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ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
МАТЕМАТИКА
MATHEMATICS

Բանաձևի կատարյալ նորմալ ձևերի միակությունը

Առաքելյան Աշոտ

Հանգուցային բառեր. տրամաբանական բանաձև, տրամաբանական օրենք,
տարրական արտադրյալների գումար, տարրական գումարների արտադրյալ,
բանաձևի դիզյունկտիվ նորմալ ձև, բանաձևի կոնյունկտիվ նորմալ ձև, բանաձևի
կատարյալ դիզյունկտիվ նորմալ ձև, բանաձևի կատարյալ կոնյունկտիվ նորմալ
ձև
Աշխատանքը նվիրված է ասույթների հանրահաշվի բանաձևի կատարյալ
նորմալ ձևերի միակության հիմնավորմանը:
Պայմանավորվենք

Ω1, Ω2 ,...,Ωn

Ω1 ∨ Ω2 ∨ ⋅ ⋅ ⋅ ∨ Ωn

բանաձևերի գումար, իսկ

տեսքի

բանաձևն

Ω1 ∧ Ω2 ∧⋅ ⋅ ⋅ ∧ Ωn

անվանել

տեսքի բանա-

ձևը՝ արտադրյալ:
Մասնավոր դեպքում, երբ բոլոր

Ωi

գումարելիները ատոմներ են (այսինքն

լատինական այբուբենի մեծատառեր են, որոնց փոխարեն կարելի է տեղադրել
կամայական ասույթ) կամ ատոմների ժխտումներ, անվանել համապատասխանաբար տարրական գումար և տարրական արտադրյալ:
Հիշենք, որ նույնաբար ճշմարիտ բանաձև է կոչվում այնպիսի բանաձևը, որն
իր մեջ մտնող ատոմների ցանկացած արժեքների դեպքում ճշմարիտ է (ընդունում
է «1» արժեք): Բանաձևը կոչվում է նույնաբար կեղծ, եթե այն իր մեջ մտնող ատոմների բոլոր արժեքների դեպքում կեղծ է (ընդունում է «0» արժեք):
Թեորեմ 1. Որպեսզի տարրական գումարը լինի նույնաբար ճշմարիտ բանաձև, անհրաժեշտ է և բավարար, որ նրա մեջ ինչ-որ ատոմ մասնակցի իր ժխտման
հետ միասին:

∆ Բավարարություն: Ենթադրենք որևէ Γ

տարրական գումարի մեջ

տոմը մտնում է իր ժխտման հետ միասին, այսինքն Γ -ի տեսքն է
որտեղ Π –ն ինչ-որ բանաձև է կամ կարող է ընդհանրապես չլինել:

X աX ∨ X ∨Π,

Համաձայն X ∨ X ~ 1 օրենքի՝ X ∨ X -ը նույնաբար ճշմարիտ բանաձև
է: Ուստի Γ -ն ևս նույնաբար ճշմարիտ բանաձև է՝ ըստ ∨ -ի սահմանման:
Անհրաժեշտություն: Ենթադրենք հակառակը. գոյություն ունի ինչ-որ Γ ′
տարրական գումար, որը նույնաբար ճշմարիտ է, սակայն չի պարունակում ատոմ
իր ժխտման հետ միասին: Γ ′ -ի մեջ ժխտում չպարունակող բոլոր ատոմներին
տանք «0» արժեք, իսկ ժխտում պարունակող բոլոր ատոմներին՝ «1» արժեք: Արդյունքում Γ ′ -ը կընդունի «0» արժեք – հակասություն: ∇
Համանման ձևով ապացուցվում է հետևյալ թեորեմը, որով լուծվում է տարրական արտադրյալների նույնաբար կեղծ լինելու հարցը:
–8–

Թեորեմ 2. Որպեսզի տարրական արտադրյալը լինի նույնաբար կեղծ բանաձև, անհրաժեշտ է և բավարար, որ նրա մեջ ինչ-որ ատոմ մասնակցի իր
ժխտման հետ միասին:
Այնպիսի գումարը, որի բոլոր գումարելիները տարրական արտադրյալներ
են, կոչվում է տարրական արտադրյալների գումար:
Այնպիսի արտադրյալը, որի բոլոր արտադրիչները տարրական գումարներ
են, կոչվում է տարրական գումարների արտադրյալ:
Օրինակներ,
1. n գումարելի պարունակող կամայական տարրական գումարը տարրական գումարների արտադրյալ է՝ մեկ արտադրիչ ունեցող: Այն միաժամանակ
տարրական արտադրյալների գումար է, որը ունի n գումարելի՝ յուրաքանչյուրը
մեկ արտադրիչ ունեցող:
2. n արտադրիչ պարունակող կամայական տարրական արտադրյալը
տարրական արտադրյալների գումար է՝ մեկ գումարելի ունեցող: Այն միաժամանակ տարրական գումարների արտադրյալ է, որը ունի n արտադրիչ՝ յուրաքանչյուրը մեկ գումարելի ունեցող:
Տրված
սի

Ωd

Ω

բանաձևի դիզյունկտիվ նորմալ ձև (կարճ՝ ԴՆՁ) է կոչվում այնպի-

բանաձևը, որը հավասարազոր է

Ω

-ին և իրենից ներկայացնում է տար-

րական արտադրյալների գումար:
Թեորեմ 3. Ցանկացած բանաձև ունի ԴՆՁ:

∆ Ենթադրենք Ω -ն կամայական բանաձև է և նախապես ներկայացված է
այնպիսի տեսքով, որի մեջ ∧ , ∨ , ու ժխտում շաղկապներից բացի այլ շաղկապ չի
մասնակցում, ընդ որում, ժխտման նշանները դրված են միայն առանձին ատոմների վրա (այսուհետև հանդիպող բոլոր թեորեմների մեջ ևս բանաձևերը նախապես ներկայացված են այդպիսի տեսքով): Եթե

Ω -ն

տարրական գումար է,

կամ

Ω -ի մեջ չկան տարրական գումարներ հանդիսացող արտադրիչներ, ապա
հենց սկզբից Ω -ն ԴՆՁ է: Իսկ եթե Ω -ն ունի տարրական գումարներ հանդիսացող արտադրիչներ, որոնք բազմապատկված են նույնպիսի արտադրիչներով կամ
ատոմներով կամ էլ ատոմների ժխտումներով, ապա կիրառելով դիստրիբուտիվության առաջին օրենքը` այդպիսի բոլոր փակագծերը կբացենք: Արդյունքում
կստանանք

Ω -ին

գումար է, այսինքն
Տրված
սի

Ωc

Ω

հավասարազոր բանաձև, որը տարրական արտադրյալների

Ω -ի ԴՆՁ է: ∇

բանաձևի կոնյունկտիվ նորմալ ձև (կարճ՝ ԿՆՁ) է կոչվում այնպի-

բանաձևը, որը հավասարազոր է

Ω -ին և իրենից ներկայացնում է տար-

րական գումարների արտադրյալ:
Թեորեմ 4. Ցանկացած բանաձև ունի ԿՆՁ:

∆ Ենթադրենք Ω

-ն կամայական բանաձև է: Նրա երկակի
–9–

Ω∗

բանաձևը,

ըստ թեորեմ 3 -ի, ունի ԴՆՁ, որը նշանակենք
արտադրյալների գումար է, ապա նրա

∗

Ω∗ d : Քանի որ Ω∗ d

(Ω d )

∗

-ն տարրական

երկակին կլինի տարրական գու-

մարների արտադրյալ:
Մյուս կողմից, քանի որ
կունենանք

Ω ∗ ≡ Ω∗ d ,

ապա, ըստ երկակիության օրենքի,

(Ω∗ )∗ ≡ (Ω∗d )∗ , այսինքն Ω ≡ (Ω∗d )∗ :
Այսպիսով

(Ω∗d )∗ բանաձևը տրված Ω բանաձևի ԿՆՁ է: ∇

Որպես օրինակ ստանանք
Ըստ

XY ~ X ∨ Y

և

X~X

ԿՆՁ X (Y ∨ Z )(V ∨ W) : Այն, ըստ
է

X YZ(V ∨ W) բանաձևի ԴՆՁ և ԿՆՁ:
օրենքների՝ ստանում ենք տրված բանաձևի

X (Y ∨ Z ) ~ XY ∨ XZ

օրենքի, հավասարազոր

( XY ∨ XZ )(V ∨W) բանաձևին, այնուհետև՝ XYV ∨ XYW ∨ XZV ∨ XZW

բա-

նաձևին, որը տրված բանաձևի ԴՆՁ է:
Նշենք, որ բանաձևի բոլոր ԴՆՁ-երը և ԿՆՁ-երը միմյանց հավասարազոր են,
որովհետև դրանք բոլորը հավասարազոր են տրված բանաձևին:
Թեորեմ 5. Որպեսզի բանաձևը լինի նույնաբար ճշմարիտ, անհրաժեշտ է և
բավարար, որ նրա ցանկացած ԿՆՁ-ի յուրաքանչյուր արտադրիչ պարունակի
ինչ-որ ատոմ՝ իր ժխտման հետ միասին:

Ωc

∆ Տրված Ω բանաձևի նույնաբար ճշմարիտ լինելը համարժեք է նրա որևէ
ԿՆՁ-ի նույնաբար ճշմարիտ լինելուն, որովհետև Ωc ≡ Ω : Քանի որ Ω c -ն

արտադրյալ է, ապա Ω c -ի նույնաբար ճշմարիտ լինելը համարժեք է նրա յուրաքանչյուր արտադրիչի (որը տարրական գումար է) նույնաբար ճշմարիտ լինելուն:
Մնում է օգտվել թեորեմ 1-ից: ∇
Համանման ձևով ապացուցվում է հետևյալ փաստը.
Թեորեմ 6. Որպեսզի բանաձևը լինի նույնաբար կեղծ, անհրաժեշտ է և բավարար, որ նրա ցանկացած ԴՆՁ -ի յուրաքանչյուր գումարելի պարունակի ինչ-որ
ատոմ՝ իր ժխտման հետ միասին:
Բանաձևի և՛ ԴՆՁ -երը, և՛ ԿՆՁ -երը միակը չեն: Բանաձևի նորմալ ձևերից
առանձնապես կարևոր են այսպես կոչված կատարյալ նորմալ ձևերը:
Տրված Ω ոչ նույնաբար կեղծ բանաձևի կատարյալ դիզյունկտիվ նորմալ ձև
(կարճ՝ ԿԴՆՁ) է կոչվում նրա այնպիսի ԴՆՁ -ն, որը բավարարում է հետևյալ 4
պահանջներին.
1. նրա մեջ չպետք է լինեն երկու միանման գումարելիներ,
2. ոչ մի գումարելի չպետք է պարունակի երկու միանման արտադրիչներ,
3. ոչ մի գումարելի չպետք է պարունակի ինչ-որ ատոմ և նրա ժխտումը,
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4. նրա յուրաքանչյուր գումարելի պետք է պարունակի բանաձևի մեջ եղած
բոլոր ատոմները կամ նրանց ժխտումները:
Ցույց տանք, որ ցանկացած ոչ նույնաբար կեղծ

Ω

բանաձևի համար կարելի

է չորս պահանջներն էլ կատարել: Նախ ենթադրենք, որ
ԴՆՁ տեսքի՝ համաձայն թեորեմ 3 -ի:
Սկսենք չորրոդ պահանջից: Եթե
րունակում, ասենք թե,

X1Γ ∨ X1Γ

X1

Ω

Դրա

-ն արդեն բերված է

բանաձևի ինչ-որ

ատոմը և նրա ժխտումը,

բանաձևով:

Ω

իրավունքը

(Y ∨ Z ) X ~ YX ∨ ZX , X ∨ X ~ 1 և 1X ~ X

Γ գումարելի չի պաապա Γ -ն կփոխարինենք

ունենք,

քանի

որ

ըստ

օրենքների՝

X1Γ ∨ X1Γ ≡ ( X1 ∨ X1 )Γ ≡ Γ :
Այնուհետև, օգտվելով X ∨ X ~ X օրենքից, Ω -ի ստացված տեսքում
կրկնվող գումարելիները արտաքսում ենք՝ ապահովելով առաջին պահանջը:
Դրանից հետո օգտվելով XX ~ X օրենքից՝ Ω -ի ստացված տեսքի բոլոր
գումարելիներից կարտաքսենք կրկնվող արտադրիչները՝ ապահովելով երկրորդ
պահանջը:
Վերջապես դեն կգցենք այդպիսի գումարելիները, որոնք պարունակում են
ինչ-որ ատոմ` իր ժխտման հետ միասին: Դրա իրավունքը ունենք շնորհիվ

XX ~ 0 , X 0 ~ 0 և X ∨ 0 ~ X օրենքների: Դրանով ապահոված կլինենք նաև
երրորդ պահանջը:
Այսպիսով ապացուցվեց հետևյալ փաստը:
Թեորեմ 7. Ցանկացած ոչ նույնաբար կեղծ բանաձև ունի ԿԴՆՁ:
Անցնենք միակությանը:
Թեորեմ 8. Ցանկացած ոչ նույնաբար կեղծ բանաձևի ԿԴՆՁ-ն միակն է:
∆ Ենթադրենք

Ω′

կեղծ բանաձև ունի
կում, ասենք թե
լինի

Ω′

X1′X2′ ⋅ ⋅ ⋅ X n′
Ω′

և

Ω ′′

հակառակը. ինչ-որ
և

(1), որտեղ

Xi′ = X i

բանաձևերում բոլոր

Ω′

կամ

Ω ′′ -ում չկա: Այդ գումարելին թող

X i′ = X i , i = 1, 2,..., n :

X1; X2;...;Xn

ատոմներին տանք արժեք-

Xi ատոմին տանք «1» արժեք, եթե (1) -ում Xi′ = Xi ; և

-ին տանք «0» արժեք, եթե (1) -ում
Արդյունքում

ոչ նույնաբար

ԿԴՆՁ -եր՝ իրարից տարբեր: Ուստի դրանցից մե-

-ում, կա գումարելի, որը

ներ հետևյալ սկզբունքով.

Xi

Ω ′′

Ω = Ω(X1; X2 ;...;Xn )

X i′ = X i :

-ի (1) գումարելին կընդունի «1» արժեք, և հետևաբար

Ω′ -ը

ևս կընդունի «1» արժեք: Մինչդեռ Ω ′′ -ը կընդունի «0» արժեք, որովհետև նրա
բոլոր գումարելիները, լինելով (1) –ից տարբեր, կունենան գոնե մեկ «0» արտադ– 11 –

րիչ: Այսպիսով Ω′ և Ω ′′ հավասարազոր բանաձևերը (դրանք երկուսը նույն բանաձևի ԴՆՁ-եր են) ատոմների որոշակի արժեքների դեպքում ընդունեցին տարբեր արժեքներ – հակասություն: ∇
Այստեղից բխում է, որ երկու ոչ նույնաբար կեղծ բանաձևեր հավասարազոր
են այն և միայն այն դեպքում, երբ նրանց ԿԴՆՁ -երը համընկնում են:
Նկատենք, որ բանաձևի ԿԴՆՁ տեսքը ստանալիս նախապես կարիք չկա
իմանալ՝ այն նույնաբար կեղծ է թե ոչ: Եթե բանաձևը լինի նույնաբար կեղծ, ապա
ըստ թեորեմ 6-ի, նրա ԴՆՁ -ի մեջ յուրաքանչյուր գումարելի կպարունակի ինչ-որ
ատոմ՝ իր ժխտման հետ միասին, և հետևաբար երրորդ պահանջը կատարելիս
բոլոր գումարելիները դեն կգցվեն և բանաձևի համար ԿԴՆՁ չենք ստանա:
Տրված Ω ոչ նույնաբար ճշմարիտ բանաձևի կատարյալ կոնյունկտիվ նորմալ ձև (կարճ՝ ԿԿՆՁ) է կոչվում նրա այնպիսի ԿՆՁ-ն, որը բավարարում է
հետևյալ 4 պահանջներին.
1. նրա մեջ չպետք է լինեն երկու միանման արտադրիչներ,
2. ոչ մի արտադրիչ չպետք է պարունակի երկու միանման գումարելիներ,
3. ոչ մի արտադրիչ չպետք է պարունակի ինչ-որ ատոմ և նրա ժխտումը,
4. նրա յուրաքանչյուր արտադրիչ պետք է պարունակի բանաձևի մեջ եղած
բոլոր ատոմները կամ նրանց ժխտումները:
Ցույց տանք, որ ցանկացած ոչ նույնաբար ճշմարիտ

Ω

կարելի է չորս պահանջներն էլ կատարել: Նախ ենթադրենք, որ
ված է ԿՆՁ տեսքի՝ համաձայն թեորեմ 4 -ի:
Սկսենք չորրոդ պահանջից: Եթե
ասենք

թե,

X1

( X1 ∨ Γ)(X1 ∨ Γ)

ատոմը

և

բանաձևով:

Ω

-ի ինչ-որ

նրա

Γ

ժխտումը,

Դրա

Ω

-ն արդեն բեր-

արտադրիչ չի պարունակում,
ապա

իրավունքը

YZ ∨ X ~ (Y ∨ X )(Z ∨ X ) , XX ~ 0 և 0 ∨ X ~ X

բանաձևի համար

Γ -ն

ունենք,

կփոխարինենք
քանի

որ

ըստ

օրենքների՝

( X1 ∨ Γ)(X1 ∨ Γ) ≡ X1 X1 ∨ Γ ≡ Γ :
Այնուհետև, օգտվելով XX ~ X օրենքից, Ω -ի ստացված տեսքում կրկնվող
արտադրիչները կարտաքսենք՝ ապահովելով առաջին պահանջը:
Դրանից հետո օգտվելով X ∨ X ~ X օրենքից՝ Ω -ի ստացված տեսքի բոլոր
արտադրիչներից կարտաքսենք կրկնվող գումարելիները՝ ապահովելով երկրորդ
պահանջը:
Վերջապես դեն կգցենք բոլոր այդպիսի արտադրիչները, որոնք պարունակում են ինչ-որ ատոմ` նրա ժխտման հետ միասին: Դրա իրավունքը ունենք՝ շնորհիվ X ∨ X ~ 1 , X ∨ 1 ~ 1 և X1 ~ X օրենքների: Դրանով ապահոված կլինենք
նաև երրորդ պահանջը:
Այսպիսով ապացուցվեց հետևյալ փաստը:
Թեորեմ 9. Ցանկացած ոչ նույնաբար ճշմարիտ բանաձև ունի ԿԿՆՁ:
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Անցնենք միակությանը.
Թեորեմ 10. Ցանկացած ոչ նույնաբար ճշմարիտ բանաձևի ԿԿՆՁ-ն միակն է:

∆ Ենթադրենք

հակառակը. ինչ-որ

Ω = Ω( X1; X 2 ;...;X n ) ոչ նույնաբար

Ω ′′ ԿԿՆՁ-եր: Ուստի
Ω′ -ում, կա արտադրիչ, որը Ω ′′ -ում չկա: Այդ ար-

ճշմարիտ բանաձև ունի երկու իրարից տարբեր
դրանցից մեկում, ասենք թե
տադրիչը թող լինի

X1′ ∨ X 2′ ∨ ⋅ ⋅ ⋅ ∨ X n′
Ω′

և

Ω ′′

X i′ = X i

բանաձևերում բոլոր

ներ հետևյալ սկզբունքով.

Xi

(2), որտեղ

Xi

կամ

Ω′

և

X i′ = X i , i = 1,2,..., n :

X1; X2;...;Xn

ատոմներին տանք արժեք-

ատոմին տանք «0» արժեք, եթե (2) -ում

Xi′ = Xi ;

և

-ին տանք «1» արժեք, եթե (2) -ում X i′ = X i :
Արդյունքում

Ω′

-ի (2) արտադրիչը կընդունի «0» արժեք, և հետևաբար

Ω′ -ը

ևս կընդունի «0» արժեք: Մինչդեռ Ω ′′ -ի բոլոր արտադրիչները, լինելով (2)-ից
տարբեր, կունենան գոնե մեկ հատ 1 գումարելի, և հետևաբար կընդունեն «1» ար-

Ω ′′ -ը ևս կընդունի «1» արժեք:
Ω′ և Ω ′′ հավասարազոր բանաձևերը (դրանք երկուսն էլ նույն

ժեք: Արդյունքում
Այսպիսով

Ω

բանաձևի ԿՆՁ-եր են) ատոմների որոշակի արժեքների դեպքում ընդունեցին

տարբեր արժեքներ – հակասություն: ∇
Այստեղից բխում է, որ երկու ոչ նույնաբար ճշմարիտ բանաձևեր հավասարազոր են այն և միայն այն դեպքում, երբ նրանց ԿԿՆՁ-երը համընկնում են:
Նկատենք, որ բանաձևի ԿԿՆՁ տեսքը ստանալիս նախապես կարիք չկա
իմանալ՝ այն նույնաբար ճշմարիտ է թե ոչ: Եթե բանաձևը լինի նույնաբար ճշմարիտ, ապա ըստ թեորեմ 5-ի, նրա ԿՆՁ-ի մեջ յուրաքանչյուր արտադրիչ կպարունակի ինչ-որ ատոմ՝ իր ժխտման հետ միասին, և հետևաբար երրորդ պահանջը
կատարելիս բոլոր արտադրիչները դեն կգցվեն և բանաձևի համար ԿԿՆՁ չենք
ստանա:
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Единственность совершенных нормальных
форм формулы

Аракелян Ашот

Резюме

Ключевые слова: логическая формула, логический закон, сумма элементарных произведений, произведение элементарных сумм, дизъюнктивная нормальная
форма формулы, конъюнктивная нормальная форма формулы, совершенная
дизъюнктивная нормальная форма формулы, совершенная коньюнктивная нормальная форма формулы
Работа посвящена доказательству единственности совершенной дизьюнктивной нормальной формы для формул алгебры высказываний и доказательству
единственности совершенной коньюнктивной нормальной формы для формул
алгебры высказываний. Сначала получены необходимые и достаточные условия
тождественной истинности для сумм элементарных произведений. Получены
также необходимые и достаточные условия тождественной истинности для произведений элементарных сумм. Затем доказывается существование дизъюнктивной
нормальной формы для формул алгебры высказываний. Доказывается также
существование коньюнктивной нормальной формы для формул алгебры высказываний. После этого доказывается существование совершенной дизьюнктивной нормальной формы для формул алгебры высказываний. Доказывается также существование совершенной коньюнктивной нормальной формы для формул алгебры высказываний. Описаны конструктивные шаги получения совершенной дизьюнктивной нормальной формы от дизьюнктивной нормальной формы для формул алгебры высказываний. Описаны также конструктивные шаги получения совершенной
коньюнктивной нормальной формы от коньюнктивной нормальной формы для
формул алгебры высказываний. Доказывается также единственность совершенной
дизьюнктивной нормальной формы для формул алгебры высказываний. Доказывается единственность совершенной коньюнктивной нормальной формы для формул алгебры высказываний. Все это сопровождается соответствующими иллюстрирующимн примерами.
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The Uniqueness of Perfec
erfect Normal Forms
of the Formula
Summary

Arak
Ara
kelyan Ashot

Key words: logical formula, logical law, sum of elementary products, product of
elementary sums, disjunctive normal form of formula, conjunctive normal form of
formula, perfect disjunctive normal form of formula, perfect conjunctive normal form of
formula
The work is devoted to the proof of the uniqueness of a perfect disjunctive normal
form for propositional algebra formulas and to the proof of the uniquenss of a perfect
conjunctive normal form for propositional algebra formulas. First, necessary and
sufficient conditions of identical truth for the sums of elementary products are obtained.
Necessary and sufficient conditions of identical truth for products of elementary sums
are also obtained. Then we prove the existence of a disjunctive normal form for
propositional algebra formulas. We also prove the existence of a conjunctive normal
form for propositional algebra formulas. After that, the existence of a perfect disjunctive
normal form for propositional algebra formulas. We also prove the existence of a perfect
conjunctive normal form for propositional algebra formulas. The constructive steps of
obtaining a perfect disjunctive normal form from a disjunctive normal form for
propositional algebra formulas are described. Constructive steps of obtaining a perfect
conjunctive normal form from a conjunctive normal form for propositional algebra
formulas are also described. We also prove the uniqueness of a perfect disjunctive
normal form for propositional algebra formulas. We prove the uniqueness of a perfect
conjunctive normal form for propositional algebra formulas. All this is accompanied by
relevant illustrative examples.
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Ինտեգրալ
Ինտեգրալներ,
ալներ, որոնք ծնվում են պյութագորյան
եռյակների արտադրյալով

Բաղդասարյան Ժորա
Բաղդասարյան Արևիկ

Հանգուցային բառեր. աստիճան բարձրացնել, գումար, բանաձև, արտահայտություն, գործողություն, Նյուտոնի երկանդամ
Ուղղանկյուն եռանկյունների բազմությունում մեր կողմից ներմուծվել է
նրանց արտադրյալի, բնական և կոտորակային աստիճան բարձրացնելու գործողությունները [1, 25-35], [5, 35-45]: Բացահայտվել է ներմուծված գործողությունների մի շարք կիրառություններ: Ներկայացվող աշխատանքը նպատակ ունի ցուցադրել նշված գործողությունների կիրառության մեկ ուրիշ բնագավառ ևս, որը
վերաբերում է մաթեմատիկական անալիզի դասընթացի ինտեգրալների բաժնին:
Պարզվում է, որ արտադրյալի և նրանց բնական ու կոտորակային աստիճան
բարձրացնելու գործողությունների արդյունքները՝ ստացված բանաձևերը, հնարավորություն են տալիս կազմել, ներմուծել և հաշվել անորոշ ինտեգրալների
երկու դասեր, որոնք դասական գրականության մեջ չեն հանդիպում: Օգտվելով [2,
38-45] աշխատանքի (A7) և (A8) բանաձևերից [1, 25-35] աշխատանքի (11) և (12)
բանաձևերից՝ ներմուծել և հաշվել մի քանի տիպային անորոշ ինտեգրալներ:
Առաջին դասի կամ (1) կետում դիտարկված ինտեգրալների հաշվման համար օգտվում ենք որոշ տիպի գումարների հաշվման որոշակի մեթոդից, որը մենք
ներմուծել և լուսաբանել ենք [4, 8-11] աշխատանքում:
Երկրորդ դասի կամ (2) կետում ներմուծված ինտեգրալների հաշվման համար օգտվում ենք [2, 38-45] աշխատանքի բանաձևերից:
1. Հաշվել ինտեգրալը.
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a∈R, a≠0,0<x<ak-ն զույգ թիվ է:
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(1)

Այս ինտեգրալը հաշվելու համար առաջին հայացքից թվում է, որ
անհրաժեշտ է հաշվել գումարելիներից յուրաքանչյուրի ինտեգրալը և հաշվել
նրանց գումարը, որը ենթադրում է որոշ դժվարություններ: Բայց օգտագործելով
[1, 25-35] աշխատանքի (11) կամ (12) բանաձևերը, կարող ենք հաշվել ինտեգրալատակ արտահայտության գումարը, որն ունի բավականաչափ պարզ տեսք:
Իրոք, եթե բերված ինտագրալը նշանակենք T1-ով, ապա կունենանք. (1)-ին ինտեգրալը հետևյալ տեսքով.
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Ուստի (1) ինտեգրալը կհաշվվի հետևյալ կերպ.
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=

Առավել պարզ լինելու համար խնդրին մոտենանք հետևյալ կերպ.
Վերցրած ինտեգրալը նշանակեցինք  -ով և նրա հետ միաժամանակ վերցնենք  օժանդակ «բարեկամ» ինտեգրալը
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Դիտարկենք  և ինտեգրալների հանրահաշվական գումարը և տարբերությունը: Օգտվելով Նյուտոնի երկանդամի բանաձևերից՝ կունենանք
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Կազմելով (3) և (4) առնչությունների գումարը և տարբերությունը՝ ստանում
ենք  և  ինտեգրալների արժեքները հետևյալ օրենքներով.
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Հեշտ է համոզվել, որ  և  ինտեգրալների ինտեգրալատակ արտահայտությունները  էջով ծնված ուղղանյուն եռանկյան մյուս երկու կողմերն են
,  ,
 ,

էջով և

,  ,
 ,

ներքնաձիգով:

Օրինակ 2. Հաշվել ինտեգրալը.
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Օրինակ 3. Հաշվել ինտեգրալները.
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2 + 1
1 2

 =
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2
2
2 9:
2
2 − 1
1 2

 =
− +
2
2
2 9:
2

 = ;( <  + =    )2 +

√ − √ 

1



 − 1
"
# +
2

Օրինակ 5. Հաշվել ինտեգրալները.

2 $

 − 1
 − 1
"
# +⋯+ "
# 7 
2
2

 + 1
 − 1
# "
#
2
2


2"

Այստեղից ստանում ենք.

 = ;

$
2"

 −  

1
 = ln|| −   +
2
2
4

Օրինակ 4. Հաշվել ինտեգրալները.
2
2
 + 1
 + 1
 =  6"
# + 2 "
#
2
2
 =  6



 
>
2 ( <

$

 − 1
"
# +⋯
2

,
,

+ =    )2  ( <  − =    )

+ 2 ( <  + =    )2  ( <  − =    ) + ⋯
+ ( <  − =    )2

>
 
2 ( <

+
+

+ =    )2  ( <  − =    )

$  
+ =    )2 $ ( <  − −=    )$ + ⋯
2 ( <
2 (2 )  
( < − =    ) ( <  − =    )2 
2

Հաշվելով ինտեգրալատակ գումարները՝ ըստ ?4, 8 − 11@ աշխատանքի (5) և
(6) բանաձևերի՝ կունենանք

 =  22
= 22

+ 22
Նման ձևով՝





 ( 2 2

<

+ = 2  2 )

(<)2  + +22

(=)2
+
9:(=)2
 =

=

2

(=)2  = 22



(<)2
9:(<)2

(=)2
22  (<)2
A
++
%+
:
9:(<)
9:(=)

1B (C)1D





E2(C)

−
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(FG)1D

E2(FG)

+ ;

2. [2, 38-45] աշխատանքի ( H ) բանաձևը հնարավորություն է տալիս ներմուծելու և հաշվելու անորոշ ինտեգրալների մի նոր տեսակ: Վերցնենք հետևյալ
ինտեգրալը, որում ինտեգրալատակ արտահայտությունը երեք կոտորակների
արտադրյալ է՝

 =

D  C D 

∙

∙

D  C D 

Ըստ [2, 38-45] աշխատանքի՝
յունների համար ստանում են

√ 

(√  ;

D C D 

,

D C D 

ֆունկցիայով ծնվող ուղղանկյուն եռանկ-

D 

;



D 

)



(ա)

եռյակը: Ֆիքսված x-արժեքի համարկունենանք

sin & =

D 

D 

Նման ձևով √<  ծնված ուղղանկյուն եռանկյունները կլինեն

(√<  ;

C D  C D 


sin & =

Որի համար

;


CD 

C D 

)

(բ)

:

Վերցնելով նշված եռանկյունների արտադրյալն ըստ [2, 38-45] աշխատանքի՝
ստանում ենք
D C D 

(√  <  ;



D C D 

;

)



(գ)

կողմերով նոր ուղղանկյուն եռանկյուն, որը կոչվում է վերևում վերցվածների
արտադրյալը: Վերջին արտադրյալ եռանկյան համար կստանանք.

sin &$ =

 <  − 1
 <  + 1

ա), բ), գ) եռանկյունների համար ունենք
sin & + sin & − sin &$ = sin & sin & sin &$
բանաձևը, որը կիրառում ենք T ինտեգրալը հաշվելու համար:
Կարելի է նկատել, որ  -ի ինտեգրալատակ արտահայտությունը (նշված
արտադրյալը) հանդիսանում է երեք գումարելիների հանրահաշվական գումար
( H ) բանաձևի ուժով, որը հուշում է նրա հաշվման եղանակը: Հետևաբար

=

D 

D 

 + 

CD 

C D 

(C)D 

 −  (C)D



:

Մնում է առանձին-առանձին հաշվել այս գումարելի ինտեգրալները և
գումարել.
D 

(D )

CD 

(C D )

 D   = log  N 9:
 CD  = log  N 9:
(C)D 

D

CD

 (C)D  = log C N 9:

+

+




= 9:

((C)D )
(C)D

= 9:
+

(D ) OPQR S
TD

(C D ) OPQU S
TD

$

= 9:

+

+

,
,

((C)D ) OPQRU S
TD

Այսպիսով, մեր ինտեգրալն ընդունում է հետևյալ տեսքը.
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+

$,

=

= 9:

= 9:

D  C D  (C)D 

D  C D  (C)D 
(D ) OPQR S
TD

 =

+ 9:

(C D ) OPQU S
TD

(D ) OPQR S ∙(C D ) OPQU S
T D (D C D ) OPQRU S

=



Օրինակ2 . Ըստ (2)-ի՝ կունենանք



+ ,
+



− 9:
+

((C)D ) OPQRU S
TD

+

=

$

(3 + 1) WXYZ T ∙ (5 + 1) WXY[ T
3 − 1 5 − 1 15 − 1
∙
∙

=
9:
+ ,
3 + 1 5 + 1 15 + 1
N  (15 + 1) WXY\[ T

(2) –ում, երբ b=a, կունենանք

]

(  + 1) WXYR T
  − 1   − 1
^ 
 = 9:  
+ :

 +1  +1
N ( + 1)WXYR T

Ներմուծված մեթոդները հենվում են գրականությունում նշված մեր նախկին
աշխատանքների վրա և կարող են օգտագործվել այլ, ուրիշ ինտեգրալներ ներմուծելու՝ ստանալու համար:
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Интегралы, порожденные произведением
пифагоровых троек
Резюме

Багдасарян Жора
Багдасарян Аревик

Ключевые слова: возведение в степень, сумма, формула, выражение,
операция, бином Ньютона
На множестве прямоугольных треугольников нами введена операция умножения и возведения в степень с натуральными и дробными показателеми. [1, 25-35],
[5, 35-45].
В этих работах выявлен ряд применений введенных операций. Цель этой работы - показать применение указанных действий еще в одной области, касающейся
раздела интегралов в курсе математического анализа.
Оказывается, формулы, полученные из произведения и возведения в степень
натуральными и дробными показателями прямоугольных треугольников, позволяют ввести и вычислить два класса неопределенных интегралов, которые не
встречаются в классической литературе.
Используя формулы А7 и А8, в работе [2, 38-45] , а также формулы (11) и (12)
в работе [1, 25-35], были введены и подсчитаны некоторые неопределенные интегралы.
Чтобы вычислить интеграл первого класса (пример 1-5), мы использовали
новый метод вычисления сумм, который рассмотрен в работе [4, 8-11].
Для вычисления интеграла второго класса (пункт 2) мы используем
результаты работ [2, 38-45].

– 21 –

Integrals Generated by the Product of
Pythagorean Triples
Triples

Bagdasaryan
Bagda
saryan Zhora
Bagdasaryan Arevik

Summary

Keywords: exponentiation, sum, formula, expression, operation, Newton’s
binomial theorem
We have introduced the operation of multiplication and exponentiation with
natural and fractional exponents not many of the right triangles. [1.25-35], [5.35-45].
In these works, a number of applications of the introduced operations are clarified.
The purpose of this work is to show the application of these actions in another area,
concerning the division of integrals in the course of mathematical analysis.
It turns out that the formulas, obtained from the product and exponentiation by
the natural and fractional exponents of right-angled triangles, allow one to introduce
and calculate two classes of indefinite integrals that are not found in the classical
literature.
Using formulas A7 and A8, in the work [2, 38-45], as well as formulas (11) and
(12), some indefinite integrals were introduced and calculated in [1, 25-35].
To calculate the integral of the first class (Example 1-5), we used a new method for
calculating sums, which was considered in the article [4, 8-11].
To calculate the integral of the second class (point 2), we use the results of the work
[2, 38-45].
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Տարբերակային կորիզով ինտեգրալ օպերատորների
հակադարձումը

Արտիկ
Պապոյան Ար
տիկ
Մխիթարյան Վարուժան

Հանգուցային բառեր. Ֆրեդհոլմի երկրորդ սեռի ինտեգրալ հավասարումներ,
ռեզոլվենտա, կորիզ, դիֆերենցիալ հավասարում, մասնական ածանցյալ, ԿրեյնԼևինսոնի բանաձևեր
Ֆրեդհոլմի երկրորդ սեռի ինտեգրալ օպերատորների ռեզոլվենտային կորիզի գտնելը դիսկրետ եղանակով պահանջում է մեծաքանակ գործողություններ:
Աշխատանքում այդ խնդիրը լուծելու ավելի էֆեկտիվ եղանակ է առաջարկվում՝
հանգեցնելով այն մեկ մասնական ածանցյալներով առաջին աստիճանի դիֆերենցիալ հավասարման և չորս ինտեգրալ հավասարումների, որոնք ավելի հեշտ են
դիսկրետիզացվում Կրեյն-Լևինսոնի բանաձևերով:
1. Տարբերակային կորիզով ինտեգրալային օպերատորներ:
Ֆրեդհոլմի երկրորդ սեռի ինտեգրալ օպերատորը կարելի է ներկայացնել
հետևյալ կերպ.
τ

(I − К)y(x ) = y(x ) − ∫ K ′(x, t )y(t )dt

(1.1)

0

որտեղ

0 < x, t < τ ,

K ′(x, t ) ∈ C[(0,τ ) × (0,τ )] :
Եթե կորիզը ունենա
տալ, որ

K′(x, t ) = K(x, t ) = K(x − t ) տեսքը, ապա կարելի է ցույց

K(x − t ) ֆունկցիան բավարարում է

∂K (x − t ) ∂K (x − t )
+
= 0 դիֆերեն∂x
∂t

ցիալ հավասարմանը:
Տեղի ունի նաև հակադարձը.
∂K (x, t ) ∂K (x, t )
+
= 0 հավասարման լուծումը հանդիսանում է տարբերությու∂x
∂t
նից կախված ֆունկցիա՝
Եթե

K (x, t ) = K (x − t )

(I − К) օպերատորը հակադարձելի է, R(x,t ) -ն ինտեգրալ հավասար-

ման ռեզոլվենտան է, ապա

I + R = (I − К)−1 : Հետևաբար կունենանք.
τ

(I + R ) y(x ) = y (x ) + ∫ R (x, s ) y(s )ds

(1.2)

0

Հայտնի է, որ ռեզոլվենտան բավարարում է հետևյալ հավասարումներին.
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(I −K)R(x,t ) = K(x, t )
R(x, t ) = (I + R)K (x, t )
Եթե

(1.3)
(1.4)

K(x, t ) -ն կախված լինի տարբերությունից, ապա, ինչպես ասվեց,
∂K (x, t ) ∂K (x, t )
+
=0
∂x
∂t

(A)

(1.3) և (1.4)-ը կարող ենք գրել.
τ

∫

R (x, t ) = K ( x, t ) + K ( x, s )R (s , t )ds ,

(1.5)

0

τ

∫

R ( x, t ) = K (x, t ) + R ( x, s )K (s , t )ds :

(1.6)

0

Թեորեմա: Տարբերակային կորիզով ինտեգրալ օպերատորների ռեզոլվենտային կորիզները բավարարում են

∂R(x, t ) ∂R( x, t )
+
= α1 ( x )β1 (t ) − α 2 (x )β 2 (t )
∂x
∂t
hավասարմանը, որտեղ

α1,α2 , β1, β2

(B)

ֆունկցիաները բավարարում են հետևյալ

ինտեգրալ հավասարումներին.
τ

∫

α 1 (x ) = K (x,0) + K (x, s )α1 (s )ds,
0

τ

∫

α 2 ( x ) = K (x, τ ) + K ( x, s )α 2 (s )ds,
0

(C)

τ

∫

β1 (t ) = K (0, t ) + K (s, t )β1 (s )ds,
0

τ

∫

β 2 (t ) = K (τ , t ) + K (s, t )β 2 (s )ds :
0

Ապացույց: (1.5)-ը ածանցենք՝ ըստ x -ի, և օգտվենք (A)-ից.

∂R ( x, t ) ∂K ( x, t )
=
+
∂x
∂x

τ

∫
0

∂K ( x, s )
∂K ( x, τ )
R (s , t )ds =
−
∂x
∂x

Կատարելով մասերով ինտեգրում՝ կունենանք.
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τ

∫
0

∂K (x, s )
R (s , t )ds :
∂s

τ

∂R ( x, t ) ∂R (x, t )
∂R (s , t )
=
+ K ( x, s )
ds − [R (τ , t )K (x, τ ) − R (0, t )K ( x,0 )] :
∂x
∂x
∂s

∫
0

Աջ մասի ինտեգրալը տեղափոխելով ձախ մաս՝ ստացված հավասարումը
օպերատորական տեսքով կգրվի.

(I − K ) ∂R(x, t ) = ∂K (x, t ) + K (x,0)R(0, t ) − K (x,τ )R(τ , t ) :
∂x

∂x

Վերջին հավասարման աջ մասը նշանակելով

A(x, t ) -ով՝

(I − K ) ∂R(x, t ) = A(x, t )

(1.7՛)

∂x

(1.7՛)-ի վրա կիրառելով I + R = (I − K )

−1

∂R ( x, t )
= A( x, t ) +
∂x

(1.7)

օպերատորը, կունենանք.

