tantrvene black, fruit, 
dyed fabric, extract 

The use of natural dyes in the textile industry, carpet making, is quite a 
topical issue. Prior to the discovery of aniline dyes, vegetable dyes were widely 
used. Vegetable dyes are used by individual carpet-makers, silk-makers, for 
their beautiful color, durability, as well as for the food industry, for their safety. 
We offer an innovative approach to natural dyeing from Sambuscus nigra L. 
fruits. Getting paint is economically convenient, affordable, inexpensive, and 
the result is great. People have been involved in the study of dyeing plants and 
methods of obtaining natural dyes since ancient times. The aim of this study 
was to study the dyeing species of Sambucus nigra L. belonging to the 
Adoxaceae family in Lori Region, to determine the specificity of dyeing from 
fruits. Our studies indicate that natural dyes can be obtained from the fruits of 
Sambuscus nigra L. plants with a special technological mechanism. We 
recommend using a recipe extracted from fruit juice with a certain recipe to 
make the dyed fabric have a solid, solid color. It does not lose its freshness in 
case of frequent washing and long staying in the sun. 

 

 

 

 

 

 

 

ՆերկաՆերկաՆերկաՆերկայացվել էյացվել էյացվել էյացվել է    09.10.2019 09.10.2019 09.10.2019 09.10.2019 թ.թ.թ.թ.    
ՏՏՏՏպապապապագրգրգրգրությանությանությանության    է երաշխավորելէ երաշխավորելէ երաշխավորելէ երաշխավորել    գ. գ. դ., պրոֆեսորգ. գ. դ., պրոֆեսորգ. գ. դ., պրոֆեսորգ. գ. դ., պրոֆեսոր    

ՌՌՌՌ. . . . ՀՀՀՀ. . . . ԵդոյԵդոյԵդոյԵդոյանըանըանըանը    
Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    12.11.2019 12.11.2019 12.11.2019 12.11.2019 թ.թ.թ.թ.    
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Կոլորադյան բզեզԿոլորադյան բզեզԿոլորադյան բզեզԿոլորադյան բզեզի զարգացման և բազմացմանի զարգացման և բազմացմանի զարգացման և բազմացմանի զարգացման և բազմացման    
առանձնահատկությունները Լոռու մարզում առանձնահատկությունները Լոռու մարզում առանձնահատկությունները Լոռու մարզում առանձնահատկությունները Լոռու մարզում     

    Գրիգորյան Հասմիկ Գրիգորյան Հասմիկ Գրիգորյան Հասմիկ Գրիգորյան Հասմիկ     
    Աղաջանյան ՏաթևիկԱղաջանյան ՏաթևիկԱղաջանյան ՏաթևիկԱղաջանյան Տաթևիկ    

        
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. կարտոֆիլ,    վնասատու, թրթուրներ, վա-

րակվածության աստիճան, վնասակարություն, տարածվածու-
թյուն, ֆենոլոգիական դիտումներ, կարտոֆիլի սորտեր 

Կոլորադյան բզեզը լայնորեն տարածված է աշխարհի տարբեր 
երկրներում և համարվում է կարտոֆիլի վտանգավոր վնասատու-
ներից մեկը: Այս վնասատուն ստացել է կոլորադյան բզեզ անունը, 
քանի որ առաջին անգամ որպես կարտոֆիլի լուրջ վնասատու 
գրանցվել է ԱՄՆ Կոլորադո նահանգում 1859 թ. [5, 156; 7, 10]: 

20-րդ դարի սկզբներին վնասատուն հաստատվեց եվրոպա-
կան մայրցամաքում: Ենթադրում են, որ նրա առաջին օջախը 
հայտնվել է Ֆրանսիայի Բորդո քաղաքի նավահանգստում 1916-
1918 թթ., ուր բերվել է պատահաբար ամերիկյան նավերով: 1935թ. 
կոլորադյան բզեզը թափանցեց Իսպանիա, Բելգիա, 1936թ. Հոլան-
դիա, Գերմանիա [5, 157]: Կոլորադյան բզեզի առաջին օջախները 
նախկին ԽՍՀՄ-ի տարածքում հայտանբերվել են Լվովի մարզում 
1949թ. [3, 6]: Հայաստանում առաջին անգամ վնասատուն արձա-
նագրվել է 1976թ. Տավուշի շրջանի կարտոֆիլի ցանքերում: Այժմ 
վնասատուն հանդիպում է հանրապետության գյուղատնտեսական 
բոլոր գոտիներում [4]: 

Ըստ գրականության տվյալների՝ կոլորադյան բզեզի թրթուր-
ները կարող են սնվել 24 տեսակի մորմազգիների բույսերով: Վնա-
սատուի լրիվ զարգացումը, բացի կարտոֆիլից, տեղի է ունենում 
նաև սմբուկի, լոլիկի, սովորական հազարի վրա [4]: Սակայն, այդ 
մշակաբույսերի վրա բզեզների պտղաբերությունն ու թրթուրների 
կենդանի մնալու հավանականությունը մեծ չէ: Երբ կոլորադյան 
բզեզն անցնում է կարտոֆիլով սնվելուն, նկատելիորեն մեծանում է 



– 45 – 

նրա բազմանալու պոտենցիալը, բարձրանում է էկոլոգիական 
ճկունությունը, որն իր հերթին նպաստում է և՛ արեալի լայնացմա-
նը, և՛ նոր տարածքներում վնասատուի հաստատմանը [4]: 

Կոլորադյան բզեզի պտղաբերությունը մեծ է: Մեկ էգը միջին 
հաշվով կարող է վեգետացիայի ընթացքում դնել 600-800 ձու, առան-
ձին դեպքերում՝ 1000-2000 [6, 38-39] և նույնիսկ՝ 3382 ձու [2, 66-73]:  

 Հայաստանում կոլորադյան բզեզի ուսումնասիրություններ 
կատարվել են Արարատյան հարթավայրի նախալեռնային և կենտ-
րոնական գոտիներում և ԼՂՀ-ում [4; 1, 5-28]: Ըստ գրականության 
տվյալների՝ ԼՂՀ-ի տարածքում կոլորադյան բզեզը ի հայտ է եկել 
1960-ական թվականների երկրորդ կեսից [1, 5-28]: 

Լոռու մարզում հատուկ ուսումնասիրություններ կոլորադյան 
բզեզի վերաբերյալ չեն կատարվել: Այս հարցին է նվիրված մեր աշ-
խատանքը: 

Աշխատանքի նպատակն է բացահայտել Լոռու մարզում կո-
լորադյան բզեզի առկայությունը, պարզել նրա տարածվածության 
աստիճանը, կարտոֆիլի տարբեր սորտերի դիմացկունությունը 
այս վնասատուի նկատմամբ, ուսումնասիրել կոլորադյան բզեզի 
կենսաբանական առանձնահատկությունները՝ կատարելով ֆե-
նոլոգիական դիտումներ:  

Հետազոտական աշխատանքները կատարվել են 2017-2019 թթ. 
ապրիլ ամսից Լոռու մարզի Թումանյանի շրջանի Օձուն, Այգեհատ 
և Արդվի գյուղերում, որոնք գտնվում են ծովի մակերևույթից 1125-
1450 մ բարձրության վրա: Գարնանը նշված գյուղերում կատարվել 
է կարտոֆիլի ցանքս, և ամբողջ վեգետացիայի ընթացքում ուսում-
նասիրվել է կարտոֆիլի վնասվածությունը կոլորադյան բզեզով, 
կատարվել են ֆենոլոգիական դիտումներ: Նշենք, որ բոլոր գյու-
ղերում յուրաքանչյուր ընտանիքին սովորաբար հատկացվում է 
5500 մ2 տարածք: Մեր հետազոտությունների համար ընտրված 
տարածքները օգտագործվում էին հիմնականում կարտոֆիլի 
աճեցման համար:  
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 Աշխատանքներն իրականացրել ենք երթուղային հե
տություններով և մշտական դիտարկումներով: Ուսում
թյունները կատարվել են ինչպես դաշտերի տարածքում, այնպես էլ 
պատրաստած փորձադաշտերում: Որպես փորձադաշտ ընդ
նուր հողատարածքից ընտրել ենք 1 մ2 տարածք, որի ան
րում տեղադրել ենք փայտյա սյուներ, այնուհետև դրանք փաթաթել 
ենք 1 մետր բարձություն ունեցող թափանցիկ ցելոֆանե թա
թով և նրա եզրերը ծանր քարերով ամրացրել ենք 
գյուղում պատրաստել ենք երեք փորձադաշտ, որոնք գտնվում էին 
միմյանցից 50 մետր հեռավորության վրա, իսկ Այգեհատ գյուղում՝ 
մեկ փորձադաշտ (նկ. 1, 2): Թրթուրները պահվել են նաև լա
տոր պայմաններում:  

 
Նկար 1. Գյուղ ՕձունՆկար 1. Գյուղ ՕձունՆկար 1. Գյուղ ՕձունՆկար 1. Գյուղ Օձուն Նկար 2. Գյուղ ԱյգեհաՆկար 2. Գյուղ ԱյգեհաՆկար 2. Գյուղ ԱյգեհաՆկար 2. Գյուղ Այգեհա

 
Ֆենոլոգիական ուսումնասիրություններն ուղղված են եղել 

պարզելու՝ թրթուրների ի հայտ գալը դաշտերում, նրանց հարսնյա
կավորման սկիզբը, հասուն բզեզների հայտնվելու և նրանց ձմեռ
ման անցնելու ժամկետները:  

Կոլորադյան բզեզի նկատմամբ կարտոֆիլի առավել դի
կուն սորտեր պարզելու նպատակով կատարվել է հետևյալ փորձը: 
Արկղի հատակին լցրել ենք կարտոֆիլի տարբեր սորտերի տերև
ներ, և նրանց վրա տեղադրել ենք կոլորադյան բզեզներ ու նրանց 

Աշխատանքներն իրականացրել ենք երթուղային հետազո-
թյուններով և մշտական դիտարկումներով: Ուսումնասիրու-
ները կատարվել են ինչպես դաշտերի տարածքում, այնպես էլ 

ած փորձադաշտերում: Որպես փորձադաշտ ընդհա-
տարածք, որի անկյուննե-

րում տեղադրել ենք փայտյա սյուներ, այնուհետև դրանք փաթաթել 
ենք 1 մետր բարձություն ունեցող թափանցիկ ցելոֆանե թաղան-

 հողին: Օձուն 
ղում պատրաստել ենք երեք փորձադաշտ, որոնք գտնվում էին 
յանցից 50 մետր հեռավորության վրա, իսկ Այգեհատ գյուղում՝ 

Թրթուրները պահվել են նաև լաբորա-

 
Նկար 2. Գյուղ ԱյգեհաՆկար 2. Գյուղ ԱյգեհաՆկար 2. Գյուղ ԱյգեհաՆկար 2. Գյուղ Այգեհատտտտ 

Ֆենոլոգիական ուսումնասիրություններն ուղղված են եղել 
զելու՝ թրթուրների ի հայտ գալը դաշտերում, նրանց հարսնյա-

վորման սկիզբը, հասուն բզեզների հայտնվելու և նրանց ձմեռ-

Կոլորադյան բզեզի նկատմամբ կարտոֆիլի առավել դիմաց-
րտեր պարզելու նպատակով կատարվել է հետևյալ փորձը: 

Արկղի հատակին լցրել ենք կարտոֆիլի տարբեր սորտերի տերև-
ներ, և նրանց վրա տեղադրել ենք կոլորադյան բզեզներ ու նրանց 
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թրթուրները և ծածկել ենք խիտ ցանցով: 2 օրից ստուգել ենք 
տերևները և պարզել, թե որ սորտի բույսեր են նախընտրում այս 
միջատները:  

   
Կատարված աշխատանքների արդյունքները:  
Մեր հետազոտությունների ընթացքում պարզվել է, որ Թու-

մանյանի շրջանի Օձուն, Այգեհատ և Արդվի գյուղերում ձմեռած 
բզեզների առաջին ձվադրությունը կատարվել է համապատասխա-
նաբար ապրիլի 20-ին, 25-ին և 29-ին, երբ օդի միջին ջերմաստիճա-
նը կազմել է 12-140C: Էգերը ձվերը դնում են կարտոֆիլի տերևների 
ստորին մակերեսին:  

Ձմեռած էգերը մեկ օրվա ընթացքում ձվադրում են 1-2 անգամ: 
Ձվերի առավելագույն քանակը մեկ ձվադրման ժամանակ ըստ մեր 
հետազոտությունների անցել է 80-ից: Հիմնականում ձվակույտե-
րում առկա էր 25-35 ձու: Ձվակույտեր ենք հայտնաբերել նույնիսկ 
այն բույսերի վրա, որոնք թրթուրների համար կերաբույսեր չէին, 
օրինակ՝ լոբազգիների տերևների, արևածաղկի և որոշ հացահա-
տիկային բույսերի վրա, որոնք գտվում էին ուսումնասիրվող տա-
րածքների հարակից հողատարածքներում:  

Ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ Լոռու մարզի 
հետազոտված տարածքներում կոլորադյան բզեզը հիմնականում 
տալիս է երկու սերունդ: Ձվադրումից 5-6 օր հետո դուրս են գալիս 
առաջին հասակի թրթուրները: Թրթուրները մաշկափոխվում են 3 
անգամ: Յուրաքանչյուր մաշկափոխություն տևում է 5-6 օր: 
Ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ 4-րդ հասակի թրթուրները 
մտնում են հողի մեջ, այնուհետև 6-7 օր հետո սկսվում է հարսնյա-
կավորումը, և շուրջ 7 օր հետո նրանք դառնում են առաջին սերնդի 
բզեզներ: Այդ բզեզները բարձրանում են կարտոֆիլի տերևների 
վրա, բեղմնավորվում և շարունակում են իրենց կենսացիկլը նույն 
կարգով: 
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Կոլորադյան բզեզի առաջին սերնդի թրթուրների քանակի դի
նամիկան ցույց է տրված գրաֆիկորեն (նկ. 3):  

 

Նկար 3. Կոլորադյան բզեզի առՆկար 3. Կոլորադյան բզեզի առՆկար 3. Կոլորադյան բզեզի առՆկար 3. Կոլորադյան բզեզի առաջին սերնդի աջին սերնդի աջին սերնդի աջին սերնդի 
թրթուրների քանակի դինամիկանթրթուրների քանակի դինամիկանթրթուրների քանակի դինամիկանթրթուրների քանակի դինամիկան    

    
Ըստ նկար 3-ում բերված գրաֆիկների՝ վնասատուի առաջին 

սերնդի թրթուրները կարտոֆիլի դաշտերում ծովի մակերևույթից 
1125 մ բարձրության վրա (գյուղ Օձուն) երևան են գալիս ապրիլի 
վերջին, ծովի մակերևույթից 1150 մ բարձրությունու
հատ)՝ մայիսի առաջին տասնօրյակում, իսկ 1450 մ բարձ
նում (գյուղ Արդվի)`մայիսի երրորդ տասնօրյակում, ինչը կարելի է 
բացատրել ջերմաստիճանային պայմաններով:  

Երկրորդ սերնդի թրթուրների հայտնվելը կարտոֆիլի դաշ
րում, կախված այդ դաշտերի բարձրությունից, ցույց է տրված գրա
ֆիկորեն նկար 4-ում: 

Ինչպես երևում է բերված գրաֆիկներից (նկ. 4
սերնդի թրթուրները կարտոֆիլի դաշտերում երևան են գալիս ծովի 

Կոլորադյան բզեզի առաջին սերնդի թրթուրների քանակի դի-

 

    
աջին սերնդի աջին սերնդի աջին սերնդի աջին սերնդի     

վնասատուի առաջին 
սերնդի թրթուրները կարտոֆիլի դաշտերում ծովի մակերևույթից 

մ բարձրության վրա (գյուղ Օձուն) երևան են գալիս ապրիլի 
ջին, ծովի մակերևույթից 1150 մ բարձրությունում (գյուղ Այգե-

հատ)՝ մայիսի առաջին տասնօրյակում, իսկ 1450 մ բարձրությու-
նում (գյուղ Արդվի)`մայիսի երրորդ տասնօրյակում, ինչը կարելի է 

Երկրորդ սերնդի թրթուրների հայտնվելը կարտոֆիլի դաշտե-
ձրությունից, ցույց է տրված գրա-

. 4), երկրորդ 
սերնդի թրթուրները կարտոֆիլի դաշտերում երևան են գալիս ծովի 
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մակերևույթից 1125 մ բարձրության վրա մայիսի վերջին (գյուղ 
Օձուն), 1150 մ բարձրության վրա (գյուղ Այգեհատ)՝ հունիսի երկ
րորդ տասնօրյակում, իսկ 1450 մ բարձրության վրա (գյուղ Արդվի)` 
հունիսի վերջում: 

 

    
Նկար Նկար Նկար Նկար 4444. . . . Կոլորադյան բզեզի Կոլորադյան բզեզի Կոլորադյան բզեզի Կոլորադյան բզեզի երկրորդ երկրորդ երկրորդ երկրորդ սերնդիսերնդիսերնդիսերնդի

թրթուրների քանակի դինամիկանթրթուրների քանակի դինամիկանթրթուրների քանակի դինամիկանթրթուրների քանակի դինամիկան    
 
Առաջին և երկրորդ սերունդների էգ բզեզների ձվադրման 

դինամիկան ներկայացված է նկար 5-ում: 
 

կերևույթից 1125 մ բարձրության վրա մայիսի վերջին (գյուղ 
ղ Այգեհատ)՝ հունիսի երկ-

մ բարձրության վրա (գյուղ Արդվի)` 

 

    

սերնդիսերնդիսերնդիսերնդի    

Առաջին և երկրորդ սերունդների էգ բզեզների ձվադրման 
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Նկար Նկար Նկար Նկար 5555. . . . Կոլորադյան բզեզի առաջին և երկրորդ սերունդներիԿոլորադյան բզեզի առաջին և երկրորդ սերունդներիԿոլորադյան բզեզի առաջին և երկրորդ սերունդներիԿոլորադյան բզեզի առաջին և երկրորդ սերունդների
էգ բզեզների ձվադրման դինամիկանէգ բզեզների ձվադրման դինամիկանէգ բզեզների ձվադրման դինամիկանէգ բզեզների ձվադրման դինամիկան    

    
Առաջին սերնդի ամառային էգերը առավելագույն քա

թյամբ ձվեր են դրել մայիսի սկզբին, իսկ երկրորդ սերնդի բզեզ
րը՝ հունիսի առաջին տասնօրյակում: Առաջին և երկրորդ սերնդի 
բզեզների ձվադրումը նվազել է հուլիսի առաջին տասնօրյակից և 
ավարտվել օգոստոսի վերջին: Կոլորադյան բզեզների ձմեռ
անցումը նկատվել է հոկտեմբերի սկզբներին: Օձուն և Այ
գյուղերում ձմեռման անցնելու հիմնական պատճառը սննդի տևա
կան պակասն էր, իսկ Արդվի գյուղում՝ բզեզների համար ցածր ջեր
մաստիճանային պայմանները: Այս գործընթացը կատարվում էր 7
10 օրվա ընթացքում, որի ժամանակ բզեզները թափառում էին 
տարբեր բույսերի (մոլախոտերի) տերևների միջև և հողի մա
կերևույթին: 

Մեր դիտարկումները ցույց են տվել, որ հասուն կոլորադյան 
բզեզները իջնում են հողի մեջ մինչև 50-60 սմ: Օձունի շրջա
կոլորադյան բզեզի հիմնական մասը տեղակայված էր 21
խորության վրա, Այգեհատում՝ 31-40 սմ-ի վրա, իսկ Արդվիի շրջա
նում՝ 41-50 սմ-ի վրա: Հողի 50-60 սմ խորություններում հան

 

    
Կոլորադյան բզեզի առաջին և երկրորդ սերունդներիԿոլորադյան բզեզի առաջին և երկրորդ սերունդներիԿոլորադյան բզեզի առաջին և երկրորդ սերունդներիԿոլորադյան բզեզի առաջին և երկրորդ սերունդների    

Առաջին սերնդի ամառային էգերը առավելագույն քանակու-
թյամբ ձվեր են դրել մայիսի սկզբին, իսկ երկրորդ սերնդի բզեզնե-

րկրորդ սերնդի 
ների ձվադրումը նվազել է հուլիսի առաջին տասնօրյակից և 

Կոլորադյան բզեզների ձմեռման 
անցումը նկատվել է հոկտեմբերի սկզբներին: Օձուն և Այգեհատ 
գյուղերում ձմեռման անցնելու հիմնական պատճառը սննդի տևա-

իսկ Արդվի գյուղում՝ բզեզների համար ցածր ջեր-
մաստիճանային պայմանները: Այս գործընթացը կատարվում էր 7-

օրվա ընթացքում, որի ժամանակ բզեզները թափառում էին 
բեր բույսերի (մոլախոտերի) տերևների միջև և հողի մա-

սուն կոլորադյան 
Օձունի շրջանում 

կոլորադյան բզեզի հիմնական մասը տեղակայված էր 21-30 սմ 
ի վրա, իսկ Արդվիի շրջա-

սմ խորություններում հանդի-
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պում էին բզեզների քիչ քանակություն: Աղյուսակ 1-ում ցույց է 
տրված ձմեռող բզեզների ապրելունակությունը և տարածվածու-
թյունը տարբեր խորության հողի շերտերում: 

 
    Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1    
Ձմեռող բզեզների ապրելունակությունը և տարածվածությունըՁմեռող բզեզների ապրելունակությունը և տարածվածությունըՁմեռող բզեզների ապրելունակությունը և տարածվածությունըՁմեռող բզեզների ապրելունակությունը և տարածվածությունը    

հողի շերտերում (Լոռու մարզի որոշ գյուհողի շերտերում (Լոռու մարզի որոշ գյուհողի շերտերում (Լոռու մարզի որոշ գյուհողի շերտերում (Լոռու մարզի որոշ գյուղերում)ղերում)ղերում)ղերում)    

գյ
ու
ղ

գյ
ու
ղ

գյ
ու
ղ

գյ
ու
ղ     

Հողի շերտի Հողի շերտի Հողի շերտի Հողի շերտի 
խորությունը (սմ)խորությունը (սմ)խորությունը (սմ)խորությունը (սմ)    

Բզեզների քանակը Բզեզների քանակը Բզեզների քանակը Բզեզների քանակը 
հողի շերտերում հողի շերտերում հողի շերտերում հողի շերտերում 

((((հատ.)հատ.)հատ.)հատ.)    
ԱյդԱյդԱյդԱյդ    թվումթվումթվումթվում    

        կենդանիկենդանիկենդանիկենդանի    մահացածմահացածմահացածմահացած    

Օ
ձո

ւն
Օ
ձո

ւն
Օ
ձո

ւն
Օ
ձո

ւն
    

2-10 3 1 2 
21-30 49 42 8 
31-40 20 17 3 
41-50 4 1 3 
51-60 2 2 2 

Ա
յգ
եհ

ա
տ

Ա
յգ
եհ

ա
տ

Ա
յգ
եհ

ա
տ

Ա
յգ
եհ

ա
տ
    

2-10 2 0 2 

21-30 13 6 7 

31-40 39 32 7 

41-50 25 15 10 

51-60 3 1 2 

Ա
րդ

վի
Ա
րդ

վի
Ա
րդ

վի
Ա
րդ

վի
    

2-10 0 0 0 
21-30 8 4 4 
31-40 12 6 6 
41-50 19 12 7 
51-60 5 2 3 

     
Կոլորադյան բզեզի նկատմամբ կարտոֆիլի առավել դիմաց-

կուն սորտեր պարզելու նպատակով կատարված փորձերը ցույց 
տվեցին, որ կարտոֆիլի վնասատուի կողմից ավելի շատ է վնաս-
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վում մաժեստիկ սորտը: Այս սորտի վարակվածությունը կազմել է 
շուրջ 60 %, իսկ բերքը` ընդամենը 39.6 ց/հա: Վաղահաս վար
գույն և մանուշակագույն սորտերը համեմատաբար քիչ են վնաս
վել: Դրանցից ստացվել է համապատասխանաբար 42.4 ց/հա և 
48.15 ց/հա բերք (նկ. 6): 

Այսպիսով, կարելի է ասել, որ ամենադիմացկուն կարտոֆիլի 
սորտը կոլորադյան բզեզի նկատմամբ մանուշակագույնն է: 

 

Նկար 6. Կարտոֆիլի տարբեր սորտերից ստացված բերքի քանակը (ց/հա)Նկար 6. Կարտոֆիլի տարբեր սորտերից ստացված բերքի քանակը (ց/հա)Նկար 6. Կարտոֆիլի տարբեր սորտերից ստացված բերքի քանակը (ց/հա)Նկար 6. Կարտոֆիլի տարբեր սորտերից ստացված բերքի քանակը (ց/հա)
 
Կոլորադյան բզեզի թրթուրների վնասակարությունը կար

ֆիլի մշակաբույսի վրա ցույց է տրված աղյուսակ 2-ում:
        
    

    

վում մաժեստիկ սորտը: Այս սորտի վարակվածությունը կազմել է 
շուրջ 60 %, իսկ բերքը` ընդամենը 39.6 ց/հա: Վաղահաս վարդա-
գույն և մանուշակագույն սորտերը համեմատաբար քիչ են վնաս-
վել: Դրանցից ստացվել է համապատասխանաբար 42.4 ց/հա և 

կարելի է ասել, որ ամենադիմացկուն կարտոֆիլի 
տը կոլորադյան բզեզի նկատմամբ մանուշակագույնն է:  

 
Նկար 6. Կարտոֆիլի տարբեր սորտերից ստացված բերքի քանակը (ց/հա)Նկար 6. Կարտոֆիլի տարբեր սորտերից ստացված բերքի քանակը (ց/հա)Նկար 6. Կարտոֆիլի տարբեր սորտերից ստացված բերքի քանակը (ց/հա)Նկար 6. Կարտոֆիլի տարբեր սորտերից ստացված բերքի քանակը (ց/հա)    

Կոլորադյան բզեզի թրթուրների վնասակարությունը կարտո-
ում:  
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Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2    
Կոլորադյան բզեզի թրթուրների վնասակարությունըԿոլորադյան բզեզի թրթուրների վնասակարությունըԿոլորադյան բզեզի թրթուրների վնասակարությունըԿոլորադյան բզեզի թրթուրների վնասակարությունը    
Այգեհատ գյուղում ( կարտոֆիլի մաժեստիկ սորտ)Այգեհատ գյուղում ( կարտոֆիլի մաժեստիկ սորտ)Այգեհատ գյուղում ( կարտոֆիլի մաժեստիկ սորտ)Այգեհատ գյուղում ( կարտոֆիլի մաժեստիկ սորտ)    

Թրթուրների թիվը Թրթուրների թիվը Թրթուրների թիվը Թրթուրների թիվը 
մեկ բույսի վրա մեկ բույսի վրա մեկ բույսի վրա մեկ բույսի վրա 

((((հատ.)հատ.)հատ.)հատ.)    

Մեկ բույսի միջին Մեկ բույսի միջին Մեկ բույսի միջին Մեկ բույսի միջին 
բերքատվությունըբերքատվությունըբերքատվությունըբերքատվությունը    

((((կգ)կգ)կգ)կգ)    

Բերքի իջեցումը առողջԲերքի իջեցումը առողջԲերքի իջեցումը առողջԲերքի իջեցումը առողջ    
բույսի հետ համեմատածբույսի հետ համեմատածբույսի հետ համեմատածբույսի հետ համեմատած    

(%)(%)(%)(%)    

առողջ բույս 1.25 0 

5 0.83 33.5 

10 0.78 37.6 

15 0.63 50.0 

20 0.45 64.0 

30 0.35 72.0 

40 0.22 83.4 

 
Ինչպես երևում է աղյուսակ 2-ից, թրթուրների քանակը մեկ 

բույսի վրա եղել է 5-ից 40-ը: Մեկ բույսի միջին բերքատվությունը 
կազմել է համապատասխանաբար՝ 0.83- 0.22 կգ: Բերքի իջեցումը 
առողջ բույսի հետ համեմատած եղել է 33,5 %-ից մինչև 83.4 %: 
Առողջ բույսի բերքատվությունը կազմել է միջինը 1,25 կգ: 

Այսպիսով, կոլորադյան բզեզը տարածված է Լոռու մարզի 
բոլոր տնտեսություններում և համարվում է կարտոֆիլի լուրջ 
վնասատու: Տարեկան տալիս է երկու սերունդ, և նրա թրթուրների 
քանակն ազդում է կարտոֆիլի բերքատվության վրա: Վնասատուի 
նկատմամբ առավել դիմացկուն է կարտոֆիլի մանուշակագույն 
սորտը: Շատ է վնասվում մաժեստիկ սորտը: 

 
        



– 54 – 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Թերլեմեզյան Հ.Լ., Հակոբյան Ա.Հ., Կոլորադյան բզեզը ԼՂՀ-

ում և պայքարի միջոցները դրա դեմ, Միջազգային գիտաժո-
ղով, Երևան, 2002, էջ 5-28:  

2. Ковальская Т. – Влияние физиологического состояния уходя-
щего на зимовку колорадского жука на течение диапаузы и 
смертность за время зимовки /В сб. Колор. жук и меры борьбы 
с ним/, 1958, с. 66-73. 

3. Санин В.А. – Колорадский жук, М.: Колос, 1976, 112 с. 
4. Терлемезян Г.Л. – Вредная фауна овощных культур Ара-

ратской равнины, биоэкологические особенности главнейших 
видов и интегрированная борьба против них, Автореф. дисс., 
докт. биол. наук, 1996, 42 с. 

5. Удалов М.Б., Беньковская Г.В. – Популяционная генетика ко-
лорадского жука: от генотипа до фенотипа /Вавиловский жур-
нал генетики и селекции, 2011, Том 15, № 1, с. 156-171. 

6. Ушатинская Р.С. – Колорадский картофельный жук, 
Leptinotarsa decemlineata Say. Филогения, морфология, физио-
логия, экология, адаптация, естественные враги, М., Наука, 
1981, 377 с. 

7. Alyokhin A. Colorado potato beetle management on potatoes: 
current challenges and future prospects // Fruit, Vegetable and 
Cereal Sci. and Biotech, 2009, V 3, №1, P. 10-19.  

 
  

  



– 55 – 

Особенности развития и размножения Особенности развития и размножения Особенности развития и размножения Особенности развития и размножения колорадского жукаколорадского жукаколорадского жукаколорадского жука    в в в в 
Лорийской областиЛорийской областиЛорийской областиЛорийской области    

Григорян АсмикГригорян АсмикГригорян АсмикГригорян Асмик    
Агаджанян Татевик Агаджанян Татевик Агаджанян Татевик Агаджанян Татевик     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
    Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова:::: картофель, вредитель, гусеницы, степень 

зараженности, вредоносность, распространенность, фенологические 
наблюдения, сорта картофеля  

Целью работы было: выявление колорадского жука в Лорийской 
области, определение степени его распространения, устойчивости сортов 
картофеля к данному вредителю, изучение биологических особенностей 
колорадского жука путем проведения фенологических наблюдений. 

На основании проведенных работ было выяснено, что колорадский 
жук распространен во всех хозяйствах Туманянского района Лорийской 
области, находящихся на высоте 1125-1450 м над уровнем моря. Здесь 
колорадский жук дает два поколения. Жуки первого поколения выходят из 
зимовок в середине апреля, а жуки второго поколения появляются на 
полях в третьей декаде мая. Летние самки первого поколения наибольшее 
количество яиц откладывали в начале мая, а жуки второго поколения – в 
первой декаде июня. Завершение откладки яиц жуков первого и второго 
поколений происходило примерно в одно и то же время – в конце августа. 

Гусеницы первого поколения на картофельном поле, находящемся на 
высоте 1125 м над уровнем моря (село Одзун) появляются в конце апреля, 
на высоте 1150 м (село Айгеат) – в первой декаде мая, а на высоте 1450 м 
(село Ардви) – в третьей декаде мая. Гусеницы второго поколения появля-
ются соответственно – в конце мая, в первой декаде июня и в конце июня. 
Уход колорадских жуков на зимовку наблюдается в начале октября. Этот 
процесс длится 7-10 дней. Зимуют жуки в земле на глубине до 50-60 см. 

Выяснено, что колорадский жук в большей степени повреждает сорт 
картофеля мажестик, а раннеспелые сорта розовый и фиолетовый повреж-
дались вредителем сравнительно в меньшей степени. 
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The Peculiarities of The Peculiarities of The Peculiarities of The Peculiarities of the the the the Development and Reproduction of Development and Reproduction of Development and Reproduction of Development and Reproduction of     
Colorado Beetle Colorado Beetle Colorado Beetle Colorado Beetle in Lori Regionin Lori Regionin Lori Regionin Lori Region    

Grigoryan HasmikGrigoryan HasmikGrigoryan HasmikGrigoryan Hasmik    
AghajanyaAghajanyaAghajanyaAghajanyan n n n TatevikTatevikTatevikTatevik 

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: potatoes, pests, larvae, degree of infection, malignancy, 

prevalence, phenological observations, potato varieties 
The purpose of the work was to identify the presence of Colorado beetle in 

Lori region, to determine its prevalence, the resilience of different potato 
varieties to this pest, to study the biological characteristics of Colorado beetle 
through phenological observations. 

Based on the work done, we found out that the Colorado beetle is 
widespread in all villages of Toumanyan Region in Lori, situated at an altitude 
of 1125-1450 m above sea level. Here the Colorado beetle gives two 
generations. The first-generation beetles come out of winter in mid-April, and 
the second-generation beetles appear in the fields in the third decade of May. 

Summer females of the first generation lay the largest number of eggs in 
early May, and beetles of the second generation in the first decade of June. The 
laying of the first and second generation beetles was completed almost 
simultaneously at the end of August. Larvae of the first generation appear on 
potato fields at an altitude of 1125 m above sea level (Odzun village) at the end 
of April, at an altitude of 1150 m above sea level (Aygehat village) in the first 
ten days of May and at 1450 m above sea level (Ardvi village) in the third 
decade of May. Second generation larvae are observed in late May, early June 
and late June, respectively. 

The transition of the Colorado beetle to winter was observed in early 
October. This process takes 7-10 days. Beetles hibernate in soil up to 50-60 cm 
deep. 

It turns out that the Colorado potato beetle is the most harmful to the 
majestic variety of potatoes. Early pink and purple varieties were relatively 
little affected by pests. 
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ    

ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКАПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКАПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКАПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА    

PEDAGOGY AND METHODOLOGYPEDAGOGY AND METHODOLOGYPEDAGOGY AND METHODOLOGYPEDAGOGY AND METHODOLOGY    

        



– 58 – 

ՀաշվարկմանՀաշվարկմանՀաշվարկմանՀաշվարկման    հարմար համակարգի ընտրության հարմար համակարգի ընտրության հարմար համակարգի ընտրության հարմար համակարգի ընտրության 
կարևորությունը ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի կարևորությունը ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի կարևորությունը ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի կարևորությունը ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի     

խնդիրներ լուծելիսխնդիրներ լուծելիսխնդիրներ լուծելիսխնդիրներ լուծելիս    
Նիկողոսյան ԳագիկՆիկողոսյան ԳագիկՆիկողոսյան ԳագիկՆիկողոսյան Գագիկ    

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. մեխանիկական շարժում, հաշվարկման 

մարմին, հաշվարկման դիրքային համակարգ, ազատ անկում, 
բաժանելիություն, բազմություն։ 

«Հաշվարկման համակարգ» բառակապակցությունն իր կիրա-
ռությունն ունի թե՛ ֆիզիկայի և թե՛ մաթեմատիկայի դպրոցական 
դասընթացում՝ յուրաքանչյուր բնագավառում ունենալով իր 
ուրույն նշանակությունը։ Դասավանդման տարիների փորձը վկա-
յում է, որ հարմար հաշվարկման համակարգի ընտրությունը կա-
րող է կարևոր և էական հանգամանք հանդիսանալ ֆիզիկայի և 
մաթեմատիկայի տարբեր ոչ տիպային խնդիրների լուծման ժամա-
նակ։ Այս համատեքստում սույն աշխատանքը նվիրված է ֆիզիկա-
յի և մաթեմատիկայի տարբեր խնդիրներում հարմար հաշվարկ-
ման համակարգի ընտրության կարևորության վերհանմանը։ 
Ստորև նախ համառոտակի կմեկնաբանենք «հաշվարկման համա-
կարգ» բառակապակցության էությունը ֆիզիկայում և մաթեմատի-
կայում, որից հետո կդիտարկենք ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի 
դպրոցական դասընթացի տարբեր ոչ տիպային խնդիրներ, որոնց 
լուծման համար կնշենք մեթոդական ցուցումներ ինչպես նաև կա-
ռաջարկենք մոտեցումներ՝ ի ցույց դնելով հարմար հաշվարկման 
համակարգի ընտրության օգտակարությունն ու անմիջական կի-
րառությունը։ 

Ինչպես հայտնի է ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացից, մե-
խանիկական շարժումը դիտարկվում է հաշվարկման ինչ-որ հա-
մակարգում, ընդ որում միևնույն շարժումը տարբեր հաշվարկման 
համակարգերում կարող է տեղի ունենալ տարբեր ձևերով, ասել է 
թե՝ մեխանիկական շարժումը հարաբերական է [3, 40-43]։ Այս է 
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պատճառը, որ հաշվարկման համակարգի ընտրություն
բաղադրիչ մարմինների մեխանիկական շարժմանը վերաբերող 
որոշ խնդիրների լուծման գործընթացում։ Ստորև կդիտարկենք կի
նեմատիկական, ինչպես նաև մեխանիկական փակ համակարգերի 
վերաբերյալ մի քանի ոչ տիպային խնդիրներ, որոնց լուծման ըն
թացքում վեր կհանենք հարմար հաշվարկման համակարգի ընտ
րության ակնառու օգտակարությունը, իսկ առանձին դեպքերում 
նաև անխուսափելի կիրառությունը, երբ ցանկալի կամ ան
ժեշտ է սովորաբար Երկրի հետ կապված հաշվարկ
կարգը փոխարինել այլ հաշվարկման համակարգով։

Խնդիր 1Խնդիր 1Խնդիր 1Խնդիր 1:::: Մարմինն առանց սկզբնական արագության ազատ 
անկում է կատարում A  կետից: Միաժամանակ B  կետից հոր

նի նկատմամբ α  անկյան տակ նե
տում են մյուս մարմինը այնպես, 
որ դրանք բախվում են (նկ. 1): Ցույց 
տալ, որ α  անկյան մե
կախված չէ մարմնի 

կան արագությունից: Որոշել այդ 

անկյունը, եթե / 3H l =

Լուծում: Լուծում: Լուծում: Լուծում: Խնդրի ավան
լուծումը, երբ գնդիկների շար
ները դիտարկվում են Երկրի հետ 
կապված հաշվարկ
կարգում բավականին երկար է և ոչ 
էֆեկտիվ: Այս և նմա

խնդիրները, երբ մարմինները շարժվում են միայն նրանց վրա ազ
դող Երկրի ձգողության ուժերի ազդեցությունների ներքո, շատ 
հարմար է լուծել մարմիններից մեկի հետ կապված հաշվարկման 
համակարգում: Բանն այն է, որ ազատ անկում կատարող մար
միններից ցանկացածը մյուսի հետ կապված հաշվարկման հա
մակարգում կատարում է ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում: 

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    1. 1. 1. 1. A     և և և և B կետերից կետերից կետերից կետերից 
շարժվող մարմինները շարժվող մարմինները շարժվող մարմինները շարժվող մարմինները 

բախվում ենբախվում ենբախվում ենբախվում են    C կետումկետումկետումկետում 

ի ընտրությունն էական է 
նը վերաբերող 

որոշ խնդիրների լուծման գործընթացում։ Ստորև կդիտարկենք կի-
կան փակ համակարգերի 
ներ, որոնց լուծման ըն-
ման համակարգի ընտ-

թյան ակնառու օգտակարությունը, իսկ առանձին դեպքերում 
կալի կամ անհրա-
վարկման համա-

 
Մարմինն առանց սկզբնական արագության ազատ 

կետից հորիզո-
անկյան տակ նե-

տում են մյուս մարմինը այնպես, 
որ դրանք բախվում են (նկ. 1): Ցույց 

անկյան մեծությունը 
նի 

0v  սկզբնա-

նից: Որոշել այդ 

/ 3H l =  [5, 12]:  
Խնդրի ավանդական 

լուծումը, երբ գնդիկների շարժում-
ները դիտարկվում են Երկրի հետ 

վարկման համա-
նին երկար է և ոչ 

տիվ: Այս և նմանատիպ 
ները, երբ մարմինները շարժվում են միայն նրանց վրա ազ-

թյան ուժերի ազդեցությունների ներքո, շատ 
միններից մեկի հետ կապված հաշվարկման 

է, որ ազատ անկում կատարող մար-
միններից ցանկացածը մյուսի հետ կապված հաշվարկման հա-
մակարգում կատարում է ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում: 
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Վերջինս պայմանավորված է ազատ անկման առանձ
թյամբ, այսինքն այն հանգամանքով, որ բոլոր մարմինները տվյալ 
տեղանքում շարժվում են միևնույն g

r  արագացմամբ: Քննարկվող 

խնդրում եթե հաշվարկման համակարգը կապենք 
թողնված մարմնի հետ, ապա B  կետից նետված մարմինը 
նկատմամբ կշարժվի ուղղագիծ և հավասարաչափ՝ 

0 0B Av v v gt gt v− = + − =
r r r r r r

 հարաբերական արագությամբ: Հա

ձայն խնդրի պայմանի՝ մարմինները բախվում են: Քանի որ 
մարմնի հետ կապված համակարգում A -ն դադարի
իսկ B -ն շարժվում է ուղիղ գծով՝ 

0v
r
 արագությամբ, ապա բա

կդիտվի, եթե B -ի շարժման գիծը անցնի A  կետով (նկ. 2):  
Նկար 2-ից պարզ է, որ

H
tgα =

և, իրոք, α  անկյունը կախված 

չէ 
0v -ից: Եթե / 3H l

060α = : 
ՊատՊատՊատՊատ.` 060 ։ 
Խնդիր 2Խնդիր 2Խնդիր 2Խնդիր 2:::: Ունենք 

գությամբ շարժվող միատեսակ 
միջուկների փունջ: Փնջում մի
ջուկները ինքնակամ տրոհվում 
են երկու միանման բեկորների: 

Փնջի ուղղությամբ շարժվող բեկորների արագությունը 
փնջի ուղղությանն ուղղահայաց շարժվող բեկորների արա
թյունը [4, 25]: 

Լուծում: Լուծում: Լուծում: Լուծում: Տրոհման պրոցեսը պարզորոշ պատկերացնելու և 
խնդրի պայմաններում տրված ինֆորմացիան արդյունավետ օգ
տագործելու համար հարմար է անցնել միջուկների զանգվածների 

կենտրոնների հետ կապված C  իներցիալ հաշվարկման հա

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    2222. . . . B մարմնի շարժումը մարմնի շարժումը մարմնի շարժումը մարմնի շարժումը     

A ----ի հետ կապված հաշվարկման ի հետ կապված հաշվարկման ի հետ կապված հաշվարկման ի հետ կապված հաշվարկման 
համակարգումհամակարգումհամակարգումհամակարգում 

նավորված է ազատ անկման առանձնահատկու-
թյամբ, այսինքն այն հանգամանքով, որ բոլոր մարմինները տվյալ 

արագացմամբ: Քննարկվող 

A  կետից բաց 
կետից նետված մարմինը A -ի 

վի ուղղագիծ և հավասարաչափ՝ 
րաբերական արագությամբ: Համա-

ները բախվում են: Քանի որ A  
ն դադարի վիճակում է, 

արագությամբ, ապա բախում 

կետով (նկ. 2):   
ից պարզ է, որ 

,
H

l
α =

 
անկյունը կախված 

/ 3H l = , ապա 

Ունենք v  արա-
թյամբ շարժվող միատեսակ 

ների փունջ: Փնջում մի-
ները ինքնակամ տրոհվում 

են երկու միանման բեկորների: 

րի արագությունը 3v  է: Գտեք 
վող բեկորների արագու-

Տրոհման պրոցեսը պարզորոշ պատկերացնելու և 
խնդրի պայմաններում տրված ինֆորմացիան արդյունավետ օգ-

անցնել միջուկների զանգվածների 

իներցիալ հաշվարկման համա-
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կարգի: Վերջինս Երկրի նկատմամբ v  արագությամբ շարժվող հա-
մակարգ է: Քանի որ համաձայն խնդրի պայմանի փնջի ուղղու-

թյամբ շարժվող բեկորների արագությունը 3v  է, ապա զանգված-
ների կենտրոնի հետ կապված համակարգում դրանց արագությու-

նը կլինի 2v : C  համակարգում բոլոր միջուկներն սկզբում 
գտնվում են դադարի վիճակում, իսկ պայթյունից հետո միատեսակ 
լինելու պատճառով բոլոր բեկորներն էլ ձեռք են բերում միևնույն 

2v v′ =  արագությունը: Այժմ քննարկենք Երկրի նկատմամբ 
ուղղահայաց շարժվող բեկորների 
շարժումը: Համաձայն արագություն-
ների գումարման կանոնի ,u v v′= +

r r r

 
որտեղ u

r
-ն բեկորի արագությունն է 

Երկրի նկատմամբ, v′
r
-ը՝ նույն բեկորի 

արագությունն է C  համակարգում: 
Նկար 3-ից պարզ է, որ 

2 2 3 :u v v v′= − =  
ՊատՊատՊատՊատ.` 3v ։ 
Հարկ է նշել, որ զանգվածների 

կենտրոնի հետ կապված հաշվարկ-
ման համակարգի կիրառումը արդյունավետ է ինչպես առանձին 
խնդիրների, այնպես էլ ընդհանուր բնույթի տեսական հարցերի 
քննարկման ժամանակ: Դա մասամբ պայմանավորված է այն հան-
գամանքով, որ փակ համակարգի դեպքում զանգվածների կենտ-
րոնի հետ կապված հաշվարկման համակարգը նույնպես իներցիալ 
է, և նրանում սովորական ձևով գործում են Նյուտոնի օրենքները: 

Խնդիր 3Խնդիր 3Խնդիր 3Խնդիր 3:::: Մարմինը բաց են թողնում սալաքարից h  բարձրու-
թյան վրա: Սալաքարը շարժվում է ուղղաձիգ վեր u  արագությամբ: 
Որոշեք մարմնի՝ սալաքարին երկու հաջորդական հարվածների 
միջև ժամանակը: Հարվածները բացարձակ առաձգական են [4, 25]: 

ԼուծոԼուծոԼուծոԼուծում: ւմ: ւմ: ւմ: Խնդիրը հեշտ կլինի լուծել, եթե մարմնի շարժումը 

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    3. 3. 3. 3. ԱրագություններիԱրագություններիԱրագություններիԱրագությունների    

գումարգումարգումարգումարմանմանմանման    կանոնըկանոնըկանոնըկանոնը    
լուսաբանողլուսաբանողլուսաբանողլուսաբանող    գծապատկերգծապատկերգծապատկերգծապատկերըըըը    
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դիտարկենք Երկրի նկատմամբ u  արագությամբ հավասարաչափ 
շարժում կատարող սալաքարի հետ կապված իներցիալ հաշվարկ-
ման համակարգում: Այդ դեպքում մենք կունենանք անշարժ սալա-

քարի վրա h  բարձրությունից u  սկզբնական արագությամբ ուղ-
ղաձիգ ներքև նետված մարմին (նկ. 4): Քանի որ համաձայն խնդրի 
պայմանի հարվածները բացարձակ առաձգական են, ապա յուրա-
քանչյուր անգամ ինչ արագությամբ որ մարմինը բախվում է սա-
լաքարին, նույն արագությամբ էլ անդրադառնում է նրանից: 
Արդյունքում սալաքարի նկատմամբ գնդիկը կատարում է չմարող 
տատանումներ՝ ամեն անգամ հասնելով միևնույն առավելագույն 
բարձրության և ցանկացած երկու բախումների միջև եղած ժա-
մանակը նույնն է: Նախ, օգտվելով էներգիայի պահպանման օրեն-
քից, կարելի է որոշել մարմնի արագությունը սալաքարի հետ հար-
վածի պահին՝ 

2 2 :v u gh= +  
Այնուհետ, հաշվի առնելով, 

որ այդ նույն արագությամբ էլ 
մարմինն անդրադառնում է 
սալաքարից մարմնի շարժման 
վերելքի և վայրեջքի գումարա-
յին ժամանակի համար ստա-
նում ենք. 

22 22
:

u ghv

g g

+
τ = =  

Վերջինն էլ հենց հարված-
ները բաժանող որոնելի ժամա-
նակամիջոցն է: 

ՊատՊատՊատՊատ.` 
22 2u gh

g

+
։ 

Հարկ է նշել, որ նմանատիպ խնդիրներում, երբ գործ ունենք 

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    4. 4. 4. 4. ՍՍՍՍալաքարիալաքարիալաքարիալաքարի    նկատմամաբնկատմամաբնկատմամաբնկատմամաբ, , , , 
նրանիցնրանիցնրանիցնրանից    h     բարձրության վրաբարձրության վրաբարձրության վրաբարձրության վրա    u

r

արագությունարագությունարագությունարագություն    ունեցողունեցողունեցողունեցող    մարմինըմարմինըմարմինըմարմինը    
հասնելովհասնելովհասնելովհասնելով    սալաքարինսալաքարինսալաքարինսալաքարին    ձեռքձեռքձեռքձեռք    էէէէ    

բերումբերումբերումբերում    v
r
արագությունարագությունարագությունարագություն 
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շարժվող պատին մարմինների բախման հետ, միշտ հարմար է 
օգտվել պատի հետ կապված հաշվարկման համակարգից: Նման 
խնդիրները կարևոր են, քանի որ դրանց միջոցով հնարավոր է 
դառնում որակապես, իսկ երբեմն էլ քանակապես նկարագրել մո-
լեկուլային ֆիզիկայի և ջերմադինամիկայի որոշ կարևոր օրինա-
չափություններ: Օրինակ, բացատրվում է շարժական մխոցով 
փակված գազի վրա սեղմման կամ ընդարձակման ժամանակ մխո-
ցի կատարած աշխատանքի և մոլեկուլների միջին կինետիկ էներ-
գիաների կամ գազի ներքին էներգիայի կապի կարևոր հարցերը: 

Այժմ քննարկենք մաթեմատիկայում հաշվարկման համակար-
գի փոփոխության արդյունավետության հետ կապված որոշ հար-
ցեր։ Ինչպես գիտենք, մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում 
կիրառվում է թվագրության 10-ական հաշվարկման դիրքային հա-
մակարգը, սակայն ինֆորմատիկայի դպրոցական դասընթացում 
դիտարկվում են նաև թվագրության դիրքային այլ համակարգեր՝ 2-
ական, 3-ական, 8-ական, 16-ական և այլն, ինչպես նաև մեկ դիրքա-
յին համակարգից մյուսին անցման հարցեր [1, 20-27]։ Այս համա-
տեքստում, սույն աշխատանքում փորձել ենք վերհանել նաև 
առանձին դեպքերում մաթեմատիկայի որոշ խնդիրների լուծման 
ժամանակ թվագրության 10-ական հաշվարկման դիրքային համա-
կարգի փոփոխման օգտակարությունն ու արդյունավետությունը։ 
Ստորև կդիտարկենք մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում 
հանդիպող մի քանի ոչ տիպային խնդիրներ, որոնց լուծման ժա-
մանակ կկիրառենք առաջարկվող մոտեցումը։ 

Խնդիր 4Խնդիր 4Խնդիր 4Խնդիր 4։ Ապացուցել, որ կամայական բնական n -ի դեպքում 

( )8 1n − -ը բաժանվում է 7 -ի [2, 92]։ 

ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում։ Մինչ լուծմանն անցնելը նշենք, որ այս խնդիրը [1] 
դասագրքում դիտարկվում է «Մաթեմատիկական ինդուկցիայի 
մեթոդը» պարագրաֆի խնդիրների բաժնում, և ենթադրվում է, որ 
պնդումը պետք է ապացուցել լրիվ մաթեմատիկական ինդուկցիա-
յի մեթոդով, սակայն մենք ստորև կվարվենք այլ կերպ։ Կատարենք 
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հաշվարկման համակարգի փոփոխություն՝ անցում կատարելով 
թվագրության 8-ական դիրքային համակարգի։ Ունենք՝ 

10 87 7 ;=  

( ) ( )
10  8

8 1 77 7n

n
− = K

Ñ³ï
: Հեշտ է նկատել, որ ( ) ( ) 8

  88

77 7 11 1 7
nn

= ⋅K K
Ñ³ïÑ³ï

, 

հետևաբար ակնհայտ է, որ կամայական բնական n -ի դեպքում 

( ) 8
 8

77 7 7
n
K M
Ñ³ï

։ Պնդումն ապացուցված է։ 

Հավելենք, որ նմանատիպ մոտեցման արդյունքում, ընդհան-
րացնելով վերը դիտարկված պնդումը, հեշտությամբ կարելի է 

ապացուցել, որ կամայական 2k ≥  և n  բնական թվերի դեպքում 

( )1n
k − -ը բաժանվում է ( )1k − -ի, ինչի համար բավական է թվա-

գրության հաշվարկման 10-ական համակարգից անցում կատարել 
k -ական համակարգի։ 

Խնդիր 5Խնդիր 5Խնդիր 5Խնդիր 5։ Պարզել, ո՞ր բնական n -ի դեպքում ( )2 1n − -ը բա-

ժանվում է 7 -ի [6, 140]։ 
ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում։ Կատարենք հաշվարկման համակարգի փոփոխու-

թյուն՝ անցում կատարելով թվագրության 2-ական դիրքային հա-

մակարգի։ Ունենք՝ 
10 27 111 ;=  ( ) ( )