τ

∫ R (x, s )A(s, t )ds :

(1.8)

0

Ձևափոխենք այս արտահայտությունը՝ տեղադրելով

A(x, t ) -ն և կատարելով

խմբավորում.
τ

∂R (x, t ) ∂K (x, t )
∂k (s, t )
=
+ K (x,0 )R (0, t ) − K (x, τ )R (τ , t ) + R (x, s )
ds +
∂x
∂x
∂s

∫
0

τ

τ

∫

∫

0

0

+ R (0, t ) R ( x, s )K (s,0 )ds − R (s, t ) R (x, s )K (s, τ )ds =
τ


∂R ( x , t )
∂k (s, t )
=
+ R (x, s )
ds + R (0, t ) K ( x,0 ) + R (x, s )K (s,0 )ds  −
∂x
∂s


0
0


τ

∫

(1.9)

∫

τ



− R (s, t ) K ( x, τ ) + R (x, s )K (s, τ )ds  :


0


Այժմ (1.6)-ը ածանցենք՝ ըստ t -ի, հաշվի առնելով (A)-ն՝ կունենանք.

∫

τ

∂R (x, t )
∂K ( x, t )
∂k (s , t )
=−
− R ( x, s )
ds
∂t
∂x
∂s

∫

(1.10)

0

(1.6)-ից ստանանք

R(x,0) և R(x,τ ) -ն
τ

∫

R (x,0 ) = K (x,0 ) + R (x, s )K (s ,0 )ds ,
0
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(1.11)

τ

R (x , τ ) = K (x, τ ) +

∫ R (x, s )K (s,τ )ds :

(1.12)

0

Ձևափոխենք (1.9)-ը՝ օգտվելով (1.10), (1.11) և (1.12)-ից:

∂R(x, t )
∂R(x, t )
=−
+ R(0, t ) ⋅ R(x,0) − R(τ , t ) ⋅ R(x,τ ) :
∂x
∂t
Որտեղից կստանանք (B)-ն՝ կատարելով հետևյալ նշանակումները.

R(0, t ) = β1 (t )

R(x,0) = α1 (x)

R(τ , t ) = β 2 (t )

R(x,τ ) = α 2 (x )

(1.13)

(1.5) և (1.6)-ից՝
τ

∫

R (x,0) = K (x,0) + K (x, s )R (s,0 )ds,
0

τ

∫

R (x, τ ) = K (x, τ ) + K (x, s )R (s, t )ds,
0

(1.14)

τ

∫

R (0, t ) = K (0, t ) + R (0, s )K (s, t )ds,
0

τ

∫

R (s, t ) = K (τ , t ) + R (τ , s )K (s, t )ds
0

(1.14)-ից կստանանք (C)-ն՝ օգտվելով (1.13) նշանակումներից: Թեորեման
ապացուցված է:
Այսպիսով, ինտեգրալ օպերատորների ռեզոլվենտային կորիզները գտնելու
համար նախ պետք է լուծել (C) ինտեգրալ հավասարումները, ապա (B) դիֆերենցիալ հավասարումը:
2. Կրեյն-Լևինսոնի բանաձևերը:
Այս բանաձևերը կստանանք՝ հետևելով [2]-ում առաջարկված մեթոդին:
Դիտարկենք (I − К ) օպերատորը (1.1): Ենթադրենք, որ այն հակադարձելի է.

(I − K)−1 = I + R
Հակադարձ օպերատորի ռեզոլվենտային կորիզը, ըստ էության, կախված է
նաև τ -ից, ընդ որում

0 ≤ x, t ≤ T : 1.-ում կատարված նշանակումների նման՝

α1 (x,τ ) = R(x,0,τ )
α 2 (x,τ ) = R(x,τ ,τ )
Ըստ (1.5) և (1.6)-ի՝ նրանք կբավարարեն
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β1 (t,τ ) = R(0, t,τ )
β 2 (t,τ ) = R(τ , t,τ )

τ

∫

α 1 (x, τ ) = K (x,0 ) + K (x, s )α 1 (s, τ )ds,
0

τ

∫

α 2 (x, τ ) = K (x,τ ) + K (x, s )α 2 (s, τ )ds,
0

(D)

τ

∫

β1 (t , τ ) = K (0, t ) + K (s, t )β 1 (s,τ )ds,
0

τ

∫

β 2 (t , τ ) = K (τ , t ) + K (s, t )β 2 (s, τ )ds
0

ինտեգրալ հավասարումներին: (D)-ի I և III հավասարումներն ածանցելով ըստ
τ -ի՝ կունենանք.
τ

∂α 1 (x,τ )
∂α (s,τ )
= K ( x, s ) 1
ds + K (x, τ ) ⋅ α 1 (τ , τ ),
∂τ
∂τ

∫
0

τ

∂β 1 (t ,τ )
∂β (s,τ )
= K (s, t ) 1
ds + K (τ , t ) ⋅ β 1 (τ , τ ) :
∂τ
∂τ

∫
0

Այս հավասարումներից կհանգենք.

(I − K ) α1−1 (τ ,τ ) ∂α1 (x,τ )  = K (x,τ ),


∂τ



(I − K )  β1−1 (τ ,τ ) ∂β1 (t ,τ ) = K (τ , t ) :


∂τ

(2.1)



(D)-ի II և IV հավասարումները գրենք օպերատորական տեսքով.

(I − K )α 2 (x,τ ) = K (x,τ ),
(I − K )β 2 (t,τ ) = K (t,τ )

(2.2)

(2.1) և (2.2)-ից կստանանք.

∂α 1 ( x, τ )
= α 1 (τ , τ ) ⋅ α 2 ( x, τ ),
∂τ
∂β1 (x,τ )
= β1 (τ ,τ ) ⋅ β 2 (t ,τ ) :
∂τ

(2.3)

Իսկ այժմ (D)-ի II և IV հավասարումներն ածանցենք համապատասխանաբար՝ ըստ x -ի և ըստ t -ի.

– 27 –

τ

∂α 2 ( x, τ ) ∂K (x, τ )
=
+
∂x
∂x
∂β 2 (x, τ ) ∂K (τ , t )
=
+
∂t
∂t

∫
0

τ

∫
0

∂K (x, s )
α 2 (s, τ )ds,
∂x

∂K (s, t )
β 2 (s, τ )ds :
∂t

Ածանցենք (D)-ի II հավասարումը՝ ըստ τ -ի և x -ի.
τ

∂α 2 (x,τ ) ∂K ( x, τ )
∂α (s, τ )
ds +K (x,τ )α 2 (τ , τ ),
=
+ K ( x, s ) 2
∂τ
∂τ
∂τ

∫
0

τ

∂α 2 (x, τ ) ∂K (x,τ )
∂α (s, τ )
=
+ K ( x, s ) 2
ds +K (x,0 )α 2 (0,τ ) − K (x,τ )α 2 (τ , τ ) :
∂x
∂x
∂s

∫
0

Գումարենք վերջին երկու հավասարումները՝ հաշվի առնելով (A)-ն,
կստանանք

(I − K ) ∂α 2 (x,τ ) + ∂α 2 (x,τ )  = K (x,0 )α 2 (0,τ ) :


∂τ

∂x

Կիրառելով ստացվածի նկատմամաբ



(2.4)

I + R օպերատորը՝ կհանգենք.
τ

∂α 2 ( x,τ ) ∂α 2 (x,τ )
+
= K (x,0 )α 2 (0,τ ) + R(x, s,τ )K (s,0 )α 2 (0,τ ) ds =
∂τ
∂x

∫
0

τ


= α 2 (0,τ )  K ( x,0) + R(x, s,τ )K (s,0 ) ds  :


0



∫

Ըստ (D)-ի՝

∂α 2 ( x ,τ ) ∂α 2 ( x ,τ )
+
= α 2 (0,τ ) ⋅ α1 ( x,τ ) :
∂x
∂τ

(2.6)

Այժմ (D)-ի IV հավասարումը ածանցենք նախ՝ ըստ t -ի.
τ

∂β 2 (t , τ ) ∂K (τ , t )
∂K (s , t )
=
+ β 2 (s , τ )
ds :
∂t
∂t
∂t

∫
0

∂K (s, t )
∂K (s, t )
=−
, հաշվի առնելով սա և մասերով ինտեգրելով՝
Քանի որ
∂t
∂s
∂β 2 (t , τ ) ∂K (τ , t )
=
+
∂t
∂t

τ

∫ K (s, t )
0

∂β 2 (s , τ )
ds + β 2 (0, τ )K (0, t ) − β 2 (τ , τ )K (τ , t ) :
∂s

Ապա (D)-ի IV հավասարումն ածանցենք՝ ըստ τ -ի.
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τ

∂β 2 (t , τ ) ∂K (τ , t )
∂β (s , τ )
=
+ K (s , t ) 2
ds + β 2 (τ , τ )K (τ , t ) :
∂τ
∂τ
∂τ

∫
0

Գումարելով կստանանք.
τ

∂β 2 (t , τ ) ∂β 2 (t , τ )
 ∂β (s , τ ) ∂β 2 (s , τ ) 
+
−  2
−
 K (s , t ) = β 2 (0, τ )K (0, t ) :
∂t
∂τ
∂s
∂τ


0

∫

Օպերատորական տեսքով՝

(I − K )  ∂β 2 (t , τ ) + ∂β 2 (t , τ )  = β 2 (0, τ )K (0, t ) :


Կիրառելով

∂t

∂τ



I + R օպերատորը՝ կստանանք.
∂β 2 (t,τ ) ∂β 2 (t,τ )
+
= β 2 (0,τ ) ⋅ β1 (t,τ ) :
∂t
∂τ

(2.7)

Ստացված (2.3), (2.6), (2.7) բանաձևերը կոչվում են Կրեյն-Լևինսոնի բանաձևեր: Դրանց առավելությունն այն է, որ ավելի հեշտ են ենթարկվում դիսկրետիզացիայի:
Այսպիսով, խնդիրը լուծելու համար կարելի է α i (x ), β i (t ) ֆունկցիաները
որոշել դիսկրետիզացիայի միջոցով, այնուհետև լուծել (B) դիֆերենցիալ հավասարումը:
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Обращение
Обращение интегральных операторов
с разностным ядром

Папоян Артик
Мхитарян Варужан

Резюме

Ключевые слова: интегральные уравнения Фредгольма II рода, резольвента,
ядро, дифференциальное уравнение, частное производное, формулы КрейнаЛевинсона
Нахождение резольвентных ядер интегральных операторов уравнений Фредгольма II рода дискретным методом связано с многочисленными операциями. При
решении дискретных вариантов в общем случае требуется выполнить порядка 0
(n3) элементарных операций.
В статье приведен интегральный оператор, даны области определения переменных и ядра, зависящей от разности переменных, сформулированы прямое и
обратное предложения. Согласно им, ядро удовлетворяет дифференциальному
уравнению с частными производными. Затем интегральный оператор представлен
с помощью обратного оператора. Резольвента удовлетворяет определенным уравнениям, представленным в статье. Далее формулирована теорема, согласно которой
резольвентные ядра интегральных уравнений, при зависимости ядер от разности
переменных, удовлетворяют неоднородному дифференциальному уравнению с
частными производными, в правую часть которой входят значения резольвенты в
краевых точках.
Для доказательства теоремы были дифференцированы соответствуюшие уравнения, которые удовлетворяют резольвенту, а затем интегрированы по частям.
После определенных преобразований было получено уравнение, которое было
представлено в операторной форме. К последнему был применено обратный оператор, полученное выражение было преобразовано. В результате была получена система уравнений, и закончено доказательство теоремы.
Для получения уравнений Крейна-Левинсона следовали известному из литературы методу. Для нахождения краевых значений резольвенты верхний предел
интеграла считали переменной, и, следуя логике первой части работы, их свели к
дифференциальным уравнениям. Соответствующие дискретные варианты требуют
уже 0 (n2) элементарных операций.

– 30 –

Inversion of Integral Operators
with Nonon-Displacement Kernels

Papoyan Artik
Mkhitaryan Varuzhan

Summary

Key words:
words: Fredholm integral equations of second kind, resolvent, kernel,
differential equation, partial derivative, Krein-Levinson formulae
Finding of resolvent kernels of integral operators for Fredholm second kind
equations with discretization method needs multiple operations. While solving discret
alternates in general demands to fulfill 0(n3) elementary operations.
In this paper we represent integral operator, domains of variables and kernel. For
the case, when the kernel depends of the variable difference, we have formulated
straight and inverse proposal, according which the kernel satisfies an equation with
partial differentials. Then integral operator has been represented with inverse operator.
The resolvent satisfies some equations which we represent in this paper. Then we have
formulated theorem, according to which resolvental kernels of integral operators, when
being dependant on the difference of variables, will satisfy inhomogeneous differential
equation, with partial differentials. In the right part of this equation we have the valuer
of resolvent of endpoints.
For the demonstration of theorem we have differented the corresponding
equations, which satisfy resolvent, and then we have integrated them by parts. After
definite conversions we obtain an equation, and represent in operator form. For the last
equation we apply reciprocal operator, and obtain a system of equations. So we complete
the demonstration of the theorem.
So as to obtain Krein-Levinson formulae, we have followed a method, which is
known from literature. In order to find endpoints of resolvent, the upper limit of
integral we take as a variable, and following the idea of previous section, reduce to
differential equations. The discret alternative of this demands 0 (n2) elementary
operations.
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Ներքին թերմոառաձգական լարումները կիսահաղորդչային
բազմաշերտ կառուցվածքներում

Գրիգորյան Գոհար
ՔոչարյանՎիլեն

բառեր.. առաձգական լարում, լեգիրացում, հետերոանցում,
Հանգուցային բառեր
դեֆորմացիա, միառանցքանի ճնշում, էլեկտրոն-խոռոչ ռեկոմբինացիա, լազեր,
ճառագայթման բևեռացվածություն
Կիսահաղորդչային սարքերում ներքին առաձգական լարումներ առաջանում են ինչպես կիսահաղորդիչները տարբեր խառնուրդներով լեգիրացման պրոցեսում, այնպես էլ տարբեր նյութերից հետերոանցումների պատրաստման ընթացքում: Ներկայումս կիրառվող բոլոր կիսահաղորդչային սարքերում (տարբեր
տիպի դիոդներ, տրանզիստորներ, լուսարձակիչ սարքեր, միկրոսխեմաներ և
այլն) լայնորեն օգտագործվում են մետաղ-կիսահաղորդիչ անցումները (օմական
և ոչ-օմական կոնտակտներ), մետաղ-դիէլեկտրիկ-կիսահաղորդիչ (ՄԴԿ,ՄՕԿ)
անցումները, տարբեր կիսահաղորդիչների միջև հետերոանցումները:
Անցման նյութերի ցանցի հաստատունների տարբերությամբ պայմանավորված` այդ նյութերում առաջանում են ներքին մեխանիկական լարումներ: Մեծ լարումները կարող են առաջացնել բյուրեղային ցանցի պարբերականության խախտումներ (օրինակ` դիսլոկացիաներ, միկրոճաքեր և այլն), իսկ փոքր լարումների
դեպքում դրանք կլինեն առաձգական և կառաջացնեն բյուրեղային ցանցի սիմետրիայի կարգի փոփոխություն [6, 26; 7, 18]: Ներքին մեխանիկական մեծ լարումները կարող են նպաստել կիսահաղորդչային սարքերի արագ դեգրադացիային, իսկ
փոքր լարումները կարող են էապես փոփոխել սարքերի բնութագրական պարամետրերը (էլեկտրական, օպտիկական և այլն)։
Դիտարկենք համեմատաբար փոքր լարումների ազդեցությունները GaAsAlGaAs հետերոանցման օրինակով: Քանի որ AlGaAs պինդ լուծույթներում ցանցի
հաստատունը սենյակային ջերմաստիճանում մեծ է քան GaAs-ում, ապա GaAsAlGaAs անցման տիրույթում GaAs-ը կկրի ձգման դեֆորմացիա անցման հարթությունով, իսկ AlGaAs-ը` սեղման [4,66] (նկար1ա): Որքան մեծ է AlGaAs շերտի
հաստությունը, այնքան մեծ կլինի GaAs շերտում առաջացող դեֆորմացիան: Ընդհանուր դեպքում, AlxGa1-xAs-AlyGa1-yAs անցման շերտերում ներքին լարումների
մեծությունները և ուղղությունները կախված են այդ շերտերում Al քանակներից և
այդ շերտերի հաստություններից: Այդ մեծությունների հարաբերակցություններից
կախված՝ AlxGa1-xAs շերտը կարող է գտնվել ինչպես ձգված, այնպես էլ սեղմված
վիճակում: Ձգման դեֆորմացիայից անցումը սեղման դեֆորմացիայի նկարագրվում է հետևյալ չափանիշով [4, 67], որում հաշվի է առնված անցման շերտերում
Al քանակների հնարավոր փոփոխությունները`
_`
a_`
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_`

(1)

(1) բանաձևում

g \

Fh =



ag a\

, iFh =



, j ,  , ij , i

ալյումինի քանա-

կություններն են  և 9 հաստություններով շերտերի սահմաններ
ններում:

Նկար 1. Ցանցի պարամետրերի անհամապատասխանության
հետևանքով ներքին լարումների առաջացումը (ա) և
շերտերում տետրագոնալ շեղումները (բ)։
Շերտերի անցման հարթությամբ ներքին ձգման դեֆորմացիայի ազդեցուազ
թյունը GaAs շերտում համարժեք է ուղղահայաց ուղղությամբ
թյամբ արտաքին միմի
առանցք սեղման ազդեցությանը, իսկ AlxGa1-xAs շերտում` ուղղահայաց ուղղուուղ
թյամբ արտաքին միառանցք ձգման ազդեցությանը (նկար 1բ):
Հաշվենք ցանցի հաստատունների տարբերություններով պայմանավորված
ներքին
քին թերմոառաձգական լարումները հնգաշերտ կառուցվածքներում,
կառուցվածքն
որոնք
սովորաբար
վորաբար իրականանում են շատ կիսահաղորդչային սարքերում (օրինակ` լուսարձակիչ դիոդներում, լազերներում և այլն): Ընդունենք, որ անցման շերտերում
նյութերի
թերի ցանցի հաստատունների տարբերությունները շատ մեծ չեն, այսինքն
բյուրեղային ցանցի պարբերականության
թյան խախտումներ (դիսլոկացիաներ, միկրոմիկ
ճաքեր
քեր և այլն) չեն առաջանում: Այդ դեպքում ներքին լարումները կլինեն առաձառաձ
գական
կան և կառաջացնեն միայն բյուրեղային ցանցի սիմետրիայի կարգի փոփոխուփո
թյուն [1, 375; 7, 23]:
Տարբեր շերտերում ներքին լարումների բաշխվածության խնդիրը
խն
որոշելու
համար օգտվում ենք այն փաստից, որ հեղուկ ֆազայից աճեցվող հետերոկառուցհետերո
վածքներում, աճեցման ջերմաստիճանում (մոտ 800˚C-ում) բոլոր շերտերի ցանցի
ցան
հաստատունները համընկնում են, և շերտերում ներքին լարումներն առաջանում
առա
են սառեցման պրոցեսում`շերտերի
երի նյութերի գծային ընդարձակման գործակիցգոր
ների տարբերության պատճառով [8, 2543]: Այս դեպքում լարվածության բաշխբաշխ
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ման խնդիրը իրենից ներկայացնում է ստանդարտ թերմոառաձգական խնդիր,
խնդիր
որի լուծումը հանգում է ուղղանկյուն չորսուի դեֆորմացիայի խնդրին [2, 142]
(նկար 2):

Նկար 2. Շերտերում տարբեր գծային ընդարձակման գործակիցներով
սխեման::
հնգաշերտ կառուցվածքի սխեման
Դիտարկենք նկ. 2-ում
ում պատկերված ուղղանկյուն հատույթի բազմաշերտ
կառուցվածքը` շերտերում փոփոխվող գծային ընդարձակման գործակցով,
գործակցով ընդ
որում ենթադրենք, որ շերտերում ցանցի հաստատունները աճեցման տրված ջերմաստիճանում համընկնում են: Ջերմաստիճանի փոփոխման դեպքում կառուցվածքը կրում է ջերմային դեֆորմացիա kl m n o, որը տարբեր շերտերի համար
նույնը չէ.

l m n  &n p

(2)
որտեղ` p-ն ջերմաստիճանի փոփոխությունն է, &n -ը գծային ընդարձակման
գործակիցն է:
Կորացած չորսուի հաստությամբ բաշխված դեֆորմացիան ունի հետևյալ
տեսքը [2,152]`
q

l n  l + en   f r

(3)

որտեղ` r-ն կորությունն է, l համասեռ դեֆորմացիայի արժեքը,, H-ը`
H
կառուցվածքի ընդհանուր հաստությունը: Ջերմաստիճանի փոփոխության պատճառով կառուցվածքը կրում է առաձգական դեֆորմացիա`
l առ n  l n  l m n
(4)


Հուկի օրենքի համաձայն`

որտեղ` v -ն Յունգի մոդուլն է:



առ n 
l
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sDD t
u



(5)

(2)-(5) բանաձևերից ստանում ենք.
sDD t

q

 l + en  f r  &n p

u



(6)

Առաձգական լարումների որոշման համար օգտվենք ստատիկ վիճակի պայմաններից, ըստ որոնց՝ դիտարկվող հատույթում գումարային ուժերի և այդ ուժերի մոմենտների գումարը հավասար են զրոյի: Մեր դեպքում այդ պայմանները
կունենան հետևյալ տեսքը`
q

j w n n  0

q
j nw n

(7ա)

n  0

(7բ)

(6) բանաձևից տեղադրելով լարման w n արժեքը (7) համակարգում, կարող ենք համակարգից որոշել կառուցվածքի համասեռ l դեֆորմացիան և r կորությունը և տեղադրելով (6)-ում` գտնել լարման կախումը կառուցվածքի z խորությունից

w n 

uym .
q

z e
q

t
q

q

$t

 1f j n&n n + 2 e2 

q

q

f j &i i  &n { |

(8)

}9 ~  } համակարգում, որտեղ գծային ընդարձակման գործակցի կախումը ալյումինի x քանակից առաջին մոտավորությամբ տրվում է &E և &
մեծությունների գծային ինտերպոլացիայով [8,2544]` հնգաշերտ հետերոկառուցվածքի z խորության շերտում ներքին լարման համար (8) բանաձևից կստանանք`

w n  vp z + 3 e

որտեղ`
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(9)
(9ա)

ℎ ℎ  ℎ$  ℎ  ℎ +>

 ℎ ℎ

+ +ℎ + ℎ$  ℎ +

(9բ)

և կատարված են հետևյալ նշանակումները`

(9գ)
  &  & ,   &  &
Այստեղ & -ն -րդ հաստատուն բաղադրությամբ շերտի գծային ընդարձակման գործակիցն է:
Հաշվենք ներքին լարումների հետևանքով խորանարդային բյուրեղներում դեֆորմացիայի ազդեցությամբ առաջացող տետրագոնալ շեղումները [7, 63] (նկար 1):

n  1 

Համաձայն Հուկի օրենքի`

′


l 

որտեղ ν-ն Պուասոնի գործակիցն է:

1


DD

sDD
, ltt
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≅ l  ltt

 

sDD
u

(10)
(11)

(10)-ի մեջ տեղադրելով (11)-ը՝ n տետրագոնալ շեղման համար կստանանք`

n 

sDD t
u

1 + 

(12)

Ինչպես նշվել էր, ներքին լարումներն իրենց ազդեցությամբ նման են
արտաքին միառանցքանի սեղման դեֆորմացիաներին (տե՛ս նկար 1բ):
Հաշվենք ներքին լարումներին համարժեք արտաքին միառանցքանի ճնշումները: Դրա համար օգտվենք այն փաստից, որ ինչպես ներքին լարումները, այնպես էլ արտաքին միառանցքանի ճնշումները խորանարդային բյուրեղներում
առաջացնում են տետրագոնալ շեղումներ: Առաձգականության տեսությունից
հայտնի է [5,27], որ արտաքին միառանցքանի ճնշումը խորանարդային բյուրեղում առաջացնում է տետրագոնալ շեղում, որի մեծությունը որոշվում է հետևյալ
բանաձևով

արտ  


u

(13)

z խորության շերտում առաջացած ներքին թերմոառաձգական լարումներին
համարժեք արտաքին միաառանցքանի ճնշման մեծությունը հաշվելու համար
հավասարեցնենք (12) և (13) արտահայտությունները: Կստանանք`

  w n

(14)
Արտաքին ճնշումներն ազդում են լիցքակիրների էֆեկտիվ զանգվածների և
շարժունակությունների արժեքների վրա, սակայն այդ փոփոխությունները
աննշան են
(∆∗ /∗ ~10 $ ) և դիտարկվող ճնշումների դեպքում կարելի է հաշվի
չառնել [1, 462]:
GaAs-ում արտաքին միառանցքանի ճնշումներն առաջացնում են նաև հաղորդականության և վալենտական գոտիների էքստրեմումներում էներգիայի արժեքների փոփոխություններ [1, 391; 7, 82], ընդ որում բոլոր էքստրեմումների արժեքները մեծանում են և համաձայն [7, 84]-ի՝ արտաքին միառանցքանի ճնշման
մի քանի տասնյակ մթն. արժեքների դեպքում վալենտական գոտու ճեղքումը կազմում է մի քանի մէվ, ինչն ապահովում է վալենտական գոտու գագաթում ծանր և
թեթև խոռոչների մակարդակների բաժանումը, և վերանում է վալենտական
գոտու գագաթում ծանր ու թեթև խոռոչների այլասերումը (նկար 3): Հետևաբար,
դեֆորմացիայի ազդեցությունները կարելի է ուսումնասիրել` դիտարկելով էլեկտրոն-խոռոչ ռեկոմբինացիայով պայմանավորված լազերային ճառագայթումը:
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Նկար 3. Վալենտական գոտու ճեղքումը [100] ուղղությամբ միառանցքանի
էլեկտրոն--խոռոչներ ռեկոմբինացիոն ճառագայթման
ճնշմամբ և էլեկտրոն
բևեռացվածությունները::
բևեռացվածությունները
Համաձայն էլեկտրոն-խոռոչ ռեկոմբինացիայի ջոկման կանոնների
kp  0  1o՝ թույլատրված են էլեկտրոնի ռեկոմբինացիոն անցումները հաղորդականության գոտուց ինչպես թեթև, այնպես էլ ծանր խոռոչներով գոտի, ընդ
որում p  0 (թեթև խոռոչներ) անցմանը համապատասխանում է լազերային
ճառագայթման TM բևեռացումը, իսկ p  1 (ծանր
ծանր և թեթև խոռոչներ)
խոռոչներ անցումներին` TE բևեռացումը (նկար 3): Բոլորհավանական անցումների հաշվառուհաշ
մից հետևում է, որ էլեկտրոն-թեթև
թեթև խոռոչ ռեկոմբինացիային համապատասխահ
նում է բևեռացման 60% աստիճանով TM ալիք [4, 67]: Եթե ծանր և թեթև խոռոչնեխոռոչ
րի բաշխման մեջ չկա անիզոտրոպիա, ապա անցումների ընդհա
հանուր հավանականությունը, որոնցից ստացվում են TM և TE բևեռացումները, հավասար
հա
է և ճառագայթվում է ոչ բևեռացված լույս: Խոռոչների բաշխման մեջ անիզոտրոպիայի
անի
առկայության դեպքում առաջանում են բևեռացման էֆեկտներ:: Այսպես օրինակ՝
նման անիզոտրոպիայի
պիայի առաջացումը հնարավոր է արտաքին միառանցքանի
միա
ճնշման ազդեցությամբ, ընդ որում արտաքին միառանցքանի ճնշման այն արժեքա
ները, որոնց դեպքում տեղի է ունենում ճառագայթման TE բևեռացումից անցում
ան
TM բևեռացման, կազմում են մի քանի տասնյակից մինչև մի քանի հարյուր մթնոմթնո
լորտ [4, 69]:
Համաձայն (1) պայմանի՝ AlxGa1-xAs-AlyGa1-yAs համակարգում,
համակարգում կախված x և y
արժեքներից, AlxGa1-xAs շերտի անցման հարթությունում կարելի է ստանալ ինչինչ
պես ձգման, այնպես էլ սեղման դեֆորմացիաներ:
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Շերտերում դեֆորմացիաների փոփոխությունները փորձնականորեն կարելի է իրականացնել եռաշերտ կառուցվածքներում` աստիճանաբար փոքրացնելով
մեծ հաստությամբ առաջին շերտի ℎ հաստությունը[3, 115]: GaAs հարթակի վրա
աճեցված եռաշերտ GaAs-AlxGa1-xAs-AlyGa1-yAs կառուցվածքի բարակ AlyGa1-yAs
շերտում կզգացվեն ինչպես AlxGa1-xAs շերտի սեղմող, այնպես էլ GaAs շերտի ձգող
ազդեցությունները: Աստիճանաբար փոփոխելով GaAs շերտի հաստությունը՝ կարելի է փոփոխել AlyGa1-yAs շերտում ներքին լարումների մեծությունը: Ներքին
միառանցքանի լարումների փոփոխությունը պետք է առաջացնի կիսահաղորդչի
վալենտական գոտում այլասերման վերացում և թեթև ու ծանր խոռոչների մակարդակների միմյանցից բաժանում (տե՛ս նկար 3): Այս դեպքում որևիցե օպտիկական մեծության փոփոխության չափման արդյունքում կարելի է գնահատել
ներքին թերմոառաձգական լարումների մեծությունները: [3, 115] աշխատանքում
եռաշերտ GaAs-AlxGa1-xAs-AlyGa1-yAs կառուցվածքի համար (9)-(9գ) և (14) բանաձևերով հաշվարկվել է ներքին լարման (նաև նրան համարժեք արտաքին միառանցք ճնշման) կախվածությունը եռաշերտ կառուցվածքի ընդհանուր H հաստությունից: Այդ աշխատանքում աստիճանաբար փոքրացվել է GaAs հարթակի հաստությունը և չափվել է AlyGa1-yAs շերտում օպտիկական գրգռման միջոցով առաջացող լազերային ճառագայթման բևեռացման աստիճանը` կախված GaAs շերտի
հաստությունից: Փորձնականորեն ցույց է տրվել, որ ներքին լարումներին համարժեք արտաքին միառանցք ճնշումների ≈ (90±10) մթն. արժեքների դեպքում տեղի
ունի լազերային ճառագայթման բևեռացման փոփոխություն:
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Внутренние термоупругие напряжения в полупроводниковых
многослойных структурах

Григорян Гоар
Кочарян Вилен

Резюме
Резюме

Ключевы
слова: упругое напряжение, легирование, гетеропереход, деформаКлючев
ые слова
ция, одноосное давление, электронно-дырочная рекомбинация, лазер, поляризация
излучения
В статье рассмотрено возникновение внутренних механических напряжений,
вызванных разностью постоянных решеток в многослойных полупроводниковых
структурах. Влияния таких напряжений на слои похожы действиям внешних одноосных давлений. Действие внутренной растягивающей деформации в плоскости
перехода слоев идентично влиянию внешнего одноосного сжатия в перпендикулярном направлении, а внешнее одноосное растяжение соответствует внутренней деформации сжатия.
Направления и величины внутренних напряжений в переходных слоях зависят как от постоянных решеток, так и от толщин слоев и, в зависимости от их
соотношений, слои могут находится как в сжатом, так и в растянутом состоянии.
Приведен критерий перехода от деформации растяжения к деформации сжатия
для двухслойного гетероперехода.
Разработан общий метод расчета внутренних механических напряжений и получены выражения для определения внутренних термоупругих напряжений и
соответствующих им внешних одноосных давлений для пятислойной конструкции,
реализируемой в полупроводниковых излучателях света. Показано, что расчетные
результаты, полученные для гетеролазеров, хорошо согласуются с экспериментальными литературными данными.
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Internal Thermoelastic Stresses
in Semiconductor Multilayer Structures

Grigoryan Gohar
Kocharyan Vilen

Summary

Keywords: elastic stress, doping, heterojunction, deformation, uniaxial pressure,
electron-hole recombination, laser, radiation polarization
The article considers the occurrence of internal mechanical stresses caused by the
difference in the constant gratings in multilayer semiconductor structures. The effects of
such stresses on the layers are similar to the actions of external uniaxial pressures. The
effect of internal tensile deformation in the plane of transition of layers is identical to
the effect of external uniaxial compression in the perpendicular direction, and external
uniaxial tension corresponds to internal compression deformation.
The directions and magnitudes of the internal stresses in the transition layers
depend on both the permanent gratings and the thicknesses of the layers, and depending
on their ratios, the layers can be both compressed and stretched. The criterion of the
transition from tensile deformation to compression deformation for a two-layer
heterojunction is presented.
A general method has been developed for calculating internal mechanical stresses,
and expressions have been obtained for determining internal thermoelastic stresses and
the corresponding external uniaxial pressures for a five-layer structure, implemented in
semiconductor light emitters. It is shown that the calculated results, obtained for
heterolasers, fully coincide with experimental literature data.
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Սահմանի ազդեցությունը կոլեկտիվ երևույթների վրա
կիսասահմանափակ ոչ բախումային պլազմայում

Փարսադանյան Սմբատ

Հանգուցային բառեր. Բագալյուբովի հավասարումների շղթա, միկրոսկոպիկ
ֆազային խտություն, մակրոսկոպիկ տիրույթ, դեբայի շառավիղ, լարմորյան
շառավիղ, քվազիփակ ենթահամակարգ, Վլասովի կինետիկ հավասարում
Լիցքավորված մասնիկներից բաղկացած սահմանափակ համակարգերի
համար կինետիկ հավասարումները կարող ենք ստանալ տարբեր մեթոդներով,
որոնցից մեկը Բագալյուբովի հավասարումների շղթայի [3, 7-12] կապազերծումն
է: Մյուս մոտեցումը հավասարումների շղթայի օգտագործումն է միկրոսկոպիկ
ֆազային խտության [7, 246-267] համար: Սահմանի ազդեցությունը մասնիկների
տարածական հատկությունների վրա, երկու միջավայրերի կտրուկ սահմանի
դեպքում ուսումնասիրվել է, երբ նրանցից մեկը պլազմանման միջավայր է, իսկ
մյուսը՝ վակուում [8, 125-132], [9, 2863-2872], դիէլեկտրիկ [4, 1008-1019], [5, 16831689] կամ գազ [1, 3-10]:
Ուսումնասիրվող մարմինը և շրջակա միջավայրը համարենք փակ համակարգ, այսինքն այն չի փոխազդում ոչ մի այլ մարմինների հետ: Առանձնացնենք
համակարգի չափսերից շատ անգամ փոքր, բայց այնուամենայնիվ մակրոսկոպիկ
տիրույթ: Պարզ է, որ համակարգի մասնիկների քանակի բավականին մեծ լինելը
մեզ թույլ կտա կատարել նշված տիպի բաժանում: Այդպիսի հարաբերական շատ
փոքր, բայց մակրոսկոպիկ տիրույթները մենք կանվանենք ենթահամակարգեր:
Ենթահամակարգը նույնպես մեխանիկական համակարգ է, բայց ոչ թե փակ, այլ
մյուս բոլոր ենթահամակարգերի կողմից անընդհատ բոլոր հնարավոր փոխազդեցությունների մեջ գտնվող ենթահամակարգ: Քանի որ ենթահամակարգերը մակրոսկոպիկ են, ապա մենք ժամանակի ոչ մեծ տիրույթների ընթացքում նրանց կարող ենք համարել մոտավորապես փակ: Իրոք, ենթահամակարգերի փոխազդեցության ժամանակ հիմնականում մասնակցում են այն մասնիկները, որոնք
գտնվում են մակերևույթին մոտ: Բայց այդ մասնիկների հարաբերական քանակը,
համեմատած ամբողջ ծավալում գտնվող մասնիկների քանակի հետ, շատ արագ
նվազում է վերջինիս չափսերի մեծացման հետ: Եվ ենթահամակարգերի բավականին մեծ չափսերի դեպքում փոխազդեցության էներգիան կլինի շատ անգամ
փոքր՝ նրանց ներքին էներգիայի հետ համեմատած: Ուրեմն, ենթահամակարգերը
կարելի է համարել քվազիփակ: Քվազիփակ ենթահամակարգը գտնվում է վիճակագրական անկախ վիճակում: Նման ենթադրություններ կարելի է կատարել, եթե
ենթահամակարգի բաղկացուցիչ մասնիկները էլեկտրաչեզոք են և միմյանց հետ
փոխազդում են անհատական բախումներով:
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Դիտարկենք տարածապես կիսասահմանափակ ոչ բախումային պլազմայի
հատկությունները, երբ բացակայում են արտաքին էլեկտրական կամ մագնիսական դաշտերը: Դիտարկենք այնպիսի մոդելներ, երբ պլազման բնութագրող երկարության չափման միավորներ ունեցող ֆիզիկական մեծությունները, ինչպիսիք
են՝ մասնիկների դեբայի և լարմորյան շառավիղները, մասնիկների ազատ վազքի
երկարությունը, մակերևութային ալիքների ալիքի երկարությունները և այլն,
պլազմայի մակերևույթի մոտ նրա անհամասեռությունների փոփոխության տիրույթների չափերի կարգի են: Այս պայմանների դեպքում կարող ենք համարել, որ
պլազման սահմանափակող մակերևույթը կտրուկ չէ:
Աշխատանքում ուսումնասիրվող ենթահամակարգը պլազմա է, որը բաղկացած է լիցքավորված և չեզոք մասնիկներից: Քանի որ լիցքավորված մասնիկների
միջև գործում են հեռազդեցային, հագեցվածության հատկությամբ չօժտված
էլեկտրամագնիսական ուժեր, ապա այդպիսի ենթահամակարգերը չենք կարող
համարել քվազիփակ, և չեն կարող գտնվել վիճակագրական անկախ վիճակում:
Այսպիսով՝ պլազման բնութագրող ֆիզիկական մեծությունները պետք է հաշվարկվեն կինետիկ տեսության միջոցով գտնված բաշխման ֆունկցիայով, և շատ
դեպքերում չպետք է կիրառել թերմոդինամիկական առնչությունները:
Ուսումնասիրենք [1, 3-10]-ում դիտարկված համակարգը՝ պլազմայի ոչ
կտրուկ մակերևույթի դեպքում: Պլազմայի հատկությունները պարզաբանող
 k, , o բաշխման ֆունկցիան որոշենք Վլասովի [2, 43-45] կինետիկ հավասա-

րումից: Խոտորված բաշխման ֆունկցիան, հաշվի առնելով խնդրի սիմետրիկությունը, ներկայացնենք հետևյալ կերպ.
 k, , o  ¡j ,  + ¡ k, , o

(1)

Ընդունելով |¡ | ≪ ¡j պայմանը՝ հավասարակշռված բաշխման ֆունկցիա-

յի համար կստանանք հետևյալ հավասարումը.

¤¡j , 
¤¡j , 
(2)
+ N vj 
0
¤
¤£
Ստացված մասնակի ածանցյալներով առաջին կարգի գծային դիֆերենցիալ
 £

հավասարման մակարդակի գծի հավասարումը էներգիայի պահպանման օրենքի
արտացոլումն է [6, 15-26].
 £
+ N ¥  =¦:
2
Կատարելով նշանակում՝
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(3)


′ 

(4)

+ N ¥
2 2
Էներգիայի միջին արժեքի համար կստանանք հետևյալ արտահայտությունը.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
′ ′



  + a + t
(5)
 
2
Այսպիսով, & տեսակի մասնիկների հավասարակշռված բաշխման ֆունկ-

ցիայի համար չայլասերված պլազմայի դեպքում կստանանք.
¨j
ª  
¡j ,  
N
"
#
$
2 
2© 

(6)

Բաշխման ֆունկցիայի գրգռումը որոշող գծայնացված կինետիկ հավասա-

րումը կլինի.