10  2

2 1 11 1n

n
− = K

Ñ³ï
: Հեշտ է նկատել, 

որ ( )
 2

11 1
n
K
Ñ³ï

-ը կբաժանվի 
2111 -ի վրա այն և միայն այն դեպքում, 

երբ n -ը կլինի 3-ի բազմապատիկ, այսինքն՝ ( )3  n k k N= ∈ :  

ՊատՊատՊատՊատ.` ( )3  n k k N= ∈ : 

Ինչպես տեսնում ենք, բաժանելիության վերաբերյալ շատ 
պնդումներ և խնդիրներ հեշտությամբ կարելի է ապացուցել կամ 
լուծել թվագրության հաշվարկման 10-ական համակարգից անցում 
կատարելով որևէ «հարմար» k -ական համակարգի՝ կախված դի-
տարկվող խնդրի ելակետային պայմաններից։  

Օրինակ, վերը նկարագրած մոտեցման կիրառմամբ, հեշտու-
թյամբ կարելի է ապացուցել, որ ոչ մի բնական n -ի դեպքում 
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( )2 1n + -ը չի բաժանվում է 7 -ի (ինչի համար բավական է անցում 

կատարել 2-ական հաշվարկման համակարգի), կամ հեշտությամբ 

կարելի է պարզել, որ ( )3 1n − -ը բաժանվում է 13 -ի միայն 3-ին 

պատիկ բնական n -երի դեպքում (ինչի համար բավական է 
անցում կատարել 3-ական հաշվարկման համակարգի) և այլն։ 

Ստորև դիտարկենք ևս մեկ խնդիր, որն առաջադրվել է 1997 թ. 
ՀՀ դպրոցականների մաթեմատիկական օլիմպիադայի եզրափա-
կիչ փուլին։ 

 Խնդիր 6Խնդիր 6Խնդիր 6Խնդիր 6։ Ապացուցել, որ 
0N  ոչ բացասական ամբողջ 

թվերի բազմությունից կարելի է առանձնացնել երկու 
1A  և 

2A  ոչ 

դատարկ ենթաբազմություններ այնպիսին, որ { }1 2 0A A∩ =  և 

ցանկացած բնական թիվ հնարավոր լինի միակ ձևով ներկայացնել 

1 2a a+  տեսքով, որտեղ 
1 1a A∈  և 

2 2a A∈ ։ 

ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում։ Բոլոր ոչ բացասական ամբողջ թվերը ներկայացնենք 
թվագրության հաշվարկման 2-ական դիրքային համակարգում։ 

1A  

բազմության մեջ ներառենք 0-ն և բոլոր այն բնական թվերը, որոնց 
գրառման մեջ զույգ կարգահամարով դիրքերում միայն 0-ներ են 
(հաշված օրինակ աջից), իսկ կենտ կարգահամարով դիրքերում՝ 0-
ներ կամ 1-եր, իսկ 

2A  բազմության մեջ ներառենք 0-ն և բոլոր այն 

բնական թվերը, որոնց գրառման մեջ զույգ կարգահամարով դիր-
քերում 0-ներ կամ 1-եր են (դարձյալ հաշված աջից), իսկ կենտ 
կարգահամարով դիրքերում՝ միայն 0-ներ։ Ակնհայտ է, որ երկու 
նման ենթաբազմությունների ընտրության դեպքում ցանկացած n  
բնական թիվ միակ ձևով հնարավոր է ներկայացնել 

1 2n a a= +  

տեսքով, որտեղ 
1 1a A∈ ;

2 2 ,a A∈  ընդ որում { }1 2 0A A∩ = ։ Պնդումն 

ապացուցված է։ 
Ամփոփելով կարող ենք արձանագրել, որ հաշվարկման հար-

մար համակարգի ընտրությունը առանձին դեպքերում կարող է 
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լինել բավական արդյունավետ և էֆեկտիվ «գործիք» ֆիզիկայի և 
մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի տարբեր ոչ տիպային 
խնդիրներ լուծելիս և աշակերտների «զինումն» այսպիսի «գոր-
ծիքներով» կնպաստի ինչպես վերջիններիս տրամաբանական և 
ստեղծագործական մտածողության զարգացմանը, այնպես էլ, առ-
հասարակ, ուսուցման արդյունավետության բարձրացմանը։ 

Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ գիտության պե-
տական կոմիտեի տրամադրած ֆինանսավորմամբ` 18T-5C287 
ծածկագրով գիտական թեմայի շրջանակներում: 

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Ավետիսյան Ս.Ս., Դանիելյան Ս.Վ., Ինֆորմատիկա, Ավագ 
դպրոցի 10-րդ դասարանի դասագիրք՝ բնագիտամաթեմատի-
կական հոսքի համար, Երևան, 2010, 128 էջ։ 

2. Գևորգյան Գ.Գ., Սահակյան Ա.Ա., Հանրահաշիվ և մաթեմա-
տիկական անալիզի տարրեր, Ավագ դպրոցի 11-րդ դասարա-
նի դասագիրք՝ բնագիտամաթեմատիկական հոսքի համար, 
Երևան, 2010, 208 էջ: 

3. Ղազարյան Է., Կիրակոսյան Ա., Մելիքյան Գ., Մամյան Ա., 
Մայիլյան Ս., Ֆիզիկա, Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի դա-
սագիրք՝ ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 
համար, Երևան, 2010, 272 էջ։ 

4. Վորոբյով Ի.Ի., Զուբկով Պ.Ի., Կուտուզովա Գ.Ա., Սավչենկո 
Օ.Յա., Տրուբաչյով Ա.Մ., Խարիտոնով Վ. Գ., Ֆիզիկայի խնդիր-
ներ, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2008, 528 էջ: 

5. Гольдфарб Н.И., Сборник вопросов и задач по физике, М.: 
Высшая школа, 1969. - 288 с. 

6. Горбачев Н.В., Сборник олимпиадных задач по математике.-М.: 
МЦНМО, 2004. -560 с. 
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Важность выбора подходящей системы отсчета при решении Важность выбора подходящей системы отсчета при решении Важность выбора подходящей системы отсчета при решении Важность выбора подходящей системы отсчета при решении 
физических и математических задачфизических и математических задачфизических и математических задачфизических и математических задач    

Никогосян ГагикНикогосян ГагикНикогосян ГагикНикогосян Гагик    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

КлючКлючКлючКлючевые словаевые словаевые словаевые слова: механическое движение, тело отсчета, позиционная 
система счисления, свободное падение, делимость, множество 

Словосочетания «система отсчета» и «система счисления» имеют свои 
уникальные значения и применения в школьных программах, соответст-
венно, по физике и математике. Многолетний опыт преподавания показы-
вает, что выбор подходящей системы отсчета или системы счисления 
может быть существенным и значительным фактором в решении различ-
ных нестандартных задач по физике и математике. В этом контексте дан-
ная работа посвящена выявлению важности выбора подходящей системы 
отсчета или системы счисления при решении различных задач школьного 
курса физики и математики. 

В данной статье кратко объясняется сущность концепции системы 
отсчета в физике, имея ввиду совокупность неподвижных относительно 
друг друга тел (тело отсчёта), по отношению к которым рассматривается 
движение (в связанной с ними системе координат) и отсчитывающих 
время часов (системы отсчёта времени), по отношению к которой рассмат-
ривается движение каких-либо тел, а также сущность концепции системы 
счисления в математике, имея ввиду позиционную систему счисления, т.е. 
символический метод представления чисел с помощью письменных 
знаков.  

После этого обсуждаются, всесторонне анализируются и решаются 
различные нестандартные задачи школьного курса физики и математики, 
демонстрирующие значительность выбора подходящей вычислительной 
системы, что, в сути, может быть полезным и эффективным «инструмен-
том» для учеников при решении различных нетиповых задач физики и ма-
тематики, содействуя развитию логического и творческого мышления 
учащихся, а также повышению эффективности обучения в целом. 
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The Importance of Choosing aThe Importance of Choosing aThe Importance of Choosing aThe Importance of Choosing a    Suitable Reference Frame Suitable Reference Frame Suitable Reference Frame Suitable Reference Frame     
When Solving Physical and Mathematical PWhen Solving Physical and Mathematical PWhen Solving Physical and Mathematical PWhen Solving Physical and Mathematical Problemsroblemsroblemsroblems    

Nikoghosyan GagikNikoghosyan GagikNikoghosyan GagikNikoghosyan Gagik    
SummarySummarySummarySummary    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words: mechanical movement, reference frame, positional number 
system, free fall, divisibility, multitude 

The phrases “reference system” and “number system” have their own 
unique meanings and applications in school programs, respectively, in Physics 
and Mathematics. Many years of teaching experience shows that the choice of a 
suitable reference frame or number system can be a significant factor in solving 
various non-standard problems in Physics and Mathematics. In this context, 
this work is devoted to identifying the importance of choosing a suitable 
reference frame or number system for solving various problems of the school 
course in Physics and Mathematics. 

This article briefly explains the essence of the concept of a reference frame 
in Physics, having in mind the set of bodies that are motionless relative to each 
other (reference frame), in relation to which movement (in the coordinate 
system associated with them) and counting the time of the clock (reference 
frame of time) is considered, according to with respect to which the movement 
of any bodies is considered, as well as the essence of the concept of the number 
system in Mathematics, meaning the positional number system, i.e. a symbolic 
method of representing numbers using written signs. 

After that, various non-standard problems of the school course of Physics 
and Mathematics are discussed, comprehensively analyzed and solved, 
demonstrating the importance of choosing a suitable computing system, which, 
in essence, can be a useful and effective “tool” for students in solving various 
typical problems of Physics and Mathematics, contributing to the development 
of logical and creative thinking of students, as well as improving the 
effectiveness of education in general. 
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Հարթաչափության դպրոցական դասընթացի աքսիոմների Հարթաչափության դպրոցական դասընթացի աքսիոմների Հարթաչափության դպրոցական դասընթացի աքսիոմների Հարթաչափության դպրոցական դասընթացի աքսիոմների 
համակարգի անհակասելիությունըհամակարգի անհակասելիությունըհամակարգի անհակասելիությունըհամակարգի անհակասելիությունը    

Նահապետյան ՊարզիկՆահապետյան ՊարզիկՆահապետյան ՊարզիկՆահապետյան Պարզիկ    
    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. աքսիոմատիկ մեթոդ,Վեյլի աքսիոմների 
համակարգ, Հիլբերտի աքսիոմների համակարգ, անհակասելիու-
թյուն, անկախություն, լրիվություն, երկրաչափության դպրոցական 
դասընթաց 

Գիտական տեսության կառուցման աքսիոմատիկ մեթոդում 
որոշակի նախնական դրույթները, որոնք կոչվում են աքսիոմներ 
կամ պոստուլատներ, ընդունվում են «առանց ապացուցման», իսկ 
այդ տեսության բոլոր պնդումներն արտածվում են նրանցից դա-
տողությունների միջոցով: 

Աքսիոմատիկ մեթոդը մաթեմատիկայում առաջինն օգտա-
գործել է Էվկլիդեսը մ.թ.ա. III դարում «Սկզբունքներ» գրքում տար-
րական երկրաչափության, թվերի տեսության, հանրահաշվի և ան-
տիկ մաթեմատիկայի ուրիշ բաժինների հիմունքները շարադրելիս 
[9, 269]: 

XIX դարում աքսիոմատիկ մեթոդը լայն տարածում ստացավ 
մաթեմատիկայում: Ջ. Պեանոն (1891 թ.) առաջարկեց աքսիոմատի-
կա բնական շարքի համար: Իրական թվերի համար կառուցվեցին 
աքսիոմատիկ տեսություններ և բազմությունների տեսության հա-
մար մշակվեց աքսիոմների համակարգ: Հատկապես լայն տարա-
ծում ստացան ձևական աքսիոմատիկաները ժամանակակից հան-
րահաշվում, որտեղ աքսիոմների համակարգը, ըստ էության, հան-
դես է գալիս որպես այս կամ այն հանրահաշվական կառույցի 
սահմանում: 

Երկրաչափության աքսիոմատիկ շարադրման կատարելա-
գործումը ամբողջովին ավարտվեց միայն XIX դարում Պաշի և Հիլ-
բերտի կողմից: 

1899 թ. լույս տեսավ գերմանացի մաթեմատիկոս Դ. Հիլբերտի 
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հանրահայտ «Երկրաչափության հիմունքներ» գիրքը: Այս գրքում 
առաջին անգամ տրված է աքսիոմների ցուցակ, որը բավարար է 
էվկլիդեսյան երկրաչափության տրամաբանական կառուցման 
համար: Կարելի է ասել, որ Հիլբերտի այս գրքից է սկսվում ժամա-
նակակից աքսիոմատիկական մեթոդը մաթեմատիկայում և մաթե-
մատիկական կառույցների տեսությունը ժամանակակից հասկա-
ցողությամբ: Հիլբերտի աքսիոմատիկայի թերությունն այն է, որ 
այն ներքուստ բոլորովին կապված չէ վեկտորական տարածության 
հասկացության հետ, որը մեր ժամանակներում մաթեմատիկայում 
շատ կարևոր դեր է կատարում, այն մեծածավալ է ու բարդ, 
նրանում բացակայում են տեսաբազմական հասկացությունները, և 
այն հիմք չի տալիս էվկլիդեսյանից տարբեր երկրաչափություն-
ների կառուցման համար: Գերմանացի մաթեմատիկոս Հերման 
Վեյլը 1918 թ. առաջարկեց տարածության իր աքսիոմատիկան՝ 
հիմնված վեկտորական տարածության հասկացության լայն կի-
րառման վրա: Հ. Վեյլի աքսիոմատիկան զերծ է Դ. Հիլբերտի 
աքսիոմատիկայի վերոհիշյալ թերություններից, համապատաս-
խանում է ժամանակակից պահանջներին, թույլ է տալիս էվկլիդես-
յան և ոչ էվկլիդեսյան երկրաչափությունների, ինչպես նաև պրո-
յեկտիվ երկրաչափության բոլոր հարցերը շարադրել միասնական 
սխեմայով։ 

Դիցուք * եռաչափ վեկտորական տարածություն է իրական 
թվերի + դաշտի վրա: , ≠ ∅ բազմությունը կոչվում է ,-	եռաչափ 
իրական էվկլիդեսյան տարածություն, եթե տրված է .: , × , → * 
արտապատկերում, որը բավարարում է հետևյալ երեք Վեյլի աք-
սիոմներին [10, 173]. 

1. Յուրաքանչյուր 1 ∈ , տարրի համար .�: , → * արտա-
պատկերումը՝ ըստ  .�(2) = .(1, 2), ∀2 ∈ , 

Օրենքը բիեկցիա է: .(1, 2)	վեկտորը սովորաբար նշանակում են	12555556: 
Ըստ աքսիոմ 1-ի 
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∀1 ∈ ,, ∀76 ∈ *	∃9 ∈ ,:19555556 = 7,5556; 
ընդ որում այդպիսի 9 տարրը միակն է: 

2) 12555556 + 2=555556 = 1=555556, ∀1, 2, = ∈ ,: 
3) * վեկտորական տարածությունը էվկլիդեսյան վեկտորա-

կան տարածություն է: Դա նշանակում է, որ 	* վեկտորա-
կան տարածության վրա տրված է դրական երկգծային ձև. >: * × * → + 

(>(76, ?6) = 76 ∙ ?6	թիվը կոչվում է 76, ?6	վեկտորների սկալյար արտա-
դրյալ): 

Էվկլիդեսյան տարածության կառույցի սահմանման ուրիշ 
եղանակներ առաջարկում են գերմանացի մաթեմատիկոս Ֆ. Բահ-
մանը և ֆրանսիացի մաթեմատիկոս Գ. Շոկեն: Իր կառուցումների 
հիմքում Ֆ. Բահմանը դնում է առանցքային և կենտրոնական հա-
մաչափությունները և զարգացնում է երկրաչափությունը՝ որպես 
յուրօրինակ «համաչափությունների հաշիվ»: Գ. Շոկեի աքսիոմա-
տիկան հիմնված է զուգահեռության, ուղղահայացության և հեռա-
վորության հասկացությունների վրա. այն ինչ-որ իմաստով միջա-
կա տեղ է զբաղեցնում Վեյլի ու Բահմանի կառուցումների միջև: 

Աքսիոմների ցանկացած համակարգի ներկայացվում են երեք 
պահանջներ: Առաջին՝ աքսիոմների համակարգը պետք է լինի 
անհակասելի: Աքսիոմները ոչ միայն չպետք է հակասեն միմյանց, 
այլև նրանցից արտածված բոլոր թեորեմների մեջ չպետք է լինեն 
այնպիսի երկուսը, որոնցից մեկը հակասի մյուսին: Աքսիոմների 
համակարգի անհակասելիությունն ապացուցելու համար բա-
վական է կառուցել աքսիոմների այդ համակարգի ինչ-որ մեկնա-
բանում։ Երկրորդ՝ աքսիոմները պետք է մեկը մյուսից անկախ լի-
նեն, այսինքն՝ նրանցից ոչ մեկը չպետք է լինի մնացածների 
հետևանքը, չպետք է արտածվի նրանցից, քանի որ այդ դեպքում 
նա կլիներ ոչ թե աքսիոմ, այլ թեորեմ: Երրորդ՝ աքսիոմների հա-
մակարգը պետք է լինի լրիվ, այսինքն՝ այդ աքսիոմները պետք է 
բավական լինեն տվյալ դիսցիպլինի բոլոր թեորեմներն ապացուցե-
լու համար, ավելի ճիշտ՝ տվյալ մաթեմատիկական դիսցիպլինի 
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տերմիններով ձևակերպված միմյանց բացասող ցանկացած երկու 
առաջադրություններից մեկը պետք է արտածվի աքսիոմների 
տվյալ համակարգից, իսկ մյուսը պետք է նրան հակասի: Սովորա-
բար աքսիոմների համակարգի լրիվության գաղափարին տրվում է 
որոշ չափով այլ պարզաբանում, որը հիմնված է օբյեկտների երկու 
համակարգերի «իզոմորֆիզմի» գաղափարի վրա: 

ԹեորեմԹեորեմԹեորեմԹեորեմ: Վեյլի 1-3 աքսիոմների համակարգն անհակասելի է, 
եթե անհակասելի է իրական թվերի թվաբանությունը [9, 225]: 

ԱպացույցԱպացույցԱպացույցԱպացույց։ Թեորեմն ապացուցելու համար պետք է կառուցել 
Վեյլի 1-3 աքսիոմների համակարգի անալիտիկ մեկնաբանում։ 
Վեյլի աքսիոմատիկայի հիմնական հասկացությունները մեկնա-
բանենք իրական թվերի օգնությամբ։  

10. Վեկտոր կանվանենք կամայական @A�AA-B տեսքի սյուն-
մատրիցը, որտեղ A�, A, 	A- կամայական իրական թվեր են։ 
Ընդ որում երկու վեկտորներ համընկնում են այն և միայն 
այն դեպքում, երբ երկու մատրիցների համապատասխան 
տարրերը հավասար են։ Վեկտորների համընկնումը նշա-
նակվում է հավասարության նշանով։ 

20 . @A�AA-B և @
C�CC-B վեկտորների գումար կանվանենք @A� + C�A + CA- + C-B 

վեկտորը։ 

30. @A�AA-B վեկտորի արտադրյալ D թվով կոչվում է @
DA�DADA-B 

վեկտորը։ 

40 . @A�AA-B և @
C�CC-B վեկտորների սկալյար արտադրյալ՝ որոշված 

@E�EE-B	 ոչ զրոյական վեկտորով, կոչվում է 	FGHGIFJHJIFKHKLGJILJJILKJ 	 
թիվը։ 
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50. Կետ կանվանենք ցանկացած (M� M M-) տեսքի տող-
մատրիցը, որտեղ M�, M, M- կամայական իրական թվեր են։ 
Ընդ որում (M� M M-) և (N� N N-) կետերը 
համընկնում են այն և միայն այն դեպքում, երբ M� = N�, M = N,  M- = N- ։ 

60. Կասենք, որ (M� M M-), (N� N N-) կետերի կարգա-

վորված զույգը և @A�AA-B վեկտորը պատկանում են մեկը 

մյուսին, եթե N� − M� = A�, N − M = A, N- − M- = A-։ 
Ցույց տանք, որ այսպիսի համաձայնությունների դեպքում 

եռաչափ էվկլիդեսյան տարածության Վեյլի աքսիոմները տեղի 
ունեն։ 

1. Դիցուք 1P = (Q� Q Q-)	կամայական կետ է, իսկ R56 = @R�RR-B	 
կամայական վեկտոր է։ Մենք պետք է ապացուցենք, որ 
գոյություն ունի մեկ և միայն մեկ 2 = (M� M M-) կետ՝ այն-
պիսին, որ 1P2555555556 = R56։ 60-ի համաձայն՝ վերջին առնչությունը 
հավասարազոր է M� − Q� = R�, M − Q = R, M- − Q- = R- 
պայմաններին։ Այստեղից ակնհայտորեն հետևում է, որ 
գոյություն ունի M�, M, M- թվերի մեկ և միայն մեկ եռյակ, որը 
բավարարում է այդ թվային հավասարություններին։ 

2. Դիցուք 1 = (Q� Q Q-), 	2 = (R� R R-) և  = = (S� S S-) կամայական կետեր են։ Ըստ 60-ի գտնում 

ենք 12555556, 2=,5555556 1=555556 վեկտորները։ Այնուհետև հաշվի առնելով   

20-ը՝ համոզվում ենք, որ 1=555556 = 12555556 + 2=555556։ 
3. 40-ից հետևում է, որ տեղի ունի նաև 3-րդ աքսիոմը։ 
Երկրաչափության դպրոցական դասընթացի տեսական 

հիմունքների կառուցման նկատմամբ տարբեր մոտեցումներ գոյու-
թյուն ունեն։ Երկրաչափության դպրոցական դասընթացում ներ-
կայումս հիմնավորապես արտահայտված է տարրական երկրա-
չափության կառուցման սխեման՝ ըստ Հիլբերտի [3, 125-130]։ Ընդ 
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որում՝ որոշ արտածումներ ու դատողություններ բավականաչափ 
պարզեցված են։ 

Ուստի նպատակահարմար է դիտարկել հարթաչափության 
դպրոցական դասընթացի աքսիոմների համակարգի անհակասե-
լիության վերաբերյալ խնդիրը։ 

Առաջին հիմնական հասկացությունները, որոնց ծանոթանում 
են դպրոցականները երկրաչափության դասընթացն ուսումնասի-
րելիս, «կետ» և «ուղիղ» հասկացություններն են: Հիմնական հաս-
կացությունների սահմանումները չեն տրվում, նրանց հատկու-
թյուններն արտահայտվում են աքսիոմների միջոցով: Օգտագործե-
լով հիմնական հասկացություններն ու աքսիոմները` սահմանվում 
են նոր հասկացություններ, ձևապերպվում և ապացուցվում են 
թեորեմներ, և այդպիսով կատարվում է երկրաչափական պատ-
կերների հատկությունների ուսումնասիրությունը: 

Ինչպես հարթաչափության, այնպես էլ տարածաչափության 
կառուցման համար անհրաժեշտ ոչ բոլոր աքսիոմներն են բերված 
երկրաչափության դպրոցական դասընթացում: Դրանցից մի քանի-
սը թեև օգտագործվում են, սակայն չեն ձևակերպվում շարադրան-
քը չբարդացնելու նպատակով: Հարթաչափության դպրոցական 
դասընթացի աքսիոմների համակարգը՝ Σդ, կազմված է տասնվեց 
աքսիոմներից [3, 125]: Σդ աքսիոմների համակարգն անհակասելի է: Իրոք, նախ ցույց 

տանք, որ դ-երկրաչափության հիմնական հասկացությունները 
կարող են սահմանվել Վեյլի երկրաչափությունում։ Վեյլի երկ-
րաչափությունում դ-կետ կանվանենք յուրաքանչյուր վ-կետը, իսկ 
դ-ուղիղ՝ յուրաքանչյուր վ-ուղղի բոլոր կետերի բազմությունը:      
Դ-հեռավորություններ ասելով՝ կհասկանանք վ-հեռավորություն-
ները: Այսպիսի համաձայնությունների դեպքում հեշտ է ցույց տալ, 
որ Σդ աքսիոմների համակարգի բոլոր աքսիոմները ճշմարիտ 

պնդումներ են Վեյլի երկրաչափությունում: Այս պնդումն ապա-
ցուցենք աքսիոմներից յուրաքանչյուրի համար: 

1. Յուրաքանչյուր ուղղի պատկանում է առնվազն երկու կետ: 
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Այս աքսիոմի ճշմարտացիությունը Վեյլի երկրաչափությու-
նում հետևում է ուղղի սահմանումից՝ [10, 175, §6. 1]: 

2. Գոյություն ունեն մի ուղղի վրա չգտնվող առնվազն երեք 
կետեր: 

Դիցուք Π որոշակի հարթություն է, 1 ∈ Π և V6 ու W6ΠP երկչափ 
ենթատարածության բազիս են կազմում: Ըստ աքսիոմ 1-ի 
գոյություն ունեն այնպիսի X և Y կետեր, որոնք բավարարում են 	1X5555556 = V6	 և		1Y5555556 = W6 պայմաններին: Քանի որ V6, W6 ∈ ΠP, ուստի X, Y ∈ Π: Ցույց տանք, որ	1, X և	Y կոլինեար չեն, այսինքն՝ 
գոյություն չունի այդ երեք կետերը պարունակող ուղիղ: Դիցուք, 
ընդհակառակն,	Q5556 ուղղորդ վեկտորով և	ZP կետով անցնող [	 
ուղիղը պարունակում է այդ կետերը, այսինքն՝ 1 ∈ [, X ∈ [, Y ∈ [: 
Հետևաբար,	1X555556 ∥ Q6, 1Y555556 ∥ Q6 այսինքն՝ V6 ∥ W6: Որը հակասում է	V6 և	W556 
վեկտորների ընտրության պայմանին: 

3. Ցանկացած երկու կետերով անցնում է ուղիղ, ընդ որում` 
միայն մեկը: 

Դիցուք այդ կետերն են	1 և	2: Հեշտ է տեսնել, որ	Q = ]1, 12555556^ 
ուղիղն անցնում է 1 և	2 կետերով: Դիցուք R	ինչ-որ ուղիղ է, որը 
նույնպես անցնում է 1 և	2 կետերով՝ 1 ∈ R, 2 ∈ R: Հետևաբար,	125555556 
կհանդիսանա	R ուղղի ուղղորդ վեկտոր: Այսպիսով, 	R անցնում է 	1 
կետով, և քանի որ 	12555556 վեկտորը նրա ուղղորդ վեկտոր է, հետևա-
բար,	Q  և 	R	համընկնում են: 

4. Ուղղի երեք կետերից մեկը, ընդ որում՝ միայն մեկը, ընկած է 
մյուս երկուսի միջև։ 

Դիցուք այդ կետերն են 1, 2, =: Դիտարկենք 	125555556, 2=555556 և 	=1555556  վեկ-
տորները: Եթե 12555556 =  2=555556,  > 0, ապա 	1=5555556 = 12555556 + 2=555556 = ( + 1)2=555556 
և 12555556 = ��I�1=555556, որտեղ	0 < ��I� < 1: Հետևաբար, տեղի ունի b(12=): 
Համանմանորեն են դիտարկվում նաև մյուս հնարավոր դեպքերը: 