¤¡
¤¡
¤¡ , ª
ª  + N vª j
+£
¤
¤
¤ª

(7)

¡ -ի և vª -ի համար կատարենք Ֆուրյեի ձևափոխություն՝ ըստ
ª  ®,  ,   ¯,  .
և «, ¬ կոորդինատների՝ 
∞

¡ kª , , o   N °ªª±ª

²³

∞

vª ,

ժամանակի

∙ ¡°ªª,² k, ª o ®´

(8)

∞

  vª°ªª,²  N °ªª±ª

²³

∞

®´

(7) հավասարումը կարող ենք գրել հետևյալ տեսքով.
¤¡°ªª,² k, ª o
¤¡j , ª
£
+ r¡°ªª,² k, ª o  N "vª°ªª,² 
#
¤
¤ª

(9)

ª o:
որտեղ՝ r  k´  ®£

Այս հավասարման լուծումները  > 0,  < 0 իմպուլսի արժեքների դեպքում

կլինեն.
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N ·D  7
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(10)

(11)

Հավասարակշռության երևույթի այսպիսի բացատրությունից հետևում է, որ
պլազմայում լիցքերի բաժանում տեղի չի ունենում: Ինչպես երևում է (5) հավասա-

րումից, սահմանից ունեցած  հեռավորությունից կախված է մասնիկների միջին

կինետիկ էներգիան: Այստեղ ¥ առաջանում է սահմանի առկայության դեպ– 44 –

քում: (3)-ից հետևում է, որ սահմանին մոտենալիս էլեկտրոնների միջին կինետիկ
էներգիան մեծանում է: Այսինքն սահմանի մոտ կուտակվում են մեծ կինետիկ
էներգիայի միջին արժեք ունեցող էլեկտրոնները, իսկ ավելի դանդաղ էլեկտրոնները գտնվում են սահմանից հեռու՝ պլազմայի ներսում: Ընդհակառակը, փոքր
միջին կինետիկ էներգիա ունեցող իոնները գտնվում են սահմանի մոտ, իսկ արագ
իոնները գտնվում են պլազմայի ներսում: Այստեղից կարող ենք կատարել
հետևյալ հետևությունը. լիցքավորված մասնիկների միջին կինետիկ էներգիան

կախված է սահմանից ունեցած  հեռավորությունից: Այսպիսով, ոչ կտրուկ սահ-

մանի առկայության դեպքում պլազմայում ստեղծվում է հավասարակշռված վիճակ, որն իրենից ներկայացնում է քվազիչեզոք համակարգ, որտեղ լիցքավորված
մասնիկների միջին կինետիկ էներգիան կախված է սահմանից ունեցած հեռավորությունից:
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Влияние границы на коллективные явления
в полуограниченной бесстолкновительной плазме

Парсаданян Смбат

Резюме

Ключевые слова: цепочка уравнений Боголюбова, микроскопическая фазовая
плотность, макроскопическая область, радиус Дебая, Ларморовский радиус, квазизамкнутая подсистема, кинетическое уравнение Власова
В статье рассматривается полуограниченная бесстолкновительная плазма и
исследуется влияние нерезкой границы на коллективные явления. В предложенной модели предполагается, что разделение зарядов не происходит. Поле ¥
является результатом нерезкой границы. Рассчитана функция распределения, с
помощью которой выяснены коллективные явления в полуограниченной нерезкой
границе, предполагая, что плазма бесстолкновительная. Расчеты показывают, что
концентрация заряженных частиц в плазме не зависит от расстояния  от границы,
то есть в плазме квазинейтральность не нарушается. Отсюда следует, что в
равновесном состоянии наблюдаемой системы от расстояния  от границы зависит
средняя кинетическая энергия заряженных частиц. Чтобы вычислить диэлектрическую проницаемость и другие физические величины, характеризующие
плазмы, найдены отклонения функций распределения заряженных частиц от
равновесных значений ¡j k, ª o, возникающие вследствие действия в плазме малых
электрического и магнитного полей, появление которых вызвано возмущением
равновесного состояния плазмы.
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Influence of the Boundary on Collective Phenomena
in a Semiemi-Bounded
ounded Collisionless Plasma

Parsadanyan Smbat

Summary

Keywords: Bogolyubov chain of equations, microscopic phase density, macroscopic
area, Debye radius, Larmor radius, quasi-closed subsystem, Vlasov kinetic equations
The article touches upon the study of semi-bounded collisionless plasma and the
research on the effect of a non-sharp boundary on collective phenomena. The proposed
model assumes that charge separation does not occur. The field ¥ is a result of a nonsharp boundary. The distribution function is calculated, with the help of which
collective phenomena are elucidated in a semi-bounded unsharp boundary, assuming
that plasma is collisionless. The calculations show that the concentration of charged
particles in plasma does not depend on the distance  from the boundary, that is, the
quasineutrality in plasma is not violated. This leads to the fact that, the average kinetic
energy of charged particles depends on the distance  from the boundary in the
equilibrium state of the observed system. In order to calculate the dielectric constant and
other physical quantities characterizing plasma, the deviations of the distribution
function of charged particles from the equilibrium values ¡j k, ª o were found, resulting
from the action of small electric and magnetic fields in plasma, caused by the
disturbance of the equilibrium state of plasma.
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ՖերմիՖերմի-Դիրակի վիճակագրությունը և լիցքակիրների
բաշխումը պինդ մարմիններում

Քոչարյան Վիլեն

Հանգուցային բառեր. էլեկտրոնների համակարգ, բաշխման ֆունկցիա,
էնտրոպիա, էլեկտրաքիմիական պոտենցիալ, Ֆերմիի մակարդակ, մետաղ,
կիսահաղորդիչ
Քվանտային ֆիզիկայում էլեկտրոնների և այլ միկրոմասնիկների դիրքը և
վարքը ներկայացվում է Շրեդինգերի հավասարումով, որը միկրոմասնիկի վարքը
և էներգիան նկարագրում է միայն հավանականության մեթոդներով: Հետևաբար,
համակարգում ըստ էներգետիկ վիճակների՝ էլեկտրոնների բաշխումը նույնպես
պետք է նկարագրվի վիճակագրական մեթոդներով [1, 85]:
Քվանտային տեսությունում կիրառվում է Ֆերմի-Դիրակի վիճակագրությունը, որտեղ հաշվի են առնվում էլեկտրոնային համակարգերի քվանտային հատկությունները, ինչով էլ այն տարբերվում է դասական վիճակագրությունից:
Ֆերմի-Դիրակի վիճակագրության մեջ ենթադրվում է, որ դիտարկվող համակարգը կազմող էլեկտրոնները անհատականություն չունեն (նույնական մասնիկներ
են), այսինքն ցանկացած -երորդ և -երորդ էլեկտրոնների դիրքերով փոխանակումը որևէ փոփոխություն չի առաջացնում համակարգում: Բացի այդ, հաշվի է
առնվում, որ էլեկտրոնները ենթարկվում են Պաուլիի սկզբունքին [1, 153]:
Ենթադրենք, էլեկտրոնների համակարգում էներգիայի v; v + v միջակայքում գոյություն ունեն « էլեկտրոնային վիճակներ, որոնցից էլեկտրոններով
զբաղված են : վիճակները (յուրաքանչյուր վիճակում մեկ էլեկտրոն): Էներգետիկ վիճակներում էլեկտրոնների բաշխման ֆունկցիան ցույց է տալիս էներգիայի
v; v + v միջակայքում ընդհանուր վիճակներից էլեկտրոններով զբաղված վիճակների մասը, և ըստ սահմանման՝
G2

¡v,   G¹

(1)

Պարզ է, որ բաշխման ֆունկցիան կախված է v էներգիայից ու  ջերմաստիճանից և ցույց է տալիս տվյալ ջերմաստիճանում էներգիայի v; v + v միջակայքի որևից է էներգետիկ վիճակում էլեկտրոնի գտնվելու հավանականությունը:
Ֆերմի-Դիրակի բաշխման ¡v,  ֆունկցիան կարելի է ստանալ էլեկտրոնների պարզագույն համակարգի համար՝ ենթադրելով, որ « և « վիճակների թվով
v և v էներգետիկ մակարդակներում գտնվում են : և : թվով էլեկտրոններ [3,
45]: Ստացված արդյունքները պահպանում են ընդհանրությունը և կիրառելի են
էլեկտրոնների ցանկացած համակարգի դեպքում:
Քանի որ համակարգի էլեկտրոնները նույնական մասնիկներ են, ապա « և
« վիճակներում : և : թվով էլեկտրոնների բաշխման հնարավոր ձևերի ´ և ´
թվերը (յուրաքանչյուր վիճակում՝ մեկ էլեկտրոն) հավասար կլինեն « և «
տարրերից զուգորդություններին՝ համապատասխանաբար ըստ : և : -ի [3, 46]՝

´  2

¹\ !
!¹
\
\ 2\ !
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(2)

´ 

¹ !
2 !¹ 2 !

(2ա)

Քանի որ էլեկտրոնների բաշխման հնարավոր ձևերի ´ և ´ թվերը միմյանցից անկախ են, ապա էներգետիկ այդ մակարդակներում : և : թվով էլեկտրոնների միաժամանակյա գտնվելու հնարավոր ձևերի ´ թիվը (բաշխման թերմոդինամիկական հավանականության մեծությունը) հավասար կլինի ´ և ´ թվերի
արտադրյալին՝

´  ´ ∙ ´  2

¹\ !¹ !

(3)

\ !h\ !2 !h !

որտեղ   «  : և   «  : :
Ենթադրենք, որևիցե գրգռման հետևանքով տեղի է ունենում v մակարդակից v մակարդակ : թվով էլեկտրոնների հակադարձելի անցում (:  : ),
ինչի շնորհիվ համակարգի էներգիայի փոփոխությունը կլինի՝
v  v : + v :  v  v :
(4)
Այսպիսի անցման արդյունքում փոխվում է նաև բաշխման թերմոդինամիկական հավանականության ´ մեծությունը: Հաշվենք ´-ի լոգարիթմի  ln ´ փոփոխությունը:
(3)-ից ունենք՝
ln ´  ln « ! + ln « !  ln : !  ln  !  ln : !  ln  !
(5)
Նկատի ունենալով, որ : ,: , և 2 մեծությունները ընդունում են միայն
ամբողջ արժեքներ և նրանց ամենափոքր փոփոխությունը՝   1, որոշենք ln !
ֆունկցիայի տարրական աճի հարաբերությունը արգումենտի   1 աճին
( ≫ 1 դեպքում):
 + 1 !
 ln ! ln +  !  ln !
1  +  !


ln
 ln
 ln + 1 ≈ ln 



!
!
Այստեղից՝  ln !  ln   և (5)-ից կունենանք՝
ln ´  ln « « + ln « «  ln : :  ln    ln : :  ln  
(6)
Քանի որ

«  =¦: ; «  =¦: ;
«  «  0; :  : ;   : ;   :,

(6)-ից կստանանք՝

h 2

 ln ´  ln : :  ln : : + ln  :  ln  :  ln h\ 2 : (7)
Ըստ (4)-ի՝ v

որտեղ

 v  v : , հետևաբար
G W½ ²

h 2
 u u ln h\ 2 
Gu
\



 \

-ն առայժմ անհայտ ինչ-որ մեծություն է:

(8)-ից կարող ենք գրել

2

2

 \

(8)
2

v  v  ln h  ln h\ կամ՝
2



\

v + ln h\  v + ln h  l  =¦:
\



2

(9)

(9)-ից հետևում է, որ v + ln  l մեծությունը հաստատուն է և պահպանh

վում է [3,48]:
Բաշխման ֆունկցիայի (1) սահմանումից հետևում է, որ
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:  ¡« ;   «  :  1  ¡ « ;
:  ¡« ;   «  :  1  ¡ « ;

Հաշվի առնելով այս առնչություները և (9)-ում բաց թողնելով ինդեքսները,
կստանանք.

l  v + ln 

¾¹

; կամ
¾ ¹
¾

Այստեղից Ֆերմի-Դիրակի բաշխման ¡v, 
նանք՝

 1  N u



ֆունկցիայի համար կստա-



¡v,   T ¿ÀBÁ 

(10)

Որոշենք (10) արտահայտության մեջ մտնող
մեծությունը: Ենթադրենք
էլեկտրոնների անցման դիտարկվող պրոցեսը հավասարակշիռ է և ընթանում է
հաստատուն  ջերմաստիճանում: Համաձայն թերմոդինամիկայի առաջին
սկզբունքի, համակարգի ստացած ջերմության Â քանակը հավասար է համակարգի ներքին էներգիայի v փոփոխության և համակարգի կողմից կատարված
} աշխատանքի գումարին [2,44]` Â  v + }: Այստեղից որոշենք կատարված
} աշխատանքը՝ հաշվի առնելով էնտրոպիայի Ã 

համարելով   =¦: :

GÄ
m

սահմանումը [2, 117] և

}  Ã  v  v  Ã  
(11)
  v  Ã մեծությունը համակարգի ազատ էներգիան է, որը   =¦:
դեպքում հավասարակշռության վիճակում պետք է ունենա մինիմալ արժեք
[2,159], այսինքն՝
  v  Ã  0:

Այստեղից, հաշվի առնելով (4)-ը, կստանանք

v  v  v :  Ã
(12)
Ինչպես գիտենք [2,130], էնտրոպիան որոշվում է հավանականությունով
(Ã   ln ´) և
Ã   ln ´
(13)
(13)-ը տեղադրելով (12)-ում և հաշվի առնելով -ի (8) նշանակումը՝ կստանանք՝
G W½ ²
Gu






m

(14)

Այսպիսով՝ ստացանք, որ ըստ էներգիաների էլեկտրոնների հավասարակշիռ բաշխման դեպքում Ֆերմի-Դիրակի բաշխման ֆունկցիան ունի հետևյալ
տեսքը՝

¡v 



ÀBÁ
T ,Å 

(15)

Ֆերմի-Դիրակի բաշխման ֆունկցիայի մեջ մտնող l մեծությունը ցույց է
տալիս այն էներգետիկ մակարդակը, որտեղ էլեկտրոնի գտնվելու հավանակա
նությունը միշտ հավասար է –ի: l մեծությունը թերմոդինամիկայից հայտնի


էլեկտրաքիմիական պոտենցիալն է [2, 156]: l-ին համապատասխանող էներգետիկ մակարդակը կոչվում է Ֆերմիի մակարդակ:
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(15)-ից հետևում է, որ Ֆերմի-Դիրակի բաշխման ֆունկցիան   0 (ինչպես

նաև  → 0) դեպքում, երբ
ÀBÁ

ÀBÁ

v < l ] N ,Å → N

∞

  1, իսկ v > l
 0^ `¡v

արժեքների համար՝ N ,Å → N ∞ → ∞ ¡v  0, ընդ որում,
որում   0 դեպքում

Ֆերմի-Դիրակի ֆունկցիան ¡l  արժեքի շուրջն էապես փոփոխվում է


մասնիկների էներգիայի հետևյալ միջակայքում l  2 < v < l + 2: Այս
միջակայքից դուրս էներգիայի արժեքների համար, երբ |v  l| > 2 È 3 ,
միշտ կարելի է ընդունել ¡v  1 կամ ¡v  0 (նկար1):

Ֆերմի--Դիրակի բաշխմանֆունկցիանտարբերջերմաստիճաններում
Նկար 1. Ֆերմի
Սենյակային ջերմաստիճանում էլեկտրոնների ջերմային շարժման միջին
էներգիան՝ lm ≈  ≈ 0,03 էՎ: Մետաղներում էլեկտրոնների էներգիայի միջին
$
արժեքը հավասար է v§  l և 5-6 էՎ կարգի մեծություն է [3, 54], ընդ որում մինչև


Ֆերմիի l  8 È 9էՎ
էՎ մակարդակը բոլոր էներգետիկ մակարդակներն
մակարդակներ զբաղված են
էլեկտրոններով: Հետևաբար ջերմային շարժման արդյունքում ավելի բարձր՝
էլեկտրոններով չզբաղված էներգետիկ մակարդակներ կարող են անցնել միայն
v Ê l  lm էներգիայով էլեկտրոնները, որոնք գտնվում են լրացված էներգետիկ
մակարդակների վերին՝ ≈ 0,03 էՎ լայնությամբ շերտում: Այդպիսի էլեկտրոնների
քանակը մետաղներում էլեկտրոնների ընդհանուր թվի 2 È 3 %-ն
% է, և միայն այդ
էլեկտրոններն են մասնակցում ջերմահաղորդման, էլեկտրահաղորդման և այլ
պրոցեսներին, իսկ մնացած 97 È 98 % էլեկտրոնները էներգետիկ մակարդակներում մնում են դասավորված՝ ինչպես   0 դեպքում: Հետևաբար,
Հետևաբար մետաղներում
էլեկտրոնային գազը սենյակային և ավելի բարձր ջերմաստիճաններում մնում է
այլասերված, համակարգի էներգիան էապես կախված չէ ջերմաստիճանից,
ջերմաստիճանից և
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ուրեմն, տարբեր կինետիկական պրոցեսներ նկարագրելու համար պետք է կիրառել Ֆերմի-Դիրակի բաշխման ֆունկցիան:
Էլեկտրոնային գազում այլասերումը կվերանա, երբ Ֆերմիի մակարդակը
նկատելիորեն ցածր լինի էլեկտրոնի էներգիայի զրոյական մակարդակից (պարզ
է, որ այս դեպքում l < 0), ինչը նշանակում է, որ l

¡v 



ÀBÁ
T ,Å 

ÀBÁ
,Å

≈N

ÀBÁ

≫ ;N ,Å ≫ 1 և
Á

 N ,Å N

À
,Å

(16)

l մեծության արժեքը այս դեպքում կարելի է որոշել՝ ընդունելով, որ £
ծավալուն համակարգի բոլոր էլեկտրոնների թիվը հայտնի է`
∞

N = 2∫ f

∞

= 2∫ f

(E )dZ

0

(17)

(E )z (E )dE

0

(2 արտադրիչը պայմանավորված է նրանով, որ յուրաքանչյուր մակարդակում կարող են լինել հակառակ ուղղված սպիններով երկու էլեկտրոններ), որտեղ
[3,40]
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N արտահայտությունը տեղադրենք (16)-ում և որոշենք v; v + v էներգետիկ միջակայքում էլեկտրոնների : թիվը` հաշվի առնելով (18)-ը:
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Ստացված (20) բանաձևը մասնիկների՝ ըստ էներգիաների՝ Մաքսվելլի դասական բաշխման ֆունկցիան է: Հետևաբար, եթե համակարգը այլասերված չէ,
Ֆերմի-Դիրակի քվանտային և Մաքսվելլի դասական վիճակագրությունները
համընկնում են, և չայլասերված էլեկտրոնային գազի համար կարելի է կիրառել
Մաքսվելլի դասական վիճակագրությունը:
Այլասերման l

արժեքը, կստանանք

≫  (կամ


m

≫ 1) պայմանում տեղադրելով
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ε

-ի (19)

Z
ÐÑ m Î
2Í Z

≫ N, կամ

Z
ÐÑ m Î
2Í Z

≫1

(21)

Այստեղից հետևում է, որ մասնիկների համակարգը կլինի չայլասերված, եթե
նրանց  զանգվածը մեծ է, կամ  ջերմաստիճանը շատ բարձր է, իսկ համակարգում մասնիկների : կոնցենտրացիան բավականաչափ փոքր է:
Սովորական մոլեկուլային գազերը նորմալ պայմաններում լիովին բավարարում են վերոհիշյալ պայմաններին, քանի որ նրանց մոլեկուլների զանգվածը համեմատաբար մեծ է, իսկ միավոր ծավալում մասնիկների թիվը (: կոնցենտրացիան) բավականաչափ փոքր է, ուստի այդ գազերի համար կիրառվում է դասական վիճակագրությունը:
Քանի որ էլեկտրոնների զանգվածը շատ փոքր է, իսկ նրանց կոնցենտրացիան մետաղներում մեծ է, ապա մետաղներում էլեկտրոնային գազը այլասերված
է և նրա համար կիրառելի է Ֆերմի-Դիրակի քվանտային վիճակագրությունը:
Միայն մի քանի տասնյակ հազար աստիճան և ավելի բարձր ջերմաստիճաններում է մետաղում էլեկտրոնային գազը դառնում չայլասերված, սակայն այդպիսի
ջերմաստիճաններում մետաղներն արդեն հալված են և պինդ վիճակում չեն:
Կիսահաղորդիչների հաղորդականության էլեկտրոնների և խոռոչների համար, չնայած զանգվածների փոքրությանը, սենյակային ջերմաստիճանում արդեն
կարելի է կիրառել դասական վիճակագրությունը, քանի որ նրանց կոնցենտրացիան մի քանի կարգով փոքր է մետաղներում էլեկտրոնների կոնցենտրացիայից:
Ընդհանրապես, որպեսզի որոշենք, թե որ վիճակագրությունը պետք է կիրառել տվյալ կոնկրետ դեպքում, անհրաժեշտ է սկզբում որոշել Ֆերմիի ε մակարÀBÁ

ÀBÁ

դակը և գնահատել N ,Å մեծությունը: Եթե N ,Å ≫ 1, ապա այդ համակարգի
համար կիրառելի է Մաքսվելլի (կամ Բոլցմանի) դասական վիճակագրությունը,
ÀBÁ

իսկ հակառակ դեպքում, երբ N ,Å
քվանտային վիճակագրությունը:

≤ 1, անհրաժեշտ է կիրառել Ֆերմի-Դիրակի
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Статистика ФермиФерми-Дирака и распределение
носителей заряда в твердых телах
Резюме

Кочарян Вилен

Ключевые слова: система электронов, функция распределения, энтропия,
электрохимический потенциал, уровень Ферми, металл, полупроводник

В методической работе представлено получение функции распределения
Ферми-Дирака, одного из основных распределений квантовой статистики, для
простейшей системы электронов, состоящей из двух уровней. Указано, что полученные результаты сохраняют общность и в случае электронов любой системы.
Рассмотрены условия перехода из квантовой статистики к классической и получение распределения Максвелла по энергиям из функции Ферми-Дирака. Получены
условия, при которых система частиц будет невырожденным: если масса частиц
сравнительно велика или температура системы очень высокая, а концентрация
частиц в системе мала. Показано, что для молекулярных газов, где массы частиц
сравнительно велики и малы концентрации при нормальных условиях применяется классическая статистика. Так как масса электронов очень мала, а их концентрация в металлах высокая, то электронный газ в металлах вырождена и для
него применяется квантовая статистика Ферми-Дирака. Для электронов и дырок
проводимости полупроводников, несмотря на малость их масс, уже при комнатной
температуре нужно применять классическую статистику, так как их концентрация
на несколько порядков меньше, чем в металлах.

FermiFermi-Dirac Statistic
Statistics
tatistics and Distribution of Charge Carriers in Solids
Summary

KocharyanVilen

Keywords: system of electrons, distribution function, entropy, electrochemical
potential, Fermi level, metal, semiconductor

The methodical work presents the derivation of the distribution function of FermiDirac, one of the basic distributions of quantum statistics, for the simplest system of
electrons, consisting of two levels. It is indicated that the obtained results remain
common in the case of electrons of any system. The conditions for the transition from
quantum to classical statistics and obtaining the Maxwell energy distribution from the
Fermi-Dirac function are considered. The conditions under which the system of
particles will be non-degenerate are obtained: if the mass of particles is relatively high,
or the temperature of the system is very high, and the concentration of particles in the
system is small. It is shown that for molecular gases, where the masses of particles are
relatively large and small concentrations, under normal conditions, classical statistics are
used. Since the mass of electrons is very small, and their concentration in metals is high,
the electron gas in metals is degenerated, and the Fermi-Dirac quantum statistics are
used for it. Despite the smallness of their masses, it is necessary to apply classical
statistics at room temperature, for the conductivity of semiconductors in electrons and
holes, since their concentration has been several orders of magnitude lower than the
concentration of electrons in metals.
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Էկոլոգիական տեսակետից Լոռու մարզի տարբեր վայրերից
հավաքած հազարա
հազարատերևուկ սովորականում
(Achillea millefolium L.) ֆլավոնո
ֆլավոնոիդների պարունակության
համեմատական վերլուծություն

Դարչինյան Լիանա
Թովմասյան Մարտուն

Հանգուցային բառեր. կենսաակտիվ նյութեր, ծանր մետաղներ, դեղաբույս,
սպեկտրոֆոտոմետրիա, էքստրակտ, սպիրտային լուծույթ
Հազարատերևուկ սովորականը (Achillea millefolium L.) մի շարք կենսաակտիվ նյութեր պարունակող դեղաբույս է և իր բուժական հատկությունների շնորհիվ կիրառվում է և ժողովրդական, և պաշտոնական բժշկության մեջ [1; 2]: Այն
օժտված է հարուստ քիմիական բաղադրությամբ, դիտվում է որպես մի շարք ֆիզիոլոգիական ակտիվ նյութերի, ինչպիսիք են՝ անտոցիանիդինների, ֆլավոնիդների և սեսկվիտերպենային լակտոնների՝ ազուլենների ստացման աղբյուր [3, 8588]: Բույսն օժտված է գործողության լայն սպեկտրով, այն կիրառում են որպես
հակաբորբոքային, արնահոսությունը դադարեցնող, վերք լավացնող, կպումները
վերացնող միջոց [2; 3, 85-88]: Հազարատերևուկ սովորականը քմահաճ բույս չէ,
այն բնության մեջ աճում է բաց վայրերում և լուսավոր անտառներում: Հազարատերևուկը հանդիպում է ողջ Հայաստանում: Այն նախընտրում է աճել ճամփեզրերին, թփուտներում, մարգագետիններում, խոտհարքներում, արոտավայրերում,
գետահովիտներում, քարքարոտ լանջերին և այլուր։
Հազարատերևուկ սովորականում (Achillea millefolium L.) կենսաակտիվ
նյութերից մեկը հանդիսացող ֆլավոնիդների առավել հայտնի հատկություններից
նրանց գերազանց հակառադիկալային ակտիվությունն է, որը վարակների, բորբոքումների, այրվածքների կամ ճառագայթային վնասվածքների դեպքում, օգտագործվում է թթվածնի ակտիվ ձևի նվազեցման համար:
Միջավայրի տեխնոծին պայմաններում, բույսերի մոտ, արտաքին տեսքի
պահպանման հետ մեկտեղ դիտվում է կենսաքիմիական բաղադրության և ֆիզիոլոգիական պրոցեսների նշանակալից փոփոխություն [4, 102]: Միևնույն ժամանակ, կախված էկոլոգիական և բնակլիմայական պայմաններից, դիտվում է կենսաակտիվ նյութերի պարունակության զգալի փոփոխություն:
Աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել ֆլավոնիդների պարունակությունը հազարատերևուկ սովորականում (Achillea millefolium L.)՝ հավաքած
Լոռու մարզի տարբեր վայրերից, և կատարել համեմատական վերլուծություն՝
կախված աճման վայրից և բնակլիմայական պայմաններից:
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Փորձնական մաս
Հետազոտման առարկաներ են հանդիսացել Վանաձոր քաղաքի չորս տարբեր վայրերից (Տավրոս և Բազում թաղամասերի շրջակայքից, Դեմիրճյան փողոցին հարակից երկաթգծի մոտակայքից և քիմիական գործարանին հարակից Լանջային թաղամասից) և Լոռու մարզի Սպիտակ, Ստեփանավան և Մարգահովիտ
բնակավայրերի շրջակայքից հավաքած հազարատերևուկ սովորականի նմուշները, ինչպես նաև դեղատնային ՍՊԸ «Է.Ս. Գեորգյան» ք. Երևան և ООО «Камелия»
г. Пенза արտադրողների պատրաստի ձևի նմուշները (աղյուսակ 1):
Հետազոտվող բույսերի հավաքելը, չորացնելը և պահելը իրականացրել ենք
ըստ ՊՖ-ի պահանջների և տեղեկատուի տվյալների [5, 353-356]:

Աղյուսակ 1. Հազարատերևուկի հավաքման վայրերը
Նմուշների №-ը

Հավաքման վայրը

1

Տավրոս թաղամասի շրջակայք

2

Բազում թաղամասի շրջակայք

3

Դեմիրճյամ փողոցին հարակից երկաթգծի շրջակայք

4

Քիմիական գործարանին հարակից Լանջային թաղամաս

5

Սպիտակ քաղաքին հարակից տարածք

6

Ստեփանավան քաղաքին հարակից տարածք

7
8

Մարգահովիտ գյուղին հարակից տարածք
Դեղատնային ձևը՝ ՍՊԸ «Է.Ս. Գեորգյան», ք. Երևան

9

Դեղատնային ձևը՝ ООО «Камелия», г. Пенза

Հազարատերևուկի սպիրտային էքստրակտների օպտիկական կլանման
սպեկտրները գրանցվել են «SPECORD-UV-VIZ» սպեկտրաֆոտոմետրի վրա, իսկ
օպտիկական խտությունը «КФК-2-УХЛ4.2» ֆոտոկալորիմետրի միջոցով: Հումքի
և էքստրաագենտի 1:100 հարաբերակցությամբ կշռաչափերն էքստրագիրել ենք
հակադարձ սառնարանով եռացող ջրային բաղնիքում 30 րոպեի ընթացքում:
Որպես էքտրաագենտ՝ օգտագործել ենք 70 %-անոց էթանոլի ջրային լուծույթ:
Սպիրտային կորզվածքները զտել ենք, պատրաստել ենք համապատասխան
նմուշները և ենթարկել ենք ֆոտոմետրիայի 250-500 նմ ալիքային տիրույթում:
Գրանցված օպտիկական կլանման սպեկտրները բերված են նկար 1-ում:
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Նկար 1. Հազարատերևուկ սովորականի էքստրակտի
սպիրտային լուծույթի օպտիկական կլանման սպեկտրները:
ելակետային
1ելա
կետային լուծույթի կլանման սպեկտրը,
2ալյումինի եռաքլորիդի լուծույթի հետ
ռեակցիայից հետո կլանման սպեկտրը
Ֆլավոնոիդներն
իդներն ունակ են համալիր միացություններ առաջացնելու որոշ մեմե
տաղների
ների և նրանց աղերի հետ [6], օրինակ, ալյումինի եռաքլորիդի հետ: ԱլյումիԱլյու
նի եռաքլորիդի 1-2 %-անոց
անոց սպիրտային լուծույթի հետ համալիր միացության
ձևավորումն
րումն առաջ է բերում երկարալիքային կլանման շերտի բատոքրոմային
շեղում, ընդ որում տալիս է հիմնական կլանման մաքսիմում 400 նմ ալիքի երկաեր
րության դեպքում (նկ. 1):
Հետազոտվող նմուշներում ֆլավոնոիդների
իդների պարունակության համեմատահա
կան վերլուծության համար հավասար պայմաններում պատրաստել ենք ալյուալյու
մինի եռաքլորիդի 2 %-անոց
անոց սպիրտային լուծույթի հետ ռեակցված նմուշների
շարք և երկարալիքային կլանման շերտի առավելագույն կլանման տիրույթում
(λ=400 նմ) ֆոտոկալորիմետրական եղանակով չափել ենք լուծույթների օպտիկական խտությունը: Արդյունքները բերված են աղյուսակ 2-ում և նկար 2-ում:
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Աղյուսակ 2. Հազարատերևուկ սովորականի ձեռք բերման վայրերը և
նմ))
հետազոտված նմուշների լուծույթների օպտիկական խտությունը՝ D (Ó  ÔÕÕ նմ
Նմուշների
Նմուշների
№-ը
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Հավաքման վայրը

Տավրոս թաղամասի շրջակայք

Օպտիկական
խտությունը, D
0,85±0,05

Բազում թաղամասի շրջակայք
Դեմիրճյան փողոցին հարակից երկաթգծի
շրջակայք
Քիմիական գործարանին հարակից
Լանջային թաղամաս
Սպիտակ քաղաքին հարակից տարածք

0,91±0,05
0,70±0,05

Ստեփանավան քաղաքին հարակից տարածք
Մարգահովիտ գյուղին հարակից տարածք
Դեղատնային ձևը՝ ՍՊԸ «Է.Ս. Գեորգյան»,
ք. Երևան
Դեղատնային ձևը՝ ООО «Камелия», г. Пенза

0,90±0,05
0,85±0,05
1,10±0,05

Հազարատերևուկ
Նկար 2. Հազարա
տերևուկ սովորականի հետազոտված
նմ))
սպիրտային լուծույթների օպտիկական խտությունը՝ D (Ó  ÔÕÕ նմ
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0,75±0,05
1,05±0,05

1,05±0,05

նմուշների

Ինչպես երևում է ստացված տվյալներից՝ դիտվում է ֆլավոնոիդների պարունակության զգալի տարբերություն՝ կախված հավաքման և ձեռք բերման վայրից: Ուսումնասիրված դեղատնային ձևերում, չափման սխալի սահմաններում,
ֆլավոնոիդների հարաբերական պարունակությունները մոտ են միմյանց (D
 1,05  0,05 և Ö  1,10  0,05: Դեղատնային ձևերի պարունակություններին
մոտ քանակությամբ ֆլավոնոիդներ պարունակվում են Սպիտակ քաղաքին
հարակից վայրերից հավաքած հազարատերևուկի խոտում (D  1,05  0,05 , իսկ
մնացած վայրերից հավաքվածներում զգալի պակաս է (D  0,70 È 0,91  0,05 :
Ֆլավոնոիդների հարաբերական պարունակության նվազագույն արժեքներ
դիտվում են Դեմիրճյան փողոցին հարակից երկաթգծի և Քիմիական գործարանին
հարակից Լանջային թաղամասի շրջակայքից հավաքած հումքում (D  0,70 
0,05 և Ö  0,75  0,05 համապատասխանաբար :
Պետք է ենթադրել, որ ֆլավոնոիդների պարունակության նվազումը վերը
նշված տարածքներից հավաքած հումքում, ըստ երևույթին պայմանավորված է
հողի աղտոտվածության և ծանր մետաղների հավանական բարձր պարունակությամբ, որոնք սովորաբար ճնշում են կենսաակտիվ նյութերի սինթեզը բույսերում:
Այսպիսով, վերլուծության արդյունքները ցույց են տալիս, որ ֆլավոնոիդների պարունակությունը հազարատերևուկ սովորականի նմուշներում կախված է
հումքի հավաքման վայրից և բնակալիմայական պայմաններից: Միևնույն ժամանակ, ըստ ստացված արդյունքների, կարելի է եզրակացնել, որ բույսում ֆլավոնոիդների պարունակությամբ կարելի է դատել տարածքի աղտոտվածության
մասին:
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Сравнительн
Сравнительный анализ
анализ содержания флавоно
флавоноидов в тысяче
тысячелистнике
обыкновенном (Achillea millefolium L.),
.), собранном
собранном из разных с
экологической
экологической точки зрения мест Лорийской области
Резюме

Дарчинян Лиана
Мартун
Товмасян Март
ун

Ключевые слова: биологически активные вещества, тяжелые металлы,
лекарственное растение, спектрофотометрия, экстракт, спиртовой раствор
В работе с помощью спектрофотометрических и фотоколориметрических
методов исследовано содержание флавоноидов в тысячелистнике обыкновенном (A
chillea millefolium L.), собранном из разных мест Лорийской области, в зависимости
от места сбора и климатическиx условий.
Измерения проводили в ультрафиолетовой и видимой областях спектра на
спектрофотометре «SPECORD-UV-VIZ» и на фотоколориметре «КФК-2-УХЛ4.2».
Исследованы спиртовые экстракты образцов тысячелистника обыкновенного,
собранных из четырех мест города Ванадзора и из окрестности населенных пунктов
Спитак, Степанаван, Маргаовит Лорийскоы области, а также двух образцов аптечной формы.
Сравнительный анализ оптических плотностей образцов показывает, что минимальные значения относительного содержания флавоноидов наблюдаются в
сырьевых материалах, собранных в окрестностях железной дороги вблизи улицы
Демирчяна и окрестности квартала Ланджаин ближе к химическому заводу
(D = 0,70 ± 0,05 мкМ D = 0,75 ± 0, 05 соответственно).
Следует предположить, что снижение содержания флаунидина в сырье, собранном из вышеупомянутых регионов, вероятно, зависит от загрязнения почвы и
потенциально высоких уровней тяжелых металлов, которые обычно подавляют
синтез биологически активных веществ в растениях.
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Comparative Analysis of the Content of Flavonoids
Flavonoids in the Yarrow
Yarrow
(Achillea millefolium L.),
L.), Collected from Different Places of
Lori Region, from an Ecological Perspective

Darchinyan Liana
Tovmasyan Martun

Summary

Key words: biologically active substance, heavy metal, medicinal plant,
spectrophotometry, extract, alcohol solution
In this work, the content of flavonoids in yarrow (A chillea millefolium L.),
collected from different places of Lori region, was investigated with the help of
spectrophotometric and photocolorometric methods, depending on the location and
climatic conditions.
The measurements were carried out in the ultraviolet and visible regions of the
spectrum on “SPECORD-UV-VIZ” spectrophotometer and on “KFK-2-UHL-4.2”
photocolorimeter.
The alcoholic extracts of yarrow samples collected from four places of Vanadzor
and from the surrounding areas of Spitak, Stepanavan, Margahovit settlements of Lori
Region, as well as two samples of pharmaceutical form were investigated.
The comparative analysis of optical densities of samples indicates that the
minimum values of the relative content of flavonoids are observed in raw materials
collected from the area of the railway near Demirchyan Street and from the surrounding
of the Landjain quarter, closer to the Chemical plant factory (D = 0.70 ± 0.05 և D = 0.75
± 0, 05, respectively).
It should be assumed that the decrease in the content of flavonoids in the raw
materials, collected from the above-mentioned regions, is likely to depend on soil
contamination and potentially high levels of heavy metals, which usually suppress the
synthesis of biologically active substances in plants.
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Վանաձորի խմելու ջրի ջրամբարների որակական
ցուցանիշների վերլուծություն

Խանզադյան Հասմիկ
Բաբայան Սիրուշ
Մկրտումյան Գոհար

Հանգուցային բառեր. ջրամատակարարում, սանիտարական պահպանման
գոտիներ, ջրի կոշտություն, քիմիական կազմ, զգայորոշման ցուցանիշներ
Քաղցրահամ ջրի խնդիրը բոլոր ժամանակներում էլ մարդկությանը հուզող
կարևոր խնդիրներից է: Այն առավել սրվել է ներկա ժամանակաշրջանում, քանի
որ նրա պաշարները սպառման եզրին են: Վիճակագրությունը գուժում է, որ
առաջիկա մեկ երկու տասնամյակ հետո աշխարհի բնակչության երկու երրորդը
սակավաջրության խնդիր է ունենալու: Այս տեսակետրց Հայաստանն էլ բացառություն չէ:
Խնդրի կարևորությամբ է պայմանավորված թեմայի ընտրությունը, գնահատել Վանաձոր քաղաքի խմելու ջրի որակը: Քաղաքի ջրամատակարարումն իրականացվում է երեք ջրամատակարար ավազանների՝ Նովոսելցովո, Ծովասար և
Մայմեխ, ջրամբարների միջոցով: Սրանցից յուրաքանչյուրում ջուր հավաքվում և
կուտակվում է տարբեր բնակլիմայական և աշխարհագրական վայրերից սկզբնավորվող ջրաղբյուրներից, ուստի դրանց որակական ցուցանիշները պետք է որ
տարբերվեն: Խմելու ջրի որակի նկատմամբ ներկայացվում են մի շարք պահանջներ, որոնց պահպանումը այն դարձնում է անվտանգ մարդու կենսագործունեության համար [3, 5-9]:
Ջրամատակարարման ջրերը գոյանում են ստորերկրյա և վերերկրյա ջրերից: Ստորերկրյա ջրերը ճնշումային-արտեզյան և ոչ ճնշումային-գրունտային
ջրերն են: Վերերկրյա ջրերը աղբյուրների, գետերի, լճերի ջրերն են: Ընդունված է
ջրամատակարարման իրականացման երկու եղանակ՝ տեղական և կենտրոնացված, որոնց տարբերությունը ջրի հավաքման ձևն է: Տեղական ջրամատակարարման դեպքում ջուրը վերցվում է անմիջականորեն սկզբնաղբյուրից, կենտրոնացված ջրամատակարարման դեպքում ջուրը վերցվում է մակերեսային կամ ստորերկրյա աղբյուրներից մեխանիկական եղանակներով և խողովակաշարերով
ճնշման տակ հասցվում է սպառման կետ: Խմելու տնտեսական նշանակության
ջրմուղները և ջրամատակարարման աղբյուրներն ունեն սանիտարական պահպանման գոտիներ, որոնց նպատակն է ջրամբարները զերծ պահել աղտոտումից:
Գոտիները կազմակերպվում են ինչպես ստորերկրյա, այնպես էլ վերերկրյա աղբյուրներից ջուր մատակարարող բոլոր ջրմուղների վրա: Այդ գոտիները երեքն են:
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Առաջին խիստ ռեժիմի գոտին աղտոտումից և վնասումից պահպանում է ջրառների տեղական տարածքը և ջրմուղները: Երկրորդ և երրորդ սահմանափակման գոտիները ներառում են ջրամատակարարման աղբյուրների ջրի աղտոտման կանխարգելմանն ուղղված տարածքներ: Սանիտարական պահպանման յուրաքանչյուր գոտու համար, ըստ նրանց նշանակության, սահմանվում են որոշակի պահանջներ: Պահանջների նպատակը ջրառում ջրի կազմի բնական կայունության
պահպանումն է՝ քիմիական և մանրէաբանական աղտոտման առավելագույն
նվազեցումը: Խմելու ջրի որակին ներկայացվում են հիգիենիկ պահանջներ և
նորմեր. այն պետք է լինի անվտանգ՝ համաճարակային և ճառագայթային տեսակետից, անվնաս քիմիական կազմով և ունենա բարենպաստ զգայորոշական
հատկություններ [1, 77, 81, 93]:
Բնակավայրի ջրամատակարարման գործում խիստ կարևոր է քիմիական
բաղադրության առանձնահատկությունների հետ կապված պաթոգեն միկրոբների փոխանցման և հիվանդությունների առաջացման լիովին բացառումը: Բնական
վիճակում միայն խոր ստորերկրյա ջրերն են բակտերիալ մաքրության տեսակետից կասկածից դուրս: Ուստի կարևոր և անհրաժեշտ է խմելու ջրի վարակազերծման խնդիրը: Այս նպատակով տարբեր ժամանակներում առաջարկվել են տարբեր մեթոդներ: Մեթոդի ընտրությունը կատարվում է՝ ելնելով նրա հուսալիությունից, օգտագործվող տեխնիկայի պարզությունից, արժեքային մատչելությունից, և
որ ամենակարևորն է, բացարձակ անվտանգությունից: Ջրի վարակազերծման մեթոդներից առավել տարածված է քլորացումը: Հարաբերական էժանությունը, ոչ
բարդ սարքավորումները այս մեթոդը դարձրել են կիրառելի շատ երկրներում
ջրագծերի վարակազերծման համար, որը, ցավոք, չի ապահովում ջրի բավարար
անվտանգությունը: Ջրի վարակազերծման մեթոդներից առավել անվտանգ են
համարվում օզոնացումը և վարակազերծումը ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով:
Կարևոր է ջրում միկրոէլեմենտների պարունակության հարցը, որոնք ոչ
միայն մասնակցում են հանքային փոխանակությանը, այլ հանդես են գալիս
որպես կենսաքիմիական պրոցեսների կատալիզատորներ և ազդում են օրգանիզմի ընդհանուր կենսագործունեության վրա: Հայաստանի պարագայում կարևորվում են հատկապես յոդը և ֆտորը:
Խմելու ջրի որակի հսկողությունը ներառում է մանրէաբանական և մակաբուծական ցուցանիշները, քիմիական և անտրոպոգեն ծագումով նյութերի, ջրի
մշակման ժամանակ ջրամատարարարման համակարգ ներմուծվող և առաջացող
վնասակար քիմիական նյութերի սահմանային կոնցենտրացիաները, ջրի զգայորոշման ցուցանիշները, ճառագայթային անվտանգությունը [2,19,63,126,186]:
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Ցանկացած անալիզի արդյունքների ճշգրտության համար խիստ կարևոր են
ճիշտ նմուշառումը և այն հետազոտելու համար թույլատրելի ժամանակահատվածը: Ջրի անալիզի դեպքում որոշ պարամետրեր հնարավոր է որոշել անմիջապես նմուշառման պահին, մինչդեռ մյուսների համար հարկավոր են որոշակի
պայմաններ: Եթե նմուշառումից անմիջապես հետո հնարավոր չէ ջրի անալիզ
իրականացնել, այն կոնսերվացվում է, որն ըստ անհրաժեշտության ապակոնսերվացվում է համապատասխան անալիզից առաջ: Ժամանակակից տեխնիկական
միջոցները թույլատրում են գործնականում որոշել ջրի բնական կազմի բոլոր բաղադրամասերը և անտրոպոգեն աղտոտվածությունը: Ջրի որակի հսկվող ցուցանիշների՝ զգայորոշման և քիմիական կազմի, որոշումները կատարվել են ջրամբարների ջրի որակի հետազոտման մեթոդներով, որոնք համապատասխանում են
ՀՀ առողջապահության և արդարադատոթյան նախարարությունների կողմից
հաստատված սանիտարահիգիենիկ կանոններին և նորմերին [4, 17, 56, 173, 175]:
Ջրի նմուշառումը կատարվել է Վանաձոր քաղաքի ջրամատակարարումն
ապահովող երեք ջրագծերից՝ Մայմեխ, Ծովասար և Նովոսելցովո, ըստ սեզոնայնության (գարուն, ամառ, աշուն): Ջրի որակի ընդհանուր ցուցանիշների մեջ են
մտնում զգայորոշման ցուցանիշները՝ հոտը, ջերմաստիճանը, ջրածնային ցուցիչը, գույնը, գունավորումը, թափանցիկությունը, պղտորությունը: Ջրածնային ցուցիչը ջրի որակի ամենակարևոր բաղադրիչներից է, քանի որ քիմիական տարրերի
մեծամասնության ներկայությունը վերահսկելուց բացի՝ որոշում է ջրում նրա
գտնվելու ձևը: Ջրում ընթացող քիմիական և կենսաբանական պրոցեսների արդյունքում և ածխաթթու գազի կորստի հետևանքով ջրի pH-ը կարող է արագ փոփոխվել, ուստի նրա որոշումը կատարվել է նմուշառումից հնարավորինս անմիջապես հետո: Գունավորվածությունը պայմանավորված է հիմնականում գումինային նյութերի և երկաթի (III) կոմպլեքս միացությունների առկայությամբ, և
որոնց քանակը կախված է հողի բնույթից, երկրաբանական պայմաններից և մի
շարք այլ գործոններից, որոշվել է և վիզուալ (Նեսլերի մեթոդ) և ֆոտոկոլորիմետրիկ եղանակներով: Թափանցիկությունը կամ լուսաբացթողումը, որ պայմանավորված է ջրի գույնով և պղտորությամբ, որոշվել է Անելյեի եղանակով: Ջրի քիմիական կազմի ցուցանիշները՝ կոշտությունը, լուծված թթվածինը, օքսիդացումը,
ամոնիակ և ամոնիում իոնները, նիտրիտը, նիտրատը, կալցիումը, մագնեզիումը,
քլոր իոնները նույնպես որոշվել են համապատասխան գործող մեթոդներով:
Երեք ջրամբարների ջրերի որակը բնութագրող ընդհանուր ցուցանիշների
անալիզից ստացված միջինացված որոշ տվյալներն ըստ սեզոնայնության ներկայացված են գրաֆիկական տեսքով:
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Նկ. 1 Կոշտության ցուցանիշներն ըստ
սեզոնների
ըստ
և ըստ ջրավազանների

Նկ. 2 Սուլֆատ իոնների ցուցանիշներն ըստ
սեզոնների և ըստ ջրավազանների

Նկ. 3 Նիտրիտ իոնների ցուցանիշներն ըստ սեզոնների և
ըստ ջրավազանների
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Նկ. 4 Մնացորդային քլոր իոնների ցուցանիշներն ըստ
սեզոնների և ըստ ջրավազանների

Նկ. 5 pHpH-ի ցուցանիշներն ըստ սեզոնների և ըստ
ջրավազանների

Նկ. 6 Պերմանգանատային օքսիդացումն ըստ
ջրավազանների և ըստ սեզոնների
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Անալիզի տվյալների վերլուծությունից և համադրումից հետևում է, որ Վանաձոր քաղաքը խմելու ջրով ջրամատակարարող երեք ջրամբարների՝ Մայմեխի,
Ծովասարի և Նովոսելցովոյի, ջրերը բավարարում են բնակչությանը մատակարարվող խմելու և կենցաղային նպատակներով սպառման, պարենային հումքի և
սննդամթերքի արտադրության, պահպանման համար նախատեսված ջրերի
որակին ներկայացվող պահանջներին, այն է՝
1. ունեն բարենպաստ զգայորոշական հատկություններ,
2. անվնաս են քիմիական բաղադրությամբ,
3. անվտանգ են սանիտարա-հիգիենիկ տեսակետից:
Թեև բոլոր ցուցանիշների որոշումները նորմայի սահմաններում են, դիտվում են նաև որոշ տարբերություններ այս երեք ջրամբարների միջև միևնույն
ցուցիչի նկատմամբ ոչ միայն միևնույն ջրամբարի դեպքում՝ ըստ սեզոնայնության, այլև միևնույն սեզոնում տարբեր ջրամբարների դեպքում: Սա բացատրվում
է նրանով, որ նշված ջրավազաններում ջուր հավաքվում և կուտակվում է տարբեր
բնակլիմայական և աշխարհագրական վայրերից սկզբնավորվող աղբյուրներից:
Այսպիսով՝Վանաձորի բնակիչները, ի տարբերություն հանրապետության մի
շարք բնակավայրերի, ունեն և օգտագործում են բոլոր առումներով որակյալ, անվտանգ և առողջ խմելու ջուր:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Սանիտարական կանոններ և նորմեր (N2-III-Ա2-2), Խմելու տնտեսական
նշանակության ջրմուղների և ջրամատակարարման աղբյուրների սանիտարական պահպանման գոտիներ, 2002 թ., 130 էջ:
2. Вода питьевая. Методы анализа. Издательство стандартов, Москва, 1976 г.,
191 с.
3. Львович А. И., Вода и жизнь, Москва, 1986 г., 252 с.
4. Новиков Ю. В., Ласточкина К.О., Болдина З.Н., Методы исследования качества воды водоемов, 1990г., 400 с.
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Анализ качественных показателей питьевой воды
водоемов Ванадзора
Ханзадян Асмик
Бабаян Сируш
Мкртумян Гоар
Резюме

Ключевые слова: водоснабжение, санитарно-защитные зоны, жесткость воды,
химический состав, органолептические показатели
Проведен анализ качественных показателей воды водоемов Маймех, Цовасар
и Новосельцово, которые снабжают город Ванадзор питьевой водой.
Целью исследования является выявить соответсвие воды каждого водоема к
требованиям, предъвляемым к хозяйственно-питьевым водам. В работе изучены источники происхождения питьевой воды, требования и мероприятия, направленые
на сохранение качества водных ресурсов. Водоснабженние поселения является разновидностью употребления водного запаса. Среди других видов водоиспользователей водоснабжение питьевой воды имеет своеобразное значение, так как с ней
связано обеспечение высокого уровня здравоохранения общества, профилактики
многих эпидемиологических заболеваний. Для обеспечения природной устойчивости состава воды водоемы имеют защитные зоны. Контроль качества питьевой
воды зависит от количества взятого образца, периодичности частоты, и что самое
главное, правильного отбора пробы. Современные технические средства позволяют
определить все компоненты природного состава воды и антропогенное загрязнение.
Проведено определение показателей, характеризующих качество органолептического и химического состава воды, согласно действующим в Республике
Армении методам и нормам.
При анализе полученных данных общих показателей качества воды выявлено,
что воды трех водоемов полностью пригодны для обеспечения населения здоровой
и безопасной водой. Те незначительные колебания, которые наблюдаются в каждом из них относительно того или иного показателя и которые не превышают
предельно допустимые нормы, обусловлены разными режимами их питания и сезонностью года, никоим образом не умаляют критерии качественности и безопасности этих вод.

– 69 –

Analysis of Quality Indicators of Drin
Drink
rinking Water
Water
Reservoirs of Vanadzor

Khanzadyan Hasmik
Babayan Sirush
Mkrtumyan Gohar

Summary

Key words:
words water supply, sanitary protection zones, water hardness, chemical
composition, sensitivity indicators
Analysis of quality indicators of the water of three main reservoirs - Maymekh,
Tsovasar, Novoseltsovo supplying Vanadzor city with drinking water was performed.
The purpose of the work is to find out the extent to which the quality of the provided
water from each of the reservoirs corresponds to the requirements of water, used for
household and drinking purposes. The work studies the sources of fresh water, the
requirements and activities aimed at protecting the quality of water resources. Water
supply of residential settlements is one of the types of usage of water resources. Drinking
water supply is of particular importance, in comparison to other types of water use, as
prevention of multiple epidemiological diseases, provision of high level of public health
and general sanitary norms of settlements are connected with it. In order to ensure the
natural stability of water composition, water supply system has three sanitary protection
zones.
Control of drinking water quality depends on the number of samples taken for
laboratory tests, frequency of periodicity and, what is more important, correct sampling.
Modern technical facilities allow to practically determine all the components of water
composition and anthropogenic pollution. Determination of sensitivity indicators,
characterizing water quality and indicators of chemical composition were made
according to acting rules and methods in the Republic of Armenia. From the analysis of
the data, obtained from the determination of sensitivity indicators, characterizing water
quality and indicators of chemical composition, it is found out that the quality of water
of these three reservoirs is quite suitable for providing the population with healthy and
safe water. The slight variations observed in each of them in relation to this or that
indicator, and which do not exceed the maximum permissible limits, are preconditioned
by different power modes and seasonality and do not reduce the quality and safety
measure of water at all.
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Դեղերի պիտանելի
պիտանելիությունը և պահպանման պայմանների
կարևորությունը

Խանզադյան Հասմիկ
Մարգարյան Գոհար
Պողոսյան Արփինե
Հայրապետյան Աշոտ
բառեր. ֆարմակոլոգիական ազդեցություն, ակտիվության
Հանգուցային բառեր
ցուցիչ, ազդանյութ, անալիզի մեթոդներ, ռեֆրակտոմետրիա, գործոն
Աշխատանքի նպատակն է պարզել, թե որակի ՊՖ պահանջներին համապատասխանող դեղամիջոցը որակական ինչպիսի փոփոխություններ է կրում պիտանելիության ժամկետում գտնվելու, սակայն օգտագործման ընթացքում ոչ
պատշաճ պահպանման պայմաններում գտնվելու պարագայում: Դեղօգտագործողներին, բացի արժեքային գործոնից, անհանգստացնում է դեղի պիտանելիության ժամկետում գտնվելու խնդիրը: Սակայն պիտանելության ժամկետից զատ,
չափազանց կարևոր են այն պայմանները, որոնցում պահվում է դեղամիջոցն այն
օգտագործելու ընթացքում: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ պահպանման ընթացքում դեղերում ընթանում են բազմաթիվ բարդ և բազմազան պրոցեսներ, որոնք կարող են դրսևորվել դեղի ֆարմակոլոգիական ազդեցության փոփոխման տեսքով: Դեղանյութի որակը և կայունությունը փոխկապակցված են,
որոնց հաստատունությունը դեղի որակի կարևոր ցուցիչ է: Դեղաբանական ակտիվ ազդանյութի քանակության նվազման փաստագրումը վկայում է դեղի անկայունության մասին [1, 88-93; 4,160-170]:
Ուսումնասիրության համար ընտրվել են տարբեր նշանակության դեղամիջոցներ. լևոմիցետին, անալգին, բորաթթու, ասկորբինաթթու: Ճիշտ եզրահանգումը մեծապես կախված է դեղի որակի գնահատման մեթոդների ընտրությունից:
Դեղագիտական անալիզում չափազանց կարևոր դեր են խաղում առանց հետազոտվող նյութի քայքայման ընթացող ոչ դեստրուկտիվ անալիզի եղանակները,
որոնք իրականացվում են ինչպես քիմիական, այնպես էլ ֆիզիկական և ֆիզիկաքիմիական եղանակներով: Իսկ թե որքան մեծ է անալիզի որոշման հնարավորությունների սահմանների դերակատարությունը հատկապես դեղի որակի գնահատման գործում, անվիճելի փաստ է: Անալիզի դասական քիմիական եղանակները թեև տալիս են հուսալի և ճշգրիտ արդյունքներ, աշխատատարության և ժամանակատարության պատճառով մրցունակ չեն անալիզի ֆիզիկական և ֆիզիկաքիմիական մեթոդների նկատմամբ: Վերջիններս առանձնանում են մեծ ընտրողականությամբ, զգայունությամբ, նվազ աշխատատար և նյութատար են և թույլատրում են գրեթե ավտոմատացնել զանգվածային սերիական անալիզներն ընդհուպ
հետքային քանակների հայտնաբերման հնարավորությամբ [2,103,130]: Պիտանելիության ժամկետում գտնվող ընտրված դեղամիջոցները անալիզի են ենթարկվել
ծավալային և ռեֆրակտոմետրիկ եղանակներով: Որակի պետական ստանդարտների և նորմերի պահանջներին բավարարող այդ նույն դեղամիջոցները անալիզի
են ենթարկվել ոչ պատշաճ պահպանման պայմաններում, այն է՝ լույսի, ջերմաստիճանային տատանումների, խոնավության, օդի (թթվածնի) ազդեցության տակ
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լու ընթացքում: Ընտրված դեղամիջոցների պիտանելիության ժամկետում
ժամկետո և
գտնվելու
նույն դեղամիջոցի ոչ պատշաճ պայմաններում գտնված ձևերում ազդանյութի
ազ
քանակական
նակական որոշումը ծավալային եղանակով կատարվել է համապատասխահա
նաբար յոդաչափական, յոդատաչափական, ալկալիմետրիկ եղանակներով
եղա
[1]:
Ռեֆրակտոմետրիկ մեթոդով լուծույթի մեջ լուծված նյութի կոնցենտրացիան
կարելի է որոշել երկու եղանակով: Հաշվարկային մեթոդ, որի դեպքում չափված
բեկման ցուցիչի արժեքը տեղադրվում է C% =(n-n0)/F բանաձևում և աղյուսակային
մեթոդ, որի դեպքում ըստ չափված բեկման ցուցիչի՝ որոշվում է համապատասխան կոնցենտրացիան բեկման ցուցիչ – կոնցենտրացիա կախվածությունն
կախ
արտահայտող աղյուսակից [3,97-101]: Սույն աշխատանքում որոշումները կատարվել են այս երկու մեթոդներով էլ: Դեղի ազդանյութի քանակի որոշման տվյալները
տվյալ
ներկայացվում են աղյուսակային տեսքով (աղյուսակ 1):

Աղյուսակ 1.
Ազդանյութի քանակական պարունակությունը 1. պիտանելիության ժամկետում
գտնվող 2. ոչ պատշաճ պայմաններում պահված դեղամիջոցներում

Ռեֆ
Ռեֆ-րակտոմետ
րիկ մեթոդ

Ծավա
Ծավալային
լային
մեթոդ
%

Ռեֆրակ
Ռեֆրակ-տոմետրիկ
մեթոդ

Ազդանյութը

Ոչ պատշաճ
պահպանման
պայմաններում
գտնված
դեղամիջոց

Ծավալ
Ծավալային
ային
մեթոդ
%

Դեղամիջոցի
անվանումը

Պիտանելիության
Պիտանելիության
ժամկետում
գտնվող
դեղամիջոց

98.8

98.6

82.4

81.8

99.2

99.0

84.2

84.0

98.6

98.3

79.6

79.2

97.5

97.2

81.5

80.9

Անալգին

ԱսկորբիԱսկորբինաթթու

Լևոմիցետին

Բորաթթու
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ճա
Անալիզի տվյալների վերլուծությունը վկայում է, որ արևի ուղղակի ճառագայթների
ների ազդեցության տակ գտնվելու (լույս և ջերմություն), վնասված փաթեթափա
վորման
ման (օդի և խոնավության ներթափանցում) պայմաններում պահվելու
հետևանքով դեղերը, ի թիվս արտաքին տեսքի փոփոխությունների (գունափոխու(գու
թյան, փխրունություն և այլն) ենթադրաբար ենթարկվել են նաև քիմիական բաբա
ղադրության
րության փոփոխությունների: Ջերմաստրճանի բարձրացման դեպքում դիտդիտ
վում է քիմիական ռեակցիաների արագության մեծացում, որը կարող է բերել
տարբեր խմբերի փոխդասավորվածության, քայքայման, դեսորբցիայի: Լույսի
Լո
ազդեցությունը կարող է հանգեցնել ֆոտոքիմիական ռեակցիաների: Խոնավ
Խո
միջավայրը նպաստում է հիդրոլիզի պրոցեսին (միջավայրի pH-ի
ի փոփոխություն):
փո
Սա հանգեցնում է տվյալ դեղամիջոցին բնորոշ կենսաբանական ակտիվության
ակ
նվազման: Դեղամիջոցի ոչ պատշաճ, անփույթ պահպանման
պանման դեպքում ոչ միայն
նվազում է նրա դեղաբանական ազդեցությունը, այլ մեծանում է վտանգավոր
վտան
(հաճախ
հաճախ թունավոր) արգասիքների առաջացման հավանականությունը:
Դեղի որակի կարևոր և յուրահատուկ ցուցանիշներից է միջավայրի ակտիվ
ռեակցիան, որի արժեքներից ելնելով կարելի է դատել համակարգում թթվահիմթթվա
նային բնույթի խառնուրդների առկայության մասին (նկար 1):

Նկար 1. pH –ի արժեքների փոփոխությունը ոչ պատշաճ պայմաններում
դեղամիջոցներում՝՝ ըստ ժամանակի
պահված դեղամիջոցներում
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Նկար 2. Բեկման ցուցիչի արժեքների փոփոխությունը ոչ պատշաճ
պայմաններում
դեղամիջոցներում՝՝ ըստ ժամանակի
պայմաննե
րում պահված դեղամիջոցներում
Բեկման ցուցիչը ևս դեղամիջոցի որակի և կայունության մասին փաստող
կարևոր և գլխավոր պարամետր է: Նրա փոփոխությունը վկայում է դեղամիջոցի
որակի անկման մասին (նկար 2):
Ինչպես երևում է բերված գրաֆիկներից, նույնիսկ կարճ ժամկետում
ժա
դեղամիջոցի
ջոցի միջավայրի ակտիվ ռեակցիան և բեկման ցուցիչը զգալիորեն փոփոխուփո
թյուն են կրել, հետևապես փոխվել է նաև դեղի որակը:
Այսպիսով, կարելի է հանգել եզրակացություն, որ պիտանելիության ժամկեժամ
տում գտնվող, բայց պահպանման ոչ պատշաճ, դեղի հրահանգաթերթիկում
հրահանգաթերթ
նշված պայմանների և կանոնների պահանջներին չհամապատասխանող պայպայ
մաններում
ներում պահվելու հետևանքով նվազում է դեղամիջոցի ոչ միայն սպասվելիք
դեղաբանական
ղաբանական ազդեցությունը, այլև մեծանում է նրանով թունավորվելու և առողառող
ջությունը վտանգելու հավանականությունը:
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Срок годности лекарств и важность
условий хранения
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Ключевые слова: фармакологическое действие, показатель активности,
действующее вещество, методы анализа, рефрактометрия, фактор
В работе проведено исследование для изучения изменения качественных показателей лекарственного средства, которое отвечает требованиям качества и
одного и того же препарата, срок действия которого не истек, но который содержался в ненадлежащем состоянии во время использования поставщиком медицинских услуг. Известно, что любое вещество, тем более лекарственное средство
при хранении подвергается видоизменению, так как в них происходят многочисленные сложные и разнообразные процессы. Если в случае нелекарственных
объектов происходящие изменения в основном наглядны и можно избежать
дальнейших неблагоприятных последствий, то в случае лекарственных средств это
почти невозможно. Изменяются химические и физических свойства лекарств, которые были сохранены в ненадлежащем состоянии. Тем самым снижается фармакологическая активность основного действующего вещества препарата, что очень
часто сопровождается опасной и порой потенциально токсичной трансформацией.
Выяснено, что основные факторы, влиящие на качество и стойкость лекарств, это
температура, свет, влажность, кислород. При повышении температуры происходит
перегруппировка различных групп, адсорбция и десорбция основного действующего вещества и добавок, которые входят в состав лекарственного вещества. Под
действием света и прямых солнечных лучей увеличивается вероятность фотохимических реакций. Исследования проводились химическими и физикохимическими
методами.
В результате исследования можно сделать вывод о том, что для эффективного
терапевтического эффекта важна не только продолжительность срока действия
препарата (срок годности), но и сохранение его в надлежащих условиях во время
использования.
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In this work it is conducted a research on changes in quality indicators of
medcines, that meet the requirements of quality of the same drug, which has not yet
reached its expiration date, but which has been kept in improper condition in the course
of usage, by healthcare provider. It is clear that any substance, especially medicine,
undergoes modification during storage, as there are a lot of complex and diverse
processes taking place in them. If in the case of non-pharmacological situation, the
changes that occur are mostly vivid and further adverse effects can be avoided, then in
the case of medicine, it is nearly impossible. The chemical formula and physical
properties change in that medicine which is kept in careless condition. This reduces the
pharmacological activity of the main active ingredient of the drug, which is often
accompanied by dangerous and sometimes potentially toxic transformation. It has
become clear that the temperature, light, humidity and oxygen are the main factors of
affecting to the stability and quality of medicine. When the temperature rises the rate of
chemical reactions increases, which can lead to substitution, degradation and desorption
of different groups. With the influence of light and sunshine the likelihood of
photochemical reactions increases. The studies were conducted with the help of
chemical and physicochemical methods. The received data are equivalent.
As a result of the study, it can be concluded that for an effective therapeutic effect
it is important not only the expiration date of medicine, but also the place, where it is
kept.
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Միգրենանման գլխացավերի և նրանց համար
կիրառվող դեղամիջոցների տարբերակումը
բնակչության շրջանում

Հովսեփյան Վարդուհի
Պետրոսյան Նանե

բառեր.. միգրեն, առաջնային գլխացավ, ցավազրկողներ,
Հանգուցային բառեր
լարվածության գլխացավ, էլեկտրոնային թեսթ, հարցում
Գլխացավերը ունեն լայն տարածվածություն ամբողջ աշխարհում: Նրանք
հանդիպում են ցանկացած տարիքային խմբի մոտ և սահմանափակում են ամենօրյա գործունեությունը, նվազեցնում կատարողականությունը և կյանքի որակը:
Այն, որ մենք օրվա, մեծ մասը անցկացնում ենք աշխատասենյակում, բերում է
թթվածնային քաղցի, որն էլ հանդիսանում է գլխացավի առաջացման կարևոր
պատճառներից մեկը: Սթրեսը, փսիխոէմոցիոնալ լարվածությունը ևս խաղում են
իրենց բացասական դերը [2, 6]: Գլխացավը (cephalgia) հիվանդագին կամ պարզապես անախորժ զգացում է, որը, ծագելով հոնքերի վերևից, կարող է ընդգրկել
մինչև պարանոցածոծրակային շրջանը: Մենք շատ հաճախ ուշադրություն չենք
դարձնում գլխացավերին և փորձում ենք բուժել տարբեր ցավազրկողներով: Բայց
գլխացավերը կարող են լուրջ և նույնիսկ վտանգավոր հիվանդության նախանշան
լինել: Այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է հասկանալ, թե դա սովորական գլխացավ է, թե որևէ այլ բան: Ըստ ՀԱՀ տվյալների՝ մեծահասակների գրեթե կեսը ունենում է գլխացավ կյանքում գոնե մեկ անգամ: Սա առողջության ամենից տարածված բողոքներից է: Եվրոպայում կանանց 78%-ը և տղամարդկանց 64%ը առնվազն
տարին 1 անգամ ունենում են գլխացավեր: Սակայն դա չի կարող արտացոլել
իրական տվյալները, քանի որ հիվանդների մեծ մասը չեն դիմում բժշկի և հետևաբար կարելի է ասել, որ մարդկանց 86-90% ժամանակ առ ժամանակ ունենում են
գլխացավեր [3, 122-123]: Գլխացավերը դասակարգվում են առաջնային և երկրորդային տիպերի [5, 4]: Առաջնային գլխացավը ախտանիշ չէ, այլ ինքնուրույն հիվանդություն: Երկրորդայինը այլ հիվանդության ախտանիշ է` հիպերտենզիա,
գլխուղեղի ուռուցք և այլն: Աշխարհի շատ երկրկներում կատարված բազմաթիվ
էպիդեմիոլոգիական հետազոտությունները ցույց են տվել առաջնային գլխացավերի (90-95%) տարածվածությունը երկրորդայինի համեմատ [5, 5]:
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Նկար 1. Առաջնային և երկրորդային գլխացավերի հարաբերությունը [5, 5}
դասակարգումը՝՝ ըստ [4, էջ 15
15--24]
Աղյուսակ 1. Գլխացավերի դասակարգումը
Առաջնային գլխացավեր
 Միգրեն
 Մկանալարվածային տիպի
գլխացավեր
 Կլաստերային գլխացավեր
 Այլ առաջնային գլխացավեր

Երկրորդային
Երկրորդային գլխացավեր
 Գլխի կամ պարանոցի վնասվածքներով
պայմանավորված
 Կրանիալ կամ անոթների
ախտահարումներով պայմանավորված
 Ինֆեկցիաներով պայմանավորված
 Հոմեոստազի խանգարումներով
ումներով
պայմանավորված
 Ներգանգային ոչ անոթային
ախտահարումներով պայմանավորված
 Հոգեկան հիվանդություններով
պայմանավորված
 Դեղերի կիրառման կամ հանման
հետևանքով պայմանավորված

Լարվածության գլխացավեր - Առաջնային գլխացավերի մոտ 80 %-ը լարվածության գլխացավերն են: Դրանք մարդկանց պատճառում են մեծ տհաճություն,
եթե ցավը դառնում է քրոնիկ, ուղեկցվում է էմոցիոնալ սրացումով: Այդ հիվանհի
դության
թյան անվանումը ծագել է դրա ախտանիշներից. գլխամաշկը լարվում է, գանգան
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գի մկանները կծկվում են, և մարդու մոտ առաջանում է տհաճ, ճնշող զգացողուզգա
թյուն:
ւն: Լարվածության գլխացավերը բուժելու մեթոդը միոռելաքսացիան է: Ոչ
ստերոիդ
րոիդ հակաբորբոքային պրեպարատները տվյալ դեպքում նվազ արդյունաարդ
վետ են [5, 11-14]:
Միգրեն - նյարդային համակարգի հիվանդություն է, որը բնութագրվում է
ուժեղ գլխացավով: Գլխացավն այնքան ուժեղ է, որ ստիպում է մարդուն դադադա
րեցնել
նել գործունեության բոլոր տիպերը, թաքնվել արտաքին աշխարհից:
աշխարհից Մոլորակի բնակչության 10 %-ը տառապում է միգրենով. կանայք`
անայք` ավելի շատ: Առանձնացնում են միգրենի երկու ձևեր` առանց աուրայի միգրեն (հասարակ
հասարակ միգրեն) և
աուրայով միգրեն (ասոցիացված միգրեն): Հասարակ միգրենը ավելի հաճախ է
դիտվում` դեպքերի 75-80 %-ում: Աուրայով միգրենը համեմատաբար հազվադեպ
է` դեպքերի 15-20 % ում [4, էջ 26-40]:
Գլխացավերի թուլացման համար բարձր էֆեկտիվություն են ցուցաբերում
սովորական անալգետիկները և ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղամիջոցները [6, 52-101; 1, 411-419]: Այս խմբի դեղամիջոցներից ավելի շատ օգտագործօգ
վում են Իբուպրոֆեն, Դիկլոֆենակ,
կ, Ասպիրին, Նապրոքսեն Կետոպրոֆեն, Պարացետամոլ և այլն: Օգտագործում են հակադեպրեսանտներ, հակա
կասերոտոնինային
դեղամիջոցներ, կալցիումական անցուղիների բլոկատորներ, սերոտոնինի
երոտոնինի սելեկտիվ անտագոնիստներ, տրիպտաններ:
Ուսումնասիրության մեթոդներ - Ազգաբնակչության շրջանում միգրենամիգ
նման գլխացավերի և նրա համար օգտագործվող դեղերի վերաբերյալ տեղեկատտե
վություն ստանալու համար կազմել ենք էլեկտրոնային թեսթ [7]] և կատարել հարցում (նկար 2-3.):

Նկար 22-3. Էլեկտրոնային թեսթի գլխավոր էջը
Ուսումնասիրության արդյունքները – Էլեկտրոնային հարցմանը մասնակցել
են 100 անձ՝ իգական սեռ (85%), արական սեռ (15%): Հարցման արդյունքների վերլուծությամբ պարզվել է, որ բոլոր հարցվողների մոտ առկա է գլխացավի այս կամ
այն տիպը: Հարցվածների 58%-ի մոտ այն սկսել է դեռահասության տարիքից
(տրամագիր 1.):
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Գլխացավերն
Տրամագիր 1. Գլխացավեր
ն սկսելու ժամանակի վերաբերյալ
հարցման տվյալների վերլուծություն
Հիմնականում գլխացավերը լինում են միակողմանի (32 %)) կամ միակողմանի ճառագայթաձև (29 %) և նման են միգրենանմնան ցավերին (տրամագիր
տրամագիր 2.):

Տրամագիր 2. Ցավերի ձևի վերաբերյալ տվյալների վերլուծություն
Գլխացավերը շատ դեպքերում առաջանում են անկախ, առանց այլ հիվանհի
դությունների պատճառի (89.4 %) և հարցվածների 45.5 % մոտ տևում են ժամերի
ընթացքում: Երկարատև գլխացավը սահմանափակում են ամենօրյա գործունեուգոր
թյունը,
նը, նվազեցնում կատարողականությունը և կյանքի որակը: Ինչպես
Ինչ
տեսնում
ենք տրամագիր 3-ից
ից հիմնականում նկատվում է տրամադրոթյան անկում,
ան
աշխատունակության և ուշադրության կորուստ:
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ժամանակ
Տրամագիր 3. Գլխացավի ժամանա
կ նկատվող
երևույթների վերաբերյալ հարցման վերլուծություն
Տեսողության
եսողության և ուշադրության կորուստ նկատվում է հիմնականում միգրեն
ախտորոշված հիվանդների մոտ: Փսխումը և սրտխառնոցը ևս նկատվում են
միգրեն ախտորոշված հիվանդների մոտ:
Գլխացավի ուժգնացմանը ավելի շատ ազդում
ւմ են եղանակի փոփոխությունը,
բարձր երաժշտությունը, որոշ չափով սուր հոտերը, վառ գույները և ծանր ֆիզիֆի
կական աշխատանքը:

Տրամագիր 4. Գլխացավի ուժգնացման վրա ազդող
ազդակների վերաբերյալ հարցման վերլուծություն
Հարցվածների միայն 9 %-ն է ախտորոշվել միգրեն: Չնայած հարցվածներից
շատերի մոտ առկա են միգրենանման ցավեր, նրանք երբեք չեն դիմել բժշկի կամ
չի ախտորոշվել միգրեն:
Ինչ վերաբերում է դեղամիջոցներին, ապա հարցվողների մեծ մասն
մաս զբաղվում են ինքնաբուժությամբ և օգտագործում են դեղեր՝ առանց բժշկի նշանակման,
դեղագործների,
ների, ծանոթների խորհրդով կամ ելնելով գովազդից: Հարցվողների
միայն 11.1 % է օգտագործում դեղամիջոցներ բժշկի նշանակումով:
Հարցվողների մեծ մասը օգտագործում են ՈՍՀԴ-ներ,
ներ, այսինքն այն ցավացա
զրկողները,
ները, որոնք կարող են առանց դեղատոմսի գնել դեղատնից: Նրանցից
ավելի շատ օգտագործում են Նիմեսիլ (42 %), Տեմպալգին (19 %), Անալգին (18 %)
(տրամագիր 5.):
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Տրամագիր 5. Գլխացավերի ժամանակ օգտագործվող
դեղամիջոցների տվյալների վերլուծություն
Հակամիգրենային պրեպարատները հայտնի են միայն միգրենով հիվանդնեհի
րի շրջանում: Դրանցից առավել հայտնի են՝ Նառատրիպտանը, Ավամիգրենը:
Ա
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Дифференциация
Дифференциация среди населения
мигрене
мигренеподобных головных болей и применяемых
для них лекарственных средств

Овсепян Вардуи
Петросян Нане

Резюме

Ключевые слова: мигрень, головная боль напряжения, болеутоляющие,
первичная головная боль, компьютерный тест, опрос
Головные боли широко распространены во всем мире и подразделяются на
первичные и вторичные. Первичные головные боли – это не симптом, а самостоятельное заболевание. Первичные головные боли классифицируются как головная
боль напряжения, мигрень, пучковая и неврологическая головная боль. Головные
боли встречаются у любой возрастной группы и ограничивают повседневную активность, снижают работоспособность и качество жизни. Целью исследования
было составление компьютерного теста для дифференциации мигренеподобных
головных болей и применяемых лекарственных средств. Основываясь на опросах,
мы различили типы головных болей и лекарств, используемых населением. Результаты электронного теста показали, что каждый из респондентов страдает головной
болью той или иной формы. Опасность заключается в том, что они не обращают
внимания на головные боли, занимаются самолечением, не принимая во внимание
тот факт, что головная боль может быть признаком серьезного и даже опасного заболевания. Только у 9% респондентов был диагностирован мигрень. Головные
боли обычно купируются, используя различные болеутоляющие без назначения
врача.
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The Differentiation of Migraine Like Headaches
Headaches and the Drugs
Used for Them among the Population
Summary
Summary

Hovsepyan Varduhi
Petrosyan Nane

Key words: migraine, primary headache, analgetics (painkillers), tension headache,
computer test, poll
Headache is one of the most common and debilitating pain conditions in the
world. Headaches are classified into primary and secondary types. Primary headache is
not a symptom but a disease in its own right. Primary headaches are classified into the
following types: migraine, tension headache, cluster headache, neuralgic headaches.
Being very common among all age groups, headaches restrict people’s daily activities,
reduce their performance and worsen the quality of their life. The purpose of the study
was to compile a computer test on the differentiation of migraine headaches and
medicines. Based on polls, we have differentiated the types of headaches and medicines
used by the population. The results of the polls indicate that each of the respondants
suffers from a headache. The danger lies in the fact that they don’t pay attention to
headaches and try different forms of self-medication, not considering the probability of a
headache being a symptom of a serious and even hazardous disease. Only 9% of the
respondents were diagnosed with migraine. They mainly try to relieve the headache by
using different analgetic drugs without a prescription.
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Կաղամբաթիթեռը
Կաղամբաթիթեռը և նրա զարգացման
առանձնահատկությունները Լոռու մարզում

Գրիգորյան Հասմիկ
Պապոյան Հեղինե

բառեր.. կաղամբաթիթեռ, թիթեռների թռիչք, ձվադրում,
Հանգուցային բառեր
թրթուրների զարգացում, հարսնյակավորում, պայքարի մեթոդներ
Կաղամբաթիթեռը
աղամբաթիթեռը պատկանում է թեփուկաթևավորների կարգին (Lepidoptera),
պիերիդների ընտանիքին (Pieridae), սպիտակաթիթեռների ցեղին (Pieris) [7, 411]:
Սպիտակաթիթեռների ցեղի ամենալայն տարածված տեսակն է (նկ.
(
1, նկ. 2):

Նկար 1. Կաղամբաթիթեռի էգը

Կաղամբաթիթեռի
Նկար 2. Կաղամբաթի
թեռի արուն

Այս թիթեռին կարելի է հանդիպել ամենուր`բնական բիոտոպերում (մարգագետիններ,
տիններ, անտառեզրեր, բացատներ), մեծ քաղաքներում և այլ բնակավայրերի
մոտ, դաշտերում, այգիներում, զբոսայգիներում: Սարերում հանդիպում է մինչև
2000 մ բարձրության վրա: Երբեմն նկատվում է այս թիթեռի զանգվածային բազբազ
մացում, ընդ որում դրանք լինում են երկրորդ, երրորդ սերունդների
նդների թիթեռներ:
Անցյալում
յալում այս թիթեռն այսքան տարածված չի եղել: Սակայն, երբ մարդն
մարդ սկսեց
զանգվածային
վածային ձևով կաղամբ աճեցնել, թրթուրների համար ստեղծվեցին բարեբա
նպաստ պայմաններ:
ր: Մյուս կողմից շատանում էին նաև կաղամբաթիթեռի բնաբնա
կան թշնամիները`հեծյալները, որոնք կանխում էին այս վնասատուի ինտենսիվ
բազմացումը [10]:
Կաղամբաթիթեռը տարածված է Արևելյան Եվրոպայի բոլոր երկրներում,
ինչպես
պես նաև Հյուսիսային Աֆրիկայում, Ասիայի որոշ շրջաններում
շրջաններո մինչև Ճապոնիա: Կաղամբաթիթեռը հայտնվել է նաև Հարավային և Կենտրոնական ԱմեԱմե
րիկայում
կայում [10]: Միջատը վնասում է նաև շաղգամը, բողկը, մշակովի բողկը, գոնգեգոն
ղը, հլածուկը, մանանեխը, կծվիչը: Հանդիպում են նաև սոխի, սխտորի, կապառի,
հնդկոտեմի, հափրուկի վրա:
Համարվելով
ելով կաղամբի լուրջ վնասատու և ունենալով լայն տարածում՝
տարածում այն
ուսումնասիրվել է բազմաթիվ գիտնականների կողմից [4, 5, 67--68; 6; 8, 58-59; 9]:
Այս վնասատուն տարածված է նաև Հայաստանի բոլոր մարզերում [1; 2, 201-202;
201
3, 421; 9]:
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Լոռու մարզում կաղամբաթիթեռի վերաբերյալ ուսումնասիրությունները քիչ
են, մինչդեռ այս մարզում միջատը համարվում է սպիտակագլուխ կաղամբի հիմնական վնասատուներից մեկը: Կարտոֆիլից հետո սպիտակագլուխ կաղամբը
համարվում է հիմնական մշակաբույս: Մշակաբույսի լայն տարածումը պայմանավորված է նրա տնտեսական նշանակությամբ: Ունենալով ցածր կալորիականություն՝ այն հանդիսանում է վիտամինների, սպիտակուցային նյութերի, ածխաջրերի, ինչպես նաև ֆոսֆորի, կալիումի, երկաթի, պղնձի, շաքարի և թաղանթանյութի աղբյուր [10]: Սակայն այս մշակաբույսը ամեն տարի գրեթե ամբողջ վեգետացիոն շրջանի ընթացքում վնասվում է տարբեր վնասատուների կողմից,
որոնցից առավել մեծ վնաս է հասցնում կաղամբաթիթեռը:
Կաղամբաթիթեռը տարածված է կաղամբի աճեցման բոլոր վայրերում:
Լոռու մարզում կաղամբաթիթեռը մեծ քանակությամբ հանդիպում է Լերմոնտովո,
Ֆիոլետովո, Մարգահովիտ, Ջրաշեն գյուղերում, որտեղ հիմնական աճեցվող
մշակաբույսերից է կաղամբը: Այդ գյուղերի բնակիչները ժամանակ առ ժամանակ
վնասատուի դեմ կատարում են սրսկումներ: Ժամկետները և սրսկումների քանակը ընտրում են կամայականորեն, աչքաչափով, քանի որ կաղամբաթիթեռի կենսաբանական առանձնահատկությունների, ֆենոլոգիայի և այստեղից բխող պայքարի ճիշտ ժամկետների վերաբերյալ տվյալները բացակայում են: Այս հարցի
ուսումնասիրությունով է պայմանավորված աշխատանքի արդիականությունը:
Աշխատանքի նպատակն է եղել պարզել կաղամբաթիթեռի տարածվածության և վնասակարության աստիճանը Լոռու մարզի որոշ գյուղերում, ուսումնասիրել կաղամբաթիթեռի կենսաբանական, ֆենոլոգիական առանձնահատկությունները, առաջարկել պայքարի ճիշտ ժամկետներ վնասատուի դեմ:
Կաղամբաթիթեռի տարածվածությունը պարզելու նպատակով կատարվել
են երթուղային հետազոտություններ: Հետազոտությունները կատարվել են Լերմոնտովո, Ֆիոլետովո, Մարգահովիտ, Ջրաշեն գյուղերում կաղամբի ամբողջ վեգետացիայի շրջանում: Կլիմայական պայմաններից ելնելով՝ ուսումնասիրություններն սկսել ենք ապրիլի վերջերից: Պարբերաբար ուշադիր զննել ենք կաղամբի սածիլների տերևների ստորին մակերեսները՝ կաղամբաթիթեռի ձվակույտեր հայտնաբերելու նպատակով: Նոթատետրում կատարել ենք նշումներ թիթեռների ձվադրման սկզբի վերաբերյալ: Ձվակույտեր հայտնաբերելու դեպքում տարբեր գյուղերում նշել ենք այդ բույսերը (կապելով կարմիր ժապավեններ) և պարբերաբար հետևել ենք ձվերի զարգացմանը:
Այս ուսումնասիրություններին զուգահեռ փորձեր ենք կատարել նաև դաշտերի սեփականատերերի տնամերձ այգիներում: Վնասատուի ձվերը տեղադրել
ենք բանկաների մեջ և տեղափոխել տների պատշգամբներ, որտեղ նույնպես
հետևել ենք ձվերի ինկուբացիային: Բանկաների բերանը կապել ենք թանզիֆով
(մարլիայով)`օդի ազատ թափանցման համար և համարակալել ենք: Դիտումների
ընթացքում նոթատետրում պարբերաբար կատարել ենք համապատասխան
նշումներ: Թրթուրների դուրս գալուց հետո նրանց տեղափոխել ենք այլ բանկաների մեջ և դարձյալ հետևել նրանց զարգացման ընթացքին:
Բանկաներում գտնվող թրթուրներին ամբողջ զարգացման ընթացքում կերակրել ենք կաղամբի թարմ տերևներով (թառամած տերևները հեռացվել են):
– 87 –