5. Ուղղի յուրաքանչյուր c կետն այն տրոհում է երկու մասի 
(ճառագայթների) այնպես, որ միևնույն ճառագայթի ցան-
կացած երկու կետեր ընկած են c կետի միևնույն կողմում, 
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իսկ տարբեր ճառագայթների ցանկացած երկու կետեր՝ c 
կետի տարբեր կողմերում։ c սկզբնակետով բաց ճառագայթը, որն անցնում է	d կետով, 

սահմանվում է որպես	]Z:cZ5555556 = �cd5555556, � > 0^	կետերի բազմություն: 
Դիցուք	Ωf� և	Ωf	Q	ուղղի ուղղություններն են, իսկ (c, Ωf�) և	(c, Ωf)	c 
սկզբնակետով բաց ճառագայթներ են՝ որոշված այդ ուղղություն-
ներով: Ցույց տանք, որ այդ ճառագայթների կետերի բազմու-
թյունները բավարարում են պնդման պայմաններին: Իրոք, եթե	1 և 	2 տարբեր կետերը պատկանում են միևնույն ճառագայթին, ապա 	c1555556 = ��cd5555556, �� > 0 և c2555556 = �cd5555556, 	� > 0: Հետևաբար, c1555556 = �c2555556, � > 0: Եթե 0 < � < 1, ապա տեղի ունի	b(c12)	[10, 176, §6. 3], իսկ 
եթե � > 1, ապա	c2555556 = �g c1555556, 0 < �g < 1	և տեղի ունի	b(c21) (� ≠ 1, 
քանի որ 1 ≠ 2), այսինքն՝ 1	ու	2 կետերն ընկած են c -ի միևնույն 
կողմում: 

Եթե 1 և	2 պատկանում են տարբեր ճառագայթների, ապա 	c1555556 = �c2555556,	 � < 0: Հետևաբար, 	1c555556 = �hc2555556, �h > 0,		1255555556 = 1c555556 + c2555556 = (�h + 1)c2555556	 և 1c555556 = ghgiI�12555556, 
որտեղ 0 < ghgiI� < 1: Ուստի տեղի ունի b(1c2): Այսինքն՝	1 և 2 
կետերն ընկած են	c կետի տարբեր կողմերում: 

6. Յուրաքանչյուր Q ուղիղ տրոհում է հարթությունը երկու 
մասի (կիսահարթությունների) այնպես, որ միևնույն կիսա-
հարթության ցանկացած երկու կետեր ընկած են Q ուղղի 
միևնույն կողմում, իսկ տարբեր կիսահարթությունների 
ցանկացած երկու կետեր ընկած են Q ուղղի տարբեր կող-
մերում։ 

Դիտարկենք	Q՝ սահմանով երկու բաց կիսահարթությունները: 
Եթե 1 ու	2 կետերը պատկանում են տարբեր կիսահարթություննե-
րի, ապա	[12] հատվածն ունի	Q ուղղի հետ մեկ և միայն մեկ 
ընդհանուր ներքին կետ [9, 244]: Հետևաբար, 1 ու	2 ընկած են	Q 
ուղղի տարբեր կողմերում: Իսկ եթե 1 ու	2 կետերը պատկանում են 
միևնույն կիսահարթությանը, ապա	[12] հատվածը չունի	Q ուղղի 
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հետ ոչ մի ընդհանուր կետ [9, 245], հետևաբար, 1	ու	2 ընկած են		Q 
ուղղի միևնույն կողմում: 

7. Եթե վերադրելիս երկու հատվածների ծայրակետերը համ-
ընկնում են, ապա համընկնում են նաև հատվածները։ 

Այս պնդման ապացույցը հետևում է հատվածի սահմանումից 
[10, 176, §6. 3]։ 

8. Ցանկացած ճառագայթի վրա նրա սկզբնակետից կարելի է 
տեղադրել տրվածին հավասար հատված, ընդ որում՝ միայն 
մեկը։ 

9. Ցանկացած ճառագայթից տրված կիսահարթության մեջ 
կարելի է տեղադրել տրված չփռված անկյանը հավասար 
անկյուն, ընդ որում՝ միայն մեկը։ 

10. Ցանկացած ℎ  անկյուն կարելի է վերադրմամբ համընկեց-
նել իրեն հավասար ℎ� � անկյանը այնպես, որ՝ 

1) ℎ ճառագայթը համընկնի 	ℎ� ճառագայթին, իսկ 	 	 ճառա-
գայթը՝   � ճառագայթին, 

2) ℎ ճառագայթը համընկնի	 � ճառագայթին, իսկ   ճառագայ-
թը՝  ℎ� ճառագայթին։ 

8, 9, 10 պնդումներն ապացուցված են [10]-ի §7-ում (համապա-
տասխանաբար՝ թեորեմ 2, թեորեմ 4, թեորեմ 4-ի հետևանք): 

11. Ցանկացած պատկեր հավասար է ինքն իրեն։ 
12. Եթե m պատկերը հավասար է m� պատկերին, ապա m� 

պատկերը հավասար է m պատկերին։ 
13. Եթե m� պատկերը հավասար է m պատկերին, իսկ m 

պատկերը՝  m- պատկերին, ապա	m� պատկերը հավասար է m- պատկերին։ 
11, 12, 13 պնդումների ապացույցը հետևում է այն բանից, որ 

շարժումները կազմում են խումբ, և կոնգրուենտությունը համարժե-
քության հարաբերությունն է բոլոր պատկերների բազմության վրա: 

14. Ցանկացած հատվածի երկարությունը՝ ըստ հատվածների 
չափման ընտրված միավորի, արտահայտվում է դրական 
թվով։ 
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Ըստ Վեյլի 3-րդ աքսիոմի՝ 	* տեղափոխությունների տարա-
ծությունը էվկլիդեսյան վեկտորական տարածություն է, այսինքն՝ 
նրանում որոշված է	>(76, ?6) = 76 ∙ ?6 դրական երկգծային ձև (վեկ-

տորների սկալյար արտադրյալ):	|76| = √76 թիվը կանվանենք 76–ի 
նորմա:	p նշանակենք բոլոր հատվածների բազմությունը, իսկ 	+I∗` 
բոլոր դրական իրական թվերի բազմությունը: Դիտարկենք 	r: p → +I∗  արտապատկերումը՝ ըստ r([12]) = :12555556:, ∀	[12] ∈ p 
օրենքի [10, 211]: r([12])	կանվանենք [12] հատվածի երկարու-
թյուն: Հետևաբար, ցանկացած հատվածի երկարությունն արտա-
հայտվում է դրական թվով: 

15. Հատվածների չափման ընտրված միավորի դեպքում ցան-
կացած դրական թվի համար գոյություն ունի հատված, որի 
երկարությունն արտահայտվում է այդ թվով։ 

Եթե տրված է միավոր հատված, ապա գոյություն ունի	[12] 
հատված, որի երկարությունը հավասար է մեկի: Դիցուք A կամա-
յական դրական թիվ է: Դիտարկենք	(12) ուղղի վրա այնպիսի	= 
կետ, որ 1=555556 = A12555556, կունենանք :1=555556: = A:12555556: 	⇒	 r([1=]) = Ar([12]) = A: 

16. Տրված ուղղի վրա չգտնվող կետով անցնում է այդ ուղղին 
զուգահեռ միայն մեկ ուղիղ։ 

Կատարենք հակասող ենթադրություն: Ենթադրենք՝	Q ուղղի 
վրա չգտնվող	ZP կետով անցնում են երկու	%� և	% տարբեր ուղիղ-
ներ՝ զուգահեռ Q-ին: Դիցուք	Q ուղղի ուղղորդ վեկտորն է t556: Ըստ 
ուղղի սահմանման [10, 175, §6.1]. %� = ]Z:ZPZ5555555556 = AV6, A ∈ +^, % = ]d:ZPd5555555556 = CW6, C ∈ +^: 

Քանի որ %� ∥ Q ⇒ V6 ∥ t556 , և քանի որ % ∥ Q ⇒ W6 ∥ t556: 
Հետևաբար, V6 ∥ W6, ⇒ V6 =  W6,  ∈ +: Ստացվում է, որ ZPZ5555555556 =A W6(A ∈ +), այսինքն՝ %� = %: 
Ստացվեց հակասություն, որն էլ ապացուցում է, որ 	Q ուղղի 
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վրա չգտնվող կետով անցնում է այդ ուղղին զուգահեռ միայն մեկ 
ուղիղ: 

Այսպիսով՝ ճշմարիտ է հետևյալ թեորեմը. 
ԹեորեմԹեորեմԹեորեմԹեորեմ:::: 	Σդ ⊂ ℑ(Σw): 
Հետևանք:Հետևանք:Հետևանք:Հետևանք: Σդ աքսիոմների համակարգն անհակասելի է, եթե 

անհակասելի է իրական թվերի թվաբանությունը: 
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1. Աթանասյան Լ.Ս., Բուտուզով Վ.Ֆ. և ուրիշներ, Երկրաչափու-

թյուն 7, Երևան, 2011, 128 էջ: 
2. Աթանասյան Լ.Ս., Բուտուզով Վ.Ֆ. և ուրիշներ, Երկրաչափու-

թյուն 8, Երևան., 2012, 144 էջ: 
3. Աթանասյան Լ.Ս., Բուտուզով Վ.Ֆ. և ուրիշներ, Երկրաչափու-

թյուն 9, Երևան, 2013, 144 էջ: 
4. Շարիգին Ի.Ֆ., Երկրաչափություն, Ավագ դպրոցի բնագիտա-

մաթեմատիկական հոսքի 10-րդ դասարանի դասագիրք, 
Երևան,  2009, 128 էջ: 
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Непротиворечивость системы аксиомНепротиворечивость системы аксиомНепротиворечивость системы аксиомНепротиворечивость системы аксиом    
школьного курса планиметриишкольного курса планиметриишкольного курса планиметриишкольного курса планиметрии    

Нагапетян ПарзикНагапетян ПарзикНагапетян ПарзикНагапетян Парзик    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова։ ։ ։ ։ аксиоматический метод, система аксиом Вейля, 
система аксиом Гильберта, непротиворечивость, независимость, полнота, 
школьный курс геометрии 

Аксиоматический метод в математике впервые был использован 
Евклидом в III веке до н. э. в его книге «Начала». В XIX в. аксиоматический 
метод получил широкое распространение в математике. Полностью совер-
шенствование аксиоматического изложения геометрии была завершена 
лишь в XIX веке Пашем и Гильбертом. В 1899 г. вышла знаменитая книга 
немецкого математика Д. Гильберта «Основания геометрии». В этой книге 
впервые дан список аксиом, достаточный для логического построения 
евклидовой геометрии. С «Оснований геометрии» Гильберта начинается 
современный аксиоматический метод в математике и теория математичес-
ких структур в современном ее понимании. Немецкий математик Герман 
Вейль в 1918 г. предложил свою аксиоматику пространства, основанную на 
широком применении понятия векторногопространства. Система геомет-
рических аксиом должна удовлетворять следующим основным требова-
ниям։։։։ непротиворечивость, независимость, полнота. Система аксиом Вейля 
и аксиоматика Гильберта евклидовой геометрии непротиворечивы, если 
непротиворечива арифметика вещественных чисел. В настоящей статье 
рассмотрена задача о непротиворечивости системы аксиом школьного 
курса планиметрии Σш. Доказывается, что все аксиомы системы Σш 
являются истинными утверждениями в геометрии Вейля.    

Значит справедлива следующая теорема. 
Теорема. Σш ⊂ ℑ(Σw). 
Из теоремы получаем. 
Следствие. Система аксиом Σш непротиворечива, если непротиворе-

чива арифметика вещественных чисел. 
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Consistency of the Axiomatic SystemConsistency of the Axiomatic SystemConsistency of the Axiomatic SystemConsistency of the Axiomatic System    
of the School Plane Geometry Courseof the School Plane Geometry Courseof the School Plane Geometry Courseof the School Plane Geometry Course    

NahapetyanNahapetyanNahapetyanNahapetyan    ParzikParzikParzikParzik    
SummarySummarySummarySummary    

KeyKeyKeyKey    wordswordswordswords: axiomatic method, Weyl axiomatic system, Hilbert axiomatic 
system, consistency, independence, completeness, school Geometry course 

In mathematics, the axiomatic method was first applied by Euclid in his 
book “The Elements”, 3rd century B.C. The axiomatic method became widely 
popular in Mathematics in the 19th century. The improvement process of the 
axiomatic description of Geometry was fully completed only in the 19th century 
by Pasch and Hilbert. In 1899 the “Foundations of Geometry”, a famous book 
written by D. Hilbert was published. In this book for the first time a list of 
axioms is presented, quite sufficient to provide logical basis for Euclid’s 
Geometry. The modern axiomatic method in Mathematics and the theory of 
mathematical structures stem from Hilbert’s “Foundations of Geometry”. In 
1918 Hermann Weyl, a German mathematician introduced his axiomatics of 
space based on wide application of the notion of “vector space”. The system of 
geometric axioms should satisfy the following main requirements: consistency, 
independence, completeness. Wyle’s axiomatic system and Hilbert axiomatics 
of Euclid’s Geometry are consistent if the arithmetic of real numbers is 
consistent. In this article the consistency issue of Σyaxioms in the school course 
of plane Geometry is considered. The article proves that all axioms of Σy system 
are true statements in Weyl’s Geometry.  

It means that the following theorem is true: 
Theorem: Σy ⊂ ℑ(Σw). 
From the Theorem we derive the following. 
Result: The system of 	Σy axioms is consistent if the arithmetic of real 

numbers is consistent. 
 
 

ՆերկՆերկՆերկՆերկայացվել էայացվել էայացվել էայացվել է    09090909....10101010.2019 .2019 .2019 .2019 թ.թ.թ.թ.    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    11115.5.5.5.10101010.2019 .2019 .2019 .2019 թ.թ.թ.թ.    
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C++ C++ C++ C++ ծրագրավորման լեզվում  ծրագրավորման լեզվում  ծրագրավորման լեզվում  ծրագրավորման լեզվում  ««««ՖունկցիաներՖունկցիաներՖունկցիաներՖունկցիաներ» » » » թեմայի թեմայի թեմայի թեմայի 
դասավանդման մեթոդիկայի որոշ հարցերդասավանդման մեթոդիկայի որոշ հարցերդասավանդման մեթոդիկայի որոշ հարցերդասավանդման մեթոդիկայի որոշ հարցեր    

Օհանյան ՀեղինեՕհանյան ՀեղինեՕհանյան ՀեղինեՕհանյան Հեղինե    
Քանարյան ԳայանեՔանարյան ԳայանեՔանարյան ԳայանեՔանարյան Գայանե    

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.    բարդ ծրագրեր, ծրագրավորման կառուց-

վածքային տեխնոլոգիա, մոդուլներ, բլոկներ, ծրագրերի տրոհում, 
ծրագրերի դեկոմպոզիցիա 

Ներկայումս օգտագործվող ծրագրերի և ծրագրային համա-
կարգերի ծավալները չափվում են հարյուրավոր մեգաբայթերով: 
Դրա հետ մեկտեղ ծրագրերի ստեղծման տեսակարար արժեքը քիչ 
է փոխվել: Ավելին, ծրագրի ծավալի աճը կարող է հանգեցնել դրա 
տեսակարար արժեքի ոչ գծային աճի: Հայտնաբերվել է, որ բարդ 
ծրագրերի կազմման ժամանակը համեմատական է ծրագրի ծավա-
լի քառակուսուն կամ խորանարդին: Հետևաբար, ծրագրավորման 
տեխնոլոգիայի զարգացումը որոշող հիմնական գործոններից մեկը 
ծրագրային փաթեթների ստեղծման և նախագծման արժեքի նվա-
զեցումն է կամ պայքարը ծրագրավորման բարդության հետ:  

Բարդ ծրագրային համակարգի նախագծման ժամանակ իրա-
կանցվում է լուծվող խնդրի ալգորիթմական դեկոմպոզիցիա, որի 
նպատակն է ներկայացնել մշակվող համակարգը ոչ մեծ փոխներ-
գործող, մեկը մյուսից անկախ կարգաբերվող ենթահամակարգերի 
(մոդուլների կամ բլոկների) տեսքով, ինչը արտացոլվել է ծրագրա-
վորման կառուցվածքային մոտեցման մեջ: Կառուցվածքային մո-
տեցման դեկոմպոզիցիայի գաղափարը ավելի է խորացել և ընդ-
հանրացել ծրագրավորման օբյեկտային և կոմպոնենտային՝ բա-
ղադրամասային մոտեցումներում [1]: 

Աշխատանքում ուշադրությունը բևեռվել է ոչ թե տեսական 
նյութի ներկայացման, այլ խնդիրների լուծման վրա: Առաջարկվել 
են մի քանի խնդիրների լուծման օրինակներ, որոնք ուսանողների 
համար ավելի տեսանելի կդարձնեն և կհեշտացնեն կառուցված-
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քային մոտեցման կիրառումը և ֆունկցիաների կազմումը: 
Դիտարկենք հետևյալ խնդիրների օրինակները: 
    
ՕրինակՕրինակՕրինակՕրինակ    1111    
Պարամետրերի կամայական թվային արժեքների համար կազ-

մել ծրագիր, որը կհաշվի և կարտածի տվյալ արտահայտության 
արժեքը. � = max(Q, Q + R, Q − R) + max	(R, 2R − Q, R + 2Q) 

Արտահայտության տեսքից երևում է, որ կարելի է երեք թվերի 
մեծագույնի հաշվումը կազմակերպել ֆունկցիայի տեսքով: Հակա-
ռակ դեպքում ծրագրում առկա կլինեն երկու միանման բլոկներ, 
որոնք հաշվարկելու են (a, a+b, a-b) և (b, 2b-a, b+2a) եռյակների մե-
ծագույնները: Եթե մեծագույնի հաշվարկը կազմակերպվի ֆունկ-
ցիայի տեսքով, այն կհեշտացնի և կկրճատի ոչ միայն ծրագրի կազ-
մումը, այլ նաև թեստավորումը և կարգաբերումը: Իհարկե նման 
պարզ խնդիրներում այդ առավելություններն այդքան էլ ակներև 
չեն, սակայն, դա ձևավորում է ծրագրավորման համապատասխան 
մշակույթ:  

Նախ տրվել է ֆունկցիայի նախատիպը՝ ըստ տրված շարա-
հյուսության [4].  
<տիպ> <ֆունկցիայի անուն> (<ֆորմալ պարամետրերի ցուցակ>); 

Ակնհայտաբար ֆունկցիան կլինի արժեք վերադարձնող: 
Ֆունկցիայի անունը կարող է լինել ցանկացած ինդիֆիկատոր, որը 
բավարարում է C++ ծրագրավորման լեզվում իդենտիֆիկատորնե-
րի կազմման կանոններին՝ տվյալ դեպքում max: Պետք է նաև 
որոշել max ֆունկցիայի ֆորմալ պարամետրերի քանակը, դրանց 
տիպերը և հաջորդման կարգը: max ֆունկցիան կունենա երեք ամ-
բողջ տիպի պարամետր: Ֆունկցիայի անունից հետո փակագծե-
րում նշվել են ֆունկցիային փոխանցող պարամետրերի տիպերը և 
նրանց ինդիֆիկատորները, որոնք իրարից բաժանվում են ստորա-
կետով: Այսպիսով, <տիպ>` int, <ֆունկցիայի անուն>` max, 
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(<ֆորմալ պարամետրերի ցուցակ>)` (int k1, int k1, int k3): max 
ֆունկցիայի նախատիպն ունի հետևյալ տեսքը. int max(int k1, int 
k2, int k3); Ընդ որում ֆունկցիայի նախատիպում կարելի է ֆորմալ 
պարամետրերի անունները չնշել. int max (int, int, int): Այս գրելա-
ձևը համարվում է ավելի նախընտրելի [3]: 

Ստորև տրվել է խնդրի լուծման ծրագիրը՝ անհրաժեշտ մեկնա-
բանություններով. 

#include <iostream> 
using namespace std; 
int max(int, int, int);  
int main() 
{int a, b, y; 
cout<<"a="; cin>>a; //ներմուծվել է a արգումենտը 
cout<<"b="; cin>>b; // ներմուծվել է b արգումենտը 
y=max(a, a+b, a-b)+max(b, 2*b-a, b+2*a); 
cout<<"y="<<y<<endl; // արտածվել է պահանջվող արտահայ-

տության արժեքը 
return 0;} 
//ֆունկցիայի նկարագրություն 
int max(int k1, int k2, int k3) /*ֆորմալ պարամետրերի անուն-

ների գրառումը պարտադիր է, պարամետրերը փոխանցվում են 
արժեքով*/ 

{if(k1>k2 && k1>k3) 
return k1; 
else 
if(k2>k3) 
return k2; 
else 
return k3;} 
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Ծրագրի կատարման արդյունքը. 

 

ՆՆՆՆկարկարկարկար    1. 1. 1. 1. ՕրինակՕրինակՕրինակՕրինակ    1111----իիիի    ծծծծրագրի կատարման արդյունքըրագրի կատարման արդյունքըրագրի կատարման արդյունքըրագրի կատարման արդյունքը    
    
ՕրինակՕրինակՕրինակՕրինակ    2222    
Կազմել z=f(a,y(x), φ(x,y)) ֆունկցիայի արժեքի հաշվման և ար-

տածման ծրագիրը, որտեղ x–ը ներմուծվող թիվ է: y(x) և φ(x,y) 
ֆունկցիաների հաշվումը կազմակերպել համապատասխան 
ֆունկցիաների միջոցով.  ~ + �(7, ?) ∙ ���(7)�7 + 1	,որտեղ		? = 7 ∙ (7 + 4),			�(7, ?)= �>(7 + ?) 

Խնդրի պայմանի մեջ նախապես նշված է, թե ծրագրի որ մա-
սերը պետք է իրականացնել ֆունկցիաների միջոցով, ինչը հեշ-
տացնում է ուսանողի աշխատանքը: 

Քանի որ հաշվարկներում օգտագործվելու են sin(x), tg(x) և ab 
մաթեմատիկական ֆունկցիաները, ապա ծրագրին կցվել է համա-
պատասխան <cmath> գրադարանը՝ ներկառուցված մաթեմատի-
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կական ֆունկցիաների օգտագործման համար: double Y(double);-ը 
Y ֆունկցիայի նախատիպն է, որն ունի մեկ իրական x պարամետր 
և վերադարձնում է իրական արժեք: double FI(double, double);-ը FI 
ֆունկցիայի նախատիպն է, որն ունի երկու իրական x և y պարա-
մետրեր և վերադարձնում է իրական արժեք: 

Ստորև տրվել է խնդրի լուծման ծրագիրը. 
#include <iostream> 
#include <cmath> 
using namespace std; 
double Y(double); 
double FI(double, double); 
int main() 
{double x, z; 
cout<<"x="; cin>>x; 
cout<<"Y(x)="<<Y(x)<<endl; 
cout<<"FI(x,Y(x))="<<FI(x,Y(x))<<endl; 
z=FI(x,Y(x))*sin(x)*sin(x)*pow((x*x+1),0.5); 
cout<<"z="<<z<<endl; 
return 0;} 
double Y(double k) 
{return 7*(k+4);} 
double FI(double r1, double r2) 
{return tan(r1*r1+r2);} 
Այս օրինակը ուսանողների համար հետաքրքիր կլինի նրա-

նով, որ մի ֆունկցիայի կանչի մեջ որպես պարամետր օգտագործ-
վել է մեկ այլ ֆունկցիայի վերադարձվող արժեք. FI(x,Y(x))՝ որպես 
երկրորդ պարամետր հանդես է գալիս Y(x) ֆունկցիայի վերա-
դարձվող արժեքը:  
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Ծրագրի կատարման արդյունքը. 

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    2. 2. 2. 2. ՕրինակՕրինակՕրինակՕրինակ    2222----իիիի    ծծծծրագրի կատարման արդյունքըրագրի կատարման արդյունքըրագրի կատարման արդյունքըրագրի կատարման արդյունքը    

Ուսանողները բավականին դժվար են ընկալում տարբերու-
թյունը՝ արժեքով և հասցեով փոխանցվող պարամետրների միջև, 
այդ պատճառով աշխատանքում ներառել ենք հաջորդ օրինակը:  

    
Օրինակ 3Օրինակ 3Օրինակ 3Օրինակ 3    
Օրինակում ցուցադրվել է երկու ֆունկցիաների աշխատանք, 

որոնց պարամետրերը փոխանցվում են համապատասխանաբար 
արժեքով և հասցեով՝ հղումով, ընդ որում պարամետրի արժեքով 
փոխանցման դեպքում ֆունկցիայի աշխատանքից հետո արգու-
մենտի փոփոխությունը չի ֆիքսվում, իսկ հղումով փոխանցվող 
պարամետրի դեպքում համապատասխան ֆունկցիայի աշխա-
տանքից հետո արգումենտի փոփոխությունը ֆիքսվում է [2]:  

#include <iostream> 
namespace std; 
void f1(int); /*f1 ֆունկցիայի նախատիպ, որն ունի մեկ int 
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տիպի արժեքով փոխանցվող պարամետր, սակայն արժեք չի 
վերադարձնում*/ 

void f2(int&); /*f2 ֆունկցիայի նախատիպ, որն ունի մեկ int 
տիպի հղումով փոխանցվող պարամետր, հղումով փոխանցվող 
պարամետրի համար տիպի նշումից հետո անպայման նշվում է & 
օպերատորը */ 

int main() 
{int x=4, y=10; 
cout<<"before f1 x="<<x<<endl; /*արտածվել է x----ի արժեքը՝ մինչ 

f1 ֆունկցիայի աշխատանքը*/ 
f1(x); //f1 ֆունկցիայի կանչ արժեքով փոխանցվող x 

արգումենտով 
cout<<"after f1 x="<<x<<endl; /*արտածվել է x----ի արժեքը՝ f1 

ֆունկցիայի աշխատանքի ավարտից հետո */ 
cout<<"before f2 y="<<y<<endl; /*արտածվել է y----ի արժեքը՝ մինչ 

f2 ֆունկցիայի աշխատանքը*/ 
f2(y);    //f2 ֆունկցիայի կանչ հղումով փոխանցվող y 

արգումենտով 
cout<<"after f2 y="<<y<<endl; /*արտածվել է y-ի արժեքը՝ f2 

ֆունկցիայի աշխատանքի ավարտից հետո */ 
} 
void f1(int a)    /*f1 ֆունկցիայի նկարագրում, որը 

կրկնապատկում է իր արժեքով փոխանցվող պարամետրը և 
արտածում է այն էկրանին*/ 

{a=2*a; 
cout<<"in f1: "<<a<<endl;} 
void f2(int &b) /*f2 ֆունկցիայի նկարագրում, որը կրկնապատ-

կում է իր հղումով փոխանցվող պարամետրը և արտածում է այն 
էկրանին*/ 

{b=2*b; 
cout<<b<<endl;} 
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Ծրագրի կատարման արդյունքը. 