հետև հարսնյակաՀետևել ենք թրթուրների մաշկափոխության ընթացքին, այնուհետև
վորման
ման սկզբին: Այս պայմաններում հնարավոր է եղել հետևել նաև հարսնյակնեհարսնյակ
րի զարգացմանը և թիթեռների դուրս գալը:
Դաշտային պայմաններում զննել ենք մոտակա պարիսպները, ծառերի բնեբնե
րը և ճյուղերը: Հարսնյակներ հայտնաբերելու դեպքում
ում նշել ենք թրթուրների
հարսնյակավորման սկիզբը:
Կաղամբաթիթեռի երկրորդ, երրորդ սերունդների ձվակույտերը հայտնաբեհայտ
րելու
լու նպատակով նշված դաշտերում հուլիս և օգոստոս ամիսների ընթացքում
դարձյալ
յալ կատարել ենք զննումներ: Վնասատուի ձվերի, թրթուրների և հարսնյակների
րի զարգացման ընթացքին հետևել ենք վերը նշված մեթոդներով:
Կաղամբաթիթեռի ուսումնասիրությունները Լոռու մարզի պայմաններում
ցույց տվեցին, որ այն տարածված է մարզի բոլոր տնտեսություններում և լուրջ
վնաս է հասցնում սպիտակագլուխ կաղամբին: Վնասում են թրթուրները:
րթուրները: ԵրիտաԵրի
սարդ թրթուրները քերում են տերևների վերին շերտը, առաջացնում են անցքեր,
իրենց արտաթորանքով կեղտոտում են կաղամբի տերևները, իսկ հասուն
թրթուրներն ուտում են տերևները եզրերից, թողնելով միայն հաստ ջղերը (նկ. 3):

տերևները
Նկար 3. Կաղամբի կերված տերևներ
ը
Մեր ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ Լոռու մարզում կաղամբակա
թիթեռը
թեռը տարեկան տալիս է երեք սերունդ: Առաջին սերնդի թիթեռների թռիչքը
դիտվել է Ջրաշենում մայիսի 25-ին,
ին, Ֆիոլետովո գյուղում` մայիսի 26-ին,
26
Մարգահովիտում` հունիսի 2-ին, Լերմոնտովո գյուղում` հունիսի 4-ին
ին (աղյուսակ 1):
Երկրորդ
րորդ և երրորդ սերունդների թիթեռների թռիչքը նշված տնտեսություններում
գրանցվել է համապատասխանաբար հուլիսի 20-ին
ին և սեպտեմբերի 5-ին,
5
հուլիսի
25-ին և սեպտեմբերի 10-ին, օգոստոսի 1-ին և սեպտեմբերի 14-ին,
ին, օգոստոսի 1-ին
1
և սեպտեմբերի 20-ին:
ին: Այս տարբերությունները պայմանավորված են նրանց աշաշ
խարհագրական
գրական դիրքով: Նշված տնտեսությունները գտնվում են ծ.մ. 1750-1810
1750
մ
բարձրության
րության վրա: Համեմատաբար բարձր է գտնվում Լերմոնտովո գյուղը:
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Աղյուսակ 1
Կաղամբաթիթեռի թռիչքի սկիզբը Լոռու մարզի որոշ տնտեսություններում
Տնտեսությունների
անվանումը
անվանումը
Ջրաշեն
Ֆիալետովո
Մարգահովիտ
Լերմոնտովո

I
25.Y
26.Y
02.YI
04.YI

Կաղամբաթիթեռի սերունդը
II
20.YII
25.YII
01.YIII
01.YIII

III
05.IX
10.IX
14.IX
20.IX

Կաղամբաթիթեռի տարբեր սերունդների ձվադրման սկիզբը ցույց է տրված
աղյուսակ 2-ում: Ինչպես երևում է աղյուսակից, Լոռու մարզում կաղամբաթիթեռի
առաջին սերնդի ձվադրումը՝ ըստ տնտեսությունների, սկսվել է մայիսի 30-ից
մինչև հունիսի 12-ը, երկրորդ սերնդի ձվադրումը` հուլիսի 24-ից մինչև օգոստոսի
8-ը, իսկ երրորդ սերնդինը` սեպտեմբերի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 24-ը: Հնարավոր է, որ երրորդ սերնդի թիթեռները խառնվում են երկրորդ սերնդի թիթեռների
հետ և թռչում են մինչև սեպտեմբերի կեսերը: Ձվերի զարգացումը լաբորատոր
պայմաններում տևել է 8-10 օր:

Աղյուսակ 2
Լոռոււ մարզի որոշ տնտեսություններում
Կաղամբաթիթեռի ձվադրման սկիզբը Լոռո
Տնտեսությունների
անվանումը
Ջրաշեն
Ֆիոլետովո
Մարգահովիտ
Լերմոնտովո

I
30.Y
01.YI
07.YI
12.YI

Կաղամբաթիթեռի սերունդը
II
24.YII
29.YII
06.YIII
08.YIII

III
11.IX
14.IX
19.IX
24.IX

Աղյուսակ 3-ում ցույց է տրված կաղամբաթիթեռի տարբեր սերունդների
թրթուրների հայտնվելը Լոռու մարզի տնտեսություններում: Ինչպես երևում է աղյուսակից, կաղամբի դաշտերում առաջին թրթուրները գրանցվել են հունիսի 10-ից
հունիսի 22-ը, երկրորդ սերնդի թրթուրները` օգոստոսի 1-ից մինչև օգոստոսի 16ը, իսկ երրորդ սերնդի թրթուրները` սեպտեմբերի 19-ից մինչև սեպտեմբերի 28-ը:

Աղյուսակ 3
Կաղամբաթիթեռի թրթուրների հայտնվելը Լոռու մարզի
որոշ տնտեսություններում
Տնտեսությունների
Տնտեսությունների
անվանումը
Ջրաշեն
Ֆիոլետովո
Մարգահովիտ
Լերմոնտովո

Կաղամբաթիթեռի սերունդը
I
II
10.YI
01.YIII
12.YI
04.YIII
18.YI
13.YIII
22.YI
16.YIII
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III
19.IX
18.IX
25.IX
28.IX

Թրթուրների զարգացումը տևում է 15-30 օր: Նշված տնտեսությունների
մոտակա ծառերը, շինությունները զննելով հարսնյակներ հայտնաբերել ենք
հոկտեմբերի 6-ին (Ջրաշեն), ինչը կարելի է համարել հարսնյակավորման սկիզբը:
Լաբորատոր պայմաններում երրորդ սերնդի թրթուրների հարսնյակավորումը
դիտվել է հոկտեմբերի 4-ին (Ջրաշեն) և 6-ին (Լերմոնտովո):
Այսպիսով, կարող ենք ասել, որ կաղամբաթիթեռը տարածված է Լոռու
մարզի բոլոր տնտեսություններում և լուրջ վնաս է հասցնում սպիտակագլուխ
կաղամբին: Լոռու մարզի պայմաններում կաղամբաթիթեռը տարեկան տալիս է
երեք սերունդ (գուցե և թերի): Առավել մեծ վնաս են հասցնում երկրորդ սերնդի
թրթուրները: Ձմեռային հարսնյակավորումն սկսվում է հոկտեմբերի 6-ից:
Ստացված տվյալները կարող են ծառայել որպես ուղեցույց Լոռու մարզում
կաղամբաթիթեռի դեմ ճիշտ ժամկետներում պայքար կազմակերպելու համար:
Մասնավորապես, ձվերի մեխանիկական (ձեռքով) հավաքը կարելի է կազմակերպել հունիսի սկզբներին, հուլիսի վերջերին և սեպտեմբերի սկզբներին:
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10. https://ru.m.wikipedia.org
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Капустная белянка и особенности ее развития
в Лорийской области

Григорян Асмик
Папоян Эгине

Резюме

слова:
Ключевые сл
ова: капустная белянка, лет бабочек, откладка яиц, развитие
гусениц, окукливание, методы борьбы
Капустная белянка является одним из серьезных вредителей крестоцветных,
но наибольший вред наносит капусте. Встречается на высоте до 2000 м над уровнем
моря. Она распространена во всех районах Армении. В большом количестве капустная белянка встречается и в ряде сел Лорийской области: Джрашене, Фиолетово,
Маргаовите, Лермонтово, где основной возделываемой сельскохвзяйственной
культурой является капуста. В Лорийской области специальные исследования по
изучению этого вредителя не проводились, тогда как и в этом районе белянка
является одним из серьезных вредителей капусты. Изучению этого вопроса
посвящена данная работа.
Целью данной работы было выяснение распространенности и степени вредоносности капустной белянки в ряде хозяйств Лорийской области, изучение биологических и фенологических особенностей вредителя и предложение точных
сроков борьбы. В частности, были изучены сроки вылета бабочек капустной
белянки в зависимости от высоты местности, начала откладки яиц и начала
вылупления гусениц. Работы проводились маршрутными обследованиями и
стационарными наблюдениями с конца апреля.
На основании проведенных работ выяснилось, что капустная белянка распространена во всех хозяйствах Лорийской области и наносит существенный ущерб
капусте. Развивается в трех поколениях, причем третье поколение не полное. Начало повреждения капусты гусеницами вредителя первого поколения в зависимости
от высоты местности зарегистрировано с 10 по 22 июня, второго поколения – с 1 по
16 августа, третьего поколения – с 19 по 28 сентября. Наибольший вред наносят
гусеницы второго поколения. Зимнее окукливание начинается с 6-го октября.
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Cabbage White Butterfly and the Features
Features
of Its Development
Development in Lori Region
Region

Grigoryan Hasmik
Hegghine
Papoyan He

Summary

Key words: cabbage white butterfly, flight of butterflies, oviposition, development
of larvae, pupation, methods of struggle
Cabbage white butterfly is one of the serious pests of cruciferous, but the greatest
harm is caused to cabbage. It can be found at an altitude up to 2000 m above sea level. It
is widespread in all regions of Armenia. A large amount of cabbage white butterfly is
found in a number of villages of Lori Region: Jrashen, Fioletovo, Margaovit,
Lermontovo, where the main cultivated crop is cabbage. In Lori Region special
researches on this pest have not been carried out, while in this area cabbage white
butterfly is one of the major pests of cabbage. Our work is devoted to the study of this
issue.
The aim of this study was to clarify the prevalence and degree of harmfulness of
the cabbage white butterfly in the number of households in Lori Region, the study of
biological and phenological characteristics of the pest and the offer of the exact timing of
control. In particular, the start of flying of cabbage white butterflies was studied,
depending on the height of the terrain, the beginning of oviposition and the beginning
of caterpillar hatching. The works have been carried out with the help of route surveys
and stationary observations since the end of April.
On the basis of the conducted works, it was found out that cabbage white
butterfly is widespread in all farms of Lori Region and causes significant damage to
cabbage. It has been developing in three generations, though the third generation is not
complete. The beginning of damage to cabbage by pest caterpillars of the first generation
depending on the height of the terrain was registered from 10 to 22 June, the second
generation – from 1 to 16 August, the third generation – from 19 to 28 September. The
greatest harm is caused by caterpillars of the second generation. Winter pupation begins
on October 6.
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Բուսաբանության պատմությունը և
զարգացումը Հայաստանում

Եդոյան Ռաֆիկ

բառեր.. բույսեր, ֆլորա, էկոլոգիա, բուսական ռեսուրսներ,
Հանգուցային բառեր
բուսաբուծություն, տեսակային բազմազանություն
Հայաստանը դասվում է աշխարհի այն պետությունների շարքին, որտեղ մեր
թվարկությունից հազարամյակներ առաջ մշակվել են ժամանակակից մշակաբույսեր՝ ցորեն, գարի, խաղող և այլն, որը հաստատվում է Հայաստանի ներկայիս
տարածքում տարբեր ժամանակներում կատարած հնէաբանական ուսումնասիրություններով՝ Երևան (Էրեբունի, Կարմիր բլուր), Վայք (Նորվանք), Գեղարքունիք (Գավառ թաղամաս), Լոռի (քաղաք Վանաձոր) և այսօր ունեն զարգացած բուսականություն: Դրա հետ միասին Հայաստանը ինչպես նախկինում, այնպես էլ
այսօր աշխարհում աչքի է ընկել բազմազան և բազմաձև հարուստ բուսականությամբ, որը ուսումնասիրվել է ոչ միայն երկրի բուսաբանների կողմից այլ նաև այն
գրավել է արտերկրի բուսաբանների ուշադրությունը: Մխիթար Հերացին ժամանակին նկարագրել է Հայաստանի որոշ դեղաբույսեր: Բույսերի բազմազանությունը գրավել է շատ պատմաբանների հետաքրքրությունը: Ըստ Լիպիցկինի տվյալների՝ Հայաստանի ֆլորայի և բուսականության առաջին հետազոտողներից է եղել
ֆրանսիացի բուսաբան Տուրնեֆորը: Նա «Արևելք» կատարած ճանապարհորդության ժամանակ (1700-1702 թթ.) Էրզրում – Ղարս – Թբիլիսի – Երևան – Էջմիածին
– Արարատյան դաշտ – Արաքս – Արարատ – Էրզրում երթուղով, ուշադրություն է
դարձնում բույսերի ուղղահայաց գոտիականությանը: 1727թ. Անատոլիա Կովկաս
ճանապարհորդելիս Հայաստանի ֆլորային ծանոթանում է Ն. Խ. Բուկսբաումը:
Հայաստանի շուրջ 30 բուսատեսակ նկարագրել է Դորպատի համալսարանի
պրոֆեսոր Պարոտը, որը Հայաստան է այցելել 1829թ.: Հայաստանի բուսական
ֆլորայի ուսումնասիրման գործում մեծ ավանդ ունի բժիշկ բուսաբան Ս. Շարիմանյանը, որը 1818թ. գրաբարով գրել է բուսաբանություն կամ Հայաստանի ֆլորան: Այն պահպանվում է Մատենադարանում: Դրա վրա Շարիմանյանը աշխատել է շուրջ 24 տարի: Դրանում հետաքրքիր տվյալներ են բերված բույսերի ձևաբանության, էկոլոգիայի, աշխարհագրության վերաբերյալ: Առաջին անգամ Շարիմանյանը օգտագործել է հայերեն բուսաբանական տերմիններ: 1820-1828թթ. Կովկասում ճանապարհորդել է Նովիցը, որի մանրամասներին 1973թ. անդրադարձել
է Լեմոնդը: Բուսաբանական հետաքրքիր ճանապարհորդություն է կատարել
գերմանացի բուսաբան Կ. Կոխը, որը կրկնել է 1843-1844թթ.: Իր աշխատանքներում Կոխը նկարագրել է Կովկասի, այդ թվում Հայաստանի ֆլորան և բուսականությունը և կազմել Կովկասի բուսաբանական քարտեզը: Ըստ Դ. Ի. Սասնովսկու՝ Կոխի աշխատանքը Կովկասում ամենաառաջին երկրաբուսաբանական
աշխատանքն է:
1843-1844թթ. Հայաստան է այցելել խոշորագույն բնափորձագետ Մ. Վագնե– 93 –

րը, որը բարձրացել է Արարատ և Արագած լեռները: Անդրկովկաս ճանապարհորդել է նաև Ֆ. Ա. Բուզեն: Նա, 1847-1849թթ. ճանապարհորդելով Երևան – Նախիջևան – Թավրիզ երթուղով, ուսումնասիրել է տեղանքի ֆլորան և բուսականությունը: 1855-1856թթ. Հարավային Անդրկովկաս այցելել է Ն.Կ. Զեյդլիցը, որը հավաքել է շուրջ 2000 բուսատեսակ: Հայաստանի ֆլորայի ու բուսականության վերաբերյալ որոշակի հետաքրքրություն է ցուցաբերել Գ. Ի. Ռադիեն:
Հայաստանի ֆլորայի և բուսականության վերաբերյալ ավելի կոնկրետ և
արդյունավետ ուսումնասիրություն են կատարել Կուզնեցովը և Ֆոմինը, Ե. Ա. Բուշը, Ն. Ի. Կուզնեցովը, Ա. Ա. Հրոսհեյմը, Դ. Ի. Սոսնովսկին, Ն. Ա. Տրոիցկին, Ս. Տ.
Տամամշևը, Օ. Մ. Զեդելմեյերը, Պ. Դ. Յարոշենկոն և ուրիշներ:
Հայաստանի հարուստ բուսականությամբ հետաքրքրվել են Ն. Ի. Վավիլովը,
Պ. Մ. Ժուկովսկին և Ռուսաստանի դաշնության շատ գիտնականներ: Ն. Ի. Վավիլովը, այցելելով Հայաստան, ուշադրություն է դարձնում ոչ միայն բուսականության բազմազանությանն ու բազմաձևությանը, այլ նաև դրանց պահպանության և
գյուղատնտեսությունում դրանց ներդրմանը: Նա, լինելով Ջրվեժի տարածաշրջանում, նկատում է հացաբույսերի վայրի նախնիների բազմազանությունը և առաջարկում է դրանց պահպանման համար ստեղծել արգելոց, որը իրականացավ
1981թ., երբ հիմնվեց «Էրեբունի» արգելոցը: Նա վայրի բույսերից առաջարկում է
շատ վեգետատիվ մասսա ունեցող բույսերը ներառել գյուղատնտեսության մեջ և
մշակել հյութալի կեր ստանալու նպատակով:
Արտերկրի բուսաբանների աշխատանքները շարունակել, լրացրել և
հարստացրել են հայ բուսաբանները:
Առաջին հայ բուսաբան՝ Ա. Ա. Քալանթարը 1888թ. նկարագրել է Արարատ
լեռան հարակից ամառային մարգագետինները և տվել դրանց արդյունավետ օգտագործման ուղիները:
Բուսաբանության վերաբերյալ հիմնարար ուսումնասիրություններ կատարվել են ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտում և հանրապետության համապատասխան բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բուսաբանության
ամբիոններում:
ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտը հիմնվել է 1938թ.: Բուսաբանական
գիտության ձևավորման առաջին օջախը եղել է բնագիտության պատմության
թանգարանի հերբարիումը, որն ստեղծել է Ա. Բ. Շելկովնիկովը: Նա եղել է զինվորական և զբաղվել է ֆլորիստիկական յուրահատուկ ուսումնասիրություններով:
1922թ. նա ստեղծում է բնագիտապատմական թանգարան, որի համար հիմք է ծառայել Հյուսիսային Հայաստանից (Լոռի) հավաքած բույսերի հավաքածուի հերբարիումը և կենդանաբանական հավաքածուն: Բուսաբանության ինստիտուտում
ստեղծվում են Վանաձորի և Սևանի հենակետերը: Ինստիտուտում ձևավորվում
են բարձրակարգ բույսերի կարգաբանության և աշխարհագրության, երկրաբուսաբանության և էկոլոգիայի, ֆիզիոլոգիայի, Հայաստանի ֆլորայի ուսումնասիր– 94 –

ման բաժինները, ստեղծվում է անտառագիտության խումբը, որի կազմում ընդգրկվում է Մարտունու անտառամելիորատիվ ջոկատը, ստեղծվում են սնկաբանության, դենդրոլոգիայի և ծաղկաբուծության, ջերմոցային տնտեսության ճյուղերը: Լուրջ աշխատանքներ են տարվում կենսաբազմազանության պահպանման
ուղղությամբ: Բուսաբանության ինստիտուտի ուսումնասիրություններից նախապատվություն է տրվում ֆլորայի, բուսականության, բուսական ռեսուրսների,
բնական լանդշաֆտների արդյունավետության բարձրացման խնդիրներին, մշակվում են բարձրակարգ բույսերի օնտոգենեզի ֆիզիոլոգիական հիմունքները, խորացվում են ինտրոդուկցիայի և ակլիմատիզացիայի ու բնակավայրերի կանաչապատման վերաբերյալ ուսումնասիրությունները:
Կենսաբազմազանության ուսումնասիրության համար մեծ ուշադրության է
արժանի ինստիտուտի հերբարիումային բազայի ստեղծումը, որը 2007թ. տվյալներով կազմել է 500.000 անուն բույս:
Աշխարհում նմանը չունեցող Հայաստանի ֆլորայի վերաբերյալ ուսումնասիրությունների արդյունքները արտացոլված են, «Հայաստանի ֆլորայի» հատորներում, որտեղ ընդգրկված են շուրջ 3200 անոթավոր բույսեր; Այն բուսաբանության ինստիտուտի գիտաշխատողների քրտնաջան աշխատանքի արդյունքն է:
Այդ առումով գնահատելի է կոլեկտիվի կողմից բույսերի «Կարմիր գրքի» ստեղծումը և հրատարակումը: Որոշակի աշխատանք է կատարվել Սևանի լճից ազատված տարածքների անտառապատման և կայուն բազա ստեղծելու ուղղությամբ:
Երևանի բուսաբանական այգու ծառերի հավաքածուում հաշվում են շուրջ
1100, Վանաձորում՝ 600, Սևանում՝ 450 տեսակ, Այգու ջերմատներում ժամանակին եղել է 1260 արևադարձային և մերձարևադարձային բուսատեսակներ:
Բուսաբանության ինստիտուտում կատարված ուսումնասիրությունների
արդյունքում ինստիտուտի պուրակներում 943 բույսերի վրա հայտնաբերվել է
1000 սնկի տեսակ: Պարզվել է, որ շատ բույսերի սերմերի չծլելը և բույսերի չորանալը պայմանավորված է արմատի շուրջ աճող սնկերով: Ժամանակին կանաչաշինության համար առաջարկել են 420 ծառ և թուփ, 200-ից ավել ծաղիկ:
Բուսաբանության ինստիտուտում կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ժ. Հ. Վարդանյանի նախագահությամբ
գործում է 035 ծածկագրով «Բուսաբանություն» մասնագիտական խորհուրդը, որը
գիտական աստիճաններ է շնորհում և մեծ աշխատանք է կատարում հանրապետությունում բուսաբաններ պատրաստելու ուղղությամբ: Սակայն վերջին տարիներին պակասել է գիտության նկատմամբ երիտասարդների ձգտումը, որի համար էլ հանրապետությունում զգացվում է մասնագիտական բարձր մակարդակ
ունեցող երիտասարդ բուսաբանների մեծ կարիք:
Հայաստանում բուսաբանության զարգացմանը նպաստել են նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները՝ ԵՊՀ, ՀՊՄՀ, ՀԱԱՊՀ, ՎՊՀ և շատ կա– 95 –

ռույցներ: Այդ բուհերում ստեղծվել են բուսաբանության ամբիոններ, որտեղ և
տարվել են գիտահետազոտական խորը ուսումնասիրություններ բուսաբանության տարբեր բաժինների վերաբերյալ: Ներկայումս բուհերում բուսաբանության
ամբիոնը պահպանվել է միայն Երևանի պետական համալսարանում, որտեղ մեծ
զարգացում է ապրել հատկապես սնկաբանությունը: Մյուս բուհերում բուսաբանության ամբիոնը ներառվել է կենսաբանության ամբիոններում:
Այսպիսով՝ Հայաստանում բուսաբուծությունը և բուսաբանությունը ունի
շատ հին պատմություն, որը պայմանավորված է հայ բուսաբանների հազարամյա
գիտական գործունեությամբ: Հայաստանում կատարած բուսաբանության բազմաբնույթ հետազոտությունները ներդրվել են աշխարհի շատ երկրներում և նպաստել բուսաբանական գիտության զարգացմանը:
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История и развитие ботаники в Армении

Едоян Рафик

Резюме

Ключевые слова: растение, флора, экология, травяные ресурсы, растениеводство, видовое разнообразие
Ботаника и растениеводство в Армении развивались до нашей эры. В работе
отмечено, что Армения в прошлом и в настоящее время имеет многообразную растительность, изучением которой занимаются ботаники нашей страны и зарубежные
ученые. В работе дана история развития ботаники. Первым исследователем флоры
и растительности Армении был французский ботаник Ж. Турнефор. В дальнейшем,
развитие ботанической науки связано с НАН РА, а также, с созданием в вузах кафедры ботаники. В работе приведены данные о результатах теоретических и практических исследований всемирно известных ученых, таких как: А. Л. Тахтаджян,
М. Л. Чайлахян, В. Г. Казарян. Вкратце изложены результаты исследований известных за рубежом ученых-армян, таких как: Л. Л. Осипян, Э. Ц. Габриелян, С. Г. Нанагулян, Л. Ж. Арутюняна, Г. М. Файвуша, А. Н. Зирояна и других.
В Армении развиваются все направления ботаники: растительная ресурсология, систематика, география, экология, физиология, биологическая продуктивность, безопасность сырья диких полезных сьедобных и овощных растений и т. д.
В Армении ботаника имеет вековую историю развития и дала всемирно известных ученых.

The History and Development of Botany in Armenia

Edoyan Rafik

Summary

Key words: herb, flora, ecology, herbal resources, plant growing, species diversity

Botany and plant growing in Armenia developed before our era. It is mentioned in
the article, that from past to present, Armenia has multiform and various rich vegetation,
which has been studied by many well-known botanists in the country and abroad. Here is
given the history of the development of botany. One of the first researchers of the flora
and fauna of Armenia was French botanist Turnefor. Then the development of botany is
connected with RA NAS botany and chairs of botany in higher education institutions.
There is shown the theoretical and practical concepts of scientific research of world famous
botanists, such as A. Takhtajyan, M. L. Chaylakyan, V. H Ghazaryan's. There are briefly
presented the results of the studies of today's famous Armenian botanists, who live abroad,
such as L.L. Osipyas, E. Th. Gabrielyan, S. C. Nangulyan, L. V. Harutyunyan, G. M.
Faywhush, A. N. Ziroyan and many others results of studies. It turns out that all sections of
botanism, vegetarian resources, discipline, diversity, geography, ecology, physiology; plant
sustainable development, biological effectiveness; wildlife nutrition and vegetable raw
material safety have been developed in Armenia.
Botany in Armenia has a history of centuries and has given the world many
prominent botanists.
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Միջկիսագնդային գործառական անզուգաչափության
պրոֆիլի դերը ուսանողների տագնապայնության
զարգացման մեխանիզմներում

Կիրակոսյան Մերի
Միրզախանյան Տաթևիկ

Հանգուցային բառեր. գերիշխող (դոմինանտ) կիսագունդ, աջկիսագնդայնություն, ձախկիսագնդայնություն, անձնային տագնապայնություն, իրավիճակային
տագնապայնություն, ուսանողական շրջան
Ուսանողական շրջանը անձի հասուն շրջանի սկզբնական օղակն է: Անցումը դպրոցից բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, անձի՝ որպես սոցիալական էակի կայացումը, ուղեկցվում են տագնապայնությամբ, վախով, երբեմն
սեփական ուժերի վրա անվստահությամբ:
Ուսումնական գործընթացը իր մեջ ամփոփում է որոշակի անորոշություն:
Ուսանողները այս ակտիվ ճանաչողական գործունեության ընթացքում բախվում
են բազում խնդիրների և արգելքների, ինչը հանգեցնում է տագնապայնության
առաջացմանը: Տագնապի զգացումը ուղեկից է ողջ ուսումնական գործընթացին և
վերջինիս սահուն ընթացքի ապահովման համար անհրաժեշտ է, որ դասախոսը
քաջատեղյակ լինի ուսանողի անհատական անձնային հոգեֆիզիոլոգիական
հատկանիշներին և յուրաքանչյուրի հանդեպ ցուցաբերի անհատական մոտեցում:
Այս ամենը վկայում է ուսանողների տագնապայնության ուսումնասիրման անհրաժեշտության և կարևորության մասին:
Տագնապայնության մեխանիզմները ուսումնասիրել են մի շարք ճանաչված
գիտնականներ՝ Հ. Սակոնը (1982), Վ. Ա. Մոսկվինը (1990), Ֆ. Ալբերտը և Տ. Տոկոն
(1980) և այլք [7]: Սակայն տագնապայնության առաջացման պատճառները մինչ
օրս էլ լիովին պարզաբանված չեն: Գերակշռում է այն կարծիքը, որ տագնապայնությունն ունի մասնակի բնածին և մասնակի ձեռքբերովի բնույթ: Այն ունենալով
գենետիկական նախատրամադրվածություն, կարող է դրսևորվել ծնողների,
ուսուցիչների սխալ գործողությունների և այլ սոցիալական գործոնների ազդեցությամբ [5, 204-205]:
Տագնապայնության՝ որպես անհատի հատկության, մակարդակի գնահատումը շատ կարևոր է: Այս հատկությամբ է պայմանավորված սուբյեկտի վարքագիծը: Տագնապայնության սահմանային մակարդակը ակտիվ, գործող մարդու
շատ կարևոր և անբաժան առանձնահատկությունն է: Յուրաքանչյուր մարդ ունի
իր օպտիմալ տագնապայնության մակարդակը, այպես կոչված, օգտակար տագնապայնությունը [9]:
Անձնային տագնապայնություն ասելով հասկանում ենք կայուն անհատական հատկանիշ, որն արտացոլում է սուբյեկտի հակվածությունը տագնապայնու– 98 –

թյանը: Իրավիճակային տագնապայնությունը չի կրում կայուն բնույթ, դրսևորվում է ըստ իրավիճակի և բնորոշվում է սուբյեկտիվ զգացմունքային ապրումներով` լարվածությամբ, անհանգստությամբ, նևրոտիկությամբ և այլն: Տագնապայնության այս ձևը առաջանում է որպես հուզական ռեակցիա սթրեսային իրավիճակին: Շատ բարձր տագնապայնությունը կարող է կապված լինել նևրոտիկ խանգարումների առկայության, հուզական պոռթկումների և հոգեկան հիվանդությունների հետ: Բարձր տագնապայնության մակարդակ ունեցող մարդիկ հակված են
իրենց ինքնագնահատականին և կենսագործունեությանը սպառնացող վտանգ
տեսնել բազմապիսի և բազմաքանակ իրավիճակներում և արձագանքել դրանց
տագնապայնությամբ: Ցածր տագնապայնությունը, հակառակը, բնութագրվում է
դեպրեսիայով, պասիվությամբ, դրդապատճառների ցածր մակարդակով [10]:
Մեծ կիսագնդերի գործունեության կարևոր սկզբունքներից մեկը անզուգաչափությունն է (ասիմետրիան), որը պայմանավորված է երկրորդային ազդանշանային համակարգի անզուգաչափ տեղադրվածությամբ և աջ ձեռքի գերակշռությամբ` որպես մարդու հարմարվողական վարքագծի հզոր միջոց: Ձախ կիսագունդն ակտիվորեն մասնակցում է երկրորդ ազդանշանային համակարգի, մտածողության և ստեղծագործական գործունեության` վերացական մտածողության
ձևերի իրականացմանը, ուստի ձախ կիսագնդի գերակշռությամբ մարդիկ պատկանում են մտածողական, իսկ աջ կիսագնդային գերակշռմամբ` գեղարվեստական տիպերին: Բացահայտված է, որ աջ կիսագունդն ավելի արագ է մշակում տեղեկատվությունը, քան ձախը: Ձախ կիսագնդային մարդիկ օժտված են խոսքային
ակտիվությամբ, միապաղաղ խոսքով, մեղեդիների վատ մտապահմամբ, կերպարային հատկանիշների մտապահման թուլացմամբ և տրամաբանական լավ հիշողությամբ: Նրանք ընդունակ են հեշտությամբ լուծել մաթեմատիկական խնդիրներ: Հարուստ է նրանց խոսքային բառապաշարը, որն ակտիվորեն օգտագործում
են, օժտված են շարժողական մեծ ակտիվությամբ, նախագուշակմամբ և կանխատեսությամբ [2, 429; 430-431]: Աջ կիսագնդի գերակշռմամբ մարդիկ նախատրամադրված են հայեցողականության և հուշերին, նրանց ապրումներն ավելի նուրբ
և խորն են, նրանք ավելի դանդաղկոտ են և սակավախոս: Աջ կիսագնդային մարդիկ հեշտությամբ են մտապահում մեղեդիները, օժտված են երաժշտական խոսակցությամբ, շատ նուրբ են ըմբռնում ձայնի ելևէջները, ուժեղ է տեսողական,
լսողական ընկալումը, բայց թույլ է խոսքի ընկալումը, վատ են կողմորոշվում ժամանակի մեջ, տրամաբանական խնդիրներ վատ են լուծում: Նրանց տրամադրությունը բարձր չէ, հաճախ բողոքում են վատ ինքնազգացողությունից [8]: Զարգացած ուսումնական գործողությունների դեպքում աջ կիսագունդն իրականացնում
է արտածական (դեդուկտիվ) մտածողություն, իսկ ձախ կիսագունդը` մակածական (ինդուկտիվ) մտածողություն [1, 60]:
Ելնելով խնդրի կարևորությունից՝ փորձել ենք բացահայտել ուսանողների
տագնապայնության զարգացման մեխանիզմներում միջկիսագնդային գործառա– 99 –

կան անզուգաչափության պրոֆիլի դերը: Ուսումնասիրությանը մասնակցել են
Վանաձորի պետական համալսարանի տարբեր ֆակուլտետների բակալավրի
կրթական ծրագրով սովորող առաջինից չորրորդ կուրսի 100 ուսանող (32 արական և 68 իգական սեռի ներկայացուցիչներ): Ուսումնասիրություն կատարելիս
օգտվել ենք Յու. Լ. Խանինի և Չ. Դ. Սպիլբերգերի սանդղակից՝ անձնային և իրավիճակային տագնապայնության որոշման, Մ. Լյուշերի գունային թեստից՝ տագնապայնության գնահատման համար, Լ. Վ. Յասսմանի դոմինանտ կիսագնդի
որոշման համալիր մեթոդից, Վ. Յ. Վիլդավսկու և Մ. Գ. Կնյազևայի «Կերպարվեստ» թեստից, Տ. Պ. Դոբրոխոտովայի և Ն. Ն. Բրագինայի «Շշուկ», «Հեռադիտակով ուսումնասիրելու» թեստերից:
Ուսումնասիրելով ուսանողների տագնապայնության զարգացման մեխանիզմներում միջկիսագնդային գործառական անզուգաչափության պրոֆիլի դերը՝
պարզեցինք, որ տագնապայնության զարգացման մեխանիզմներում ակնհայտ է
միջկիսագնդային գործառական անզուգաչափության պրոֆիլի դերը: Տագնապայնությունը բնութագրում է անձի հուզական վիճակը և դրա գեր կամ թեր զարգացումը կարող է հանգեցնել հոգեկան և ֆիզիոլոգիական մի շարք գործընթացների
խաթարման:
Ուսումնասիրության արդյունքում պարզ դարձավ, որ ուսանողների մեծամասնության մոտ (հետազոտվողների 54 %-ի մոտ) տագնապայնության միջին
մակարդակ է գրանցվել, ինչը փաստում է նրա զարգացման բնականոն ընթացքի
մասին: Ուսումնասիրելով հիմնախնդիրը՝ նկատեցինք հետևյալ օրինաչափությունը. առաջին կուրսում բարձր տագնապայնության ցուցանիշը ամենաբարձրն
է՝ գրանցվել է հետազոտվողների 43,3 % մոտ, երկրորդ կուրսում այդ ցուցանիշը
աստիճանաբար նվազում է՝ 14,3 %, երրորդում գրեթե բացակայում է՝ 7,7 %, իսկ
չորրորդ կուրսում նորից բարձրանում է՝ 27,3 %: Առաջին կուրսեցիների մոտ
բարձր տագնապայնության մակարդակը բացատրվում է նոր միջավայրում հաղորդակցման և հարմարման դժվարություններով, որոնք կապված են սոցիալական ընկալման և հաղորդակցման հոգեբանական խոչընդոտների հետ: Այդ պատճառների բացահայտումն օգնում է ուսանողներին ճանաչելու դրանք և համագործակցելու միմյանց հետ այնպես, որ առավել հեշտ հարմարվեն շրջապատող միջավայրին, ինչը կնպաստի ուսումնական գործընթացի բարելավմանը: Երկրորդ և
երրորդ կուրսերում ուսանողների մոտ տագնապայնության մակարդակը աստիճանաբար նվազում է, քանզի հարմարման մեխանիզմներն արդեն գործարկվել են:
Չորրորդ կուրսում տագնապայնության մակարդակը նորից բարձրանում է, ինչը
կապված է ավարտական կուրսում առավել մեծ պատասխանատվության առկայությամբ, ինչն իր հերթին պատճառ է հանդիսանում նախաավարտական սթրեսի
ձևավորմանը:
Ամենացածր տագնապայնության մակարդակ գրանցվել է «Ֆիզիկական
դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ» բաժնի ուսանողների մոտ,
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ը: Այս փաստը բաբա
կազմելով ցածր տագնապայնությամբ ուսանողների 42 %-ը:
ցատրվում է նրանց մոտ շարժողական բարձր ակտիվությամբ, ինչը հակասթրեհա
սային թերապիայի,
յի, հետևաբար նաև բացասական հույզերից խուսափելու լալա
վագույն միջոցներից մեկն է [4, 282-283]:
Սեռով պայմանավորված տագնապայնության զարգացման մեխանիզմներն
ուսումնասիրելիս
նասիրելիս պարզ դարձավ, որ նրա առավել բարձր մակարդակը դրսևորդրսևոր
վում է իգական սեռի ներկայացուցիչների 27,9 %-ի
ի մոտ, ի տարբերություն՝ արաարա
կան սեռի միայն 9,375 % ներկայացուցիչների մոտ (Նկար 1):

Նկար 1. Տագնապայնության զարգացման սեռային առանձնահատկությունները
Բացահայտել ենք, որ իգական սեռի և բարձր տագնապայնության միջև
առկա է ուժեղ արտահայտված ուղիղ կապ՝ R=0,91 երբ P<0,05: Այս փաստը բացատրվում է իգական սեռի մոտ հուզական ֆոնի ուժեղ արտահայտվածությամբ և
նրբազգացությամբ [2, 443] (Աղյուսակ 1):

Աղյուսակ 1. Բարձր տագնապայնության և սեռային սռանձնահատկությունների
միջև կորելյացիոն կապը
R = 0,91
P < 0,05
R = 0,12
P < 0,05

Իգական սեռ
Արական սեռ

Միջկիսագնդային անզուգաչափության պրոֆիլով հետազոտված խմբում
գերակշռում էին ձախ կիսագնդի լրիվ գերիշխմամբ (39 %) և ձախ կիսագնդի ոչ
լրիվ գերիշխմամբ (35 %) ուսանողները, մինչդեռ աջ կիսագնդի ոչ լրիվ գերիշխմամբ ուսանողները կազմում էին 17 %, աջ կիսագնդի լրիվ գերիշխմամբ հետազոտվողները՝ 4 %, ամբիդեքստերները՝ 5 % (Աղյուսակ 2):
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Աջ
կիսագնդի լրիվ
դոմինան
դոմինանտում
տում
(%
(%--ով)

Ամբի
Ամբի--դեքստերներ
(%
(%--ով)

Ձախ կիսագնդի ոչ
լրիվ դոմինանտում
(%
(%--ով)

Աջ
կիսագնդի ոչ լրիվ
դոմինանտում
(%
(%--ով)

100

Ձախ կիսագնդի
լրիվ դոմինանտում
(%
(%--ով)

Ուսումնա
Ուսումնա-սիրությանը
մասնակցած
ուսանողների ընդ.
քանակը

Աղյուսակ 2. Ուսանողների միջկիսագնդային գործառական անզուգաչափության
ուսումնասիության արդյունքները

39

4

5

35

17

Բացահայտել ենք ուժեղ արտահայտված կապ բարձր տագնապայնության և
աջ կիսագնդի լրիվ գերիշխման և ուղիղ կապ աջ կիսագնդի ոչ լրիվ գերիշխման
միջև համապատասխանաբար՝ R=0,857, երբ P<0,05 և R=0,645, երբ P<0,05: Դա
կարելի է բացատրել նրանով, որ աջ կիսագնդային մարդկանց մտածողությունը
պատկերավոր է, ինտուիտիվ, հուզական և եռաչափ: Նման մարդիկ հուզական են
և էքսպրեսիվ, անմիջական են զգացմունքների արտահայտման մեջ և ընդունակ
են նուրբ զգալ: Նրանց ամբողջական ընկալումը հաճախ ներկում է աշխարհը
վատատեսական գույներով, քանի որ աջ կիսագունդը առաջացնում է բացասական հույզեր [3, 461-462]:
Ի հակարդաձում աջ կիսագնդայնության և բարձր տագնապայնության միջև
եղած կապի, ձախկիսագնդայնության և բարձր տագնապայնության միջև առկա է
հակադարձ կապ` R=-0,463, երբ P<0,05: Սա բացատրվում է նրանով, որ ձախ
կիսագունդը ասոցացվում է դրական հույզերի հետ: Նրանք լավատես են և
հավասարկշռված [6, 323] (Աղյուսակ 3):

տագնապայնության
Աղյուսակ 3. Բարձր տագնապայնութ
յան և միջկիսագնդային գործառական
անզուգաչափության պրոֆիլի միջև կորելյացիոն կապը

Աջ կիսագնդի լրիվ դոմինանտում
դոմինանտում
Ձախ կիսագնդի լրիվ դոմինանտում
Աջ կիսագնդի ոչ լրիվ դոմինանտում
Ձախ կիսագնդի ոչ լրիվ դոմինանտում
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Բարձր տագնապայնություն
M = 46,528
R = 0,857
P < 0,05
R = -0,463
P < 0,05
R = 0,645
P < 0,05
R = 0,239
P < 0,05

Ուսումնասիրության արդյունքների վերլուծությունը թույլ է տալիս կատարել հետևյալ եզրահանգումները:
1. Առաջինից չորրորդ կուրս տագնապայնությունը ուսանողների շրջանում
փոփոխվում է հետևյալ օրինաչափությամբ. առաջինից մինչև երրորդ կուրսը
նվազում է, իսկ չորրորդ կուրսում նորից բարձրանում է:
2. Բարձր տագնապայնությամբ ուսանողների քանակը ավելի շատ է հումանիտար, քան բնագիտամաթեմատիկական հոսքի ուսանողների մոտ՝ համապասխանաբար՝ 26 % և 18 %:
3. Բարձր տագնապայնություն բացահայտվել է իգական սեռի 27,9 %, ներկայացուցիչների մոտ, մինչդեռ արական սեռի՝ միայն 9,375 %-ի մոտ:
4. Բարձր տագնապայնությունը հիմանականում գրանցվել է աջ կիսագնդի
լրիվ և ոչ լրիվ գերիշխմամբ ուսանողների մոտ:
5. Տագնապայնության առավել ցածր մակարդակ գրանցվել է «Ֆիզիկական
դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ» բաժնի ուսանողների մոտ:
Բացահայտված օրինաչափությունների հաշվարկումը, անշուշտ, կնպաստի
ուսանողների, հատկապես առաջին կուրսեցիների, ուսումնադաստիարակչական
գործընթացի կազմակերպման արդյունավետությանը:
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Роль профиля функциональной межполушарной асимметрии в
механизмах развития тревожности у студентов

Киракосян Мери
Мирзаханян Татевик

Резюме

Ключевые слова: доминантное полушарие, правополушарность, левополушарность, личностная тревожность, ситуативная тревожность, студенческий период
Сознавая важность проблемы высокой тревожности у студентов, мы попытались выяснить роль функциональной межполушарной асимметрии в механизмах
развития тревожности. Исследование проводилось среди 100 студентов бакалавриата (1-4 курсов) различных факультетов Ванадзорского государственного университета. У первокурсников по сравнению со студентами других курсов уровень тревожности наивысший – 43,3 % из-за ряда трудностей в общении и адаптации к
новой среде. В результате исследования выяснилось, что уровень тревожности у
77,3 % правополушарных исследуемых был высоким, а между тревожностью и
функциональной межполушарной асимметрией головного мозга найдена выраженная прямая корреляционная связь – R=0,857, при P<0,05. Возможно, это связано с
тем, что мышление правополушарных людей является образным, интуитивным.
Такие люди эмоциональны и экспрессивны. Их восприятие часто окрашено в пессимистические цвета, потому что функции правого полушария в основном связаны
с отрицательными эмоциями. Высокий уровень тревожности получен у 27,9 %,
представительниц женского пола, что связано с их высоким эмоциональным фоном, в то время как тот же показатель зарегистрирован только у 9,375 % представителей сильной половины. Самый низкий уровень тревожности (у 42 % исследуемых) был получен у студентов, обучающихся на отделении «Физическая культура и
спортивные тренировки», что связано с высокой двигательной активностью, поскольку она является одним из лучших способов антистрессовой терапии.
Таким образом, при организации учебного процесса нужно учитывать индивидуально-типологические особенности студентов, в частности, латерализацию
функций головного мозга, поскольку это один из основных механизмов эффективной организации учебного процесса.
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The Role of the Profile of Functional Interhemispheric A
Asymmetry
symmetry in
the Mechanisms of Development of Anxiety
Anxiety among Students
Students

Summary

Kirakosyan Meri
Mirzakhanyan Tatevik

Key words: dominant hemisphere, right-brain, left-brain, personal anxiety,
situational anxiety, student years
Realizing the importance of the problem of high anxiety among students, we tried
to clarify the role of functional interhemispheric asymmetry in the mechanisms of the
development of anxiety. The research was carried out among the first to four-year 100
students from different faculties of Vanadzor State University. Due to a number of
difficulties in communication and adaptation in the new environment, first-year
students have the highest level of anxiety – 43.3 %. The results from the study indicate
that the level of anxiety of 77.3 % of right-brain students is high. A strong direct
correlation was found between anxiety and functional interhemispheric asymmetry of
the brain – R = 0.857, when P <0.05. Perhaps this is because the mentality of the rightbrain people is imaginative and intuitive. Such people are quite emotional. They see the
world through pessimistic lenses, because the functions of the right hemisphere are
mainly associated with negative emotions. The level of anxiety is higher among female
representatives – 27.9 % because of their high emotional atmosphere. The lowest level of
anxiety is among the students of the Department of Physical Education and Sport. 42%
of these students experience low level of anxiety due to high physical activity as the best
way of anti-stress therapy. Thus, when organizing the educational process, it is necessary
to take into account the individual typological characteristics of students, in particular,
the lateralization of brain functions, since this is one of the main factors in the proper
organization of the educational process.
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Դպրոցականների մոտ նևրոզների զարգացման
մեխանիզմներում անհատական տիպաբանական
գործոնների դերը

Կիրակոսյան Մերի
Սարգսյան Աստղիկ

բառեր
ռեր. նևրոտիկ խանգարումներ, նյարդային ձախողումներ,
Հանգուցային բա
ռեր
ԲՆԳ տիպեր, սեռային գործոն, տագնապայնություն, կենտրոնական նյարդային
համակարգ(ԿՆՀ)
Արդի ժամանակաշրջանը բնութագրվում է սահմանային հոգեկան խանգարումների աճով։ Բնակչության շրջանում նևրոզներով անձանց քանակը հասնում
է 20%-ի։ Վերջին 70 տարիների ընթացքում հոգեսոմատիկ նևրոզների հաճախականությունն աճել է 25 անգամ, աճում է նաև չճանաչված նևրոտիկ խանգարումներով անձանց քանակը: Ըստ ՀՀ կառավարության «Հոգեկան առողջության պահպանման և բարելավման 2014-2019 թվականների ռազմավարության» տվյալների
Հայաստանում եղել են 630000 սահմանային հիվանդներ [9, 13]: Կարելի է ենթադրել, որ այդ հիվանդների զգալի մասը երեխաներ են, քանի որ նևրոզներով տառապող երեխաների քանակը ամբողջ աշխարհում ևս աճում է՝ կազմելով տարբեր
տվյալներով 16%-ից մինչև 68 %:
Նևրոզն ամբողջ օրգանիզմի հիվանդություն է: Շատ հաճախ նևրոզը
քողարկվում է բազմատեսակ հիվանդությունների ներքո, ինչպիսին է սրտի իշեմիկ հիվանդությունը: Նևրոզներից պետք է առանձնացնել նևրոզանման վիճակները, որոնք, չնայած ունեն նևրոզների նման կլինիկական պատկեր, սակայն, նյարդային համակարգի օրգանական ախտահարումներ են և ոչ թե հոգեհուզական
գերլարվածություն: Հոգեախտերը նույնպես նևրոզներ են, սակայն նևրոզի ժամանակ հիվանդը քննադատորեն է իրեն գնահատում, գիտի, որ ինքը հիվանդ է, նույնիսկ կարող է գերագնահատել իր հիվանդությունը, իսկ հոգեախտի ժամանակ
հիվանդն ամեն ինչ բացառում է [3, 217]:
Նևրոզը բարձրագույն նյարդային գործունեության(ԲՆԳ) քրոնիկական խանգարումն է, որը զարգանում է հոգեհուզային գերլարվածության ազդեցությամբ և
դրսևորվում է վարքի, քնի, հուզական ոլորտի և մարմնա-վեգետատիվ գործունեության խանգարումներով:
Հաճախ նևրոզները դարձելի գործառական խանգարումներ են, որոնք մեծ
հավանականությամբ բուժվում են։ Այս տեսանկյունից շատ կարևոր է դրանց
հայտնաբերումը մինչև հիվանդության արտահայտված դրսևորումը [8, 378]։
Հասկանալով ավագ դպրոցականների առողջության խնդրի կարևորությունը՝ փորձել ենք պարզել Վանաձորի և քաղաքին կից գտնվող Շահումյան գյուղի
տասներորդ դասարանի աշակերտների մոտ նևրոզների արտահայտման աստիճանը և նրանց առաջացման պայմանավորվածությունը անհատական տիպաբանական առանձնահատկություններից՝ նրանց զարգացումը կանխարգելելու նպատակով:
Ուսումնասիրություններն իրականացվել են Ե.Ալեքսանդրովիչի նևրոտիկ
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խանգարումների ախտանշանային հարցարանի, Հ..Յու. Այզենկի անձնային թեստի, անհատական և իրավիճակային տագնապայնության մակարդակի գնահատման Չ.Դ.Սպիլբերգերի-Յու.Լ.Խանինի մեթոդի, Մ. Լյուշերի գունային թեստի օգնությամբ: Ստացված տվյալները ենթարկվել են վիճակագրական վերլուծության:
ՎՊՀ հենակետային վարժարանի և Շահումյան գյուղի միջնակարգ դպրոցի
10-րդ դասարանի աշակերտների մոտ նևրոտիկ խանգարումների արտահայտվածության մակարդակի ուսումնասիրումը պարզեց, որ ուսումնասիրություններին մասնակցած աշակերտների 47 %-ի մոտ առկա է նևրոտիկ խանգարումների
արտահայտվածության բարձր մակարդակ, 38 %-ի մոտ միջին մակարդակ (նկ.1),
որը բավականին զգալի ցուցանիշ է, թեև համընկնում է գրականության տվյալների հետ։ Դպրոցականների մոտ դրանք մեծապես կարող են պայմանավորված լինել ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների ոչ ճիշտ կազմակերպմամբ՝
առանց աշակերտների անհատական տիպաբանական առանձնահատկությունները հաշվի առնելու, ուսուցիչ – ուսուցչի օգնական – հոգեբան – սոցիալական
մանկավարժ – ծնողներ շղթայում աշխատանքի հետ կապված թերացումներով:

10--րդ
Նկար 1. Նևրոտիկ խանգարումների արտահայտվածությունը 10
դասարանի աշակերտների մոտ։

արտահայտվածությունը
Նկար 2. Նևրոտիկ խանգարումների ար
տահայտվածությունը ՎՊՀ հենակետային
10--րդ դասարանի աշակերտների մոտ
վարժարանի 10
Ընդ որում, ՎՊՀ հենակետային վարժարանի աշակերտների 41 %-ի մոտ առկա է նևրոտիկ խանգարումների արտահայտման բարձր մակարդակ, 44 %-ի մոտ՝
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միջին մակարդակ (նկ. 2), իսկ Շահումյան գյուղի աշակերտների շրջանում կատարած ուսումնասիրությունները պարզել են, որ աշակերտների 67 %-ի մոտ
նևրոտիկ խանգարումների արտահայտման մակարդակը բարձր է, 17 %-ի մոտ՝
միջին (նկ. 3):

Նկար 3. Նևրոտիկ խանգարումների արտահայտվածությունը Շահումյան գյուղի
10--րդ դասարանի աշակերտների մոտ
միջնակարգ դպրոցի 10
Գյուղում նևրոտիկ խանգարումների առավել բարձր արտահայտվածությունը կարող է պայմանավորված լինել ժամանցային վայրերի պակասով, ապագայի
նկատմամբ անորոշությամբ, աշխատատեղերի պակասով, կոմպլեկտ դասարանների առկայությամբ և այլն:
Թեև քաղաքում սովորող աշակերտների բարձր աստիճանի արտահայտված
նևրոտիկ խանգարումների ցուցանիշը ավելի փոքր է, այնուամենայնիվ զգալի է:
ժամանակակից սարքավորումներն առավել հաճախ կիրառվում են քաղաքում՝
ինչը շատ դպրոցականների մոտ առաջացնում է կախվածություն համակարգչային խաղերից, սոցիալական ցանցերից: Այս ամենն առաջացնում է հուզական
ուժեղ լարում, որի արդյունքում ուժեղ դրդվում է կենտրոնական նյարդային համակարգը, ինչն էլ հանգեցնում է նևրոտիկ խանգարումների առաջացման:

10--րդ դասարանի աշակերտների մոտ նևրոտ
նևրոտիկ
Նկար 4. 10
իկ խանգարումների բարձր
ԲՆԳ--ի տիպերից։
արտահայտվածության կախվածությունը ԲՆԳ
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ԲՆԳ-ի տիպերն ուսումնասիրելիս պարզ դարձավ, որ ավելի շատ նևրոտիկ
խանգարումների նկատմամբ հակում ունեն ԲՆԳ-ի խոլերիկ, մելանխոլիկ և
մելանխո-խոլերիկ տիպերը, քանի որ նևրոտիկ խանգարումների արտահայտման
բարձր աստիճան ունեցողների 88 %-ը պատկանում են հենց այդ տիպերին (նկ. 4)։
Բացահայտվել է կորելացիոն ուղիղ կապ նևրոտիկ խանգարումների արտահայտման բարձր աստիճանի և ԲՆԳ-ի խոլերիկ (R=0,91), մելանխո-խոլերիկ
(R=0,64) և մելանխոլիկ (R=0,61) տիպերի միջև։ Ընդ որում կորելացիոն կապն
առավել ուժեղ է արտահայտված ԲՆԳ-ի խոլերիկ տիպի մոտ (R=0,91), քանի որ
ԲՆԳ-ի խոլերիկ տիպը բնութագրվում է դրդման գործընթացների մեծ ուժով, որը
գերակշռում է արգելակմանը [6,194]։ Դրդման համեմատ թույլ արգելակման գործընթացի գերլարումը, հասնելով որոշակի աստիճանի, խթանում է նևրոտիկ վիճակների զարգացումը: Այդպիսի իրավիճակներ են առաջանում, եթե մարդն անընդհատ հանդիպում է արգելքների կամ հիասթափությունների և հուսալքությունների:
ԲՆԳ-ի մելանխո-խոլերիկ տիպին պատկանող մարդիկ խորը նևրոտիկներ
են, բնութագրվում են հիմնականում մելանխոլիկին հատուկ գծերով՝ ցածր
դրդմամբ և թույլ շարժունությամբ։ Չնայած դրան՝ ի տարբերություն մելանխոլիկի,
այս տիպի մարդիկ օժտված են թույլ արգելակմամբ, ինչը հանգեցնում է պայթյունի (հատուկ խոլերիկին)։ Սակայն, ի տարբերություն խոլերիկի՝ գրգռվածության և
բարկության այդ ժամանակահատվածները շատ երկարատև են ի հաշիվ ցածր
շարժունության։ Այս ֆոնին դիտվող հիստերիկ նոպաներն ստեղծում են խորը
նևրոտիզացված անձի պատկեր[2, 644]։
ԲՆԳ-ի մելանխոլիկ տիպը բնութագրվում է արգելակման գործընթացների
գերակշռումով և դրդման ու արգելակման գործընթացների թույլ շարժունությամբ։
Հակում ունեն տխուր մտքերի, ճնշված տրամադրության, ինքնամփոփ են, շուտ
վիրավորվող և վախկոտ։ Մելանխոլիկն ամենազգայուն և խոցելի տիպն է, նրա
հետ պետք է լինել առավել մեղմ և բարեհամբույր։ Մելանխոլիկներն ունեն թույլ
նյարդային համակարգ, այդ պատճառով նրանց չի կարելի դժվար հանձնարարություններ տալ, քանի որ դա բերում է արագ զարգացող դրդման գործընթացների գերլարման, որը հանգեցնում է նևրոտիկ խանգարումերի առաջացմանը [5, 166-167]:
Օգտագործելով Մ.Լյուշերի և Չ.Դ.Սպիլբերգեր-ՅՈՒ.Լ. Խանինի թեստերը՝
ուսումնասիրել ենք աշակերտների տագնապայնության մակարդակը, որի արդյունքում պարզ դարձավ, որ նևրոտիկ խանգարումների արտահայտվածության
բարձր մակարդակ ունեցող աշակերտների մոտ անհատական տագնապայնության մակարդակը միջին է 60 %-ի և բարձր՝ 40 %-ի մոտ: Իսկ իրավիճակային
տագնապայնության ցուցանիշները բարձր են նևրոտիկ խանգարումներով աշակերտների 26 %-ի մոտ, միջին՝ աշակերտների 63 %-ի մոտ, ցածր՝ աշակերտների
11%-ի մոտ:
Մ. Լյուշերի թեստի միջոցով կատարած ուսումնասիրության արդյունքում
պարզ դարձավ, որ նևրոտիկ խանգարումների բարձր մակարդակ ունեցող աշակերտների 28 %-ն ունի տագնապայնության բարձր աստիճան, 64 %-ը միջին, 8 %ը ցածր: Այսպիսով՝ պարզ երևում է, որ Լյուշերի թեստի արդյունքները գրեթե
լիովին համընկնում են Յու.Լ.Խանին-Չ.Դ.Սպիլբերգերի թեստով իրավիճակային
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տագնապայնության արդյունքների հետ, ինչը խոսում է ստացված արդյունքների
հավաստիության մասին (նկ. 5):

Նկար 55.. Նևրոտիկ խանգարումների բարձր արտահայտման աստիճան ունեցող
10--րդ դասարանի աշակերտների իրավիճակային տագնապայնո
տագնապայնությունյան
10
ւթյունյան
համեմատական նկարագիրը։
10-րդ դասարանի աշակերտների մոտ տագնապայնության բարձր մակարդակը կարող է պայմանավորված լինել նոր միջավայրում հաղորդակցման և հարմարման դժվարություններով։
Նևրոտիկ խանգարումների արտահայտման բարձր աստիճանի և միջին ու
բարձր տագնապայնության միջև հայտնաբերվել է կորելացիոն ուղիղ կապ՝ համապատասխանաբար R=0.6 և R=0.8։
Սեռը համարվում է այն գործոններից մեկը, որը որոշում է նևրոտիկ և
հոգեսոմատիկ խանգարումների առաջացման մակարդակը։ Ուսումնասիրության
արդյունքում պարզ դարձավ, որ նևրոտիկ խանգարումների արտահայտման
բարձր մակարդակ ունեցող 10-րդ դասարանի աշակերտների 60 %-ը իգական
սեռի է, 40 %-ը՝ արական։ Բացահայտվել է ուժեղ արտահայտված ուղիղ կապ
իգական սեռի և նևրոտիկ խանգարումների արտահայտման բարձր աստիճանի
միջև (R=0.89)։ Այս երևույթը կարելի է բացատրել իգական սեռի մոտ հուզական
ֆոնի ուժեղ արտահայտվածությամբ և նրբազգացությամբ։
Այսպիսով՝
1. Աշակերտների մոտ նևրոտիկ խանգարումների արտահայտման բարձր
մակարդակը բավականին զգալի ցուցանիշ է:
2. Այն պայմանավորված է նրանց անհատական տիպաբանական առանձնահատկություններով:
Համոզված ենք, որ դպրոցներում աշխատող ուսուցիչները, ուսուցչի օգնականները, հոգեբանները, սոցիալական մանկավարժները ըմբռնումով կմոտենան
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իրավիճակին և կձեռնարկեն անհրաժեշտ քայլեր այդ վտանգավոր միտումը կանխելու համար.
• Կվերհանեն նևրոտիկ խանգարումների առումով ռիսկային խմբում
գտնվող աշակերտներին (կիրականացնեն հոգեախտորոշիչ սքրինինգ):
• Ուսումնադաստիարակչական գործընթացը կազմակերպելիս հաշվի կառնեն աշակերտների անհատական տիպաբանական առանձնահատկությունները՝ կազմելով յուրաքանչյուր աշակերտի համար անհատական
նկարագիր, և դրան համապատասխան սովորողներին կցուցաբերեն անհատական մոտեցում։
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Роль индивидуальноиндивидуально-типологических факторов в механизмах
развития неврозов
неврозов у школьников

Киракосян Мери
Саргсян Астгик

Резюме

слова: невротические расстройсства, нервные срывы, типы высшей
Ключевые слова
нервной деятельности (ВНД), половой фактор, тревожность, центральная нервная
система (ЦНС)
Современный период характеризуется ростом пограничных психических
расстройств. Невроз – это заболевание всего организма. Очень часто невроз маскируется под различные заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца. Неврозы необходимо дифференцировать от неврозоподобных состояний, которые, несмотря на то, что имеют схожую с неврозами клиническую картину, тем не менее,
являются органическими расстройствами нервной системы, а не психоэмоциональным перенапряжением. Понимая важность проблемы здоровья старшеклассников,
мы попытались выяснить распространенность невротических расстройств у учащихся десятого класса гимназии при ВГУ и десятиклассников средней школы села
Шаумян и обусловленность их возникновения индивидуальными типологическими особенностями с целью предотвращения их развития. Исследовав уровень
проявления невротических расстройств, мы выяснили, что у 47 % учащихся отмечен высокий уровень проявления невротических расстройств, у 38 % – средний
уровень, что является довольно высоким показателем. При изучении типов ВНД
стало ясно, что к невротическим расстройствам более склонны холерики,
меланхолики и меланхо-холерики, а с точки зрения половой дифференциации к
невротическим расстройствам большую склонность имеют девушки, что
необходимо учитывать при организации педагогического процесса.

– 112 –

The Role of Individualndividual-Typological Factors in the Mechanisms
of the Development of Neuroses in School Children

Kirakosyan Meri
Sargsyan Astghik

Summary

words: neurotic disorders, nervous breakdowns, types of high nervous activity
Key words
(HNA), gender factor, anxiety, central nervous system (CNS)
Currently, there is an increase in borderline mental disorders. Neurosis is a disease
of the whole organism often masked under various diseases, such as ischemic heart
disease. Neuroses should be separated from neurosis-like conditions which despite
having a clinical picture similar to neuroses are organic disorders of the nervous system
but not psycho-emotional overstrain. Realizing the importance of health issue among
the high school students, we tried to find out the degree of manifestation of neuroses
among the tenth grade students of the VSU high school and the secondary school of
Shahumyan, as well as the conditionality of their occurrence by individual typological
features with the purpose of preventing their development. After examining the level of
manifestation of neurotic disorders, we found that 47 % of the students had a high level
of neurotic disorders, 38 % – average level that is overall a rather high indicator. The
study of the types of HNA has revealed that the cholerics, the melancholics and the
melancholic-cholerics are more prone to neurotic disorders and from the point of view
of sexual differentiation girls are more likely to have neurotic disorders. Thus, this
should be taken into account while organizing the pedagogical process.
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Պահանջվող բաղադրությամբ օպտիմալ հանքախառնուրդի
որոշման խնդիրը

Էքսուզյան Սուրեն

Հանգուցային բառեր. օպտիմալացման խնդիր, գծային ծրագրավորում,
սահմանափակումներ, նպատակային ֆունկցիա, օպտիմալ լուծում, սիմպլեքս
մեթոդ
Դիտարկվող
Դիտարկվող խնդիրը: Պահանջվող բաղադրությամբ օպտիմալ հանքախառնուրդի որոշման խնդիր ամեն անգամ առաջնում է, երբ հայտնի են մի քանի հանքերի հանքանյութերի տեսակներ: Հայտնի են յուրաքանչյուր հանքանյութի տեսակի բաղադրությունը և արժեքը: Յուրաքանչյուր հանքից ստացվող հանքանյութի
բաղադրության մեջ արտադրական տեսանկյունից կարևորվող տարրերը պարունակվում են որոշակի, հաճախ էլ իրարից տարբեր ֆիքսված քանակություններով:
Նման պայմանների դեպքում հաճախ անհրաժետ է լինում ստանալ պահանջվող
բաղադրությամբ հանքանյութ, որն իր բաղադրությամբ լրիվ կամ մասնակիորեն
տարբեր է բոլոր հանքերից ստացվող հանքանյութերից:
Պահանջվող բաղադրությամբ հանքանյութ կարելի է ստանալ տարբեր հանքերից ստացվող հանքանյութերի խառնուրդից՝ յուրաքանչյուր հանքի հանքանյութից ընտրելով որոշակի քանակությամբ: Պահանջվում է նաև, որ ստացվող հանքախառնուրդն ունենա փոքրագույն արժեք:
Խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է հաշվել, թե պահանջվող բաղադրությամբ և փոքրագույն արժեքով հանքախառնուրդ ստանալու համար յուրաքանչյուր հանքանյութի տեսակից ինչ քանակությամբ է անհրաժեշտ օգտագործել և
հանքախառնուրդն ստանալ ըստ այդ հաշվարկի:
Հանքանյութի բաղադրությունը նրա մեկ միավորում պարունակվող արտադրական տեսանկյունից կարևորվող տարրերի քանակությունների հավաքածուն է:
Դիտարկվող խնդիրը պրակտիկայում հանդիպում է նաև այլ պայմաններով
կամ պահանջներով, որոնք շատ չեն տարբերվում դիտարկվող խնդրի պայմաններից և պահանջներից: Այդպիսի տարբերությունը կարող է կապված լինել պահանջվող հանքախառնուրդի բաղադրության հետ: Որոշ դեպքերում խնդրում կարող են լինել երկու կամ ավելի նպատակային ֆունկցիաներ:
Երբեմն էլ պահանջվում է, որ հանքախառնուրդի մեկ միավորում արտադրական տեսանկյունից կարևորվող յուրաքանչյուր տարրից պարունակվող քանակությունը լինի ոչ թե ֆիքսված թիվ, այլ թիվ՝ տրված թույլատրելի միջակայքից:
Դիտարկվող խնդիրն ունի տեսական և կիրառական կարևոր նշանակություն:
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Այդ իսկ պատճառով կարևոր է խնդրի մաթեմատիկական մոդելի, լուծման ալգորիթմի և ծրագրի մշակումը: Խնդիրն առավել ևս կարևոր է, քանի որ հաճախ հանքախառնուրդն ունի կարևոր նշանակություն և բավականաչափ թանկարժեք է:
Այս խնդրի նման խնդիրներ առաջանում են տարբեր բնագավառներում:
Նման խնդիրներ առաջանում են դեղանյութերի արտադրության, քիմիական
արտադրության, սննդի կազմակերպման և այլ բնագավառներում:
Խնդրի մաթեմատիկական ձևակերպումը և մոդելը: Հայտնի են հանքանյութի
n տեսակներ, որոնք համապատասխանաբար նշանակենք F1, F2, …, Fn: Արտադրական տեսանկյունից այդ հանքանյութի տեսակներում կարևորվում են m տարրեր, որոնք համապատասխանաբար նշանակենք R1, R2, …, Rm: Հայտնի է Fj (j=1, 2,
…, n) հանքանյութի տեսակի 1 միավորում Ri (i=1, 2, …, m) տարրից պարունակվող քանակությունը, որը նշանակենք aij: Հայտնի է Fj հանքանյութի տեսակի 1
միավորի արժեքը: Պահանջվում է այդ հանքանյութի տեսակներից ստանալ
տրված p քանակությամբ փոքրագույն արժեքով այնպիսի հանքախառնուրդ, որի
մեջ Ri (i=1, 2, …, m) տարրի պարունակությունը լինի bi քանակությամբ:
Հանքախառնուրդում Fj (j=1, 2, …, n) հանքանյութի տեսակի որոնելի քանակությունը նշանակենք xj: Քանի որ անհրաժեշտ է ստանալ p քանակությամբ հանքախառնուրդ, ապա կունենանք հետևյալ պայմանը.

x1 + x 2 + L + x n = p :
Հանքանյութերի համապատասխանաբար x1, x2, ..., xn քանակություններից
ստացվող հանքախառնուրդում Ri (i=1, 2,…, m) տարրից պարունակվող քանակությունը կլինի.

a i1 x1 + a i2 x 2 + L + a in x n :
Քանի որ, համաձայն պահանջի, հանքախառնուրդի 1 միավորում Ri տարրի
պարունակությունը պետք է լինի bi քանակությամբ, ապա անհրաժեշտ է հետևյալ
պայմանի բավարարումը.

a i1 x1 + a i2 x 2 + L + a in x n = bi :
Հանքախառնուրդի արժեքը կլինի.

c1 x1 + c 2 x 2 + L + c n x n :
Քանի որ xj-ն Fj հանքանյութի տեսակի քանակությունն է հանքախառնուրդում, ապա այն պետք է բավարարի x

j

≥ 0(j =1,2, L , n ) պայմանին:

Այսպիսով, ձևակերպած պահանջվող բաղադրությամբ օպտիմալ հանքախառնուրդի որոշման խնդիրը բերվում է հետևյալ օպտիմալացման խնդրին.
գտնել x1 , x 2 ,L, x n փոփոխականների այնպիսի արժեքներ, որոնք բավարարեն
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հետևյալ երեք տիպի սահմանափակումներին.

x1 + x 2 + L + x n = p

(1)

a11 x1 + L + a1n x n = b1

a 21 x1 + L + a 2n x n = b 2

LLLLLLLLLL
a m1 x1 + L + a mn x n = b m

(2)

x1 ≥ 0, x 2 ≥ 0,L, x n ≥ 0

(3)

և հետևյալ գումարն ունենա փոքրագույն արժեք.

c1 x1 + c 2 x 2 + L + c n x n

(4):

Քանի որ (1), (2), (3) բոլոր սահմանափակումները և (4) նպատակային
ֆունկցիան x1 , x 2 ,L, x n փոփոխականներից ունեն գծային կախվածություն,
ապա պահանջվող բաղադրությամբ օպտիմալ հանքախառնուրդի որոշման
խնդիրը գծային ծրագրավորման խնդիր է:
Հայտնի են գծային ծրագրավորման խնդրի լուծման մի շարք մեթոդներ: Այդ
մեթոդներից են որոնման մեթոդը, երկրաչափական մեթոդը, էլիպսոիդների մեթոդը, սիմպլեքս մեթոդը [1, 38-41; 2,227-228]:
Հետևաբար, պահանջվող բաղադրությամբ օպտիմալ հանքախառնուրդի
որոշման խնդիրը կարելի է լուծել նշված մեթոդներից որևէ մեկով:
Երբեմն հանքախառնուրդի բաղադրությունը ֆիքսված չէ և հանքախառնուրդի մեջ պարունակվող արտադրական տեսանկյունից կարևորվող յուրաքանչյուր
տարրի պարունակության քանակությունը կարող է լինել որոշակի սահմաններում (որոշակի թույլատրելի միջակայքից): Նման դեպքում պահանջվում է, որ
հանքախառնուրդի 1 միավորում Ri տարրի պարունակությունը լինի ոչ թե bi քանակությամբ, այլ թույլատրելի [bi,ci] միջակայքից:
Հետևաբար, հանքախառնուրդի 1 միավորում Ri տարրից պարունակվող քանակությունը պետք է բավարարի հետևյալ պայմանին.

b ≤ a x + a x + L+ a x ≤ c
i

i1

1

i2

2

in

n

i

Այդ դեպքում սահմանափակումների (2) հավաքածուի փոխարեն կունենանք
սահմանափակումների հետևյալ հավաքածուն.

b1 ≤ a11 x1 + L + a1n x n ≤ c1

b 2 ≤ a 21 x1 + L + a 2n x n ≤ c 2

LLLLLLLLLL
bm ≤ a m1 x1 + L + a mn x n ≤ c m
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Պրակտիկայում հանդիպող որոշ խնդիրներում հանքախառնուրդի արժեքը
որոշող նպատակային ֆունկցիայից բացի կարող են լինել նաև այլ նպատակային
ֆունկցիաներ, որոնց վրա կարող է դրված լինել մեծագույն կամ փոքրագույն
արժեք ունենալու պայման: Նման դեպքերում անհրաժեշտ է ստանալ պահանջվող բաղադրությամբ այնպիսի հանքախառնուրդ, որի համար տրված նպատակային ֆունկցիաներն ստանան օպտիմալ արժեքներ:
Որոշ դեպքերում էլ խնդրի դրվածքը կարող է լինել այնպիսին, որը բերվում է
ամբողջարժեքանի գծային ծրագրավորման խնդրի, որտեղ պահանջվում է, որ
բոլոր փոփոխականներն ունենան ամբողջ արժեքներ: Նման խնդիրներ առաջանում են բոլոր այն բնագավառներում, որտեղ փոփոխականներն այնպիսի քանակությունների նշանակումներ են, որոնք կարող են ունենալ միայն ամբողջ արժեքներ:
Հայտնի են ամբողջարժեքանի գծային ծրագրավորման խնդրի լուծման մեթոդներ: Վերջին դրվածքով խնդրի լուծման համար կարելի է օգտվել այդ մեթոդներից:
Երբեմն առաջանում են խնդիրներ, որոնք բերվում են ոչ գծային ծրագրավորման խնդրի: Նման խնդիրներում գոնե մեկ սահմանափակում կամ նպատակային
ֆունկցիա x1 , x 2 ,L, x n փոփոխականներից ունի ոչ գծային կախվածություն: Ոչ
գծային ծրագրավորման խնդիրների դասում առանձնացված են ենթադասեր:
Ոչ գծային ծրագրավորման խնդիրների համար ևս հայտնի են մի շարք լուծման մեթոդներ:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Ашманов С.А., Линейное программирование, М., Наука, 1981.
2. Есаян А.Р., Ефимов В.И., Лапицкая Л.П., Пащенко Э.А., Добровольский Н.М.,
Информатика, М., 1991.

– 118 –

Задача определения оптимальной смеси рудов
с требуемым составом

Эксузян Сурен

Резюме

Ключевые слова: задача оптимизации, линейное программиривание,
ограничения, целeвая функция, оптимальное решение, симплекс-метод
В составе руды, получаемой из каждой шахты, с производственной точки
зрения важные элементы содержатся в фиксированных количествах. Часто бывает
необходимо получить руду с таким составом, который будет отличаться от
получаемых из всех шахт руд. С необходимым составом руду можно получить из
смеси рудов, получаемых из разных шахт. Также требуется, чтобы получаемая
смесь имела минимальную стоимость.
Состав руды – это коллекция количеств элементов, которые содержатся в его
одной единице.
Иногда требуется, чтобы содержащееся количество каждого элемента в одной
единице руды было не фиксированным числом, а числом из даннного допустимого
промежутка.
Осматриваемая задача имеет важное теоритическое и практическое значение.
Поэтому важна разработка математической модели, решения алгоритма и
программы. Задача также важна, потому что чаще всего руда имеет важное значение и стоит довольно дорого.
Похожие задачи встречаются в различных областях: в лекартвенном,
химическом производствах, в организации пищевой индустрии и других областях.
В работе предложена математическая модель решения задач, с помощью
которой можно решить рассматриваемую задачу. Рассматриваемая задача является
задачей линейного программиривания, которую можно решить каким-нибудь
известным алгоритмом решения задачи линейного программиривания.
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The Defining Problem of the Optimal Mine
with Required Composure
Composure
Summary

Eksuzyan Suren

Key words: optimization problem, linear programming, restrictions, target
function, optimal solution, simplex method
The elements that are important from the point of view of manufacturing are
contained in the composition of an ore from each mine in a certain fixed quantity. Very
often there is a requirement to get an ore with such a composition that is different in
composition from the ones from all mines. An ore with the required composition can be
obtained from the mixture of ores from different mines. It is a requirement for the
mixture of the ores to have the minimum value.
The composition of an ore is the collection of the quantities of the elements
contained in the ore in one element of it.
Sometimes it is needed that the quantity of each contained element in one unit of
the ore should be not a fixed number, but another number from the permissible range.
The problem under discussion has a theoretical and applied significance. This is
why the development of mathematical model of problem, the algorithm of solution, as
well as the program is important. The problem is especially important, since the ore is
often significant and fairly precious.
The problems like this one emerge in different spheres. This kind of problems
emerge in the areas of pharmaceutical production, chemical production, food
organization and other areas.
In this work a mathematical model of solution to the problem is suggested, by
means of which the problem under discussion can be solved. The problem is a linear
programming one, which is possible to solve with any well-known algorithm for solving
a linear programming problem.
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Թվային տեխնոլոգիաները տուրիզմի
խթանման գործիք

Խուբլարյան Նունե
Ղազարյան Խաչիկ

Մարդուն ապացուցել գիտելիքների անհրաժեշտությունը՝ միևնույնն է,
թե նրան համոզել տեսողության օգտակարության մեջ:
Մ. Գորկի

Հանգուցային բառեր. բջջային ներդիր, կիրառական խնդիր, օպերացիոն
համակարգ, մշակութային կոթող, զբոսաշրջություն, մրցակից, ծրագրավորման
լեզու, նորարարություն

Ծրագրային արդյունքների շուկայում առավել մեծ թափով զարգացող ուղղություններից մեկը բջջային ներդիրների ստեղծումն է: Բջջային ներդիրներ սկսել
են ստեղծվել 2008 թվականից: Առաջին կազմակերպությունը Apple էր, որը թողարկեց ներդիրի տարածման նորարարական մոդելը: Այնուհետև շուկա մտավ
Google-ը, որը լուրջ մրցակից էր Apple-ի համար:
Բջջային ներդիրները ծրագրային արդյունքներ են, որոնք մշակված են մասնավորապես սմարթֆոնների, համակարգիչների կամ այլ բջջային սարքավորումների համար: Դրանք աշխարհում սկսեցին տարածվել ներդիրների ցանցի միջոցով, որոնցից են Apple App Store, Google Play, Windows Phone Store, BlackBerry App
World և այլն [3]: Բջջային ներդիրներն օգնում են լուծել տարբեր կիրառական
խնդիրներ, որոնք կոչված են բջջային սարքավորումներից օգտվողների տարաբնույթ ոլորտներում առաջացած խնդիրները լուծելու և այդ լուծումները աստիճանաբար օպտիմալացնելու համար:
Այդ խնդիրները վերաբերում են տարբեր ոլորտների, որոնց շարքին են դասվում կրթությունը, առողջապահությունը, մշակույթը, զբոսաշրջությունը և այլն:
Զբոսաշրջությունը (տուրիզմը) համաշխարհային տնտեսության ամենաշարժուն և շահութաբեր ոլորտներից է, որի զարգացման արագ տեմպերը և արտարժույթ ձեռք բերելու առավել մեծ հնարավորությունները նպաստավոր պայմաններ են ստեղծում տվյալ երկրի տնտեսության առանձին ոլորտների, մասնավորապես, զբոսաշրջային ինդուստրիայի ձևավորման ու զարգացման համար:
Զբոսաշրջության զարգացումը խթանելու տեսակետից նման համակարգերը
համակարգչային տեխնոլոգիաների զարգացման ժամանակակից դարում արդիական են: Մեր հեղինակած Explore ծրագրային ներդիրը նպատակ ունի լուծել
այդպիսի խնդիր, այն հնարավորություն է տալիս արագ և ճիշտ ստանալ տեղեկատվություն պահանջվող օբյեկտի մասին:
Աշխատանքի ընթացքում օգտագործվել են մի շարք լեզվական միջոցներ.
NodeJs ծրագրային ապահովման հարթակ, Java ծրագրավորման լեզու, Android
օպերացիոն համակարգ, PostgreSql տվյալների բազաների կառավարման համակարգ, Git համակարգ, Typescipt ծրագրավորման լեզու, Angular 4 – framework:
Explore հավելվածը նախատեսված է Android համակարգի համար։ Ծրագրի
frontend մասը գրվել է Java լեզվով [1], Android Studio IDE-ի միջոցով և թեստավոր– 121 –

վել Android 6 օպերացիոն համակարգի համար։
ը օպերացիոն համակարգ է սմարթֆոնների, պլանշետների, էլեկտAndroid-ը
րոնային
նային ընթերցիչների, թվային նվագարկիչների, ժամացույցների, խաղային ավավ
տոմատների, նեթբուքների, սմարթբուքների, Google-ի
ի ակնոցների և այլ սարքասար
վորումների համար: Այն հիմնվել է Linux միջուկի վրա [2]։
Explore հավելվածի առաջին պատուհանը ունի հետևյալ տեսքը (նկ. 1):
Այս էջի ներքևի աջ անկյունում դրված է «սահող» կոճակ
ճակ (Floating Action
Button), որին սեղմելու դեպքում բացվում է QR կոդը սկանավորող
նավորող ծրագրի
պատուհանը։ Այս կոճակի ֆունկցիոնալությունը գրված է Home Fragment դասի on
Create View ֆունկցիայի մեջ։
QR կոդերը սկանավորելու համար օգտագործվում է zxing գրադարանը։ Այս
Էջում տեղադրված է մեկ կոճակ, որին սեղմելով ծրագիրը
րը բացում է zxing
գրադարանի տրամադրած սկանները։ Սկան անելուց
լուց հետո ծրագիրը QR կոդից
գեներացնում է հատուկ id, ըստ որի տվյալների հենքից ստացվում
տացվում է անհրաժեշտ
ան
օբյեկտի մասին ինֆորմացիան։ QR կոդից id գեներացնելու
լու պրոցեսը նույնպես
կատարվում է zxing գրադարանի միջոցով։
ZXing գրադարանը – ZXing-ը («zebra crossing») հանդիսանում է Java-ով իրականացված բաց կոդով բազմաֆունկցիոնալ 1D / 2D շտրիխ
խ կոդերի մշակման
գրադարան։
դարան։ Գրադարանը հնարավորություն է տալիս հատուկ սկաների միջոցով
գտնել և մշակել տարբեր ձևաչափի կոդեր, ինչպես նաև QR կոդ գեներացնել
տրված տեքստից։ Օգտագործողը կարող է գեներացնել իր QR կոդը՝ ընտրելով
բացված սկաների համապատասխան դաշտը։ Այն
ն նաև հիշողությունում է պապա
հում օգտվողի սկանավորած տվյալները։ Օգտվողը ցանկության դեպքում կարող
է տեսնել իր սկանավորման պատմությունը, ինչպես նաև կարող է ջնջել այն։