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    3. 3. 3. 3. ՕրինակՕրինակՕրինակՕրինակ    3333----իիիի    ծծծծրագրի կատարման արդյունքըրագրի կատարման արդյունքըրագրի կատարման արդյունքըրագրի կատարման արդյունքը    
 
Ինչպես տեսնում ենք, main()-ում x-ի արժեքը մինչև f1() ֆունկ-

ցիայի աշխատանքը 4 է, ինչը և արտածվում է էկրանին, այնու-
հետև իրականցվում է f1(x) ֆունկցիայի կանչը, որը կրկնապատ-
կում է արգումենտի արժեքը՝ 2*4, և էկրանին արտածում է 8, այնու-
հետև f1() աշխատանքից հետո, երբ ղեկավարումը փոխանցվում է 
main()-ին, ևս մեկ անգամ արտածվում է x-ի արժեքը էկրանին՝ 4: 
Այսինքն, f1()-ում կատարված փոփոխությունը չի պահպանվում 
այդ ֆունկցիայի աշխատանքի ավարտից հետո, քանի որ f1()-ն աշ-
խատել է x-ի արժեքի պատճենի հետ, որը և ոչնչացվում է այդ 
ֆունկցիայի աշխատանքի ավարտից հետո: main()-ում y-ի արժեքը 
մինչև f2() ֆունկցիայի աշխատանքը 10 է, ինչը և արտածվում է 
էկրանին, այնուհետև իրականացվում է f2(x) ֆունկցիայի կանչը, 
որը կրկնապատկում է արգումենտի արժեքը՝ 2*10, և էկրանին ար-
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տածում է 20, այնուհետև f2() ֆունկցիայի աշխատանքից հետո, երբ 
ղեկավարումը փոխանցվում է main()-ին, ևս մեկ անգամ արտած-
վում է y-ի արժեքը էկրանին՝ 20: Այսինքն, f2()-ում կատարված փո-
փոխությունը պահպանվում է այդ ֆունկցիայի աշխատանքի 
ավարտից հետո, քանի որ f2()-ն աշխատել է հենց y-ի հետ, այն 
փոխանցվել է հղումով, և f2()-ի աշխատանքի ավարտից հետո 
արժեքի այդ փոփոխությունը մնում է: 

Հաջորդ օրինակը ևս շատ կարևոր է, քանի որ ցուցադրում է 
ֆունկցիաներում զանգվածների` որպես պարամետր օգտագոր-
ծումը: C++ ծրագրավորման լեզվում զանգվածները փոխանցվում 
են միայն հասցեով, և ֆունկցիայի կանչի մեջ նշվում է միայն զանգ-
վածի անունը, որն իր առաջին էլեմենտի հասցեն է: Այդ պատճա-
ռով, ի տարբերություն նախորդ օրինակի ֆունկցիայի, նախատի-
պում և նկարագրությունում &-ը չի դրվում: 

    
Օրինակ 4 Օրինակ 4 Օրինակ 4 Օրինակ 4     
Տրված են N ամբողջ թիվը և N*N տարրեր պարունակող երկ-

չափ զանգվածը: Հաշվել մատրիցի այն դրական տարրերի ար-
տադրյալը, որոնց ամբողջ մասը բազմապատիկ չէ 5-ի:  

Նպատակահարմար է զանգվածի տարրերի արժեքների ներ-
մուծումը և արտադրյալի որոշումը կազմակերպել ֆունկցիաների 
միջոցով՝ input_array() և mult(): Երբ զանգվածը պարամետր է, ապա 
նախատիպում միաչափ զանգվածի համար պետք է նշել միայն 
էլեմենտների տիպը և դնել [] փակագծերը՝ double [], ինչը 
կազդանշանի, որ պարամետրը զանգված է և նույնիսկ չափը պետք 
չէ նշել: Իսկ երկչափ և բազմաչափ զանգվածների համար երկրորդ 
և մյուս չափերը պետք է հստակ նշվեն` double [][N]: Քանի որ 
զանգվածը փոխանցվում է հասցեով, ապա էլեմենտների ներմուծ-
ված արժեքները կպահպանվեն և input_array() ֆունկցիայի աշխա-
տանքից հետո: mult() ֆունկցիայի նախատիպում պարամետրի 
նկարագրման ժամանակ օգտագործվել է const բանալի բառը՝ const 
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double[][N], ինչը թույլ չի տա ֆունկցիային փոխել զանգվածի տար-
րերի արժեքները: Դա շատ կարևոր է զանգվածների պարագայում, 
քանի որ նրանք փոխանցվում են հասցեով: Ուսանողները պետք է 
հիշեն և կիրառեն տվյալ հնարքը, եթե չի ենթադրվում, որ ֆունկ-
ցիան պետք է փոխի զանգվածը: 

#include <iostream> 
#include<iomanip> 
#include <cmath> 
using namespace std; 
const short N=3; /*N զանգվածի տողերի և սյուների քանակը 

նկարագրվել է որպես գլոբալ հաստատուն, որը տեսանելի կլինի 
բոլոր ֆունկցիաների համար*/ 

void input_array(double[][N]); /*input_array() ֆունկցիայի նախա-
տիպ, որն արժեք չի վերադարձնում և ունի որպես պարամետր 
double տիպի երկչափ զանգված*/ 

double mult(const double[][N]); /*mult() ֆունկցիայի նախատիպ, 
որը վերադարձնում է double տիպի արժեք և ունի որպես պարա-
մետր double տիպի երկչափ զանգված*/ 

int main() 
{double A[N][N]; 
int i, j; 
input_array(A); 
for(i=0; i<N;i++) 
{for(j=0;j<N;j++) 
cout<<setw(8)<<A[i][j]; 
cout<<endl;} 
cout<<mult(A)<<endl; 
return 0;} 
void input_array(double B[N][N]) 
{int i,j; 
for(i=0; i<N; i++) 
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for(j=0;j<N;j++) 
{cout<<"B["<<i<<"]["<<j<<"]="; 
cin>>B[i][j];}} 
double mult(const double B[N][N]) 
{int i,j; 
double p=1; 
for(i=0; i<N; i++) 
for(j=0;j<N;j++) 
if(B[i][j]>0 && static_cast<int>(floor(B[i][j]))%5!=0 ) 
p*=B[i][j]; 
return p;} 
Ծրագրի կատարման արդյունքը. 

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    4. 4. 4. 4. ՕրինակՕրինակՕրինակՕրինակ    4444----իիիի    ծծծծրագրի կատարման արդյունքըրագրի կատարման արդյունքըրագրի կատարման արդյունքըրագրի կատարման արդյունքը    
 
Ծրագրավորման C++ լեզվում ֆունկցիաների աջակցման մի-

ջոցները բավականին հզոր գործիք են: Ծրագրի տրոհման 
գաղափարը հարաբերական ինքնուրույն մասերի, որոնք իրա-
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կանացվում են որոշակի պրոցեդուրաներով ու ֆունկցիաներով, 
արտացոլվել է ծրագրավորման կառուցվածքային մոտեցման մեջ: 
Այսպիսով, կառուցվածքային ծրագրավորման տեխնոլոգիան են-
թադրում է մեծ և բարդ ծրագրերի տրոհում մասերի՝ ֆունկցիանե-
րի՝ աշխատանքը նշանակալիորեն հեշտացնելու և ստեղծվող 
ծրագրային կոդի իրազննականությունն ապահովելու նպատակով: 

Աշխատանքում ուսումնասիրվել է ոչ թե տրված թեմայի տե-
սական նյութը, այլ որոշակի հետաքրքրություն առաջացնող կոնկ-
րետ խնդիրներ, որոնք ուսանողների համար կպարզաբանեն տե-
սական նյութը և կհեշտացնեն ֆունկցիաների կազմման գործնա-
կան հմտությունների ձևավորումը: Հատկապես մեծ ուշադրություն 
է դարձվել ֆունկցիայի պարամետրերի արժեքով և հասցեով փո-
խանցման տարբերությունը ցուցադրող, նաև զանգվածը որպես 
ֆունկցիայի պարամետր օգտագործող խնդիրների վրա: Յուրա-
քանչյուր խնդրի համար կազմվել է ծրագիր C++ ծրագրավորման 
լեզվով, տրվել են ծրագրի համապատասխան տողերի մեկնաբա-
նությունները, ինչպես նաև՝ ծրագրի կատարման արդյունքը: 

    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Давыдов В.Г. Технологии программирования. C++. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2005.- 672 с. 
2. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж., Как программировать на C++: Пер. 

с англ. – М., ЗАО «Издательство БИНОМ», 2000 г. – 1024 с. 
3. Динман М.И., C++. Освой на примерах. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2006. – 384 с.  
4. Գևորգյան Գ. Ա., Ծրագրավորման C++ լեզու, Երևան, 2004,     

145 էջ:  
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Некоторые вопросы методики преподаванияНекоторые вопросы методики преподаванияНекоторые вопросы методики преподаванияНекоторые вопросы методики преподавания    
темы «Функции» в языке программирования  C++темы «Функции» в языке программирования  C++темы «Функции» в языке программирования  C++темы «Функции» в языке программирования  C++    
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РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

КлючевыеКлючевыеКлючевыеКлючевые    словасловасловаслова:::: сложные программы, технология структурного 
программирования, модули, блоки, разбиsвка программ, декомпозиция 
программ  

В языке программирования C++ средства поддержки функций 
являются довольно мощным инструментом. Идея разделения программы 
на относительные простые, автономные части, выполняемые соот-
ветствующими процедурами и функциями, нашла отражение в технологии 
структурного программирования. Таким образом, технология структурного 
программирования предполагает разбиение большого и сложного програм-
много обеспечения на более простые и логически самостоятельные части 
(функции), что значительно упрощает рабочий процесс и обеспечивает 
кодирование сгенерированного кода. 

В работе представлен не теоретический материал по данной теме, а 
представляющие особый интерес конкретные задачи, которые для 
студентов прояснят теоретический материал и облегчат формирование 
практических навыков составления функций. Особое внимание было 
уделено задачам, в которых отображена разница передачи параметров 
функций по значению и по адресу. Были также рассмотрены функции, в 
которых в качестве параметра использованы двумерные массивы. Для 
каждой задачи была разработана программа на языке программирования 
C++ с комментариями, также представлены результаты работы программ. 
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Some Issues on Teaching Methodology of the Theme “Function”Some Issues on Teaching Methodology of the Theme “Function”Some Issues on Teaching Methodology of the Theme “Function”Some Issues on Teaching Methodology of the Theme “Function”    
in C++ Programmiin C++ Programmiin C++ Programmiin C++ Programming Languageng Languageng Languageng Language    

Ohanyan HeghineOhanyan HeghineOhanyan HeghineOhanyan Heghine    
Kanaryan GayaneKanaryan GayaneKanaryan GayaneKanaryan Gayane    

SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: complex programs, technology of structural programming, 
modules, blocks, breakdowns of programs, decomposition of programs 

In C++ programming language the means of support of function 
development is a pretty powerful tool. The idea of dividing a program into 
relatively simple, autonomous parts performed by appropriate procedures and 
functions is reflected in the technology of structural programming. In this way, 
the technology of structural programming involves breaking large and complex 
software into simpler and more logical independent parts (functions), which 
not only significantly simplifies the workflow for creating, testing and 
debugging software, but also provides the creation of a more intuitive software 
code. 

In this article not only the theoretical material of this theme is introduced, 
in general, but also the attention is paid to highly interesting concrete tasks, 
which will clarify the theoretical material for students and facilitate the 
formation of practical skills in compiling functions. Particular attention is paid 
to tasks, in which the difference of transfer of function parameters by value and 
address is displayed. Functions in which two-dimensional arrays were used as a 
parameter were also considered. For each task a program with comments was 
developed in the programming language of C++. Program results are also 
presented.  
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ՈւսուցմՈւսուցմՈւսուցմՈւսուցման արդյունավետության բարձրացումըան արդյունավետության բարձրացումըան արդյունավետության բարձրացումըան արդյունավետության բարձրացումը    
մի քանի խնդիրների մի քանի խնդիրների մի քանի խնդիրների մի քանի խնդիրների լուծման լուծման լուծման լուծման արդյունքների կիրառմամբարդյունքների կիրառմամբարդյունքների կիրառմամբարդյունքների կիրառմամբ    

Ղուկասյան Ասյա Ղուկասյան Ասյա Ղուկասյան Ասյա Ղուկասյան Ասյա     
Նավոյան Հռիփսիմե Նավոյան Հռիփսիմե Նավոյան Հռիփսիմե Նավոյան Հռիփսիմե     

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. խնդիր, ստեղծագործական մտածողու-

թյուն, ինքնուրույն աշխատանք, վերլուծություն, համեմատում, 
եզրակացություն, բանաձև, եռանկյուն, քառանկյուն, շրջան  

Հոդվածում քննարկվում են մաթեմատիկայի ուսուցման գործ-
ընթացում կիրառվող տարբեր ռազմավարություններ, որոնք կա-
րող են հիմք հանդիսանալ կրթության որակի բարձրացման և սո-
վորողների մոտ տարբեր տիպի մտածողությունների ձևավորման 
համար։  

Աշխատանքում կոնկրետ խնդիրների լուծման օրինակով ցույց 
է տրված, թե ինչպես կարող են սովորողները ստանալ կանոններ և 
բանաձևեր, որոնք հետագայում նաև կկիրառվեն այլ խնդիրների 
լուծման ժամանակ: Այս մոտեցումը ոչ միայն զարգացնում է աշա-
կերտների քննադատական մտածողությունը, վերլուծական ունա-
կությունները, դատողությունների զարգացումը, այլ նաև հնարա-
վորություն է ընձեռում գաղափար կազմել սովորողների կողմից 
թեմայի յուրացման աստիճանի և խորացման մասին։  

Բացի վերը նշվածից, առաջադրված խնդիրների լուծման ժա-
մանակ սովորողը հետազոտում է, վերլուծում է և ստեղծում է իր 
սեփական գիտելիքը, կարողանում է տեսնել գաղափարների մեջ 
առկա կապերը և կառուցել նոր պատկերացումներ:  

ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    1111: Հաշվել Q և R էջերով ուղղանկյուն եռանկյանը ներ-
գծած և արտագծած շրջանագծերի կենտրոնների միջև հեռավորու-
թյունը [3, 26]: Ներմուծենք ուղղանկյուն կոորդինատական համա-
կարգ, ինչպես ցուցադրված է գծագրում (նկ. 1): Դիցուք c-ն ներ-
գծած շրջանագծի կենտրոնն է c(�, �) կոորդինատներով, որտեղ � = �I��√�JI�J :  
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ՆկարՆկարՆկարՆկար    1. 1. 1. 1. ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    1111----իիիի    գծապատկերըգծապատկերըգծապատկերըգծապատկերը    
    c�-ը՝ արտագծած շրջանագծի կենտրոնն է, նրա կոորդինատ-

ները կլինեն՝ c� �� ; 	�� մնում է հաշվել  

cc� = ��Q2 − �� + �R2 − ��: 
ԽԽԽԽնդիր 2:նդիր 2:նդիր 2:նդիր 2: Եռանկյան երկու բարձրությունների հիմքերի և 

եռանկյան մյուս գագաթով կազմված եռանկյունը նման է սկզբնա-
կան եռանկյանը (նկ.2): 

ԱպացույցԱպացույցԱպացույցԱպացույց: �1�=~�2�= (քանի որ եռանկյունները ուղղանկ-
յուն են և < = ընդհանուր է), հետևաբար  1=2= = �=�= 
և < =-ն ընդհանուր է ⇒ Δ��=~�12= ՝ ըստ նմանության երկրորդ 
հայտանիշի: 

  
 
 
 
 
    
    

ՆկարՆկարՆկարՆկար    2. 2. 2. 2. Խնդիր 2Խնդիր 2Խնդիր 2Խնդիր 2----ի գծապատկերըի գծապատկերըի գծապատկերըի գծապատկերը    

? 

c 

2(0; R) 

2(Q; 0) 
R c c� 

Q 

2 

1 

� 

� = 

c 
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Հետևանք 1Հետևանք 1Հետևանք 1Հետևանք 1: 12�� քառանկյանը կարելի է արտագծել 
շրջանագիծ < ��= =< =21,< =�� =< 21=,< 1�� = 180P−< ��=, < 12=+< 1�� =< 12= + 180P−< ��= = 180P ⇒ 12�� 
քառանկյանը կարելի է արտագծել շրջանագիծ: 

 ՀետևանքՀետևանքՀետևանքՀետևանք    2222: �12= և �12c եռանկյուններին արտագծած 
շրջանագծերի շառավիղներն իրար հավասար են, որտեղ c-ն �12= եռանկյան բարձրությունների հատման կետն է: < �=� = A, c�=�-ի մեջ < �c� = 180P − A,< 2c1 =< �c� =180P − A, �12c– ի մեջ և �12= -ի մեջ: Համապատասխանաբար 

  12sin	(180P − A) = 2+���, 12sin	 A = 2+��� 	 	 
հետևաբար +��� = +��� : 

ԽԽԽԽնդիր 3նդիր 3նդիր 3նդիր 3: Եռանկյան կողմերի ցանկացած կետով, եթե տանենք 
զուգահեռ ուղիղներ մյուս երկու կողմերին, ապա ստացված 
զուգահեռագծի մակերեսը հավասար է ստացված եռանկյունների 
մակերեսների երկրաչափական միջինի կրկնապատիկին [3, 26]: 

Տանենք dZ||12, XZ||2= (նկ.3ա): 

Ապացուցենք, որ #���� = 2�#���#��� 	, #��� = #�;	#��� = #,�1XZ~�Zd= ⇒ 1ZZ= = �#�# �XZ2 և �1XZ -ն ունեն Z գագաթից տարված նույն 
բարձրությունը:  #���#��� = X21X = dZX1 = �##� ; 	#���#� = �##� ⇒ #��� = �#�#;	 

 #����� = 2#��� = 2�#�#: 
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ՆկարՆկարՆկարՆկար    3333ա. Խնդիր 3ա. Խնդիր 3ա. Խնդիր 3ա. Խնդիր 3----իիիի    գծապատկերըգծապատկերըգծապատկերըգծապատկերը    
 

Հետևանք #��� = (�#� +�#). 
Ապացուցենք, որ եռանկյան միջնագծի երկարությունը կարող 

ենք գտնել հետևյալ բանաձևով 

1Z = √212 + 21= − 2=2 : 
 Ապացույցն ակնհայտ է, �12= -ն լրացնենք մինչև զուգահեռագիծ 
(նկ. 3բ): Իսկ զուգահեռագծի համար 

 1� +2= = 2(12 + 1=) ⇒ 1� = 212 + 21= −2=, 
4(1Z) = 212 + 21= − 2= ⇒ 1Z = √212 + 21= − 2=2  

 
 
 
 
    
    
    

ՆկարՆկարՆկարՆկար    3333բբբբ. . . . ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    3333----իիիի    գծապատկերըգծապատկերըգծապատկերըգծապատկերը    
ԹեորեմԹեորեմԹեորեմԹեորեմ    1111: Եռանկյան [� կիսորդի երկարությունը հավասար է √RS −t�, որտեղ R–ն և S-ն եռանկյան կողմերն են, իսկ t-ը և �-ը 

եռանկյան Q կողմի վրա կիսորդով առաջացած հատվածներն են: 
ԱպացույցԱպացույցԱպացույցԱպացույց: Այս բանաձևը կարելի է ստանալ Ստյուարտի 

թեորեմից՝ որպես հետևանք: Բերենք թեորեմի մեկ այլ ապացույց: 

1 

2 

= 
X d 

Z 

#� # 

1 

2 � 

= 
Z 
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Դիցուք՝ 1�-ն 12= եռանկյան կիսորդն է (նկ. 4), < 21� =< =1�: 
Եռանկյանն արտագծենք շրջանագիծ:	1�	կիսորդը շարունակենք 
մինչև շրջանագծի հետ հատվելը , կետում: Նշանակենք 
 1� = [� , 2� = t, =� = �,�, = 7: �12�-ն և �1,=-ն նման են, 

հետևաբար, ��� = ���I�, այսինքն 	[�([� + 7) = RS: 
 
 
 
 
 
    
    
    

ՆկարՆկարՆկարՆկար    4.4.4.4. ԵռանկյանԵռանկյանԵռանկյանԵռանկյան    անկյանանկյանանկյանանկյան    կիսորդիկիսորդիկիսորդիկիսորդի    երկարությաներկարությաներկարությաներկարության    
ստացմանստացմանստացմանստացման    բանձևիբանձևիբանձևիբանձևի    գծապատկերըգծապատկերըգծապատկերըգծապատկերը    

    
Ըստ հատվող լարերի հատկության՝	[�7 = t�: Ուստի 

 [� +t� = RS,  որտեղից  [� = √RS −t�: 
ԹեորԹեորԹեորԹեորեմեմեմեմ    2222: Եռանկյան անկյան կիսորդի երկարությունը հա-

վասար է՝ [� = ��	� y¡J�I� , 
որտեղ [�-ն Q կողմին տարված կիսորդն է, R-ն S-ն կողմերը A-ն 
նրանցով կազմված անկյունը (նկ. 5) [2, 126]: 

 
 
 
 
 
    
    

ՆկարՆկարՆկարՆկար    5. 25. 25. 25. 2----րդրդրդրդ    թեորեմիթեորեմիթեորեմիթեորեմի    գծապատկերըգծապատկերըգծապատկերըգծապատկերը    

1 

= 
2 

, 
 

� 
R S 

Q 

R S 
= 

1 

2 p 

A2 A2 
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[� = 2RSS¢� A2R + S : 
ԱպացույցԱպացույցԱպացույցԱպացույց: #��� = R	S	���A2  

#��£ = R	[� 	��� A22 , 	#�£� = 	[�S	��� A22 	 
#��� = #��( + #�(� = [���� A22 (R + S) = RS���A2  

[� = RS���A(R + S)��� A2 = 2RS��� A2 S¢� A2(R + S)��� A2 = 2RSS¢� A2R + S : 
Խնդիր 4Խնդիր 4Խնդիր 4Խնդիր 4: Ցանկացած քառանկյան կողմերի միջնակետերով 

կազմված քառանկյունը զուգահեռագիծ է, որի մակերեսը 
հավասար է նախնական քառանկյան մակերեսի կեսին: 

I դեպք. Դիցուք տրված է ուռուցիկ քառանկյուն (նկ. 6): 

 �12=-ի մեջ, որպես միջին գիծ, Zd||1=; 	Zd = �� , �1=�-ի մեջ, 
որպես միջին գիծ 1=	||,�; 	,� = �� ⇒ Zd = ,�,Zd||,�; MNKE -ն 

զուգահեռագիծ է: #��� = #���4 ;	#¤(¥ = #��(4 ⟹ #��� + #¤(¥ = #���(4 : 
 
 
 
 
 
    
    
    

ՆկարՆկարՆկարՆկար    6. 6. 6. 6. ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    4444----իիիի    գծապատկերըգծապատկերըգծապատկերըգծապատկերը    

= 
2 

1 

� 
� 

d Z 

, 
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Նույն ձևով. 

;#А�Е = #А�(4#�¥� = #�(�4 © ⇒ #��Е + #�¥� = #А��(4  

Խնդիր 5Խնդիր 5Խնդիր 5Խնդիր 5: Եթե սեղանի հիմքին առընթեր անկյունների գումարը 
900 է, ապա հիմքերի միջնակետերը միացնող հատվածը հավասար 
է հիմքերի կիսատարբերությանը: 

Ապացույց: < 1 = A;< � = 90P − A, Z-ից տանենք զուգահեռ 12-ին և =�-ին, կստանանք +ZY ուղղանկյուն եռանկյունը (նկ. 7):  2Z = 1+ = Z= = Y� ⇒ +d = 1d − 1+ = d� − Y� = dY 
 
 
 
 
    
    
    

ՆկարՆկարՆկարՆկար    7. 7. 7. 7. ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    5555----իիիի    գծապատկերըգծապատկերըգծապատկերըգծապատկերը    
Գիտենք, որ Zd = +Y2 = +d = dY =	1�2 − 2=2 = 1� − 2=2  

ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    6666: Սեղանի սրունքին առընթեր անկյունների կիսորդ-
ները միմյանց ուղղահայաց են (նկ. 8): Քանի որ < 21�+< 12= = 180P ⇒< c12+< c21 = 90P ⇒< 2c1 = 90P 

 
 
 
 
    
    
    

ՆկարՆկարՆկարՆկար    8. 8. 8. 8. ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    6666----իիիի    գծապատկերըգծապատկերըգծապատկերըգծապատկերը    

2 Z = 

1 � + Y d 

2 

1 

= 

� 
Z d c 
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Հետևանք՝ c-ն պատկանում է սեղանի միջին գծին: 
ԱպացույցԱպացույցԱպացույցԱպացույց: Տանենք c կետից զուգահեռ 1�-ին: �1Zc-ն հավա-

սարասրուն է՝ 1Z = Zc: �Z2c-ն նույնպես հավասարասրուն է՝ Z2 = Zc ⇒ 1Z = Z2, Zc||1�՝ ըստ Թալեսի թեորեմի =d = d�: 
ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    7777: Եթե սեղանը հավասարասրուն է, և անկյունագծերը 

փոխուղղահայաց են, ապա մակերեսը հավասար է բարձրության 
կամ միջին գծի քառակուսուն (նկ. 9) [1, 124]: 

ԱպացույցԱպացույցԱպացույցԱպացույց: ∆1c�-ի մեջ < c1� =< c�1 = 45P, ∆2��-ի մեջ 
 

 
 
    
    

Նկար 9. Խնդիր 7Նկար 9. Խնդիր 7Նկար 9. Խնդիր 7Նկար 9. Խնդիր 7----ի գծապաի գծապաի գծապաի գծապատկերըտկերըտկերըտկերը    
    < �2� =< ��2 = 45P ⇒ 2� = �� = 1� + 2=2 ⟹ 

⟹ #���( = 2� = �1� + 2=2 � 
Ճիշտ է նաև հակադարձը: Եթե հավասարասրուն սեղանի 

բարձրությունը հավասար է միջին գծին, ապա անկյունագծերը 
ուղղահայաց են: 

ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    8:8:8:8: Տրված է 12=� սեղանը, c-ն անկյունագծերի հատ-
ման կետն է (նկ. 10): 

ա) #�Օ� = #�Օ( = #, #��� = #�, #��( = #, ապա # = �#�#        
[2, 129]: 

 
 
 
    

    
ՆկարՆկարՆկարՆկար    10. 10. 10. 10. ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    8888----իիիի    գծապատկերըգծապատկերըգծապատկերըգծապատկերը    
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ԱպացույցԱպացույցԱպացույցԱպացույց: ∆12c-ն և ∆2c=-ն ունեն 2� նույն բարձրությունը 
 ���� = G	 (1) ∆1c� -ն և ∆c=� -ն ունեն �� նույն բարձրությունը, 
 ���� = J 	 (2) 

 (1) և (2) բանաձևերից հետևում է ##� = ## ⇒ # = �#�#: 
բ) #���( = ®�#� +�#¯ քանի որ #���( = #��( + #�Օ� + #��( + #��( = 2# + �#� +�#= 2�#�# +�#� +�# = = ®�#� +�#¯ 
Խնդիր 9Խնդիր 9Խնդիր 9Խնդիր 9: Ցանկացած սեղանի հիմքերի միջնակետերը միաց-

նող հատվածը փոքր է սրունքների կիսագումարից (նկ. 11): 
 
 
 
 
    
    
    
    

ՆկարՆկարՆկարՆկար    11. 11. 11. 11. ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    9999----իիիի    գծապատկերըգծապատկերըգծապատկերըգծապատկերը    
    

ԱպացույցԱպացույցԱպացույցԱպացույց: Կառուցենք &Z:|12,ZX|:=�, Zd ճառագայթի վրա 
տեղադրենք Zd = dY, ∆Z&Y-ից  2Zd = ZY < &Z + &Y = &Z +ZX ⇒ Zd < &Z +ZX2  

Խնդիր 10Խնդիր 10Խնդիր 10Խնդիր 10: Սեղանի անկյունագծերի միջնակետերը միացնող 
հատվածը հավասար է հիմքերի կիսատարբերությանը (նկ. 12): 
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ՆկարՆկարՆկարՆկար    12. 12. 12. 12. ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    10101010----իիիի    գծապատկերըգծապատկերըգծապատկերըգծապատկերը    
 1Z = Z=,2d = d�: 
Նախ ապացուցենք, որ Zd-ը պատկանում է սեղանի միջին 

գծին, Z կետից տանենք զուգահեռ հիմքերին, ըստ Թալեսի 
թեորեմի՝ 12 և =� սրունքները կհատեն միջնակետերում, նույնը 
կատարենք նաև d կետի համար, արդյունքում կստանանք        1Y = Y2, =& = &� ⇒ Zd-ը գտնվում է Y& միջին գծի վրա: ∆1=� -ի մեջ d& = �(  ∆2=� -ի մեջ d& = ��  ⇒ Zd = Z& −d& = �( − �� = �(���  

    Խնդիր 11Խնդիր 11Խնդիր 11Խնդիր 11: Ուղղանկյուն սեղանի ներգծած շրջանագծի շառա-
վիղը հավասար է մեծ սրունքի վրա շոշափումից ստացված հատ-
վածների երկրաչափական միջինին (նկ. 13): < 2=�+< =�1 = 180P ⇒< =c� = 90P ⇒ c° = =° ∙ °� ⇒ c° == √=° ∙ °� 

 
 
 
 
 
    
    
    

Նկար 13. Խնդիր 11Նկար 13. Խնդիր 11Նկար 13. Խնդիր 11Նկար 13. Խնդիր 11----ի գծապատկերըի գծապատկերըի գծապատկերըի գծապատկերը    
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Խնդիր 12Խնդիր 12Խնդիր 12Խնդիր 12: Զուգահեռագծի գագաթը հանդիպակաց կողերի 
միջնակետերին միացնելուց ստացված եռանկյան մակերեսը 
կարելի է հաշվել հետևյալ ձևով (նկ. 14): #���(-ն նշանակենք	#-ով, #��( = #2 ;	#��� = #��(4 = #8 , #��� = #2 ;	#��� = #4	 #��� = #���( − (#��� + #��� + #��() = = # − #4 − #4	− #8 = #2	− #8 = 3#8 : 

 
    

    
    
    
    

ՆկարՆկարՆկարՆկար    14. 14. 14. 14. ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    12121212----իիիի    գծապատկերըգծապատկերըգծապատկերըգծապատկերը    
    

ՀետևանքՀետևանքՀետևանքՀետևանք:	2� = �Y = Y�,Zd = �( , �-ն ∆12=-ի միջնագծերի 

հատման կետն է 1��Z = 2 ⇒ �Y = 23Zd = 2�3  2� = 2�c, Y� = 2cY ⇒ 2� = Y� = �Y 
ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    13131313: Զուգահեռագծի բութ անկյան գագաթից տարված 

բարձրություններով կազմված անկյունը հավասար է զուգահեռա-
գծի սուր անկյանը (նկ. 15): 

 
 
         
 
    
    

    
ՆկարՆկարՆկարՆկար    15. 15. 15. 15. ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    13131313----իիիի    գծապատկերըգծապատկերըգծապատկերըգծապատկերը    
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ԱպացույցԱպացույցԱպացույցԱպացույց: < �2� + A ⇒< ��� = 180P − A, 

 < 21�+< 1�2 = 180P, < 21� = A:	 
Քննարկված ռազմավարությունները նպաստում են դասին 

աշակերտների ներգրավվածության մեծացմանը, որն էլ իր հերթին 
դրական ազդեցություն է ունենում ուսուցման որակի բարձրաց-
ման վրա։ 

Հոդվածից կարող են օգտվել ուսուցիչները և մանկավարժա-
կան համալսարանների բարձր կուրսերի ուսանողները։ 

    
    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Աթանասյան Լ.Ս., Բուտուզով Վ.Ֆ., Երկրաչափություն 8, 
Երևան, 2015: 

2. Աթանասյան Լ.Ս., Բուտուզով Վ.Ֆ., Երկրաչափություն 9, 
Երևան, 2014: 

3. Մոդենով. Պ.Ս., Մաթեմատիկական խնդիրների ժողովածու, 
Հանրահաշվական և երկրաչափական խնդիրներ II մաս, 
Երևան, 1963: 
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Повышение эффективности Повышение эффективности Повышение эффективности Повышение эффективности обученияобученияобученияобучения    путем использования путем использования путем использования путем использования 
результатов результатов результатов результатов решения несколькихрешения несколькихрешения несколькихрешения нескольких    задачзадачзадачзадач    

ГукасянГукасянГукасянГукасян    Ася Ася Ася Ася     
Навоян Рипсиме Навоян Рипсиме Навоян Рипсиме Навоян Рипсиме     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова:::: задача, творческое мышление, самостоятельная 

работа, анализ, сравнение, вывод, формула, треугольник, четырехугольник, 
круг  

В статье рассматриваются различные стратегии, применяемые в 
преподавании математики, которые могут стать основой для повышения 
качества образования и формирования различного типа мышления 
учащихся.  

В работе на примере решения конкретных задач показано, как уча-
щиеся могут получить правила и формулы, которые впоследствии также 
будут применены при решении других задач. Такой подход не только 
развивает у учащихся критическое мышление, аналитические способности 
и развитие суждений, но и дает возможность представить степень и глу-
бину усвоения материала учащимися. При решении этих задач учащийся 
изучает, анализирует, строит свои собственные знания, а также видит связь 
между идеями и строит новые представления. Кроме всего вышеперечис-
ленного, стратегия способствует повышению уровня вовлеченности 
студентов в учебный процесс, что, в свою очередь, оказывает положи-
тельное влияние на качество обучения. 

Статья может быть полезна преподавателям и студентам выпускных 
курсов. 
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Increasing thIncreasing thIncreasing thIncreasing the e e e EEEEffectivness of ffectivness of ffectivness of ffectivness of EEEEducation by ducation by ducation by ducation by UUUUsing sing sing sing     
the the the the RRRResults of esults of esults of esults of SSSSeveral everal everal everal MMMMath ath ath ath TTTTasksasksasksasks    

GhukasyanGhukasyanGhukasyanGhukasyan    Asya Asya Asya Asya     
Navoyan HripsimeNavoyan HripsimeNavoyan HripsimeNavoyan Hripsime    

SummarySummarySummarySummary    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words:::: problem, creative thinking, self-study, analysis, comparison, 
conclusion, formula, triangle, quadrilateral, circle  

The article discusses various strategies used in math learning. These 
strategies can serve as basis for improving the quality of education and shaping 
different types of thinking among learners. 

With the help of concrete and relevant examples, it is shown how students 
can find patterns and make formulas, how they build new knowledge by 
making connections among strategies and reasoning and how they use this 
knowledge and solutions in future while solving other math tasks. This kind of 
strategy gives a great opportunity to develop students' critical thinking, 
analytical skills and judgments ability as well as provides an idea about the 
degree of mastering the subject by the learners. The above-mentioned factors 
are key requirements for effective learning. 

Apart from the mentioned points, when solving problems, the students 
also do some research and analyses, which encourage them to make 
connections between different formulas and gain a deeper understanding of 
problem solving as well as acquire new insights. The discussed strategies 
contribute to increase students’ engagement level, which, in turn, has a positive 
impact on the quality of teaching. 

The article can be helpful/used for teachers and undergraduates. 
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7777----րդ դասարանիրդ դասարանիրդ դասարանիրդ դասարանի    երկրաչափական հասկացությունների երկրաչափական հասկացությունների երկրաչափական հասկացությունների երկրաչափական հասկացությունների 
սսսսահմանումների ուսուցման մեթոդիկայի մասինահմանումների ուսուցման մեթոդիկայի մասինահմանումների ուսուցման մեթոդիկայի մասինահմանումների ուսուցման մեթոդիկայի մասին    

Սարուխանյան Ալվարդ Սարուխանյան Ալվարդ Սարուխանյան Ալվարդ Սարուխանյան Ալվարդ     
    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. տիպային խնդիրներ, խնդիրների 
համակարգ, ուսուցման նպատակներ, ուսուցման պարտադիր 
արդյունքներ, ուսուցման արդյունքների պլանավորում, ուսուցման 
արդյունքների գնահատում 

Մաթեմատիկական հասկացությունների ուսուցման հարցե-
րով զբաղվել են շատ հոգեբաններ, մանկավարժներ և մեթո-
դիստներ` Ա. Ա. Ստոլյարը, Օ. Կ. Տիխոմիրովը, Ռ. Ս. Չերկասովը, 
Կ. Ֆ. Տալիզինան, Գ. Ի. Սարանցևը, Է. Ի. Այվազյանը և այլք: Նրանք 
իրենց տեսություններում ձևակերպել են, թե ինչպես են սահ-
մանվում՝ հասկացությունները, հասկացությունների համակարգը, 
հասկացությունների ծավալը և բովանդակությունը (սահմանումը), 
սահմանումների տեսակները, հասկացության ձևավորման օրինա-
չափությունները, սահմանման սխալ ձևակերպման ժամանակ կա-
տարվող քայլերի հերթականությունը և այլն։ Օրինակ՝ մաթեմատի-
կայի դասավանդման հայտնի մեթոդիստ, ակադեմիկոս Ա. Ա. Ստոլ-
յարը նշում է, որ սկզբունքորեն դեռևս մանկավարժությունը հստակ 
չի կարողանում պատասխանել այն հարցին, թե ինչ է նշանակում 
այն, որ աշակերտը տիրապետում այս կամ այն հասկացության 
սահմանմանը, թեմային կամ տեսությանը: Մինչև այժմ ման-
կավարժության մեջ բաց է մնացել այն հարցը, թե ինչ է նշանակում 
այն, որ երեխան տիրապետում է հասկացության սահմանմանը։ 

Ավելի ուշ սահմանումների որոշ տեսակների (ըստ սեռի և տե-
սակային տարբերության, իրական, անվանական և դասական) 
ուսուցման մեթոդաբանությունը մշակել է հայտնի մանկավարժ և 
մեթոդիստ Է. Ի. Այվազյանը:  

Եվ այսպես, համաձայն Է. Այվազյանի սովորողը տիրապե-
տում է հասկացության սահմանմանը, նշանակում է. 
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1. նա գիտի տվյալ հասկացության սահմանման ձևակերպումը, 
2. նա կարողանում է լուծել հտևյալ չորս տիպի խնդիրները 

կամ գործնականում կարողանում է կատարել հետևյալ 

տիպի մտահանգումներ․ 
ա) , բ)  (ա, բ - ճանաչում), 

 

գ) , դ)  (գ, դ - հետևանքների 
որոնում) [2; 124-125]: 

Սակայն դեռևս մշակված չէ առանձին մաթեմատիկական 
առարկաների` երկրաչափության, հանրահաշվի և հանրահաշիվ և 
մաթեմատիկական անալիզի տարրեր առարկաների հասկացու-
թյունների ուսուցման մեթոդիկաները: 

Հենվելով հասկացությունների սահմանումների ուսուցման 
վերոհիշյալ մեթոդաբանության վրա՝ մեր կողմից մշակվել է հիմ-
նական դպրոցի հարթաչափության դասընթացի սահմանումների 
ուսուցման մեթոդիկա, որն ի զորու է սովորողների մոտ ոչ միայն 
ձևավորել հասկացությունների սահմանումները, այլև կիրառել 
դրանք գործնականում և վերջապես, հստակ պատասխանել այն 
ավանդական հիմնահարցին, թե ի՞նչ է նշանակում այն, որ աշա-
կերտը տիրապետում է այս կամ այն երկրաչափական հասկացու-
թյան սահմանմանը: 

Ամենից առաջ նշենք, որ երկրաչափության ցանկացած դպրո-
ցական դասագրքում զետեղված խնդիրների համակարգը չի 
նպաստում հարթաչափական հասկացությունների սահմանումնե-
րի լիարժեք յուրացմանը, քանի որ դասագրքերում, որպես կանոն, 
բացակայում են կոնկրետ սահմանումների ձևավորմանն ու յու-
րացմանն ուղղված ուսուցման պարտադիր մակարդակի տիպային 
խնդիրները։ 

Հաշվի առնելով նշված բացը՝ մեր կողմից մշակվել է միջին 
դպրոցի երկրաչափության դասընթացի սահմանումների ուսուց-
ման տիպային խնդիրների համակարգ, որը միտում ունի մասամբ 
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լրացնել մանկավարժության մեթոդիկայի վերոհիշյալ բացը: Նշված 
մեթոդական ձեռնարկում յուրաքանչյուր սահմանման վերաբերյալ 
մշակված է երկու քառյակ (երկու տարբերակ) խնդիրներ։ Մեր կող-
մից առաջադրվող մեթոդիկան հետևյալն է․ երբ ուսուցիչը համոզ-
վում է, որ սահմանման ձևակերպումը սովորողները գիտեն, նա 
ձեռնամուխ է լինում դասարանում՝ գրատախտակի մոտ, այդ 
հասկացության ձեռնարկում զետեղված տիպային խնդիրների մեկ 
քառյակի լուծմանը՝ մանրակրկիտ բացատրելով ամեն ինչ։ Իսկ 
մեթոդական ձեռնարկում առաջարկված երկրորդ քառյակի խնդիր-
ները պետք է աշակերտները լուծեն ինքնուրույն՝ օգտվելով առա-
ջին քառյակի լուծման մոտեցումներից։ Ուսուցիչը պետք է ընթա-
ցիկ թեմատիկ գրավոր աշխատանքի ժամանակ հանձնարարի լու-
ծել երկրորդ քառյակի խնդիրները։ Նշված աշխատանքը կարելի է 
կատարել և՛ ամփոփման ժամանակ, և՛ հասկացության սահմանու-
մը անցնելու ժամանակ։ Ստորև դիտարկված օրինակները անհրա-
ժեշտ է դիտարկել ամփոփման ժամանակ, երբ երեխաները կիմա-
նան եռանկյան ևս մի քանի հատկություններ (եռանկյան ներքին 
անկյունների գումար, հավասարակողմ եռանկյան հատկություն-
ներ և այլն)։ Իսկ այն սահմանումները, որոնց վերաբերյալ ձեռնար-
կում առաջարկված խնդիրների համակարգը լուծելու համար լրա-
ցուցիչ հատկությունների կիրառման հարց չի առաջացնում, ան-
հրաժեշտ է դիտարկել տրված հասկացության սահմանումը անց-
նելու ժամանակ։ 

Վերոհիշյալ աշխատանքը կատարելուց հետո միայն ուսուցիչը 
կարող է եզրակացնել, թե սովորողները ինչ չափով են յուրացրել 
տվյալ հասկացությունը և դրա սահմանումը։  

Ասվածը ցուցադրենք կոնկրետ օրինակի վրա՝ դիտարկելով 
երկրաչափության 7-րդ դասարանի գործող դասընթացի «հատվա-
ծի միջնակետ», «եռանկյան կիսորդ» և «եռանկյան բարձրություն» 
հասկացությունների սահմանումները։  
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Սահմանում 1Սահմանում 1Սահմանում 1Սահմանում 1    
Հատվածի այն կետը, որը կիսում է այդ հատվածը հավասար Հատվածի այն կետը, որը կիսում է այդ հատվածը հավասար Հատվածի այն կետը, որը կիսում է այդ հատվածը հավասար Հատվածի այն կետը, որը կիսում է այդ հատվածը հավասար 

հատհատհատհատվածների, կոչվում է հատվածի միջնակետվածների, կոչվում է հատվածի միջնակետվածների, կոչվում է հատվածի միջնակետվածների, կոչվում է հատվածի միջնակետ [1[1[1[1,,,,    13]13]13]13]։։։։    
Այն բանից հետո, երբ ուսուցիչը համոզվում է, որ սովորողները 

գիտեն այս սահմանումը, նա ձեռնամուխ է լինում հետևյալ չորս 
տիպի խնդիրների լուծմանը․ 

Առաջին քառյակ՝ ²աաաա) ) ) ) AC և CD հատվածների երկարությունները համապատաս-
խանաբար 5 սմ և 3 սմ են, որտեղ C-ն պատկանում է AD հատվա-
ծին։ Վերցնենք B կետն այնպես, որ B-ն պատկանի AC-ին և AB=2 սմ։ 
Ապացուցել, որ C-ն BD-ի միջնակետն է։ 

Լուծում։Լուծում։Լուծում։Լուծում։    Քանի որ AB հատվածը հավասար է 2 սմ և AC = 5 սմ, 
հետևաբար BC = 3 սմ։ Ըստ պահանջի՝ CD-ն ևս հավասար է 3 սմ, 
ուստի BC = CD, հետևաբար C-ն BD-ի միջնակետ է։ 

²բբբբ) ) ) ) Տրված է 10 սմ երկարությամբ AB հատվածը։ AB հատվածի 

վրա վերցված է M կետը այնպես, որ AM=4 սմ։ Հնարավո՞ր է 
արդյոք M-ը լինի AB-ի միջնակետ։ 

Լուծում։Լուծում։Լուծում։Լուծում։     
M-ը չի կարող հանդիսանալ AB հատվածի միջնակետ, քանի 

որ AM և MB հատվածները չեն կարող լինել իրար հավասար 
(AM=4սմ, MB=6սմ)։ 

²գգգգ))))    M կետը AB հատվածի միջնակետ է, հետևաբար՝  

ա) AM > MB բ) AM = MB գ) AM < MB 
Ընտրեք ճիշտ պատասխանը։ 
Լուծում։Լուծում։Լուծում։Լուծում։     
Քանի որ M կետը AB հատվածի միջնակետ է, հետևաբար AM = 

MB  
²դդդդ) ) ) ) Տրված են a ուղղին պատկանող A, B և M կետեր, ընդ որում 

M-ը պատկանում է AB հատվածին, սակայն միջնակետ չէ, հետևա-
բար՝ 

ա) AM = MB բ) AM ≠ MB    
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Ընտրեք ճիշտ պատասխանը։ 
Լուծում։Լուծում։Լուծում։Լուծում։     
Ըստ սահմանման, եթե M կետը պատկանում է AB հատվածին, 

սակայն միջնակետ չէ, հետևաբար՝ AM ≠ MB։    
ԻնքնուրույնԻնքնուրույնԻնքնուրույնԻնքնուրույն    աշխատանքաշխատանքաշխատանքաշխատանք    2 (20 2 (20 2 (20 2 (20 րոպերոպերոպերոպե))))    

³աաաա) ) ) ) Ընտրել ճիշտ պատասխանը․ 
ա) Եթե AB հատվածի վրա M կետը վերցված է այնպես, որ AM 

≠ MB, ուրեմն M-ը AB հատվածի համար միջնակետ է։ 
 բ) Եթե AB հատվածի վրա M կետը վերցված է այնպես, որ AM 

= MB ուրեմն M-ը AB հատվածի միջնակետ է։ 
 ³բբբբ) ) ) ) EF=10սմ, EM = 6 սմ, ընդ որում M-ը պատկանում է EF-ին։ 

Հնարավո՞ր է արդյոք, որ M-ը լինի EF-ի միջնակետ։ 

    ³գգգգ) ) ) ) Գտնել սխալը․ 
Եթե M կետը AB հատվածի միջնակետ է, ապա MA< MB։    
³դդդդ) ) ) ) Տրված է 12 սմ երկարությամբ CD հատվածը, M կետը CD 

հատվածը տրոհում է երկու մասի, ընդ որում՝ M կետը միջնակետ 
չէ։ Հնարավո՞ր է արդյոք, որ CM-ը լինի 6սմ։ Պատասխանը 
հիմնավորել։ 

Սահմանում 2Սահմանում 2Սահմանում 2Սահմանում 2    
Եռանկյան անկյան կիսորդի այն հաԵռանկյան անկյան կիսորդի այն հաԵռանկյան անկյան կիսորդի այն հաԵռանկյան անկյան կիսորդի այն հատվածըտվածըտվածըտվածը, , , , որըորըորըորը    միացնումմիացնումմիացնումմիացնում    էէէէ    

գագաթնգագաթնգագաթնգագաթն    ուուուու    նրանրանրանրա    հանդիպակացհանդիպակացհանդիպակացհանդիպակաց    կողմիկողմիկողմիկողմի    կետըկետըկետըկետը, , , , կոչվումկոչվումկոչվումկոչվում    էէէէ    եռանկյանեռանկյանեռանկյանեռանկյան    
կիսորդկիսորդկիսորդկիսորդ    [1, 39]։։։։    

²աաաա))))     ABC եռանկյան B գագաթից տարված է ճառագայթ, որը 
AC կողմը հատում է L կետում, ընդ որում՝ <ABL = <ABL, 
հետևաբար՝ BL-ը․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․։ Շարունակել նա-
խադասությունը։  

Լուծում։Լուծում։Լուծում։Լուծում։    BL-ը եռանկյան համար կիսորդ է, քանի որ բավարում 
է առաջին պայմանին  (տարված ճառագայթը անկյան կիսորդ է, 
քանի որ <ABL= <ABL), ինչպես նաև երկրորդ պայմանին 
(ճառագայթը հատում է AC կողմը L կետում)։     
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²բբբբ) ) ) ) MNP եռանկյան M գագաթից տարված է MQ ճառագայթը 

այնպես, որ NMQ և QMP անկյունները իրար հավասար չլինեն։ 
Հնարավոր է արդյոք տարված MQ հատվածը լինի եռանկյան 
կիսորդ (M ´ dX)։ 

Լուծում։Լուծում։Լուծում։Լուծում։    MQ հատվածը եռանկյան կիսորդ չէ, հակառակ 
դեպքում NMQ և QMP անկյունները պետք է լինեն հավասար, բայց 
ըստ պայմանի՝ նշված անկյունները հավասար չեն։    

²գգգգ) ) ) ) Տրված է ABC եռանկյունը, որտեղ AK-ն կիսորդ է։ Ըստ 

սահմանման՝ ինչպիսի՞ անկյուններ են BAK-ն և KAC-ն։ 
Լուծում։Լուծում։Լուծում։Լուծում։    Քանի որ AK-ն եռանկյան համար կիսորդ է, հետևա-

բար նաև A անկյան կիսորդ է, հետևաբար BAK և KAC անկյունները 
հավասար անկյուններ են։    

²դդդդ) ) ) ) KP հիմքով LKP հավասարասրուն եռանկյան LKP անկյունը 

հավասար է 40°-ի։ KP հիմքի վրա վերցված է T կետն այնպես, որ 
LT-ն KLP անկյան կիսորդ չէ։ Հնարավոր է արդյոք, որ KLT 
անկյունը լինի հավասար 50°-ի։ 

ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում։ ։ ։ ։ Քանի որ KP հիմքով LKP եռանկյունը հավասարա-
սրուն է, հետևաբար <LKP=<LPK=40°: Մյուս կողմից <KLP=100° 
(եռանկյան ներքին անկյունների գումարը հավասար է 180°): Քանի 

որ LT-ն եռանկյան համար կիսորդ չէ, հետևաբար KLT  50°:    

Առաջին քառյակը դասարանում լուծելուց հետո անհրաժեշտ է 
հանձնարարել լուծել երկրորդ քառյակը ինքնոււրույն (ընթացիկ 
գրավոր աշխատանքի ժամանակ)։ 

ԻնքնուրույնԻնքնուրույնԻնքնուրույնԻնքնուրույն    աշխատանքաշխատանքաշխատանքաշխատանք    1 (20 1 (20 1 (20 1 (20 րոպերոպերոպերոպե))))    
³աաաա) ) ) ) ABC եռանկյան մեջ BC կողմի վրա նշված է K կետն 

այնպես, որ AK=AC, <ABC=15° և <AKC=65°: Ապացուցել, որ AK-ն 
ABC եռանկյան կիսորդն է։  

³բբբբ) ) ) ) TLS եռանկյան մեջ LS կողմի վրա K կետը նշված է այնպես, 

որ TK=TS,  < &p# = 20° և < SKT= 40° ։ Հնարավոր է, որ TK-ն լինի 
եռանկյան կիսորդ։ 

³գգգգ) ) ) ) Տրված է MQN հավասարակողմ եռանկյունը, որտեղ QS-ը 
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անկյան կիսորդ է։ Ինչի՞ են հավասար MQS և NQS անկյունները։  
³դդդդ) ) ) ) Տրված է LNK եռանկյունը, որտեղ <NLK= 70°։ NLK անկյան 

գագաթից տարված է LQ ճառագայթը, որը կիսորդ չէ։ Ապացուցել, 
որ <NLQ ≠ 35° [3, 27-28]։ 

Այնուհետև անհրաժեշտ է ստուգել ինքնոււրույն աշխատանք-
ները, ամփոփել արդյունքները և պարզել եռանկյան կիսորդի սահ-
մանման յուրացվածության աստիճանը: 

ՍահմանումՍահմանումՍահմանումՍահմանում    3.3.3.3.    
 ԵռանկյանԵռանկյանԵռանկյանԵռանկյան    գագաթիցգագաթիցգագաթիցգագաթից    հանդիպակացհանդիպակացհանդիպակացհանդիպակաց    կողմնկողմնկողմնկողմն    ընդգրկողընդգրկողընդգրկողընդգրկող    ուղղինուղղինուղղինուղղին    

տարվածտարվածտարվածտարված    ուղղահայացըուղղահայացըուղղահայացըուղղահայացը    կոչվումկոչվումկոչվումկոչվում    էէէէ    եռանկյանեռանկյանեռանկյանեռանկյան    բարձրությունբարձրությունբարձրությունբարձրություն    [1, 39]։։։։ 
²աաաա) ) ) ) ABC եռանկյան AC հիմքի վրա H կետն ընտրված է 

այնպես, որ AH=HB, ընդ որում՝ <ABH=45°։ Գտնել անկյուն BHC-ն և 
ապացուցել, որ BH-ը ABC եռանկյան բարձրություն է։ 