Նկար 1. Ներդիրի առաջին
պատուհանը

ScanFragment--ի տեսքը
Նկար 2. ScanFragment
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ում։ Այս դասը նախատեսված է
ScanFragment-ի տեսքը ներկայացված է նկ. 2-ում։
օբյեկտներ փնտրելու համար։ Այն համապատասխանում է ձախ ընտրանու Search
կոճակին։ Այս դասին համապատասխանում է fragment_search.xmlview ֆայլը։
Նկարագրած էջի օգնությամբ օգտվողը կարող է փնտրել օբյեկտներ, ըստ նրանց
գտնվելու վայրի (նկ. 3)։։ Էջում տվյալները ցուցադրվում են ճիշտ
ճ
նույն կերպ,
ինչպես գլխավոր (Home) էջում։
Օգտվողը, սկանավորելով տվյալ օբյեկտի վրա գտնվող QR կոդը, ծրագիրն
ավտոմատ կերպով կգտնի և կցուցադրի օբյեկտի
տի վերաբերյալ այն ինֆորմացիան,
որն առկա է նախապես ստեղծված տվյալների հենքում:
FavoritesFragment.java դասը համապատասխանում է ձախ ընտրանու
Favorites կոճակին։ Այս դասին համապատասխանում է fragment_favorites.xmlview
ֆայլը։ Նկարագրված էջը նախատեսված է օգտվողի կողմից որպես «ցանկալի
ցանկալի»՝
ցանկալի
(favorite
favorite)
դրման համար։ Այդ էջ մուտք գործելիս առաառա
favorite) նշված օբյեկտների ցուցադրման
ջին հերթին հեռախոսի հիշողությունից ստացվում է «ցանկալի
ցանկալի»ցանկալի -ների ցուցակը։
Այդտեղ գրված են favorite նշված օբյեկտների id-ները։
ները։ Այս ցուցակը ստանալուց
հետո, ծրագիրը ներբեռնում է նշված id-ներով
ներով օբյեկտները։ Ամեն անգամ, երբ
օգտվողը նոր օբյեկտ է նշում որպես favorite, ծրագիրն այդ օբյեկտի id-ն ավելացնում է հեռախոսի հատուկ հիշողությունում գտնվող ցանկում։ Այդ հիշողությունը
կոչվում է shared preferences:
preferences Այն ստեղծվում է ծրագրի տեղադրումից հետո և
ջնջվում է ծրագրի ջնջվելու հետ միասին (նկ. 4)։

Նկար 3. Օբյեկտները փնտրելու
պատուհան

Նկար 4. Ընտրված օբյեկտի
ցուցադրման
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Այսպիսով՝ ստեղծած ծրագրային ներդիրի նպատակն է տուրիստի համար
ունենալ այնպիսի ծառայություններ, որ նա հեշտ շրջագայի, երկրին ծանոթանա,
ուսումնասիրի, սիրի և ինքն էլ գովազդի մեր երկիրը: Տուրիստը, անցնելով մշակութային կոթողի կողքով, իր հեռախոսով աշխատեցնելով ներդիրը, կոճակի մեկ
սեղմումով կստանա ստույգ մեկնաբանություն, սկանավորված մշակութային կոթողի մասին՝ ե՞րբ է ստեղծվել, ու՞մ կողմից, ի՞նչ առիթով, ի՞նչ հումքից և այլն:
Համակարգը բաց է՝ յուրաքանչյուր նոր կոթողի համար տվյալների բազան
լրացնելու և խմբագրելու, տարբեր գործողությունների իրականացման համար:
Տուրիստին հարկավոր է լինում գտնել իր գտնվելու վայրին մոտ տարբեր
ծառայություններ՝ հուշանվերների խանութ, բուժկետ, հյուրատուն և այլն:
Ծրագիրը անցել է փորձնական թեստավորման փուլ:
Այսօր, երբ ՀՀ-ն որդեգրել է «Թվային Հայաստան» կարգախոսը, աշխատանքի արդյունքում ստեղծված ներդիրը զբոսարշրջության ոլորտում կարող է ներդրվել և ըստ էության լինել հետաքրքիր բիզնես նախագիծ ու կիրառվել:
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Ключевые слова: мобильная вкладка, прикладная проблема, операционная
система, памятник культуры, туризм, конкурент, язык программирования, инновация
Мобильные планшеты – это результаты программного обеспечения, разработанные специально для смартфонов, компьютеров или других мобильных
устройств. Они распространялись по всему миру через инвестиционную сеть, такие
как Apple App Store, Google Play, Windows Phone Store, BlackBerry App World и др.
Мобильные вкладки помогают решать разные приложения, они призваны решать
проблемы, возникающие на различных мобильных устройствах, и постепенно
оптимизировать эти решения.
Эти проблемы связаны с образованием, здравоохранением, культурой, туризмом и другими областями.
Для работы с встроенными технологиями и программным обеспечением операционной системы Android требуется операционная система Android, программная платформа Node js, язык программирования Java, система управления базами
данных PostgreSql, язык программирования машинописных шрифтов, система
Angular 4, система GIT и др.
В данной работе представлена технология создания приложений в операционной системе Android. В качестве примера приложения описывается программное
обеспечение, используемое в приложении, а также структура программы, принципы работы, структура “backend” и его работа.
Рассмотрение данной темы было бы неполным, если бы не было вставки,
имеющей практическое значение. Сегодня, когда РА приняла лозунг «Цифровая
Армения», созданное приложение может быть инвестировано в туристическую
отрасль и, по сути, стать интересным бизнес-проектом и применяться.
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Digital Technology as a Tourism Promotion Tool

Khublaryan Nune
Ghazaryan Khachik

Summary

Key words: mobile tab, application problem, operating system, cultural
monument, tourism, competitor, programming language, innovation
Mobile tablets are software results designed specifically for smartphones,
computers or other mobile devices. They started to spread around the world through an
investment network, including Apple App Store, Google Play, Windows Phone Store,
BlackBerry App World, and others. Mobile tabs help in solving different applications,
they are called to solve problems that arise in a variety of mobile devices and gradually
optimize these solutions.
Such problems are connected with education, healthcare, culture, tourism and
other spheres.
To work on the Android operating system, embedded technologies and software
the following background is required, such as the Android operating system, Node js
software platform, Java programming language, PostgreSql databases management
system, Typescript programming language, Angular 4 framework, GIT system, and
others, as well as some practical nuances.
In this work, the technology to create applications in the Android operating
system is presented. As an example of an application, it describes the software used in
the application, the structure of the program, the principles of work, the structure of the
Backend and its work.
The description of all this would be incomplete if there was not a result of an
application that has practical significance. Today, when the RA has adopted the "Digital
Armenia" slogan, the application, created in the workplace, may be invested in the
tourism industry and in essence become an interesting business project.
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Թիրախի ուղղությամբ հրանոթից թռչող արկերի շարժման
համակարգչային մոդելավորում

Մազմանյան Ռուզաննա
Մխիթարյան Գոհար

Հանգուցային բառեր. ֆիզիկական պրոցես, շարժման հետագիծ, ժամանակակից ծրագրավորման լեզու, խնդրի լուծում գրաֆիկորեն, արագություն, նպատակակետ
Ֆիզիկան՝ որպես գիտության հիմնարար ճյուղ, տալիս է համակարգիչը
ուսուցման գործընթացում կիրառելու լայն հնարավորություններ: Դրանցից մեկն
էլ ֆիզիկական պրոցեսների համակարգչային մոդելավորումն է, որը այդ
պրոցեսների հստակ, պատկերավոր ներկայացումն է գրաֆիկորեն:
Ֆիզիկական պրոցեսների համակարգչային մոդելավորման ընդհանուր համակարգում մեծ տեղ են զբաղեցնում, մասնավորապես, ազատ անկում կատարող
մարմնի, դեպի վեր նետված կամ անկյան տակ նետված մարմնի շարժման հետագծի պատկերման գրաֆիկական մոդելավորումները: Մասնավորապես, կանգ
առնենք թիրախի ուղղությամբ հրանոթից թռչող արկերի շարժման խնդրի համակարգչային մոդելավորման վրա: Դրա համար նախ ներկայացնենք խնդրի դրվածքը:
Գետնին դրված հրանոթից հաջորդաբար թռչում է n հատ արկ: Արկերը
թռչում են, համապատասխանաբար a անկյան տակ` V սկզբնական արագուi

i

թյամբ ( i =1,2,L,n ): Ծրագրի նպատակն է որոշել, թե արկերից որոնք կկպչեն
նպատակակետին, եթե վերջինս գտնվում է թռիչքի սկզբնակետից R հեռավորության, գետնից` H բարձրության վրա և ունի սեփական P բարձրություն, ինչպես
նաև գրաֆիկորեն ցույց տալ հրանոթից թռչող յուրաքանչյուր արկի շարժման ընթացքը սկզբից մինչև վերջ: Օդի դիմադրությունը անտեսել:
Ցանկացած խնդրի գրաֆիկական լուծումը սերտորեն կապված է այդ խնդրի
անալիտիկ լուծման հետ: Հետևաբար այդ ճանապարհին պետք է կարողանալ մաթեմատիկորեն հստակ ձևակերպել խնդրի լուծման նախնական պայմանները և
պահանջները: Այսինքն պետք է կարողանալ ճշգրիտ պատկերացնել խնդրի լուծման ալգորիթմը:
Խնդիրը լուծելու համար սկզբում անհրաժեշտ է ներմուծել հրանոթից հաջորդաբար դուրս թռչող արկերի քանակը՝ n-ը, յուրաքանչյուր ×-րդ արկի սկզբնական V արագությունը, a անկյունը, որի տակ դուրս է թռչում արկը հրանոթից,
i

i

թռիչքի սկզբնակետից թիրախի ունեցած R հեռավորությունը և թիրախի սեփական P բարձրությունը:
V արագությամբ a անկյան տակ նետված ×-րդ արկի շարժման հետագիծը
i

i

տրվում է հետևյալ բանաձևերով՝

X =Vi tcosai
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(1)

Y =V i tsina i −
(1)-ին հավասարումից գտնենք՝ t =

gt 2
2

X
V cosa
i

(2)

:
i

Տեղադրելով t–ն (2)-ի մեջ՝ կստացվի ժամանակի t պահին արկի ունեցած
բարձրությունը գետնի մակերևույթից: Այն է՝

Y = Xtga −
i

gX
2V a
2

2

Յուրաքանչյուր ×–րդ արկի r հեռահարությունը և առավելագույն h
բարձրությունը որոշվում են հետևյալ բանաձևերով՝
i

r =

i

V sin(2a )
V sin a
, h=
g
2g
2

i

2

i

2

i

i

×-րդ արկի թիրախին կպչելու հավանականությունը որոշվում է հետևյալ
պայմանով՝
H ≤Y ≤ H + P :
կը կպչում է թիրախին,
Եթե վերը բերված պայմանը ճշմարիտ է, ապա արկը
եթե ոչ՝ շրջանցում է այն:
Խնդրի համակարգչային, կամ որ նույնն է, գրաֆիկական մոդելավորումը
իրականացված է ծրագրի միջոցով, որի կոդը գրված է C#(սի
սի շարփ) ծրագրավործրագ
ման լեզվով: Այն ծրագրավորման ժամանակակից, ամենատարածված և հեռահե
նկարային լեզուներից մեկն է:
Ծրագիրը աշխատում է աշխատանքային երկու ձևի(form)
(form) հետ՝ Form1 և
Form2, որոնցից առաջինն օգտագործվում է խնդրի նախնական տվյալների ներմուծման, իսկ երկրորդը՝ արդյունքների գրաֆիկական մոդելավորման համար[1,
9-20, 202-210]:
Ծրագրի աշխատանքն սկսվում է տվյալների ներմուծմամբ (նկ.1):

տվյալների
 1. Ծրագրի նախնական տվյալներ
ի ներմուծման
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Այս էջում, որտեղ բերված է նաև խնդրի դրվածքը, ընտրության միջոցով
մուտքագրվում է արկերի քանակը, որը ծրագրում սահմանափակված է՝ մինչև 10
արկ, թռիչքի սկզբնակետից մինչև թիրախ ընկած R հեռավորությունը, գետնից
թիրախի ունեցած H բարձրությունը և թիրախի P սեփական բարձրությունը [3,
120-139]:
Համապատասխան դաշտերում խնդրի նախնական տվյալները մուտքագրելուց հետո միայն կարելի է անցնել հաջորդ էջ, որի իրականացման համար պետք
է մկնիկով զարկ տալ «Շարունակել» գրառմանը: Տվյալների ոչ լիարժեք մուտքագրման դեպքում համակարգը կհուշի այդ մասին և թույլ չի տա անցնել հաջորդ էջ:
Ծրագիրը, անալիտիկ լուծմանը զուգահեռ, տալիս է նաև խնդրի գրաֆիկական լուծումը: Գրաֆիկական կառուցումները C# լեզվում կատարվում են հատուկ
գրաֆիկական օբյեկտների միջոցով[2, 250-260]:
Երկրորդ էջում երևում են ծրագրի անալիտիկ և գրաֆիկական լուծումները:
Մասնավորապես ցուցադրված են հրանոթից դուրս թռած արկերը, թիրախը և
երրորդ արկը՝ թռիչքի պահին: Թռիչքի ընթացքում պարզ երևում են թիրախին
կպչող և չկպչող արկերը (նկ. 2, նկ. 3)[2, 87-90, 277-281]:

Նկար 22.. Հրանոթից դուրս թռչող արկերը թռիչքի պահին
Ըստ ծրագրի թիրախին կպած արկերը դասավորվում են գծից ներքև, իսկ
չկպած արկերը՝ գծից վերև: Համակարգը հնարավորություն է տալիս, նաև, ցանկության դեպքում ծրագրի աշխատանքը սկսել նորից: Դրա համար բավական է
մկնիկով զարկ տալ «Սկսել նորից» գրառմանը:
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կպած
չկպած
Նկար 3. Թիրախին կպ
ած և չկպ
ած արկերը թռիչքից հետո
Ըստ էության՝ կատարած աշխատանքը հանդիսանում է հորիզոնի նկատմամբ որոշակի արագությամբ, որոշակի անկյան տակ նետված մարմնի շարժման
համակարգչային մոդելավորում, ինչը հնարավորություն է տալիս հետևել մարմնի շարժման ողջ ընթացքը և կատարել համապատասխան հետևություններ ու
վերլուծություններ: Մասնավորապես հնարավորություն է տալիս ուսումնասիրել
մարմնի թռիչքի արդյունքում թռիչքի հեռահարության և թռիչքի արագության ու
անկյան միջև եղած կապը:
Կատարված ծրագիրը ուսուցողական է: Որպես կատարված աշխատանքի
հիմնավորում կարող է հանդիսանալ նրա կիրառությունը ուսումնական գործընթացում, ինչը կնպաստի ֆիզիկայից ունեցած համապատասխան թեմայի
տեսական գիտելիքների ամրապնդմանը և առավել հասկանալի լինելուն:
Ծրագրի ողջ աշխատանքն ուղեկցվում է թեմային համահունչ երաժշտությամբ, որը այն դարձնում է ավելի դիտարժան և հետաքրքիր:
Ծրագրի աշխատանքը կարելի է ընդհատել առաջին էջի
ի «Ելք» գրառման
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Компьютерное
Компьютерное моделирование движения снарядов,
снарядов, вылетающих из
орудия в сторону мишени

Мазманян Рузанна
Мхитарян Гоар

Резюме

Ключевые слова: физический процесс, траектория движения, современный
язык программирования, графическое решение задачи, скорость, мишень
Цель статьи – на примере движения вылетающих из арудия снарядов продемонстрировать, сколько снарядов поразят цель, расположенную на определенном
расстоянии, и показать эффективность компьютерного моделирования физических
процессов.
Представленная программа позволяет наблюдать за траекторией движения
снарядов, вылетающих из орудия. Графическая форма решения задачи, сопровождаемая анимацией и музыкой, делает ее более захватывающей и интересной.
Представленная программа может использоваться в процессе обучения. По
сути, программа дает возможность наблюдать за траекторией движения снарядов,
вылетающих из арудия под определенным углом и с определенной скоростью. А
это даст возможность делать соответствующие выводы и анализы. В частности, это
позволит исследовать и найти связь между максимальным расстоянием и максимальной высотой полета тела, в зависимости от скорости и угла ее полета.
Представленная программа является образовательной. Это способствует
пониманию и укреплению соответствующих теоретических знаний по физике.
Программа составлена на обьектно-ориентированном языке программирования C#(си шарп), созданном корпорацией Microsoft (Microsoft Visual C# 2010).
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Computerized Modeling of the Un
Unguided Rocket Trajectory
Trajectory Moving
towards the Target Triggered from the Weapon
Weapon

Mazmanyan Ruzanna
Mkhitaryan Gohar

Summary

Key words: physical process, motion trajectory, modern programming language,
graphic resolution of problems, speed, target
The aim of this article is to demonstrate the efficiency of computerized modeling
of physical processes based on example of the motion trajectory of unguided rocket shot
from the weapon.
The presented program allows to track the motion trajectory of the unguided
rocket triggered from the weapon. The graphical resolution of the problem, along with
animation and music, makes it more catchy and interesting.
The program can be used in the process of teaching. This program makes it possible
to watch after the trajectory of the movement of rockets shot from the weapon with the
defined angle and with the determined acceleration. Тhis will make possible to draw
appropriate conclusions and analyses. Particularly, it will allow to investigate and find
relationship between the maximum distance and the maximum flight height of a body,
depending on speed and the angle of her flight.
The submitted program is educational. It promotes understanding and
strengthening of the corresponding theoretical knowledge in Physics.
The program is created in C# Object-Oriented Language (Microsoft Visual C#
2010, Microsoft Corporation).
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Ինժեներական արգելափակոցներ»
արգելափակոցներ» թեմայի ուսուցման
արդյունավետության բարձրացման ուղիները 1010-րդ
դասարանի ՆԶՊՆԶՊ-ի դասընթացում

Բաբայան Հովհաննես

Հանգուցային բառեր. մարտավարություն, սարքավորումներ, ականադաշտ,
զորք, հակառակորդ, արգելապատնեշներ, «մտագրոհ» և «բացատրության» մեթոդ
Դպրոցներում ՆԶՊ առարկայի դասավանդումը պատանիներին հնարավորություն է տալիս անհրաժեշտ ռազմական գիտելիքներ ստանալ և ծառայության
զորակոչվելիս հեշտությամբ յուրացնել նորակոչիկների պատրաստության ծրագիրը ու դրանք լավագույնս կիրառել զինվորական ծառայության ժամանակ [2, 8]:
Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի ՆԶՊ-ի դասագրքի [3, 21] «Մարտավարության հիմունքներ» բաժնում ուսումնասիրվում է «Ինժեներական արգելափակոցներ» թեման:
Պատերազմների փորձը և վերջին ժամանակաշրջանում առկա հակամարտությունների ուսումնասիրությունը վկայում են, որ ժամանակակից մարտական
գործողությունների վարման ընթացքում անհրաժեշտ է առավելապես ուշադրություն դարձնել ինժեներական արգելափակոցների ուսումնասիրմանը:
Սակայն գործող դասագրքում այդ թեմայի վերաբերյալ սովորողներին
տրվում է միայն աղոտ պատկերացումներ, մինչդեռ անհրաժեշտ է առավել մանրամասն ներկայացնել ինժեներական արգելափակոցների հետ կապված մի շարք
հարցեր: Բացի այն, որ այդ թեման զինվորական պատրաստվածության տեսանկյունից կարևոր է, հետագայում պատանիները զինվորական ծառայության ժամանակ արդեն իսկ կարող են ծանոթ լինել թեմայի հետ կապված մանրամասներին:
Աշխատանքային փորձը ցույց է տվել, որ թեմայի վերաբերյալ սովորողների լավ
իմացությունը թույլ է տալիս լավագույն ձևով հանդես գալ տարբեր մրցույթներում, այդ թվում մարզային և հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներում: Այդ նպատակով այս թեմային անդրադառնալիս անհրաժեշտություն է առաջանում առավել խորությամբ և պատկերավոր այն ներկայացնել: Իսկ երբ այն զուգակցվում է նաև համապատասխան պաստառների և նկարների ցուցադրմամբ,
ինչպես նաև գործնական վարժություններով, ապա նյութի ուսուցումը դառնում է
առավել հետաքրքիր:
Հոդվածի նպատակն է ներկայացնել այն լրացուցիչ նյութը, որն անհրաժեշտ
է տալ սովորողներին «Ինժեներական արգելափակոցներ» թեման ուսումնասիրելիս, ինչպես նաև շարադրել այն մեթոդիկան, որն առավել արդյունավետ է լուծում
նմանատիպ թեմաների ներկայացման հետ կապված հարցեր: Մասնավորապես
աշխատանքում խնդիր է դրված առավել ընդգրկուն ներկայացնել արգելափակոցների տեսակները, հայտնաբերումը և նրանց վնասազերծումը, ներկայացնել համապատասխան նկարներ և գործնական պարապմունքների սխեման: Լրացուցիչ
նյութի շարադրման համար, ելնելով թեմայի բովանդակությունից և սովորողների
տարիքահոգեբանական առանձնահատկություններից, մեր կողմից ընտրվել է
«մտագրոհի» և «բացատրության» մեթոդը:
– 134 –

Ինժեներական արգելափակոցների ուսուցման համատեքստում կարևոր ենք
համարում նախանշել մեթոդական շղթայի բոլոր քայլերը և իրականացման
փուլերը:
Թեման ուսումնասիրելու և պրակտիկ դաս անցկացնելու համար ուսուցչին
հարկավոր է ձեռքի տակ ունենալ փշալարերից պատրաստված ուսումնական
արգելափակոցներ, ձեռնոցներ, սվին-դանակ կամ փշալարերի կտրման համար
նախատեսված մկրատ և ուսումնական դաշտ, արգելափակոցների հաղթահարման և վնասազերծման պաստառներ:
Նախ «մտագրոհի» մեթոդով անհրաժեշտ է ստուգել աշակերտների մոտավոր պատկերացումներն արգելափակոցների մասին: Թույլ տալ, որ յուրաքանչյուր աշակերտ արտահայտի իր սեփական կարծիքը՝ առանց որևէ մեկնաբանության և գնահատման: Յուրաքանչյուր միտք գրվում է գրատախտակին: Այստեղ
կարևոր է, որ մտքեր արտահայտելու հարցում որևէ մեկին գերակայություն
չտրվի: Այնուհետև աշակերտներին ներկայացնում ենք ինժեներական արգելափակոցների կարևորագույն դերը, նրանց հայտնաբերման ու հաղթահարման
հմտությունները և նշում, թե ինչ դեր են կատարում պաշտպանության գործում և
ինչպես կարող են բեկում մտցնել մարտական գործողությունների սցենարում և
փոխել մարտի ընթացքը:
Ինժեներական արգելափակոցների նշանակությունը բացատրելուց հետո
աշակերտներին անհրաժեշտ է ծանոթացնել դրանց տեղադրման տրամաբանությունը, նշելով, որ դրանց միջոցով արգելափակվում են զորքերով զբաղեցված
շրջանները, բնագծերը, դիրքերը, դիրքերի թևերը և դրանց միջև ընկած տարածքները, ղեկավարման կետերը և կարևոր օբյեկտները: Դրանք կարող են տեղադրվել
նաև հակառակորդի կողմից զբաղեցված տարածքում, նրա պաշտպանության
խորքում հեռահար միջոցներով: Բացատրություն է տրվում նաև ինժեներական
արգելափակոցների համակարգի ստեղծման գլխավոր նպատակի մասին և նշում
նրա տեսակները.
- ականապայթյունային,
- ոչ պայթյունային,
- ջրային,
- համակցված
- էլեկտրականացված:
Այնուհետև կիրառելով «Բացատրության» մեթոդը՝ առանձին-առանձին, շատ
հակիրճ ներկայացնում ենք տեսակներից յուրաքանչյուրը: Հաղորդվող նյութը
ճիշտ պատկերացնելու համար արդյունավետ ենք համարում նկարների միջոցով՝
աշակերտների անմիջական մասնակցությամբ, բացատրել և ցույց տալ արգելափակոցների տեսակները:
Ականապայթյունային արգելափակոցներ են ականադաշտերը, ականախմբերը, առանձին տեղադրված ականները և պայթեցման նախապատրաստված
օբյեկտները: Ականապայթյունային արգելափակոցները մեր դիրքերից առավելագույն հեռավորությամբ կարող են տեղադրվել հակատանկային և հակահետևակային ականախմբերի ձևով՝ տեղադրելով անելանելի դրությամբ և համակցվելով
ազդանշանային ականների հետ:
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Ըստ նշանակության՝ ոչ պայթյունային արգելափակոցները լինում են հակատանկային, հակատրանսպորտային, հակահետևակային և հակադեսանտային:
Հակատանկային արգելափակոցների շարքին են դասվում հակատանկային
ականադաշտերը, ականախմբերը, առանձին հակատանկային ականները և ֆուգասները, հակատանկային փոսերը, էսկարպները, հակաէսկարպները, կարճասյուները, ոզնիները (նկ. 1), ականապատված և ոչ ականապատված փլուզումները, բարիկադները, պատերը, փոսերը, հողապատնեշները, ճանապարհների ու
կամուրջների փլված հատվածները:

Նկար 1. Հակատանկային ոզնիներ
Հակատանկային փոսերը սարքավորվում են մինչև 15° թեքությամբ տեղանքում, իսկ 15°-45° թեքություններում սարքավորվում են էսկարպներ կամ հակաէսկարպներ: Էսկարպները սարքավորվում են թեքությամբ (ցածրադիր մասով) դեպի հակառակորդն ուղղորդված լանջերին, հակաէսկարպները՝ դեպի մեր զորքերը:
Արգելապատնեշները սարքավորվում են գլխավորապես անտառային ճանապարհներին, անցուղիներում և բացատներում, որտեղ հավանական է տանկերի, զրահամեքենաների և այլ տրանսպորտային միջոցների շարժը: Արգելապատնեշները լինում են գերանային, քարե կամ խառը կառուցվածքով:
Կարճասյուները սարքավորվում են 25-30 սմ գերաններով, երկաթբետոնե
կամ մետաղյա հեծաններով, սյուներով և խոշոր քարերով: Կարճասյուները տեղակայվում են 3-5 շարքով՝ շախմատային կարգով: Դրանք հիմնականում տեղադրվում են հակատանկային հողային արգելափակոցների հետ համատեղ: Առանձին տեղամասերում, որտեղ տանկերի ընթացքի արագությունը սահմանափակ է,
կարճասյուները կարող են տեղադրվել որպես ինքնուրույն արգելափակոցներ:
Փշալարով փաթաթված կարճասյուները միաժամանակ հակահետևակային
արգելափակոցներ են:
Մետաղական (երկաթբետոնե) ոզնիները կիրառվում են անցումների, ճանապարհների, փողոցների արագ արգելափակման համար: Ոզնիները սարքավորվում են մետաղական տարբեր կառուցատարրերից (երկտավր, հեծան, անկյունակ և այլն) և տեղադրվում շախմատային կարգով՝ 2-4 շարքով՝ շարքերի միջև
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հեռավորությունը 2մ: Առավել ամրություն ապահովելու նպատակով ոզնիներն
իրար են միակցվում հեծաններով կամ գերաններով:
Ճանապարհներին որպես արգելափակոցներ կարող են տեղադրվել 0.8-1մ
տրամագծով խոշոր քարեր:
Հակահետևակային ոչ պայթյունային արգելափակոցներն են փշալարային
պարույրները, փշալարային ցանցերը, հակահետևակային ոզնիները, երկեղջյուրները, փշալարային ցանկապատերը և այլն:
Տեղափոխվող փշալարային արգելափակոցները փշալարով փաթաթված
ձողաններից «ցցերից, փայտեձողերից» կազմված հենակմախքներ՝ «կարկասներ»
են: Դրանք կարող են սարքավորվել ոզնիների կամ երկեղջյուրների տեսքով:
Հակատրանսպորտային արգելափակոցները ընդհանուր առմամբ բաղկացած են առանձին օբյեկտային, հակատրանսպորտային ականներից և ականախմբերից, փլուզված կամ ականապատված կամուրջներից, ավտոմոբիլային ճանապարհներից կամ երկաթգծային ուղիներից:
Հակադեսանտային արգելափակոցները տեղադրվում են ջրային արգելքների մատույցների վրա՝ գետային կամ ծովային դեսանտի ափ դուրս գալու վայրում,
և կազմված են հակադեսանտային, հակատանկային և հակահետևակային ականներից, որոնք տեղադրված են ինչպես ջրում` ափին կից, այնպես էլ ափին` առանձին ականադաշտերով, ականախմբերով և առանձին ականներով:
Ջրային արգելքները պատրաստվում են գետային արգելքների վրա` փլուզելով ջրամբարների պատնեշները կամ ստեղծելով ժամանակավոր պատնեշներ
գետի հունի վրա, որոնց միջոցով հեղեղվում կամ ճահճացվում են անցանելի տարածքները:
Համակցված արգելափակոցները սովորաբար կազմված են ականապայթյունային, ոչ պայթյունային, էլեկտրականացված և ջրային արգելափակոցների տարբեր համակցումներից՝ սարքավորվելով հակառակորդի տանկերի և հետևակի
հարձակման գլխավոր ուղղություններում, մարտական դիրքերի առջև՝ նպատակ
ունենալով ստեղծելու բարենպաստ պայմաններ հակառակորդի հարձակումը
հետ մղելու և նրան կորուստներ հասցնելու համար:
Համակցված արգելափակոցի թիկունքային սահմանը սովորաբար նշանակվում է առաջին խրամուղուց 50-150մ հեռավորությամբ, մեր զորքերի անվտանգության ապահովման, ձեռքով արգելափակոցի լրասարքավորման, ինչպես նաև փոխադրովի ականապատման լրակազմի կիրառման համար:
Լարման ազդեցությամբ արգելափակոցները կարելի է հայտնաբերել մի
շարք արտաքին նշաններով. ցցափայտերին հագցված են մեկուսիչներ կամ ռետին. գիշերը՝ խոտի հետ շփվելիս, լարերն առկայծում են: Ականապատված և լարման ազդեցությամբ արգելափակոցները, որպես կանոն, հաղթահարվում են սակրավորների կամ հատուկ նախապատրաստված մոտոհրաձիգների բացած անցումով [1, 77]:
Տեսական նյութը բացատրելուց հետո անցնում ենք գործնական աշխատանքի: Աշակերտներին բաժանում ենք խմբերի, յուրաքանչյուր խումբ, հրահանգ
ստանալով, կատարում է համապատասխան առաջադրանքները: Յուրաքանչյուր
խմբի բացատրում ենք, որ անցումները սովորաբար բացում են սվին-դանակի օգ– 137 –

թյամբ: Այդ գործողությունը կատարում են երկուսով. աշակերտներից մեկը
նությամբ:
ձեռքով
քով բռնում է ստորին լարից՝ ցցափայտից ոչ հեռու, իսկ մյուսը ցցափայտի
մոտից կտրում է այն: Կտրված լարն անձայն, զգույշ իջեցվում է, և ծայրը մտցվում
է հողի մեջ: Երբ առաջին շարքի բոլոր լարերը կտրվում են, դրանք բռնողը հավահա
քում է բոլոր լարերի վերջավորությունները, քաշում մի կողմ՝ բացելով անցում:
Նույն միջոցը կիրառում են նաև լարային ցանցի մյուս շարքերի նկատմամբ (նկ. 2,3):

Նկար 2. Ներքևի լարերի կտրում

Նկար 33.. Վերևի լարերի կտրում
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ար
Բացի այդ՝ հարձակման ընթացքում սովորական լարային արգելափակոցները հնարավոր է հաղթահարել ձեռքի և տեղանքի առարկաների օգնությամբ
օգ
(դրանց
դրանց վրա ճյուղերով կամ դարմանով լցված ներքնակներ, տախտակներ և շիշի
նելներ գցելով): Աշակերտներին ցույց է տրվում, թե ինչ կարելի է անել դրանց բաբա
ցակայության
կայության դեպքում: Լարային արգելափակոցները հնարավոր է հաղթահարել
լարերի
րերի տակով սողեսող անցնելով: Այդ դեպքում անհրաժեշտ է անցնել երկու
ցցափայտերի
փայտերի մեջտեղով: Ծածուկ մոտենալով արգելափակոցին՝ պետք է ձեռքով
կամ երկծայր
ծայր փայտով այնպես բարձրացնել արգելափակոցի առաջին շարքի
ստորին լարը, որ հանդերձանքն ու հագուստը փշերին չդիպչեն, և հնարավոր լինի
տակով սողալ: Կես իրանի չափով առաջ տեղաշարժվելուց
վելուց հետո հանել փայտը և
դնել ցցափայտերի շարքի ստորին լարի տակ (նկ. 4): Այսպես գործելով՝
գործ
հաղթահարվում են լարային արգելափակոցի բոլոր շարքերը:

Նկար 4. Եղջյուրիկի օգնությամբ լարերի տակով
սողանցելու եղանակ

Առավել հարմար է լարային արգելափակոցը սողեսող անցնել ընկերոջ օգօգ
նությամբ:
թյամբ: Այդ դեպքում մեկը բարձրացնում է արգելափակոցի ստորին լարը, մյուսը՝ սողանցում դրա տակ: Այդ կերպ հերթով գործելով՝ նրանք հաղթահարում են
լարային արգելափակոցը (նկ. 5): Լարային արգելափակոցի չէլեկտրականացված
լարերը կտրելու համար հաջողությամբ օգտագործում են սվին-դանակները:
դանակները:
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արգելափակոցի
գելափակոցի
Նկար 5. Ընկերոջ օգնությամբ լարային ար
տակով սողանցելը
Գործնական աշխատանքներ կատարելիս սովորողները մեծ ակտիվություն
և ոգևորություն են ցուցաբերում, առաջարկում են արգելափակոցների նոր տեսակներ և դրանց շրջանցման հնարամիտ լուծումներ:
Այսպիսով, «Ինժեներական արգելափակոցներ» թեմայի դասավանդման
դասավ
արդյունավետությունը
յունավետությունը կարելի է բարձրացնել, եթե թեմայի ուսուցման ժամանակ
սովորողներին տրվի լրացուցիչ տեղեկություններ՝ այն զուգակց
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Пути повышения продуктивности изучения темы
«Инженерные заграждения»
заграждения» в курсе предмета
НВП 10 класса
класса

Оганнес
Бабаян Ог
аннес

Резюме

Ключевые слова: тактика боя, оборудование, минное поле, войско, противник,
барьеры, методы «Мозговой штурм» и «Объяснение»
Выделяя вопросы, связанные с темой «Инженерные заграждения» во время
ведения современных боевых действий в разделе «Основы тактики» из учебника
НВП 10 класса, в работе представлен тот дополнительный материал, который
необходим учащимся для более глубокого усвоения темы, так как в действующем
учебнике эта тема представлена не во всей глубине.
Основываясь на многолетний опыт и приобретённые результаты, досконально изложены виды инженерных заграждений и их разнохарактерные значения.
В процессе изучения темы используемые методы «Мозговой штурм» и «Постановка
вопросов» позволяют сделать обучение более интересным и мотивированным. Тем
не менее, в действующем учебнике учащимся даются только смутные
представления о предмете, в то время как должны быть изложены более подробные
сведения об инженерных заграждениях. Помимо того, что эта тема важна с точки
зрения военной подготовки, в будущем юноши, возможно, во время военной
службы уже будут знакомы с этой темой.
В статье показано, что продуктивность изучения этой темы повышается ещё
больше, когда объяснение теоретического материала сопровождается иллюстрациями (картины, чертежы, ситуативные изображения и т. д) и практическими
работами.
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Ways of Raising the Productiveness of Teaching
"Engineering
"Engineering Barriers" in the 10th Grade,
Grade,
within the Frameworks of Basic Military Training Classes

Babayan Hоvhannes

Summary

Key words: strategy, equipment,
"brainstorming" and "explanation" method

minefield,

army,

enemy,

barricade,

Signifying the importance of the topic "Engineering barriers" in Strategy Basics
from the 10th grade which put an emphasis on the problem of conducting combat
operations, in this study, we have represented the extra materials that should be taught
to understand the topic thoroughly as far as in the current book, it is not described with
the proper depth.
Based on the long-term experience and gained results, the types of engineering
barriers and their purposes are represented in details. However, in the current textbook,
learners are given only grotesque ideas about the subject, whereas more details need to
be presented closely about engineering blockbusters. In addition to the fact that this
subject is important from military point of view, in the future, teenagers may already be
familiar with the topic related to the topic of military service.The methods used during
the lesson, such as brainstorming and questioning make the lesson more engaging and
motivating for the students. It is shown that the lesson becomes more productive when
the theoretical part is followed by the visual aids (photos, graphs, situational pictures,
etc.), as well as by practical lessons.
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Սովորողների
Սովորողների մոտ գործնական և
կիրառական հետաքրքրությունների ձևավորումը
տարածաչափության ուսուցման ժամանակ

Դոխոլյան Ռայա
Եսայան Մարինե

բառեր.. տարածաչափություն, կանոնավոր բազմանիստ,
Հանգուցային բառեր
երկակիություն, գործնական և կիրառական նշանակություն, հեկսաեդր,
օկտաեդր, տետրաեդր, դոդեկաեդր, իկոսաեդր
Հայաստանի կրթական համակարգում այսօր խիստ անհրաժեշտություն կա
ուժեղացնել կրթության գործնական և կիրառական ուղղվածությունը։ Դա նշանակում է ուսուցման գործընթացում առավել շեշտադրել սովորողների տեսական գիտելիքների կոնկրետ կիրառման ուղղությունները և գործնական հմտությունների
ձեռք բերումը։ Այս խնդրի լուծումը կարևոր է և արդիական, քանի որ սովորողները հնարավորություն են ունենում ոչ միայն գիտակցական մոտեցում ցուցաբերել
ուսուցման գործընթացին, այլ նաև հեշտ կողմնորոշվել հետագա մասնագիտության ընտրության հարցում։ Ուսուցման գործընթացում այսօր գերխնդիր է դարձել ուսուցանվող նյութի մատչելի ներկայացման պահանջը։ Մյուս կողմից
կարևորվում են շարադրվող նյութի գործնական և կիրառական նշանակություն
ունեցող հետաքրքիր փաստերի ներկայացումը, որը ոչ միայն նպաստում է սովորողների ակտիվ ներգրավմանը ուսուցման գործընթացին, այլ նաև սովորողների
մոտ ձևավորում է ստեղծագործական, որոնողական հմտություններ և հետաքրքրություներ։
Բնագիտական ցիկլի առարկաները մեծ հնարավորություններ ունեն լաբորատոր աշխատանքների, փորձերի և տարբեր տիպի գործնական աշխատանքների կատարման միջոցով առավել առարկայական և կիրառական ներկայացնել
ուսուցանվող նյութը։ Սակայն այդ հնարավորությունները սահմանափակ չեն
նաև մաթեմատիկայի դասընթացի ուսուցման համար։ Հմուտ ուսուցիչը, որն
ստեղծագործաբար է մոտենում դասապրոցեսին և կարևորում է ուսուցումը գործնական ուղղվածություն ունենալու պահանջի նշանակությունը, միշտ էլ կարող է
գտնել յուրաքանչյուր թեմայի հետ առնչվող կիրառական և գործնական նշանակություն ունեցող օրինակներ։ Օրինակ, հայտնի են այնպիսի խնդիրներ, որոնցում
անհրաժեշտ է լինում գտնել այս կամ այն մեծության փոքրագույն կամ մեծագույն
արժեքները՝ պարամետրերի տարբեր վարիացաների դեպքում։
Երկրաչափության դասընթացում մեծ հնարավորություններ կան գծագրերի,
նկարների, պատկերավորման տարբեր միջոցների օգնությամբ առավել մատչելի
ներկայացնել տեսական նյութը։ Սակայն, ինչպես ցույց է տալիս աշխատանքային
փորձը, եթե դրան հաջորդում է համապատասխան իրական մոդելների պատրաստումը, ապա այն մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում սովորողների մոտ և
նպաստում նրանց գործնական հմտություններ կատարելու ունակությունների
զարգացմանը։
Հոդվածի նպատակն է՝ ներկայացնելով կանոնավոր բազմանիստներում
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առկա երկակիությունը, ուսուցման կիրառական և գործնական ուղղվածությունը
խթանելու
նելու նպատակով, կոնկրետ օրինակների միջոցով ցույց տալ դրանց
դրսևորումները
երը առօրյա կյանքում, բնության մեջ, կենդանի օրգանիզմներում և
գործնական խնդիրներ լուծելիս:
Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի «Երկրաչափություն» դասընթացից [1] խոխո
րացված
ված ուսուցման համար նախատեսվում է ուսումնասիրել կանոնավոր բազբազ
մանիստները (նկ. 1)։