Լուծում։Լուծում։Լուծում։Լուծում։    Քանի որ AH=HB հետևաբար <AHB=<BAH=45° 
(միևնույն եռանկյան մեջ հավասար կողմերի դիմացի անկյունները 
հավասար են)։ Հաշվի առնելով վերը նշվածը և եռանկյան ներքին 
անկյունների գումարը (հավասար է 180°)՝ կստանանք <BHA=90°: 
Քանի որ BHA-ն և BHC-ն կից անկյուններ են, հետևաբար <BHС=90°: 
Վերջինից էլ հետևում է, որ BH-ը ABC եռանկյան բարձրություն է։    

²բբբբ) ) ) ) AC հիքով ABC եռանյան պարագիծը հավասար է 17 սմ-ի, 

իսկ AC=4 սմ, BC=7 սմ։ Ապացուցել, որ B գագաթից տարված BH 
կիսորդը եռանկյան բարձրություն չէ։ 

Լուծում։Լուծում։Լուծում։Լուծում։ AC հիմքով ABC եռանկյան համար BH կիսորդը 
բարձրություն է, եթե AB և BC սրունքները լինեն հավասար։ Բայց 
դա հնարավոր չէ, քանի որ AB=6 սմ, BC=7 սմ (AC=4 սմ, եռանկյան 
պարագիծը հավասար է 17 սմ)։ Հետևաբար BH կիսորդը եռանկյան 
բարձրություն չէ։    

²գգգգ) ) ) ) ABC եռանկյան մեջ BH-ը բարձրություն է։ Հնարավո՞ր է՝ 

BAH անկյունը լինի 90°։ 
Լուծում։Լուծում։Լուծում։Լուծում։ Եթե ABC եռանկյան մեջ BH-ը բարձրություն է, 

հետևաբար BH-ը՝ B գագաթից տարված ուղղահայաց է, հետրաբար 
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BH AC, ուստի BAH անկյունը հավասար է 90°։    

²դդդդ) ) ) ) ABC ոչ հավասարասրուն եռանկյան AC հիմքին տարված է 

BH միջնագիծը։ BH-ը կլինի՞ ուղղահայաց AC հիմքին։ Պատաս-
խանը հիմնավորել։ 

Լուծում։Լուծում։Լուծում։Լուծում։ BH-ը կլինի AC-ին ուղղահայաց, եթե BH միջնագիծը 
եռանկյան համար բարձրություն է։ Իսկ դա հնարավոր է միայն այն 
ժամանակ, երբ ABC եռանկյունը լիներ հավասարասրուն (ըստ 
պահանջի՝ ABC եռանկյունը հավասարասրուն չէ), հետևաբար  
BH-ը չի կարող լինել ուղղահայաց։    

ԻնքնուրույնԻնքնուրույնԻնքնուրույնԻնքնուրույն    աշխատանքաշխատանքաշխատանքաշխատանք    2 (20 2 (20 2 (20 2 (20 րոպերոպերոպերոպե))))    
³աաաա) ) ) ) Դիտարկենք a ուղիղը և ուղղին պատկանող երկու A և B 

կետերը, իսկ ուղղից դուրս գտնվող C կետն այնպիսին է, որ C 
կետից տարված ուղղահայացի հիմքը՝ K-ն, պատկանում է AB-ին։ 
Կհանդիսանա՞ արդյոք CK-ն ABC եռանկյան համար բարձրություն։ 

³բբբբ) ) ) ) BHC եռանկյան BHA արտաքին անկյունը 120°-ի։ Ապացու-

ցել, որ ABC եռանկյան համար BH-ը բարձրություն չէ։ 
³գգգգ) ) ) ) ABC հավասարակողմ եռանկյան մեջ BH-ը կիսորդ է։ 

Գտնել BHC անկյունը։  
³դդդդ) ) ) ) MNP եռանկյան մեջ N գագաթից տարված է MP կողմին NK 

հատող, այնպես, որ NK-ն բարձրություն չէ եռանկյան համար, 
հետևաբար՝ NK-ն․  

ա) ուղղահայաց է MP-ին,  բ) ուղղահայաց չէ MP-ին [3, 29]։ 
Այս ամենը կատարելուց հետո միայն ուսուցիչը կարող է եզ-

րակացնել, թե սովորողները ինչ չափով են յուրացրել տվյալ հաս-
կացությունը, կամ որ նույնն է, արդյոք աշակերտները տիրապե-
տում են հասկացության սահմանմանը։ 

Երկրաչափության դպրոցական դասագրքերում զետեղված 
խնդիրները մեծամասամբ ոչ թե պարզ՝ չափորոշչային պարտադիր 
մակարդակի առաջադրանքներ են, այլ դրանցից էապես բարդ, 
կոմպլեքսային խնդիրներ են, որոնց լուծումը աշակերտների կող-
մից ենթադրում է նրանց մեջ բազմաթիվ գիտելիքների և դրանց 
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համապատասխան կարողությունների, հետևաբար նաև ապա-
ցուցման մեթոդների ընտրության և կիրառության կարողություն-
ների առկայություն [2]։ Սակայն երկրաչափության գործող դասա-
գրքերում բացակայում են կոնկրետ սահմնաումների ձևավորմանն 
ու յուրացմանն ուղղված ուսուցման պարտադիր մակարդակի 
տիպային խնդիրներ և այդ դասագրքերում առկա խնդիրների հա-
մակարգը չի նպաստում երկրաչափական հասկացությունների 
սահմանումների ուսուցման համար անհրաժեշտ կարողություն-
ների ու հմտությունների ձևավորմանը։ 

Մեր կողմից առաջարկվող տիպային խնդիրների համակարգը 
և դրանց կիրառության մեթոդիկան զերծ են վերոնշյալ թերութուն-
ներից, քանի որ այդ խնդիրների լուծումը ենթադրում է զուտ մեկ 
գիտելիքի՝ տվյալ հասկացության սահմանման իմացություն և 
կոնկրետ պարզ իրավիճակում վերջինիս կիրառության՝ այդ սահ-
մանման տակ տանելու կարողության։ Եվս մեկ կարևոր նկատա-
ռում՝ առաջարկվող տիպային խնդիրները շատ հարմար են 
առանձնապես ներառական ուսուցման աշակերտների համար։ 
Այնպես որ, ուսուցիչներն այդ սովորողների տնային առաջա-
դրանքների հարցում կարող են հենց սահմանափակվել այդ առա-
ջադրանքներով, որը միաժամանակ շոշափելի մեթոդական օգնու-
թյուն կլինի ներառված սովորողներով դասարանների հետ աշխա-
տելիս։  

«Հաճախ սովորողների գիտելիքները «զուգահեռագիծ» հասկա-
ցության շրջանակներում ամրապնդելու համար ուսուցիչը միտում-
նավոր հետևյալ հարցադրումն է անում. «Ո՞ր պատկերն է կոչվում 
զուգահեռագիծ»: Առաջին հայացքից «անմեղ» հարց է: 

Սովորաբար այս հարցին հետևում է հետևյալ տիպի պատաս-
խան. «Այն պատկերը, որի…»: Այստեղ է, որ շատ սովորողներ սայ-
թաքում են: 

Բանն այն է, որ դեռևս տարրական դասարաններում սովորող-
ների մոտ մշակվել է հարցին պատասխանելու մի հատուկ տեխնի-
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կա, համաձայն որի՝ պատասխանի սկզբնական մասը պարունակ-
վում է բուն հարցի մեջ: Հետևելով այդ սխեմային՝ նրանք սխալ-
մամբ պատասխանը սկսում են «այն պատկերը, որի» բառերից: 
Նման դեպքում ուսուցիչը բերում է կանոնավոր վեցանկյան հակա-

օրինակը, որպեսզի ցուցադրի աշակերտի կատարած սխալը: Չէ՞ 
որ, համաձայն նման պատասխանի՝ կանոնավոր վեցանկյունը մի 
պատկեր է, որի հանդիպակաց կողմերը զուգահեռ են, ուստի այն 
զուգահեռագիծ կլինի: 

Վերոհիշյալ աշխատանքները կատարելուց հետո միայն ուսու-
ցիչը կարող է եզրակացնել՝ յուրացրել են սովորողները տվյալ հաս-
կացությունը, թե ոչ։ 

Այսքանից հետո կարելի կլինի անցնել հասկացության այն 
հատկությունների հայտանիշների ուսումնասիրմանը, որոնք ձևա-
կերպված են թեորեմների կամ խնդիրների տեսքով» [2, 126]: 

    
    

ԳԳԳԳրականությունրականությունրականությունրականություն    
1. Աթանասյան Լ. Ս. և ուրիշներ, Երկրաչափություն 7, Երևան, 

2011, 128 էջ: 
2. Այվազյան Է., Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա, 

Երևան, 2016, 200 էջ: 
3. Սարուխանյան Ա.Գ. Միջին դպրոցի երկրաչափության դաս-

ընթացի սահմանումների ուսուցման տիպային խնդիրների 
համակարգ, Երևան, 2019, 109 էջ։ 
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О методике обучения определениО методике обучения определениО методике обучения определениО методике обучения определений геометрических понятий й геометрических понятий й геометрических понятий й геометрических понятий     
в 7в 7в 7в 7----ом классеом классеом классеом классе    

Саруханян Алвард Саруханян Алвард Саруханян Алвард Саруханян Алвард     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: типичные задачи, система задач, цели обучения, 
обязательные результаты обучения, планирование результатов обучения, 
оценка результатов обучения 

Статья посвящена описанию методики преподавания определений 
геометрических понятий 7-го класса, разработанной автором. Эта методика 
была разработана, чтобы восполнить пробел в педагогике, который по-
может учителю понять, что учащиеся освоили определение геометричес-
ких понятий, и в итоге, сможет ответить на следующий вопрос: знает ли 
ребёнок определение понятия? 

В частности, утверждается, что система задач, содержащаяся в учеб-
никах по геометрии, не способствует полному овладению определениями 
понятий, поскольку в учебниках, как правило, отсутствуют типичные зада-
чи обязательного уровня обучения, направленные на освоение понятий. 
Данная статья посвящена методике решения этой проблемы. Таким 
образом, следует еще раз отметить, что: а) в существующих учебниках по 
геометрии отсутствуют типичные задачи обязательного уровня обучения, 
направленные на освоение понятий, и б) система задач в этих учебниках 
не способствует развитию навыков и умений, необходимых для обучения 
геометрическим понятиям. 

Еще один важный момент: предложенная методика очень подходит 
для инклюзивного обучения учеников. Таким образом, учителя могут 
ограничиться упомянутой системой задач при задавании домашних 
заданий своим ученикам, которая в то же время станет ощутимой 
методической помощью при работе с учениками в классе.    
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About the About the About the About the     MethodMethodMethodMethodology ology ology ology of Teaching Definitions of of Teaching Definitions of of Teaching Definitions of of Teaching Definitions of     
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Sarukhanyan Alvard Sarukhanyan Alvard Sarukhanyan Alvard Sarukhanyan Alvard  
SummarySummarySummarySummary    
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obligatory learning outcomes, planning of learning outcomes, assessing of 
learning outcomes 

The article is devoted to the teaching methodology description of the 7th 
grade geometric concepts definitions, developed by the author. This 
methodology has been developed to fill the gap in Pedagogy, which will help 
the teacher to understand that pupils have mastered the definition of the 
geometric concepts, and in the end, will be able to answer the following 
question: does the pupil know the definition of the concept? 

Particularly, it is argued that the system of tasks, contained in the 
textbooks on Geometry, does not contribute to the complete mastery of the 
definitions of concepts, since textbooks, as a rule, lack typical tasks of an 
obligatory level of education aimed at mastering concepts. This article is 
devoted to the methodology for solving this problem. Thus, it should be noted 
once again that: a) in the existing textbooks on Geometry there are no typical 
tasks of the obligatory level of education aimed at mastering concepts, and b) 
the system of tasks in these textbooks does not contribute to the development 
of skills necessary for teaching geometric concepts. 

Another important point is that the proposed methodology is very suitable 
for inclusive teaching of pupils. Thus, teachers can be limited by the mentioned 
system of tasks when assigning homework to their pupils, which at the same 
time will become tangible methodological assistance while working with pupils 
in the classroom. 
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ԺամանակակիցԺամանակակիցԺամանակակիցԺամանակակից    տեխնոլոգիաներիտեխնոլոգիաներիտեխնոլոգիաներիտեխնոլոգիաների    
կիրառումըկիրառումըկիրառումըկիրառումը    ինֆորմատիկայիինֆորմատիկայիինֆորմատիկայիինֆորմատիկայի    ևևևև    մաթեմատիկայիմաթեմատիկայիմաթեմատիկայիմաթեմատիկայի    դասերինդասերինդասերինդասերին: : : : 

««««ԴիագրամներԴիագրամներԴիագրամներԴիագրամներ» » » » թեմայիթեմայիթեմայիթեմայի    ուսուցմանուսուցմանուսուցմանուսուցման    դասդասդասդաս----մոդելմոդելմոդելմոդել        
ԹորոսյանԹորոսյանԹորոսյանԹորոսյան    ԱնուշԱնուշԱնուշԱնուշ    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    Վեբ 2.0, շրջված դասարան, շրջանային 

դիագրամ, սյունակաձև դիագրամ, մեդիա գործիքներ, ինֆոգրա-
ֆիկա, պիկտոչարտ  

Յուրաքանչյուր մանկավարժի գլխավոր խնդիրը ոչ միայն սո-
վորողին որոշակի գիտելիքների պաշար հաղորդելն է, այլ նաև 
զարգացնելն է նրանց սովորելու հետաքրքրությունը, ստեղծագոր-
ծելու կարողությունը, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս ձևավո-
րել ակտիվ մտածող անհատ: Սովորելու նկատմամբ հետաքրքրու-
թյունն առաջանում է այն ժամանակ, երբ սովորողին հասկանալի 
է, թե ինչի մասին է խոսում ուսուցիչը, երբ խնդիրները և վարժու-
թյունները հետաքրքիր են իրենց բովանդակությամբ, իսկ երբ առա-
ջադրանքները հետաքրքիր են, դրանք աշակերտին մղում են 
ստեղծագործելու, նպաստում են ուսումնական նյութի յուրացման 
ժամանակ ինքնուրույնության դրսևորելուն և հնարավորություն են 
տալիս կատարելու եզրակացություններ և ընդհանրացումներ՝ 
արժևորելով դասի ընթացքում ստացած գիտելիքները [4, 10]: Բացի 
այդ, աշակերտը պետք է զգա կազմակերպված տվյալներից 
օգտվելու հարմարավետությունը և գիտակցի տվյալները կազմա-
կերպված ներկայացնելու կարևորությունը [1, 6]: Ահա թե ինչու 
ուսուցիչը պետք է ձգտի դասավանդման համակարգի «թարմաց-
մանը», որը պետք է միտված լինի աշակերտների՝ ուսումնական 
գործընթացի նկատմամբ մոտիվացիայի բարձրացմանը:  

Մտավոր ծանրաբեռնվածությունը մաթեմատիկայի դասերին 
ուսուցչին ստիպում է խորհել, թե ինչպես ապահովի հետաքրքրու-
թյունը ուսուցանվող նյութի նկատմամբ, ինչպես ապահովի աշա-
կերտներին ակտիվությունը ողջ դասի ընթացքում: Այս դեպքում 
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ուսուցիչը պետք է փնտրի և գտնի նոր մեթոդական հնարներ, 
որոնք կակտիվացնեն աշակերտների միտքը, ազդակ կհաղորդեն 
գիտելիքների` ինքնուրույն ձեռքբերման համար [3]: Մաթեմատի-
կայի նկատմամբ հետաքրքրության առաջացումը հիմնականում 
պայմանավորված է այն դասավանդելու մեթոդիկայից, այսինքն՝ 
որքան հմուտ է կառուցված ուսումնական գործընթացը, այքան 
առարկայի նկատմամբ ունեցած հետաքրքրության ցուցանիշը 
բարձր է [4, 14]: Անհրաժեշտ է հոգ տանել նաև, որ դասերին յուրա-
քանչյուր աշակերտ աշխատի ակտիվորեն և խանդավառությամբ: 

Ժամանակակից կրթական համակարգում ուսուցչին օգնու-
թյան են գալիս ՏՀՏ-ները, որոնք կարող են արդյունավետ կիրառվել 
ոչ միայն նոր նյութի մատուցման, այլև թեմայի ամփոփման, գիտե-
լիքների ստուգման ժամանակ [3]: ՏՀՏ-ները դիտարկվում են 
որպես տեղեկատվության որոնման, ստացման, մշակման և պահ-
պանման միջոց, իսկ ինֆորմատիկան` որպես համապիտանի 
առարկա, որի ուսումնասիրությունը նպաստում է ուսումնական 
նյութի յուրացման արդյունավետության բարձրացմանը [1, 2]: Մա-
թեմատիկայի դասավանդման ընթացքում ՏՀՏ-ների կիրառումն օգ-
նում է սովորողին լավ ճանաչել ինքն իրեն, բացահայտել իր սովո-
րելու անհատական առանձնահատկությունները՝ նպաստելով 
ինքնուրույնության ձևավորմանը [1, 16]: ՏՀՏ-ի օգտագոծմամբ 
ուսուցիչը հնարավորություն է ստանում կիրառելու նոր մեթոդներ 
և ուսուցման կազմակերպման նոր ձևեր [4, 16]: 

 Ուսումնական գործընթացում ՏՀՏ-ների կիրառման ձևերն են [3]. 
1. Դաս՝ մուլթիմեդիոն ապահովմամբ – դասարանում առկա է 

մեկ համակարգիչ, որը կիրառում է հիմնականում միայն ուսուցիչը 
(ներկայացնում է նկարներ, գրաֆիկներ, տեսանյութեր): 

2. Դասն անցկացվում է համակարգիչների ապահովմամբ – 
առկա են մի քանի համակարգիչներ, որոնց մոտ աշխատում են 
բոլոր աշակերտները միաժամանակ կամ համակարգիչների պա-
կաս քանակության պատճառով աշակերտները լաբորատոր աշ-
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խատանքները, թեստերը, վարժությունները կատարում են հերթով:  
3. Ինֆորմատիկայի հետ ինտեգրված դաս – իրականացվում է 

համակարգչային դասարանում և հետապնդում է մի քանի խնդիր-
ներ՝ մշակել ուսումնական նյութը՝ օգտագործելով ՏՀՏ-ն, ծանոթաց-
նել տարբեր համակարգչային ծրագրերի հնարավորություններին: 

4. Աշխատանք էլեկտրոնային դասագրքերով. հնարավոր է 
նաև հեռավար, հատուկ կրթական համակարգերի կիրառմամբ, 
որոնք ավանդական դասերը փոխարինում են սովորողների՝ 
էլեկտրոնային ռեսուրսների ինքնուրույն ուսումնասիրությամբ: 
Այս դեպքում կարելի է կիրառել «շրջված դասարանի» գաղափարը, 
որը նոր մոտեցում է մանկավարժության մեջ: 

«Շրջված դասարան»-ը մանկավարժական նոր մոտեցում է [6]: 
Այն տարբերվում է ուսուցման մեթոդներից: Եթե ավանդական 
ուսուցման համատեքստում տեսական մասը փոխանցվում է 
դպրոցի դասարանում կամ համալսարանի դասախոսությունների 
դահլիճում առերես ուսուցման շրջանակներում, իսկ գործնական 
մասը կատարվում է տանը, ապա «Շրջված դասարան» մեթոդի կի-
րառման ժամանակ տեսական մասը կատարվում է տանը՝ լսարա-
նի հետ ավելի ակտիվ և ինտերակտիվ ուսուցման համար հնարա-
վորինս շատ ժամանակ շահելու նպատակով: 

Այս մոդելը հիմնված է տեղեկատվական և հաղորդակցության 
տեխնոլոգիաների զարգացման վրա [7], որոնց շնորհիվ իրակա-
նացվում է դասարանի շրջումը և առցանց նյութերի հրապարակու-
մը: Առավել հաճախ դրանք փոքր տեսանյութեր են, որոնք ուսու-
ցիչներն իրենք են պատրաստում կամ ընտրում են այլ գործընկեր-
ների հետ առցանց փոխանակված նյութերից, իսկ աշակերտները 
դրանք ուսումնասիրում են ինքնուրույն՝ առերես դասընթացից 
առաջ: Հայալեզու տեսանյութեր մաթեմատիկայի ուսուցիչները 
կարող են գտնել «Քան» ակադեմիա կայքում [8]։ 

5. Բջջային հավելվածների կիրառումը: Առկա են բավականին 
շատ ռեսուրսներ, որոնք հայալեզու չեն, բայց այնուամենայնիվ 
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հնարավոր է ինչ-որ հետաքրքրություն մտցնել: Օրինակ՝ կարելի է 
դասին կիրառել բջջային սարքավորումներ, որոնց միջոցով աշա-
կերտները մասնակցում են առարկայական ակտիվացնող խաղերի 
և թեստերի օգնությամբ ստուգում են գիտելիքները: 

Անհրաժոշտ է անդրադառնալ նաև հետևյալին: Որպեսզի 
աշակերտները կարողանան հաղթահարել «Մաթեմատիկա» 
առարկայի դժվարությունները, ուսուցիչը պետք է գտնի միջոցների 
համադրման ամենալավ տարբերակը և հասնի առավելագույն 
արդյունքի [4, 14]: 

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ ներկայացնեմ 6-րդ դասարանում 
«Դիագրամներ» թեմայի անցկացման դաս-մոդել ՏՀՏ-ի կիրառմամբ: 

Դասի ընթացքում անհրաժեշտ է անդրադառնալ ինֆոգրաֆի-
կային [2, 8] և բացատրել, թե ինչ է այն: 

Ինֆոգրաֆիկայի դերն ու նշանակությունը գնալով կարևոր-
վում է, քանի որ մեծանում են տեղեկատվական հոսքերը: 21-րդ 
դարը մեծ ծավալների տեղեկատվության ժամանակաշրջան է, իսկ 
տեղեկատվական մեծ հոսքերի հետ մեկտեղ առաջանում է այնպի-
սի գործիքների անհրաժեշտություն, որոնք օգնում են մատչելի 
ձևով այդ տեղեկատվությունը մատուցել լսարանին: Այդ գործիքնե-
րից մեկն էլ ինֆոգրաֆիկան է [5]: Ինֆոգրաֆիկան գրաֆիկայի մի-
ջոցով տեղեկատվության փոխանցումն է, որի նպատակն է բարդ 
տեղեկատվությունը ներկայացնել լսարանին պարզ ու հետաքրքիր 
տարբերակով: Ինֆոգրաֆիկան կարող է լինել ինչպես տեսանյու-
թերի, այնպես էլ գրաֆիկական նկարների տեսքով: Ամփոփ մեկ-
նաբանմամբ՝ ինֆոգրաֆիկան դիզայնի, տեքստի ու վերլուծության 
խառնուրդ է: Այսպիսով, այս թեմայի ուսուցման ժամանակ 
կարևոր է աշակերտներին բացատրել, որ ներկայումս ինֆորմա-
ցիոն հսկայածավալ աշխարհում առանց դիագրամների տվյալնե-
րը տեսանելի ներկայացնել հնարավոր չէ [2, 48]:  

Այս դասը նախատեսված է վարել ավանդական ձևով «Դիագ-
րամներ» թեմայից գոնե մեկ կամ երկու դասաժամ անցնելուց 
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հետո: Աշակերտներն արդեն գիտեն, թե ինչ են դիագրամները
են դրանք կիրառվում, ինչպես նաև ծանոթ են դիագրամների
տեսակներին՝ շրջանային, գծային, սյունակաձև: Աշակերտները
առանց ՏՀՏ-ների կիրառման կառուցել են տար
դիագրամներ [2, 14]: Նպատակահարմար է ՏՀՏ-ն կի
ամփոփման ժամանակ, քանի որ բոլոր ուսուցիչ
մեխանիկական ավտոմատացման գործընթացին: 
ների կիրառմամբ դասի վարումը թույլ է տալիս
կերտներին ներգրավել դասապրոցեսին: Ուսուցիչը
սարանին մի քանի հարց ուղղելուց հետո (ի՞նչ է դիագրամը
են կիրառում դիագրամները, դիագրամների ի՞նչ տեսակների
ծանոթ) ներկայացնում է տվյալ պատկերը (նկ. 1) և
հաջորդող հարցերը. Ի՞նչ տիպի դիագրամ է պատկերված
ե՞ք տալ դիագրամի անվանումը: Ո՞ր նեղուցն ունի
երկարությունը: Ո՞ր նեղուցն ունի ամենամեծ երկարու
Մանշի երկարությունը Լապերուզայի երկարությունից
ավելի:  

    
Նկար 1Նկար 1Նկար 1Նկար 1․․․․Դիագրամների վերաբերյալ աշակետների ունեցածԴիագրամների վերաբերյալ աշակետների ունեցածԴիագրամների վերաբերյալ աշակետների ունեցածԴիագրամների վերաբերյալ աշակետների ունեցած

գիտելիքների ստուգումգիտելիքների ստուգումգիտելիքների ստուգումգիտելիքների ստուգում    
Ուսուցիչը կարող է նաև շրջանային դիագրամի
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ՆեղուցիՆեղուցիՆեղուցիՆեղուցի անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը

ԵրկրագնդիԵրկրագնդիԵրկրագնդիԵրկրագնդի հայտնիհայտնիհայտնիհայտնի նեղուցներընեղուցներընեղուցներընեղուցները

դիագրամները, երբ 
դիագրամների 
Աշակերտները 

տարբեր տեսակի 
կիրառել թեմայի 
ցիչները դեմ են 
: Սակայն ՏՀՏ-

տալիս բոլոր աշա-
Ուսուցիչը ամբողջ դա-

դիագրամը, ե՞րբ 
տեսակների եք 
և առաջադրում 

պատկերված: Կարող 
ունի ամենակարճ 

րությունը: Լա-
երկարությունից որքանո՞վ է 

 

Դիագրամների վերաբերյալ աշակետների ունեցածԴիագրամների վերաբերյալ աշակետների ունեցածԴիագրամների վերաբերյալ աշակետների ունեցածԴիագրամների վերաբերյալ աշակետների ունեցած    

դիագրամի օրինակ ևս 

101



– 127 – 

ցուցադրել և առաջադրել նմանատիպ հարցեր: 
Այս դաս-մոդելը նախատեսված է այնպես, որ բոլոր

ները պետք է կիրառեն անհատական համակարգիչներ
հերթով առաջադրում է խնդիրները, սակայն տետրում
կառուցելու փոխարեն աշակերտները պետք է կիրառեն
Ուսուցիչն առաջադրում է պարզագույն խնդիրներ և հանձ
րում դրանք ներկայացնել ինֆոգրաֆիկայի միջոցով: 

ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    1111.... Սովորողների շրջանում կատարվել են
թե որ միրգն են նախընտրում ուտել: Պատասխանների
քում՝ խնձոր նախընտրում են 23 հոգի, բանան՝ 17, նարինջ՝

Աշակերտները նախ պետք է տվյալները ներկայացնեն
սակի տեսքով: Կարելի է կիրառել MsExcel էլեկտրոնային
սակը: 

Աղյուսակ 1. Աղյուսակ 1. Աղյուսակ 1. Աղյուսակ 1.     
Խնդիր 1Խնդիր 1Խնդիր 1Խնդիր 1----ի տվյալների աղյուսակային ներկայացումըի տվյալների աղյուսակային ներկայացումըի տվյալների աղյուսակային ներկայացումըի տվյալների աղյուսակային ներկայացումը

խնձոր 23 
բանան 17 
նարինջ  10 

 
Տվյալնեը աղյուսակի ձևով ներկայացնելուց հետո

են դիագրամը՝ կիրառելով Insert ներդիրի Charts 
համապատասխան գործիքը: Աշակերտները կարող

կամ սյունակաձևը՝ Insert column Chart , կամ

Insert Pie  
ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    2.2.2.2. Սովորողների շրջանում կատարել են

թե որն է տարվա իրենց սիրելի եղանակը: Պատասխանների
յունքում ստացվել է հետևյալ պատկերը. ամառ՝ 30 
10, ձմեռ՝ 7, աշուն՝ 3:  

Աշակերտները նորից նախ պետք է կազմեն տվյալների
սակը, ապա կառուցեն դիագրամը: Դիագրամները կառուցելուց

բոլոր աշակերտ-
համակարգիչներ: Ուսուցիչը 

տետրում դիագրամ 
կիրառեն ՏՀՏ-ն: 

Ուսուցիչն առաջադրում է պարզագույն խնդիրներ և հանձնարա-
 

են հարցումներ, 
Պատասխանների արդյուն-

նարինջ՝ 10:  
ներկայացնեն աղյու-
էլեկտրոնային աղյու-

ի տվյալների աղյուսակային ներկայացումըի տվյալների աղյուսակային ներկայացումըի տվյալների աղյուսակային ներկայացումըի տվյալների աղյուսակային ներկայացումը    

հետո կառուցում 
Charts գործիքախմբի 
կարող են ընտրել 

կամ շրջանայինը՝ 

են հարցումներ, 
Պատասխանների արդ-

՝ 30 հոգի, գարուն՝ 

տվյալների աղյու-
կառուցելուց հե-
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տո ուսուցիչը կարող է անել հարցադրումներ, օրինակ՝
տը տարվա ո՞ր եղանակն են սիրում, իսկ ամենաքի՞չը

Այս առաջադրանքները կատարելու համար ուսուցիչը
է ծանոթացնել նաև Վեբ 2.0 առցանց գործիքակազմին
ծիքները շատ են, ներկայացնեմ մի քանիսը, որոնք
գրանցում չեն պահանջում և հեշտ կիրառելի են: Օրինակ
ներից մեկով կարելի է կառուցել սյունակաձև դիագրամ

 

Նկար 2Նկար 2Նկար 2Նկար 2․․․․Խնդիր 2Խնդիր 2Խնդիր 2Խնդիր 2----ում առաջադրված տվյալների ում առաջադրված տվյալների ում առաջադրված տվյալների ում առաջադրված տվյալների 
դիագրամային ներկայացումը:դիագրամային ներկայացումը:դիագրամային ներկայացումը:դիագրամային ներկայացումը:    

    
ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    3333.... Դիագրամի տեսքով ներկայացնել

Էվերեսթ լեռան բարձրությունը՝ 8848 մ, Կիլիմանջորո
6895 մ, Էլբրուս լեռան բարձությունը՝ 5642 մ, Բելուխա
բարձրությունը՝ 4506 մ: 

Այստեղ պետք է հաշվի առնել, որ տվյալները ներկայացվելու
են սյունակաձև դիագրամով: Կարելի է կիրառել վերը

օրինակ՝ ամենաշա-
ամենաքի՞չը: 

ուսուցիչը կարող 
գործիքակազմին: Նման գոր-

որոնք լրացուցիչ 
Օրինակ գործիք-

դիագրամ [9]: 

 
ում առաջադրված տվյալների ում առաջադրված տվյալների ում առաջադրված տվյալների ում առաջադրված տվյալների     

ներկայացնել հետևյալը. 
Կիլիմանջորո հրաբուխը՝ 

Բելուխա լեռան 

ներկայացվելու 
վերը նշվածը կամ 
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համարժեք մեկ ուրիշ գործիք [10]: Առաջարկված կայքում
ժեշտ է ընտրել դիագրամի տեսակը, այս խնդրի համար
Bar-ը, ապա Labels դաշտում անհրաժեշտ է գրել
անվանումները, իսկ Values դաշտում՝ դրանց համապատասխան
արժեքները: 

Նկար 3Նկար 3Նկար 3Նկար 3․․․․    Խնդիր 3Խնդիր 3Խնդիր 3Խնդիր 3----ում առաջադրված տվյալների ում առաջադրված տվյալների ում առաջադրված տվյալների ում առաջադրված տվյալների 
դիագրամային ներկայացումըդիագրամային ներկայացումըդիագրամային ներկայացումըդիագրամային ներկայացումը 

    
ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    4.4.4.4. Մեկ շաբաթվա ընթացքում բենզինի

ծավալները հետևյալն են. I օր` 2700 լ, II օր` 3700 լ, III 
ստացածի կեսը, IV օր` 2-րդ օրը ստացածին ավելացրած
V օր – 200 լ ավելի քան, IV-րդ օրը, VI օր` 3 անգամ
առաջին օրը, VII օր` I-ին օրվա ստացածի 0.4 մասը
դիագրամ մեկ շաբաթվա համար:  

Այս առաջադրանքի համար նախատեսվում է, որ

կայքում անհրա-
համար համար՝ 

գրել սյունակների 
համապատասխան 

 
ում առաջադրված տվյալների ում առաջադրված տվյալների ում առաջադրված տվյալների ում առաջադրված տվյալների     

բենզինի ստացման 
III օր` 1-ին օրը 

ավելացրած 700 լ,      
անգամ քիչ, քան 
մասը: Կազմել 

որ որոշ արժեք-
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ներ աշակերտները ինքնուրույն հաշվարկ կատարեն
տրոնային աղյուսակների կիրառման դեպքում նաև
բանաձևեր: Դիտարկենք մեկ այլ առցանց գործիք [11]
է կիրառել նաև գրաֆիկներ թեմայի ուսուցման ժամանակ
գործիքը թույլ է տալիս նաև ստեղծած աշխատանքը
համակարգչում կամ տպել: 

Նկար 4Նկար 4Նկար 4Նկար 4․․․․Խնդիր 4Խնդիր 4Խնդիր 4Խնդիր 4----ում առաջարկված գործիքի գլխավոր էջըում առաջարկված գործիքի գլխավոր էջըում առաջարկված գործիքի գլխավոր էջըում առաջարկված գործիքի գլխավոր էջը
 
ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    5.5.5.5. 2016թ. մեծահասակների, երիտասարդների

տանիների ՀՀ հավաքականների անդամները աշխա
թյուններում նվաճել են 41 մեդալ՝ 10 ոսկե, 11 արծաթե
2017թ. նվաճել են 65 մեդալ՝ 12 ոսկե, 15 արծաթե և 28 

 
    

Աղյուսակ 2. Աղյուսակ 2. Աղյուսակ 2. Աղյուսակ 2.     

կատարեն, իսկ էլեկ-
նաև մուտքագրեն 
[11], որը կարելի 
ժամանակ: Այս 

աշխատանքը պահպանել 

 
ում առաջարկված գործիքի գլխավոր էջըում առաջարկված գործիքի գլխավոր էջըում առաջարկված գործիքի գլխավոր էջըում առաջարկված գործիքի գլխավոր էջը    

երիտասարդների և պա-
աշխարհի առաջնու-
արծաթե և 20 բրոնզե: 

28 բրոնզե: 
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Խնդիր 5Խնդիր 5Խնդիր 5Խնդիր 5----ի տվյալների աղյուսակային ներկայացումըի տվյալների աղյուսակային ներկայացումըի տվյալների աղյուսակային ներկայացումըի տվյալների աղյուսակային ներկայացումը    
ՏարեթիվըՏարեթիվըՏարեթիվըՏարեթիվը    ոսկիոսկիոսկիոսկի    արծաթարծաթարծաթարծաթ    բրոնզբրոնզբրոնզբրոնզ    

2016 10 11 20 
2017 12 15 28 

 
Այս առաջադրանքի կատարման համար աշակերտները 

MsExcel էլետրոնային աղյուսակում մուտքագրում են տվյալները, 
ապա կառուցում դիագրամը: 

 

 
Նկար 5Նկար 5Նկար 5Նկար 5․․․․Խնդիր 5Խնդիր 5Խնդիր 5Խնդիր 5----ում առաջարկված տվյալների ում առաջարկված տվյալների ում առաջարկված տվյալների ում առաջարկված տվյալների     

ներկայացումը սյունակաձև դիագրամովներկայացումը սյունակաձև դիագրամովներկայացումը սյունակաձև դիագրամովներկայացումը սյունակաձև դիագրամով 
 
ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    6.6.6.6.    Բժիշկները խորհուրդ են տալիս օրական սնունդը 

բաշխել հետևյալ չափաբաժիններով՝ նախաճաշ – 25 %, երկրորդ 
նախաճաշ – 15 %, ճաշ – 45 %, ընթրիք – 15 %: Կառուցել շրջանա-
յին դիագրամ: 

Շրջանային դիագրամը կարելի է ևս հեշտությամբ կառուցել 
առցանց գործիքներից մեկով [12]: Label դաշտում բավական է 
մուտքագրել դաշտերի անվանումները, իսկ Value դաշտում՝ 
համապատասխան արժեքները: Արժեքները մուտքագրելուց հետո 
անհրաժեշտ է սեղմել Draw Graph կոճակը: 

0

10

20

30

ոսկի արծաթ բրոնզ

2016 ևևևև 2017 թվականներինթվականներինթվականներինթվականներին նվաճածնվաճածնվաճածնվաճած մեդալներիմեդալներիմեդալներիմեդալների
քանակըքանակըքանակըքանակը

2016 2017
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Նկար 6Նկար 6Նկար 6Նկար 6: : : : 
առաջարկված գործիքի առաջարկված գործիքի առաջարկված գործիքի առաջարկված գործիքի 
ընդհանուր տեսքըընդհանուր տեսքըընդհանուր տեսքըընդհանուր տեսքը

 
Երկու տարբեր տեսակի դիագրամների՝ սյունակաձև

նային, իմաստը ավելի լավ ընկալելու համար կարելի
պատրաստի խաղեր [13], [14], սակայն պահանջվում է անգլերեն 
լեզվի իմացություն։ Այդ իսկ պատճառով ուսուցիչը
ստեղծել իր խաղ-թեստը՝ օրինակ «Քուիզիզ» առցանց
օգնությամբ [15], որը համաժամանակյա միավորային
համար նախատեսված առցանց միջոց է: Աշակերտները
համար պետք է մուտք գործեն համապատասխան էջը կամ գոր
ծարկել բջջային հավելվածը, որից հետո մուտքագրեն
մից տրամադրվող խաղի կոդը։ Յուրաքանչյուր անգամ
համակարգի կողմից գեներացվում է տարբերվող կոդ
կարող է փնտրել դիագրամների վերաբերյալ կարճ հարցում՝
կայքում որոնման դաշտում հավաքելով «Դիագրամներ
պատրաստի թեստը): Կոդը մուտքագրելուց հետո աշա
պետք է գրեն իրենց անունը: Երբ ուսուցիչը սեղմում
խաղն սկսվում է, և յուրաքանչյուր աշակերտ հարցերին
տասխանում է իր համակարգչով կամ բջջային սարքով
աշակերտներն ավարտում են աշխատանքը, ապա 
րող է անդրադարձ կատարել հարցերին և ճիշտ տարբե

: : : : Խնդիր 6Խնդիր 6Խնդիր 6Խնդիր 6----ում ում ում ում 
առաջարկված գործիքի առաջարկված գործիքի առաջարկված գործիքի առաջարկված գործիքի 
ընդհանուր տեսքըընդհանուր տեսքըընդհանուր տեսքըընդհանուր տեսքը 

սյունակաձև և շրջա-
կարելի է խաղալ 

պահանջվում է անգլերեն 
ուսուցիչը կարող է 

առցանց գործիքի 
միավորային գնահատման 
Աշակերտները խաղալու 

համապատասխան էջը կամ գոր-
մուտքագրեն ուսուցչի կող-

անգամ խաղալիս 
կոդ (ուսուցիչը 
հարցում՝ տվյալ 

Դիագրամներ» և գտնել 
աշակերտները 

սեղմում է Start ապա 
հարցերին պա-

սարքով: Երբ բոլոր 
 ուսուցիչը կա-
բերակներին: 
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Применение современных технологийПрименение современных технологийПрименение современных технологийПрименение современных технологий    
на уроках на уроках на уроках на уроках информатикинформатикинформатикинформатикииии    и математики математики математики математикииии. . . .     
УрокУрокУрокУрок----модель на тему «Диаграммы»модель на тему «Диаграммы»модель на тему «Диаграммы»модель на тему «Диаграммы»    

ТоросТоросТоросТоросян Анушян Анушян Анушян Ануш    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Веб 2.0, перевернутый класс, круговая диаграмма, 
столбчатая диаграмма, медиа инструменты, инфографика, пикточарт 

В современном цифровом мире трудно оставаться равнодушным к 
возможностям, предлагаемым новейшими технологиями и пройти урок без 
современной техники. Чтобы сделать математику более интересной для 
учеников и максимально увеличить их участие на уроке, учитель должен 
использовать ИКТ в классе. Учитель математики не должен ограни-
чиваться презентацией материала, а должен активно привлекать учащихся 
к применению ИКТ. Использование цифровых инструментов Web 2.0, 
особенно в математических классах, делает урок более интересным и 
подталкивает студентов к самостоятельной работе. Кроме того, 21-й век – 
это период большого объема информации, и наряду с большим потоком 
информации, необходимо использовать инструменты, которые помогают 
учителю донести эту информацию в доступной для аудитории форме. То 
есть роль и значение инфографики становятся все более важными по мере 
увеличения потока информации. Урок-модель на тему «Диаграммы», 
представленная в этой статье, помогает студентам лучше понять, как 
можно использовать различные инструменты, чтобы сделать информацию 
наглядной и простой для понимания.  

Таким образом, ИКТ рассматриваются как средство поиска, 
получения, обработки и сохранения информации, а информатика – как 
универсальный предмет, изучение которого способствует повышению 
эффективности усвоения учебного материала. 
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The The The The AAAApplication of pplication of pplication of pplication of MMMModern odern odern odern TTTTechnologies echnologies echnologies echnologies     
in in in in the Lthe Lthe Lthe Lessonsessonsessonsessons    of of of of IIIInformatics and nformatics and nformatics and nformatics and MMMMathematics.athematics.athematics.athematics.        
TeachingTeachingTeachingTeaching    LessonLessonLessonLesson----Model of Model of Model of Model of the Theme the Theme the Theme the Theme “Charts” “Charts” “Charts” “Charts”     

TorosyanTorosyanTorosyanTorosyan    AnushAnushAnushAnush    
SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: Web 2.0, flipped classrom, pie chart, column chart, media 
tools, infographics, pictochart 

In the modern digital world it is quite difficult to remain indifferent to the 
opportunities provided by the technologies and to lead the lesson without 
modern technologies. In order to make the math more interesting for the 
schoolchildren and to maximize their participation in the classes, the teacher 
must use ICT in the classroom. The Mathematics teacher can not be limited to 
the presentation of the presented material, but should also actively involve 
students in the ICT application. The use of Web 2.0 digital tools, especially in 
math classes, makes the classroom more exciting, and pushes students to work 
independently.  

In addition, the 21st century is a period of large volumes of information, 
and along with large flows of information, there is a need to use tools that help 
the teacher communicate that information in an accessible way to the audience. 
That is, the role and importance of infographics is becoming increasingly 
important as information flows are increasing. 

The “Charts” lesson model presented in this article helps students better 
understand how different tools can be used to make information visual and help 
them to understand easily. Thus, ICTs are viewed as a means of seeking, 
receiving, processing and preserving information, and Informatics as a universal 
subject the study of which contributes to enhancing the effectiveness of 
learning material. 
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Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    11115.5.5.5.10101010.2019 .2019 .2019 .2019 թ.թ.թ.թ.    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    11112222....11111111.2019 .2019 .2019 .2019 թ.թ.թ.թ.    
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Աղաջանյան Տաթևիկ Աղաջանյան Տաթևիկ Աղաջանյան Տաթևիկ Աղաջանյան Տաթևիկ ––––    մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի, 
Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան    

Բաղդասարյան Արևիկ Բաղդասարյան Արևիկ Բաղդասարյան Արևիկ Բաղդասարյան Արևիկ – դասախոս, Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան, 
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Բաղդասարյան Ժորա Բաղդասարյան Ժորա Բաղդասարյան Ժորա Բաղդասարյան Ժորա ––––    ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
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Բայրամյան Լիլիա Բայրամյան Լիլիա Բայրամյան Լիլիա Բայրամյան Լիլիա ––––    գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածու, 
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Գրիգորյան ՀասմԳրիգորյան ՀասմԳրիգորյան ՀասմԳրիգորյան Հասմիկ իկ իկ իկ –––– կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ, Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական 
համալսարան, grigoryanasmik@list.ru    

Զալինյան Սերգեյ Զալինյան Սերգեյ Զալինյան Սերգեյ Զալինյան Սերգեյ ––––    կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան    

Էքսուզյան Սուրեն Էքսուզյան Սուրեն Էքսուզյան Սուրեն Էքսուզյան Սուրեն ––––    տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
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suren.eksuzyan@mail.ru    

Թորոսյան Անուշ Թորոսյան Անուշ Թորոսյան Անուշ Թորոսյան Անուշ ––––    ուսուցչուհի, Վանաձորի Րաֆֆու անվան թիվ 19 
հիմնական դպրոց, anyutatech@gmail.com    

Խանզադյան ՀասմիկԽանզադյան ՀասմիկԽանզադյան ՀասմիկԽանզադյան Հասմիկ ––––    քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան, 
khanzadyan47@mail.ru 

Ղուկասյան Ասյա Ղուկասյան Ասյա Ղուկասյան Ասյա Ղուկասյան Ասյա – դասախոս, Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան 
պետական համալսարան 

Մխիթարյան Հասմիկ Մխիթարյան Հասմիկ Մխիթարյան Հասմիկ Մխիթարյան Հասմիկ ––––    կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ, Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական 
համալսարան    

Նահապետյան Պարզիկ Նահապետյան Պարզիկ Նահապետյան Պարզիկ Նահապետյան Պարզիկ ––––    դասախոս, Մ.Նալբանդյանի անվան Շիրակի 
պետական համալսարան, nahapetyanp@rambler.ru 
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Նավոյան Հռիփսիմե Նավոյան Հռիփսիմե Նավոյան Հռիփսիմե Նավոյան Հռիփսիմե ––––    ուսուցչուհի, Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան 

պետական համալսարանի Զորիկ Գևորգյանի անվան հենակետային 
վարժարան    

Նիկողոսյան Գագիկ Նիկողոսյան Գագիկ Նիկողոսյան Գագիկ Նիկողոսյան Գագիկ ––––    ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, Մ.Նալբանդյանի անվան Շիրակի պետական 
համալսարան, gagonik@mail.ru    

Պողոսյան Արփինե Պողոսյան Արփինե Պողոսյան Արփինե Պողոսյան Արփինե ––––        մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի, 
Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան    

Սահակյան Զարինե Սահակյան Զարինե Սահակյան Զարինե Սահակյան Զարինե – մենեջեր, «Պեինտս» ՍՊԸ, zarinasah1989@gmail.com 
Սարուխանյան Ալվարդ Սարուխանյան Ալվարդ Սարուխանյան Ալվարդ Սարուխանյան Ալվարդ – հայցորդ, Մ.Նալբանդյանի անվան Շիրակի 

պետական համալսարան, allasarukhanyan92@mail.ru    
Վարդանյան Զարուհի Վարդանյան Զարուհի Վարդանյան Զարուհի Վարդանյան Զարուհի ––––        կենսաբանական գիտությունների դոկտոր,  

պրոֆեսոր,  Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական 
համալսարան, zaruhy.vartanyan@mail.ru 

Քանարյան Գայանե Քանարյան Գայանե Քանարյան Գայանե Քանարյան Գայանե ––––    ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ, Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական 
համալսարան, kangayl@rambler.ru    

Օհանյան Հեղինե Օհանյան Հեղինե Օհանյան Հեղինե Օհանյան Հեղինե ––––    տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան, 
ohanyanhh1970@mail.ru    
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ձախից (Left)` 30 մմ, աջից (Right)՝ 10 մմ: Տառատեսակը՝ Unicode 
(Sylfaen), տառաչափը՝ 12, միջտողային հեռավորությունը (Line 
spacing)՝ 1.5, պարբերությունը (First line)` 0,75 սմ: Չօգտագործել 
մեկից ավելի տառաբացատ: Աղյուսակները, նկարները, գրաֆի-
կական պատկերները պետք է ունենան համարակալում, վերնա-
գրային բացատրություն՝ 10 տառաչափով, հաստ, թեք (Bold, Italic): 
Դրանց բարձրությունը չգերազանցի 170 մմ, լայնությունը՝ 110 մմ: 
Աղյուսակների տեքստը պետք է լինի 10 տառաչափով: Բա-
նաձևերը և մաթեմատիկական արտահայտությունները ներկայաց-
վում են Microsoft Equation, թեք (Italic), իսկ հիմնականները՝ 
առանձին տողով, մեջտեղում, կարող են համարակալվել նույն 
տողի աջ անկյունում՝ կոր () փակագծերի մեջ: Այն հոդվածների 
համար, որոնք պարունակում են սիմվոլներ և Sylfaen տառատե-
սակի մեջ չկան, պարտադիր է նաև այդ սիմվոլների էլեկտրոնային 
ֆոնտը: Առաջին էջի վերևում, մեջտեղում տրվում է վերնագիրը 
(Bold), առանց գլխատառերի: Հաջորդ տողում՝ աջից, ազգանուն, 
անուն (Bold, Italic): Հաջորդ տողում գրել՝ «Հանգուցային բառեր.» 
արտահայտությունը և 6-8 հանգուցային բառեր կամ բառակա-
պակցություն: Հանգուցային բառերի շարքում չեն ներառվում վեր-
նագրում արդեն իսկ նշված բառերը: Տեքստում հղումները տրվում 
են կամ ուղղանկյուն փակագծերում [], կամ էջի ներքևում՝ հերթա-
կան համարակալմամբ: Իսկ ծանոթագրությունները տրվում են 
միայն էջի ներքևում՝ հերթական համարակալմամբ: Տեքստի վեր-
ջում գրվում է «Գրականություն» բառը (Bold) առանց գլխատառերի: 
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Հաջորդ տողից՝ գրականության ցանկը՝ այբբենական կարգով հա-
մարակալված: Գրականության ցանկին հաջորդում են ամփոփում-
ները՝ երկու լեզուներով, որոնք իրենց բովանդակությամբ և հան-
գուցային բառերով պետք է լինեն նույնական և բաղկացած լինեն 
150-200 բառից: Գրվում է հոդվածի վերնագիրը, հաջորդ տողում՝ 
ազգանուն, անունը (ձևավորումը՝ ըստ բնագրային հոդվածի), և 
առանձին տողերով՝ «Ամփոփում» բառը՝ համապատասխան լեզ-
վով, առանց գլխատառերի, հանգուցային բառերը, ամփոփման 
տեքստը: Ամփոփումները չպետք է պարունակեն հապավումներ, 
հղումներ և մեջբերումներ: Ամփոփումները պետք է հոդվածի 
մասին պատկերացում տան հոդվածից առանձին և արտացոլեն 
հոդվածի բովանդակությունը: Հոդվածի առավելագույն ծավալը    
12 էջ է, նվազագույնը՝ ա) 4 էջ՝ ֆիզիկամաթեմատիկական, բնագի-
տական, տեխնիկական գիտությունների համար, բ) 6 էջ՝ հումանի-
տար և հասարակագիտական գիտությունների համար, գ) 8 էջ՝ 
ուսումնամեթոդական աշխատանքների համար: Հոդվածի ծավալի՝ 
առաջադրված չափանիշներին չհամապատասխանելու դեպքում 
տպագրության վերաբերյալ որոշումը կայացնում է խմբագրական 
խորհուրդը: Հոդվածի ծավալի մեջ չեն ներառվում երկու լեզվով 
ամփոփումները և գրականության, աղբյուրների, համառոտագրու-
թյունների ցանկերը: 

 
 

Մեր հասցեն՝ ՀՀ, 2001, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36 
Հեռ.՝ (+374 322) 20917 
Կայքէջ՝ www.vsu.am 
էլ. փոստ՝ info@vsu.am 

Պատասխանատու քարտուղար՝ 
martuntovmasyan@mail.ru 
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К СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮ    
 

Статьи публикуются на армянском, русском или английском 
языках. Статью необходимо представить в бумажном и электронном 
вариантах. Компьютерное оформление: Файл Microsoft Office Word 
2007. Размер бумаги A4. Поля: сверху – 20 мм, снизу – 25 мм, слева – 
30 мм, справа – 10 мм. Шрифт – Unicode (Sylfaen). Размер – 12 pt. 
Междустрочный интервал – 1,5. Абзац – 0,75 см. Не использовать 
больше одного пробела. Таблицы, рисунки, графические изображе-
ния должны иметь нумерацию, поясняющее заглавие (10 pt, полу-
жирный шрифт, курсив – Bold, Italic). Размеры графического 
материала: ширина – не более 110 мм, высота – не более 170 мм, 
размер текста на рисунках – 10 pt. Формулы и математические 
выражения представляются в формате Microsoft Equation, курсивом, 
а основные отдельной строкой, в центре, могут быть пронумеро-
ваны в правом углу той же строки в круглых () скобках. Для тех 
статей, которые содержат символы, не значащиеся в шрифте Sylfaen, 
необходимо представить электронный фонт символов. На первой 
странице по центру указывается заголовок (Bold), заглавные буквы 
по необходимости не употреблять. На следующей строке – 
фамилия, имя (Bold, Italic). Через строку написать словосочетание 
«Ключевые слова:» и 6-8 ключевых слов или словосочетаний. 
Ссылки на литературу в тексте указываются в квадратных скобках - 
[]. Примечания даются в конце страницы с возрастающей нумера-
цией. В конце текста пишется слово «Литература» (Bold) без заг-
лавных букв. Со следующей строки – список литературы с возрас-
тающей нумерацией. После списка литературы представляются 
резюме на двух языках. Содержание резюме и ключевые слова на 
двух языках должны быть идентичными и состоять из не менее 150-
200 слов. Сначала указывается заглавие статьи, на следующей строке 
– фамилия и имя автора (оформление по оригинальной статье), 
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затем отдельными строками слово «Резюме» на соответствующем 
языке, заглавными буквами, после этого – ключевые слова и текст 
резюме. Объем статьи: а) 4-6 страниц для физико-математических, 
естественных, технических наук; б) 6-8 страниц для гуманитарных 
и общественных наук; в) 8-10 страниц для учебно-методических 
работ. Объем статьи не включает резюме на двух языках, списки 
литературы, источников и примечаний. Статьи будут опубликованы 
только после прохождения экспертизы и проверки на плагиат. 
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