Կանոնավոր
Նկար 1. Կանոն
ավոր բազմանիստերի տեսքը և բնութագրերը
Հայտնի է, որ հինգ կանոնավոր բազմանիստերն ունեն հետևյալ բնութագրեբնու
րը։ Որպես հետաքրքիր տեղեկատվություն, սովորողներին կարելի է տեղեկացնել,
որ Քեոփսի բուրգը ամենամեծ կանոնավոր բազմանիստն է ամբողջ աշխարհում։
Ճանաչված նկարիչ Ալբրեխտ Դյուրերը (1471-1528) իր հայտնի «Մելանխոլիա»
նկարի
րի դիմացի մասում պատկերել է դոդեկաեդր։ Սալվադոր Դալին «Խորհրդավոր ընթրիք» նկարում պատկերել է Քրիստոսին և նրա աշակերտներին մեծ դոդեդո
կաեդրի ֆոնի վրա։
Սովետական ինժեներներ Մակարովը և Մարոզովը պնդում
ում էին, որ երկրի
կենսական
սական նշանակություն ունեցող գործընթացները ունեն դոդեկաեդր-իկոսաեդդոդեկաեդր
րի կառուցվածք։ Այս թեման միշտ էլ ընդգրկված է եղել երկրաչափության դասադա
գրքերում,
րում, սակայն կանոնավոր բազմանիստերի երկակիության գաղափարը,
որպես դպրոցում ուսուցանվող նյութ, հիշատակվում է միայն [1, 99]-ում։
99]
Դոդեկաեդրի կառուցվածք, ըստ ամերիկացի գիտնական Վինտերի, ոչ միայն
ունի երկիրը, այլև այն մտնում է կենդանի նյութի կառուցվածքի մեջ։ Թեմայի
ուսուցման
ման նկատմամբ հետաքրքրություններ կարելի է առաջացնել «Կենսաբանություն» առարկայի հետ՝ միջառարկայական կապեր ստեղծելով։ ՄասնավորաՄաս
պես հայտնի է, որ ձվաբջիջների բաժանման պրոցեսի սկզբում առաջանում է
տետրաեդր՝
րաեդր՝ կազմված 4 բջջից, հետո օկտաեդր, այնուհետև հեկսաեդր, և վերջում
ստանում է դոդեկաեդր-իկոսաեդրի
իկոսաեդրի կառուցվածք։ Եվ ամենակարևորը ԴՆԹ-ի
ԴՆԹ կառուցվածքը դոդեկաեդրի պտտվող փռվածք է։
Իկոսաեդր կառուցվածքը հանդիպում է նաև կենսաբանության մեջ, այդպիսի
տեսք ունի կարմրախտ հիվանդությունն առաջացնող վիրուսը։
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Կանոնավոր բազմանիստերը հանդիպում են նաև բնության մեջ։ Օրինակ՝
միաբջիջ ֆեոդարիայի կմախքը իր տեսքով հիշեցնում է իկոսաեդր, ալմաստի
բյուրեղը՝
ղը՝ օկտաեդր, աղի բյուրեղը՝ հեկսաեդր, շելիտի բյուրեղը՝ տետրաեդր, պիպի
րիտինը՝ դոդեկաեդր։
Բազմանիստերի երկակիությունը դրսևորվում է հետևյալում։ Խորանարդի
(հեկսաեդրի)
սաեդրի) նիստերի քանակը հավասար է ութանիստի (օկտաեդրի) գագաթնեգա
րի քանակին և հակառակը։ Խորանարդն ունի 6 նիստ, 12 կող, 8 գագաթ, իսկ
օկտաեդրը՝ 8 նիստ, 12 կող, 6 գագաթ։ Խորանարդի նիստերի քանակը հավասար է
ութանիստի
նիստի գագաթների քանակին և հակառակը։ Պարզվում է որ խորանարդի
նիստերի կենտրոնները որպես գագաթ ունեցող բազմանիստը
տը կանոնավոր ութաութա
նիստ է, իսկ կանոնավոր ութանիստի 8 նիստերի կենտրոնները որպես գագաթ
ունեցող բազմանիստը խորանարդ է։
Դասավանդման փորձը ցույց է տվել, որ երբ գործնականում կառուցում են
բազմանիստերը
մանիստերը և ցույց տալիս նրանց երկակիությունը, ապա այն տպավորիչ է
լինում
ւմ սովորողների համար և խթանում է նրանց մոտ ստեղծագործական ունաունա
կությունների և կառուցողական հմտությունների զարգացումը։
ը։ Խորանարդը և
ութանիստը
նիստը կազմում են բազմանիստերի երկակի զույգ [3]։ Նկար 2-ում
2
պատկերված են աշակերտների կողմից պատրաստված բազմանիստի մոդելներ։
մոդել

Նկար
Նկ
ար 2. Բազմանիստի մոդելներ
Մոդելից երևում է, որ ցանկացած խորանարդի նիստերի կենտրոնները
որպես գագաթ ունեցող բազմանիստը օկտաեդր է։ Իսկ օկտաեդրի նիստերի
կենտրոնները հեկսաեդրի գագաթներ են։
Տետրաեդրը ինքն իրեն երկակի է, այսինքն՝ տետրաեդրի երկակի բազմաբազ
նիստը նորից տետրաեդր է։ Նկար 3-ում
ում ներկայացված մոդելում դա ակնհայտ
երևում է։ Կարելի է ասել, որ տետրաեդրի բազմակի բազմանիստը նորից տետտետ
րաեդր է։
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Երբ սովորողներին օգնում ես հավաքել երկակի բազմանիստերի մոդել, օրիօրի
նակ, վեցանիստի և ութանիստի համար, ապա նրանք հեշտությամբ
եշտությամբ և ինքնուրույն
կարողանում
րողանում են երկակիության մոդել կառուցվել տասներկուանիստի (դոդե(դո
կաեդրի) և քսանանիստի (իկոսաեդրի) համար։

Նկար
Նկ
ար 3. Դոդեկաեդրի և իկոսաեդրի մոդելներ
Դժվար չէ ցույց տալ, որ երկակի
րկակի են նաև տասներկուանիստը (դոդեկաեդրը)
և քսանանիստը (իկոսաեդրը)։
Տասներկուանիստի նիստերի կենտրոնները հանդիսանում են քսանանիստի
գագաթներ և հակառակը (նկար 4)։ Հայտնի է, որ դոդեկաեդրը գիտնականների
կողմից հայտաբերվել է ավելի ուշ։ Դոդեկաեդրը հայտնաբերվեց և կառուցվեց
հենց որպես իկոսաեդրի երկակի [2]։

Նկար
Նկ
ար 4. Տասներկուանիստի և քսանանիստի
տարածական պատկերները
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Դասավանդման փորձը ցույց է տալիս, որ աշակերտներն առանձնապես
դժվարանում են կառուցել մեծ թվով նիստեր ունեցող կանոնավոր բազմանիստերի մոդելները: Սակայն, երբ նրանց սովորեցվում է դրանց կառուցման հիմքում
դնել երկակիության գաղափարը և այն համաչափությունը (սիմետրիան), որը առկա է սովորողների մոտ, ապա գործընթացը դառնում է էապես դյուրընկալելի:
Նշված հենքի վրա կանոնավոր բազմանիստերի մոդելների կառուցման դիդակտիկական նշանակությունը ոչ միայն սովորողների մոտ գործնական հմտությունների զարգացումն է, այլ նաև այն, որ այդ դեպքում նրանք ստիպված են լինում կատարել որոշ հաշվարկներ և մաթեմատիկական գործողություններ:
Տարածաչափության դասընթացն ինքնին ունի վերացարկման բարձր աստիճան, և այն հասկանալու և պատկերացնելու համար սովորողից պահանջվում է
տարածական մտածողության տարրեր: Այդ իսկ պատճառով գործնական աշխատանքների կատարումը ուսուցման տեսանկյունից խիստ նպատակահարմար է և
արդյունավետ: Այն թույլ է տալիս ուսուցանվող նյութը առավել մատչելի և
դյուրըմբեռնելի դարձնել:
Մյուս կողմից տարածաչափության ուսուցման ժամանակ կարևորվում են
կիրառական նշանակություն ունեցող խնդիրների լուծումը, որոնց հիմքում ընկած
է կանոնավոր բազմանիստերի երկակիության գաղափարը:
Քննարկենք մի թեորեմի ապացույց, որն անմիջապես առնչվում է կանոնավոր բազմանիստերի երկակիության հատկությունների վրա:

Նկար 5. Իկոսաեդր
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ԹԵՈՐԵՄ
Գոյություն ունի կանոնավոր բազմանիստ, որի բոլոր նիստերը եռանկյուններ են և յուրաքանչյուր գագաթից ելնում է 5 կող: Այդ բազմանիստը ունի 20 նիստ,
30 կողմ և 12 գագաթ (նկ. 5):
Բազմանիստը, որի մասին խոսվում է այս թեորեմում, կոչվում է իկոսաեդր [1, 100]:
Ապացույց: Դիտարկենք 1 կողով ABCDEG
օկտաեդրը: AE , BE , CE ,
,
և
կողերի
վրա
համապատասխանաբար
վերցնենք M , K , N , Q ,
DE AB
BC
L և P կետերն այնպես, որ

AM = EK = CN = EQ = BL = BP = x : x -ը գտնենք

այն պայմանից, որ այդ կետերը միացնող բոլոր հատվածները, ինչպես ցույց է
տրված նկարում լինեն իրար հավասար: Դրա համար բավական է KM = KQ
հավասարության տեղի ունենալը: Բայց KQ = KE 2 = x 2 (1): Նշանակենք

ME = 1 − x, KE = x և հաշվի առնելով ∠MEK = 60o , MEK եռանկյունուց, ըստ
կոսինուսների թեորեմի կարող ենք գրել՝

KM 2 = ME 2 + KE 2 − 2ME ⋅ KE cos 60o = (1 − x )2 + x 2 − (1 − x ) ⋅ x
հավասարումից

KM = KQ ստացվում է

x 2 − 3 x + 1 = 0 , որտեղից՝ x =
Ստացվում է, որ

(

և

(1)

(1 − x )2 + x 2 − (1 − x) ⋅ x = 2 x 2

կամ

)

1
3− 5 :
2

KL = KM = KP = KN = KQ , այսինքն մի գագաթից դուրս

են գալիս հինգ հավասար կողմեր, որոնք իկոաեդրի գագաթներն են:
Քանի որ կենդանի բնության մեջ հաճախ հանդիպում ենք կանոնավոր բազմանիստի տեսք ունեցող մարմիններ և գոյակցություններ, ապա ինքնըստինքյան
ուսուցման ժամանակ առաջ են գալիս միջառարկայական կապերի իրականացման հարցեր: Առանձնակի հետաքրքրություն են ներկայացնում հարցերը, որոնք
կապվում են այդպիսի կառուցվածք ունեցող մարմինների ամրության և կայունության հետ: Հայտնի են շատ ճարտարապետական կառույցներ, որոնք կանոնավոր
բազմանիստեր են:
Մյուս կողմից, այդ թեմայից խնդիրներ լուծելիս և թեորեմներ ապացուցելիս
սովորողները կիրառում են մաթեմատիկական բանաձևեր և կատարում են տարբեր լրացուցիչ երկրաչափական կառուցումներ: Այս դեպքում էլ իրականացվում
են մաթեմատիկայից նախկինում ունեցած գիտելիքների փոխանցում՝ ապահովելով ներառարկայական կապերը:
Այսպիսով, տարածաչափության ուսուցման ժամանակ կանոնավոր բազմանիստերն ուսումնասիրելիս, ճիշտ ուսումնամեթոդական համակարգ կիրառելիս,
հնարավոր է լինում սովորողների մոտ ձևավորել գործնական և կիրառական հետաքրքրություններ: Դասավանդման փորձը ցույց է տալիս, որ դրանց իրականացման լավագույն ուղին սովորողների կողմից կանոնավոր բազմանիստերի կառուցումն է՝ ընդ որում մեծ թվով նիստեր ունեցող բազմանիստերի կառուցման
հիմքում դնելով դրանց երկակիության հատկությունը:
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Մյուս կողմից՝ տարածաչափության ուսուցման արդյունավետությունը պայմանավորված է առանձին թեմաներից, կիրառական նշանակություն ունեցող
խնդիրների քննարկումից:
Այդպիսի խնդիրների լուծումը թույլ է տալիս առավել խորությամբ ընկալել
տեսական նյութը և տեսնել դրա կիրառական նշանակության բնագավառը:
Սովորողների մոտ գործնական և կիրառական կարողությունների զարգացումը նպաստում է նրանց մոտ մտածողության տարբեր տեսակների ձևավորմանը և ուսուցումը դարձնում է առավել նպատակային և մոտիվացված: Վերջիններս
մասնագիտական կողմնորոշման գլխավոր նախապայմաններից են:
Հատկանշական է նաև նշել, որ բնության մեջ տարածաչափական այդպիսի
մարմինների գոյությունը՝ ինչպիսիք են կանոնավոր բազմանիստերը, ունեն
իրենց բացատրությունները՝ կապված նրանց ֆիզիկական կառուցվածքի և նվազագույն պոտենցիալ էներգիայի գոյության փաստի վրա:
Դրանց գոյությունը և դրսևորվող հատկությունները առանձին դեպքերում
սովորողների մոտ առաջացնում է հրճվանքի, զարմանքի, գեղեցիկի զգացողություն, որը խթանում է նրանց մոտ էսթետիկական դաստիարակության զարգացմանը:
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Формирование
Формирование у учащихся практических и прикладных интересов в
процессе изучения стереометрии

Дохолян Рая
Есаян Марине

Резюме

слова: стереометрия, правильный многогранник, двойственность,
Ключевые слова
практическое и прикладное значение, гексаэдр, октаэдр, тетраэдр, додекаэдр,
икосаэдр
В современных образовательных концепциях наиболее важным является не
сообщение готовых знаний, когда от ученика требуется только восприятие и воспроизведение знаний, а участие в процессе приобретения знаний, когда его творческие способности развиваются, и он берет на себя роль исследователя.
Подчеркивая важность такого подхода к организации процесса обучения, в
работе на конкретных примерах показано, как можно более эффективно изучить в
разделе стереометрии тему «Правильные многогранники». В частности, представлено, как с помощью разных изображений, моделей и решения прикладных задач,
имеющих практическое и прикладное значение, можно более доступно представить обучаемый материал, при этом осуществляя межпредметные и внутрипредметные связи.
Модели правильных многогранников, представленные в работе, были подготовлены учащимися, которые при построении многогранников использовали идею
двойственности многогранников и симметрию. Модели позволяют не только
сделать учебный процесс более практическим, но и развивать пространственное
представление и мышление учащихся, а также их творческие способности. Решение задачи, представленное в статье, выполнено с помощью соответствующей
модели, что существенно облегчило процесс решения.
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Formation of Practical and Applied Interest in Students
Students during
Teaching Stereometry

Dokholyan Raya
Yesayan
Yesayan Marine

Summary

Key words: regular polyhedron, duality, practical and applied significance,
tetrahedron, hexahedron, dodecahedron, octahedron, icosahedron
In modern education concept, it is more important not to give the students readymade knowledge, when they are required only to perceive and reproduce the knowledge
but to participate in the knowledge discovery process, when the students' creative skills
are promoted and they take on the role of a researcher.
Underlining this approach in the organization of the learning process, in concrete
examples it is shown in the article how the subject of “Regular Polyhedron”, which is
being studied in the section of stereometry, can be made more effective, if the teaching
material is presented more affordable with the help of different images having practical
and applied significance, models and solution of applied problems, showing the
interdisciplinary connections during that time.
The models of regular polyhedrons presented in the article are made by the pupils,
who have used the idea of the duality of polyhedron and the symmetron, the base of the
construction. The models allow not only to make the learning process more objective,
but also to develop the pupils’ spatial imagination and thinking, as well as the creative
abilities.The solution of the problem, presented in the article has also been discussed
with the help of the appropriate model, which has made the problem-solving process
significantly easier.
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էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթը հեղուկ և
պլազմային հաղորդիչներում

Դրմեյան Հենրիկ

Հանգուցային բառեր. ինքնաշեն սարք, ուսուցիչ, Ֆիզիկա, մեթոդներ,
գազանման միջավայր, կոնտուր, լաբորատոր սարքեր
Ժամանակի հրամայականն է՝ դպրոցական ֆիզիկայի բովանդակությունը,
այսօրվա գիտատեխնիկական առաջընթացի պայմաններում և թելադրանքով,
անընդհատ նորացնել և հարստացնել: Այս առումով ֆիզիկայի ուսուցչից պահանջվում է լայնորեն օգտագործել տեղեկատվության լրացուցիչ աղբյուրներ ու
նորագույն տեխնոլոգիաներ (բազմամիջավայր միջոցներ), ինքնաշեն սարքեր ու
նոր ցուցադրական փորձեր, որոնք թույլ կտան անընդհատ ստեղծագործական
փնտրտուքի միջոցով և փորձարկմամբ հարստացնել ֆիզիկայի բովանդակությունը, իհարկե, եթե այդ լրացուցիչ նյութերը լինեն մեթոդապես ճիշտ մշակված և դիդակտիկական առումով արդյունավետ օգտագործված, ինչն էլ այս հետազոտության նպատակն է: Նպատակն իրականացվում է երկու կոնկրետ օրինակների միջոցով:
Վերջին տասնամյակում Հայաստանի Հանրապետության կրթական համակարգում լուրջ բարեփոխումներ են տեղի ունեցել: Փոխվել են կրթության ընդհանուր ռազմավարությունը, կրթական չափորոշիչները, ծրագրերն ու դասագրքերը,
ուսուցման կազմակերպման ձևերն ու մեթոդները, գնահատման համակարգը:
Սակայն կրթության ոլորտում հիմնարար բարեփոխումների իրականացումը
դանդաղ է ընթանում, ինչը հանգեցրել է նրան, որ կուտակվել են բազմաթիվ
խնդիրներ, որոնք առաջնահերթ լուծումներ են պահանջում: Դրանցից է բնագիտական առարկաների նկատմամբ ընդհանրապես, «Ֆիզիկա» առարկայի նկատմամբ մասնավորապես, աշակերտների վերջին տարիներին նկատվող հետաքրքրության նվազումը: Գոյություն ունեն աշակերտների մոտ «Ֆիզիկա»
առարկայի նկատմամբ հետաքրքրություններ առաջացնելու տարբեր ուղիներ:
Դրանցից մեկը, մեր կարծիքով, այդ առարկայի ուսումնական ծրագրերով նախատեսված ցուցադրական և լաբորատոր փորձերի կազմակերպումն ու անցկացումն
է նոր տեխնիկական միջոցների օգտագործմամբ [1]: Մյուսն, ինչպես ցույց է տալիս փորձը, ուսուցման ավանդական մեթոդների և նորագույն տեխնիկական միջոցների զուգակցումն է [2], որն ավելի ընկալելի կդարձնի ֆիզիկական հասկացություններն ու օրենքները, կնպաստի աշակերտների մոտ կայուն հետաքրքրությունների ձևավորմանը, առարկան կդարձնի գրավիչ, հետևաբար և կօգնի ֆիզիկայի ուսուցչին ակտիվացնելու սովորողների ստեղծագործական գործունեությունը: «Ֆիզիկա» առարկայի ուսուցումը, անշուշտ, էլ ավելի արդյունավետ կլինի,
եթե ուսուցիչն օգտվի նոր ցուցադրական փորձերից, ինքնաշեն սարքերից ու կայանքներից, ինչպես նաև որոշ լաբորատոր աշխատանքներ տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների ծրագրակազմային միջոցներով կազմակերպելու և անցկացնելու պրակտիկայից [4]: Արդյունքում սովորողների համար գիտության և տեխնիկայի մեջ օբյեկտիվ նշանակություն ունեցող «Ֆիզիկա» առարկան կդառնա սուբ– 152 –

յեկտիվ անհրաժեշտություն և, անշուշտ, ֆիզիկայի նկատմամբ նրանց հետաքրքրությունը կաճի, հետևաբար և կձևավորվի սովորելու ցանկություն:
Փորձենք համառոտակի ներկայացնել երկու կոնկրետ նյութ, որոնք հնարավորություն են տալիս ուսուցչին առանց ուսուցման տրամաբանական ընթացքը
խախտելու, մեր կողմից պատրաստված լաբորատոր սարքերի միջոցով, աշակերտներին ծանոթացնել հեղուկներում և պլազմայում (գազանման միջավայրում)
էլեկտրամագնիսական մակածման հոսանքի առաջացման մեխանիզմին: Էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթի ուսումնասիրությունը հեղուկ և պլազմային հաղորդիչներում, մեր կարծիքով, կընդլայնի սովորողների պատկերացումներն այդ երևույթի վերաբերյալ, կնպաստի նրանց գիտելիքների հարստացմանն
ու ամրապնդմանը: Այստեղ նրանք հստակ կտեսնեն, որ մակածման հոսանք կարող է ծագել բոլոր տեսակի հաղորդիչներում՝ լինի դա պինդ, հեղուկ թե գազային,
և կհասկանան, որ մակածման երևույթը կրում է ընդհանուր բնույթ. այն դիտվում
է ոչ միայն պինդ, այլև հեղուկային և պլազմային փակ հաղորդիչ կոնտուրներում:
Այսինքն՝ ցանկացած փակ հաղորդիչ կոնտուրում կծագի մակածման հոսանք,
հետևաբար նաև մակածման ԷլՇՈՒ, եթե փակ կոնտուրով սահմանափակված
մակերևույթով կա մագնիսական հոսքի փոփոխություն՝ անկախ այդ փոփոխության առաջացման պատճառներից:
Նյութի մատուցումն սկսում ենք նրանից, որ գոյություն ունի մագնիսական
դաշտում գտնվող հաղորդիչի մեջ ԷլՇՈՒ-ի առաջացման երկու մեխանիզմ [3]՝
առաջին, երբ հաղորդիչն անշարժ վիճակում գտնվում է ժամանակի ընթացքում
փոփոխվող մագնիսական դաշտում: Այս դեպքում նրանում ԷլՇՈՒ-ի առաջացման պատճառը մրրկային էլեկտրական դաշտի ի հայտ գալն է, որը շարժման մեջ
է դնում հաղորդչում առկա ազատ լիցքակիր մասնիկներին՝ առաջացնելով մակածման հոսանք: Երկրորդ, երբ հաղորդիչը շարժվում է ժամանակի ընթացքում
անփոփոխ մագնիսական դաշտում: Այս դեպքում նրանում ԷլՇՈՒ-ի առաջացման
պատճառը հաղորդչում գտնվող ազատ լիցքերի վրա մագնիսական դաշտի կողմից ազդող Լորենցի ուժն է: Այնուհետև անցնում ենք հաղորդիչներում մակածման
երևույթի հայտնագործման պատմական տեղեկություններին՝ սկզբում վկայակոչելով էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթի վերաբերյալ Ֆարադեյի մոտ
տասը տարվա հետազոտությունները, որոնց արդյունքում 1831թ. նրան հաջողվեց
փորձով ապացուցել, որ փոփոխական մագնիսական դաշտը հաղորդիչ կոնտուրում ստեղծում է էլեկտրական հոսանք: Այնուհետև ընդհանրացնելով կատարված փորձերի արդյունքները՝ նա եկավ այն եզրակացության, որ փակ հաղորդիչ
կոնտուրում մակածման հոսանք առաջանում է միայն այն դեպքում, երբ կոնտուրով սահմանափակված մակերևույթ թափանցող մագնիսական ինդուկցիայի գծերի թիվը (մագնիսական հոսքը) փոփոխվում է անկախ այդ փոփոխության առաջացման պատճառներից: Պետք է նշել, որ ժամանակին Ֆարադեյն ուսումնասիրել
է նաև Երկրի մագնիսական դաշտում շարժվող գետերի և ծովային հոսանքների
օգնությամբ մակածման հոսանքների ստացման հնարավորությունները և իր կատարած փորձերով հաստատել այն փաստը, որ թույլ մակածման հոսանքներ կարելի է ստանալ նաև փակ կոնտուրով հոսող հեղուկ հաղորդիչներում: Բանն այն
է, որ հեղուկի լամինար հոսանքի դեպքում նրա տարբեր շերտերն ունեն տարբեր
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արագություններ: Օրինակ՝ գետերում հեղուկի արագությունն անմիջապես հատակի մոտ հավասար է զրոյի և աճում է ջրի մակերևույթին մոտենալիս:
Այս նախապատրաստական աշխատանքը կատարելուց հետո անցնում ենք
մեր կողմից առաջարկված ցուցադրական փորձի կառուցվածքի և աշխատանքի
սկզբունքի ներկայացմանը: Այս աշխատանքում նախ կներկայացնենք էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթը հեղուկ հաղորդիչներում ցուցադրող փորձը,
իսկ այնուհետև՝ գազային (պլազմային) հաղորդիչներում:

Նկար 1. Մակածման երևույթը հեղուկ հաղորդիչներում ցուցադրող սարքի սխեման

Սարքը, որի օգնությամբ կարող ենք ցուցադրել մակածման երևույթը հեղուկ
հաղորդիչներում, պատկերված է նկ. 1-ում: Այն կազմված է 20×30×50 մմ չափեր
ունեցող օրգանական ապակուց, որի վրա փորված է ուղղանկյուն հատույթով
փոսիկ (ջրանցք) (1): Ապակու երկու ծայրերին բացված են 5 մմ տրանագծով հորիզոնական անցքեր՝ հեղուկը ջրանցք մտնելու և դուրս գալու համար: Ջրանցքի
ներքին կողային պատերին իրար նկատմամբ զուգահեռ կերպով տեղադրված են
պղնձյա երկու հարթ էլեկտրոդներ (2): Օրգանական ապակին, հետևաբար և
ջրանցքը, տեղավորված են հաստատուն մագնիսի կամ էլեկտրամագնիսի (3)
բևեռների միջև այնպես, որ մագնիսական դաշտի ուժագծերն ուղղահայաց լինեն
էլեկտրոդներին: Մղիչ պոմպի (4) միջոցով, որը խողովակներով (5) միացված է
ջրանցքին և հաղորդիչ հեղուկով լցված անոթին, հեղուկը կարող է անընդհատ
շրջանառություն կատարել՝ անցնելով մագնիսական դաշտում տեղավորված
ջրանցքով: Պոմպի շղթայում մտցված ռեոստատի (7) միջոցով կարող ենք կարգա– 154 –

րել հաղորդիչ հեղուկի հոսքի արագությունը, իսկ ցուցադրական գալվանոմետգալ
վորել
րի (6) միջոցով
ով գրանցել մակածման հոսանքը: Ցուցադրման համար իբրև հաղորհա
դիչ հեղուկ օգտագործում ենք աղաջրի կամ պղնձարջասպի 20%-անոց լուծույթը:
Փորձի ցուցադրումը կատարվում է հետևյալ հաջորդականությամբ: Նախ
աշակերտների
կերտների ուշադրությունը հրավիրում ենք այն բանի վրա, որ հաստատուն
հաստատո
մագնիսի
նիսի մագնիսական դաշտում տեղավորված անշարժ հեղուկ հաղորդչում մամա
կածման
ման հոսանք չի առաջանում: Այնուհետև միացնում ենք մղիչ պոմպը և շարժշարժ
ման մեջ դնում հաղորդիչ հեղուկը: Կտեսնենք, որ այս դեպքում գալվանոմետրը
գրանցում է մակածման հոսանք: Բանն այն է, որ երբբ հեղուկ հաղորդիչը շարժշարժ
վում է հաստատուն մագնիսական դաշտում, ապա նրա հետ միասին շարժվում
են նաև հեղուկում գտնվող իոնները: Արդյունքում մասնիկների անկանոն շարժշարժ
ման արագությունը գումարվում է հեղուկի հոսքի արագությանը: Քանի որ այդ
շարժումը տեղի է ունենում մագնիսական
նիսական դաշտում, ապա յուրաքանչյուր լիցքալից
կիր մասնիկի վրա ազդում է լրացուցիչ Լորենցի ուժ, որը լիցքակիր մասնիկներին
ստիպում
պում է շարժվել հաղորդչի ներսում: Այդ մագնիսական ուժերի ազդեցության
տակ դրական իոնները տեղաշարժվում են դեպի մի էլեկտրոդ, իսկ բացասականբա
ները՝ մյուս: Արդյունքում՝ էլեկտրոդների միջև առաջանում է պոտենցիալների
տարբերություն,
բերություն, և եթե շղթան փակ է, ապա նրանում կծագի մակածման հոսանք,
ինչը գրանցվում է գալվանոմետրի միջոցով: Վերջում շղթա մտցրած ռեոստատի
(7) միջոցով փոփոխելով հեղուկի հոսքի արագությունը՝՝ կարելի է ցույց տալ, որ
հաղորդիչ հեղուկում ինդուկցիայի ԷլՇՈՒ-ի
ի մեծությունը կախված է հեղուկի հոսհոս
քի արագությունից:
հնա
Այժմ փորձենք համառոտ ներկայացնել ևս մի կոնկրետ նյութ, որը հնարավորություն է տալիս ինքնաշեն սարքի միջոցով ծանոթացնել աշակերտներին էլեկէլեկ
տրամագնիսական մակածման երևույթին պլազմայում, և կատարել տեսական
վերլուծություն:

էլեկտրամագնիսական
Նկար 2. Պլազմայում էլեկտրամագնիսակ
ան մակածման երևույթը
ցուցադրող սարք
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Սարքը, որի օգնությամբ կարող ենք ցուցադրել մակածման երևույթը պլազմային հաղորդիչներում, պատկերված է նկ. 2-ում:
Այն կազմված է 15սմ երկարություն և 2,5սմ տրամագիծ ունեցող կերամիկական կամ քվարցյա գլանից (1), որի մեջ տեղադրված են մետաղյա բարակ թիթեղից
պատրաստված 1,5×15սմ չափեր ունեցող երկու հարթ էլեկտրոդներ (2): Էլեկտրոդներից մեկն անշարժ ամրացված է գլանին, իսկ մյուսը՝ պտուտակների օգնությամբ կարելի է տեղաշարժել՝ փոփոխելով էլեկտրոդների միջև եղած հեռավորությունը: Գլանն էլեկտրոդների հետ միասին ուղղաձիգ դիրքով տեղավորված
է էլեկտրամագնիսի բևեռների միջև կամ հաստատուն մագնիսի (3) մագնիսական
դաշտում, այնպես ինչպես ցույց է տրված նկար 2-ում: Էլեկտրոդների ծայրերը
փակված են հայելային գալվանոմետրով (4): Գլանի ներքևի մասում տեղավորված
է սպիրտայրոցը կամ գազայրիչը (5):
Փորձը ցուցադրելու համար գազայրիչի բոցն անցկացնում ենք գլանի միջով:
Այդ դեպքում նկատում ենք գալվանոմետրի սլաքի շեղում, ինչն էլ հաստատում է,
որ շղթայում առաջացել է ինդուկցիոն հոսանք:
Փոփոխելով փորձի ֆիզիկական և երկրաչափական պարամետրերը, կհամոզվենք, որ ինդուկցիոն հոսանքի մեծությունը կախված է մագնիսական դաշտի
ինդուկցիայի վեկտորի մոդուլից, բոցի ինտենսիվությունից և էլեկտրոդների հեռավորությունից:
Ցուցադրումն ավելի արդյունավետ կլինի, եթե բոցին խառնենք որոշ քանակությամբ իոնիզացման փոքր պոտենցիալ ունեցող նյութ, օրինակ կալիում կամ
նատրիում:
Պլազմային հաղորդիչում մակածման ԷլՇՈւ-ի առաջացման պատճառի բացատրությունը կարող ենք պահանջել աշակերտներից: Այսպես, վերհիշելով պինդ
և հեղուկ հաղորդիչներում մակածման ԷլՇՈւ-ի ծագման մեխանիզմները, նրանք
կարող են կռահել, որ այս դեպքում ևս մակածման ԷլՇՈւ-ն ունի մագնիսական
ծագում: Իրոք, մագնիսական դաշտում պլազմայի շարժման ժամանակ նրանում
գտնվող ազատ լիցքերը ենթարկվում են մագնիսական դաշտի ազդեցությանը՝
նրանց վրա ազդում են լորենցյան ուժեր, որոնց պատճառով տեղի է ունենում լիցքերի բաժանում: Քանի որ Լորենցի ուժն ունի որոշակի ուղղություն, հետևաբար
դրական իոնները կտեղափոխվեն դեպի էլեկտրոդներից մեկը, իսկ բացասական
իոնները և էլեկտրոնները – մյուսը: Արդյունքում էլեկտրոդների միջև կծագի պոտենցիալների տարբերություն, և եթե շղթան փակ է, ապա նրանում կառաջանա
հոսանք, ինչը կարելի է գրանցել գալվանոմետրով:
Երևույթի ցուցադրումից հետո աշակերտների ուշադրությանը պետք է արժանացնել այն հանգամանքը, որ պինդ հաղորդիչների դեպքում լորենցյան ուժերը
տեղափոխում են ազատ էլեկտրոններին, հեղուկ հաղորդիչներում – դրական և
բացասական իոններին, իսկ պլազմայում- իոններին և էլեկտրոններին:
Եզրակացություն
Աշխատանքում կատարված գիտամեթոդական հետազոտությունները և
ՇՊՀ-ի ավագ դպրոցում իրականացված փորձարկման արդյունքները թույլ են
տալիս պնդել, որ՝
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1. Էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթն ունի ընդհանուր բնույթ. այն
դիտվում է մագնիսական դաշտում գտնվող ոչ միայն պինդ, այլև հեղուկ և պլազմային հաղորդիչներում:
2. Ցանկացած հաղորդիչ փակ կոնտուրում կծագի ինդուկցիոն ԷլՇՈւ, եթե
տեղի ունի այդ կոնտուրով մագնիսական հոսքի փոփոխություն՝ անկախ այդ փոփոխության պատճառից:
3. Էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթի ուսումնասիրությունը հեղուկ և պլազմային հաղորդիչներում էապես կընդլայնի աշակերտների պատկերացումներն այդ երևույթի վերաբերյալ և կնպաստի նրանց գիտելիքների
հարստացմանն ու ամրապնդմանը:
4. Նյութի մեթոդապես ճիշտ մշակման և դիդակտիկական առումով արդյունավետ օգտագործման դեպքում կարելի է հասնել ուսուցման արդյունավետության բարձրացման:
5. Մեր կողմից նախագծված և փորձարկված ինքնաշեն սարքերն իրենց մեջ
թաքցնում են մանկավարժական մեծ հնարավորություններ, և դրանց ներդրումը
ֆիզիկայի ուսուցման գործընթացում բավականին դյուրընկալելի կդարձնի «Մագնիսականություն» թեման և կհանդիսանա ֆիզիկայի նկատմամբ աշակերտների
հետաքրքրությունների բարձրացման լավագույն օրինակ:
Հուսով ենք, որ եթե էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթը հեղուկ և
պլազմային հաղորդիչներում ուսուցիչը ներկայացնի վերևում նկարագրված ինքնաշեն սարքերի օգնությամբ, ապա գիտության և կրթության այդպիսի ինտեգրմամբ նյութը կդառնա ավելի հետաքրքիր և ընկալելի, որի արդյունքում զգալիորեն կբարձրանա «Ֆիզիկա» առարկայի ուսուցման որակը:
Ներկայացված սարքերի պարզ կառուցվածքը թույլ է տալիս ակնկալել, որ
վերոհիշյալ ցուցադրական փորձը կարելի է իրականացնել ֆիզիկայի դպրոցական լաբորատորիայում: Իհարկե ցանկալի է, որ նկարագրված ինքնաշեն սարքերը պատրաստվեն աշակերտների մասնակցությամբ:
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Явления электромагнитной
электромагнитной индукции в жидких и
плазменных проводниках

Дрмеян Генрик

Резюме

Ключевые слова: самодельное устройство, учитель, физика, методы,
газообразная среда, контур, абораторные устройства
В работе для учителя физики предлагаются методические разработки конкретных материалов, которые, как дополнительные источники информации, призваны способствовать развитию познавательных интересов учащихся и активизации
их творческой деятельности. Проведен теоретический анализ явления электромагнитной индукции в жидких и плазменных проводниках. С помощью самодельных
лабораторных устройств продемонстрировано возникновение индукционного тока
движущейся жидкости в замкнутом контуре и в движущейся плазме, находящейся
в постоянном магнитном поле. Описаны устройствa демонстрационных приборов и
принципы их работы.
Простая структура описанных устройств позволяет нам ожидать, что
вышеуказанный показательный опыт может быть реализован в школьной лаборатории физике. Конечно, желательно, чтобы описанные самодельные устройства были
сделаны с участием учеников.
Нами разработанные и испитанные самодельные устройства обладают отличными педагогическими возможностями, и их внедрение в учебный процесс физики
сделает предмет «Магнетизм» легко усваиваемым и станет хорошим примером для
повышения интереса учеников к физике.
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The Phenomen
Phenomenon
henomenon of Electromagnetic Induction
Induction
in Liquid and Plasma Conductors
Conductors

Drmeyan Henrik

Summary

Key words: self-made device, teacher, Physics, methods, gas collection
environment, circuit, laboratory devices
In the work for the teacher of Physics, methodical developments of a specific
materials is offered, which, as additional sources of information, aims to promote
students' cognitive interests and activate their creative activities. A theoretical analysis
of the phenomenon of electromagnetic induction in liquid and plasma conductors is
carried out. With the help of self-made laboratory devices, the induction current of a
moving liquid in a closed loop and in a moving plasma in a constant magnetic field is
demonstrated. The devices of the demonstrative instruments and the principles of their
operation are described.
The simple structure of the described devices allows us to expect that the above
indicative experience can be implemented in the school Physics laboratory. Of course, it
is desirable that the described home-made devices were made with the participation of
pupils.
We have developed and tested homemade devices that have excellent pedagogical
capabilities, and their introduction into the educational process of Physics will make the
subject “Magnetism” easily digestible and will be a good example of pupils' interest in
Physics.
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Որոշ մաթեմատիկական
մաթեմատիկական մեթոդների
մեթոդների կիրառման
արդյունավետությունը ֆիզիկական
ֆիզիկական խնդիրների
լուծման ժամանակ

Թորոսյան Նելլի
Հարությունյան
Հա
րությունյան Գոհար

Հանգուցային բառեր. ֆիզիկական խնդիրներ, մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդ, մաթեմատիկական մոդելավորում, ադեկվատ մաթեմատիկական
ապարատ, Կոշիի անհավասարություն, ֆունկցիայի առավելագույն և նվազագույն
արժեք
Ֆիզիկայի ուսուցման արդյունավետության բարձրացման ուղիները բազմաթիվ են, սակայն դրանցում առանձնահատուկ տեղ են զբաղեցնում այնպիսիները,
որոնք վերաբերում են մաթեմատիկական մեթոդների կիրառմանը: Դա բացատրվում է նրանով, որ մաթեմատիկային բնորոշ է ունիվերսալություն և
միևնույն հավասարումը կամ բանաձևը կարող է նկարագրել միմյանցից միանգամայն տարբեր ֆիզիկական երևույթներ: Ֆիզիկայի ուսուցման գործընթացում մաթեմատիկական ապարատի ընտրության պրոբլեմը կապվում է դիդակտիկայի
հիմնարար սկզբունքներից մեկի՝ մատչելիության սկզբունքի հետ [3,26]: Ընտրված
ադեկվատ մաթեմատիկական ապարատը մի կողմից պետք է համապատասխանի մատչելիության դիդակտիկական սկզբունքին, մյուս կողմից տեսական հարցերի շարադրման և ֆիզիկական խնդիրների լուծման ընթացքում ապահովի բացահայտելու ֆիզիկական պրոցեսների և երևույթների հիմքում ընկած օրինաչափությունները:
Ֆիզիկայի ուսուցման գործընթացում մաթեմատիկական ապարատի ունիվերսալությունն ունի մեծ նշանակություն, քանի որ այն հնարավորություն է տալիս ֆիզիկական իրադրությունը քննարկել ամբողջական, բացատրման գործընթացը իրականացնել առավել ընդհանուր մոտեցմամբ և հիմնավորել ֆիզիկական
օրենքների միասնությունը:
Օրինակ, բացի էներգիայի պահպանման օրենքից մեխանիկայի բոլոր օրենքների ունիվերսալ տեսքը վեկտորականն է, որոնցով արտահայտվում են այդ
օրենքները: Մեխանիկական հավասարումների հենց այդ տեսքը, ինչպես նաև
տարածության և ժամանակի երկրաչափական հատկությունների վրա հիմնված
գաղափարները, թույլ են տալիս իրականացնել ամբողջ մեխանիկայի դասընթացի
ուսումնասիրումը վեկտորական պատկերացումներով: Վերջինս սովորողների
մոտ աստիճանաբար ձևավորում է ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրմանը
ընդհանուր մեթոդաբանական մոտեցումներ ցուցաբերելու և առավել ընդհանուր
տեսանկյունից կոնկրետ իրադրությունը վերլուծելու ունակություններ:
Ընտրված ադեկվատ մաթեմատիկական ապարատը հանդիսանում է ֆիզիկայի տարբեր բաժիններից սովորողների գիտելիքների ընդհանրացման արդյունավետ միջոց, որը թույլ է տալիս միասնականության մեջ տեսնել ընդհանուրը և
ընդհանուրի տեսանկյունից գնահատել առանձնահատուկը: Շրջապատող աշխարհի երևույթների ուսումնասիրման ժամանակ ընդհանուրի, առանձնահա– 160 –

տուկի և միասնականի վեր հանումը օգնում է սովորողներին կոնկրետ խնդիրների լուծման ժամանակ ձեռնապահ մնալ կամայական ոչ ռացիոնալ մեթոդների և
բանաձևերի ընտրությունից:
Չի կարելի ասել, որ մաթեմատիկական մեթոդներն ամբողջությամբ և արդյունավետ կիրառվում են ֆիզիկայի ուսուցման ժամանակ: Օրինակ, ֆիզիկական
խնդիրների լուծման ժամանակ քիչ են կիրառվում այնպիսի մաթեմատիկական
մեթոդներ, որոնք թույլ են տալիս որոշել այս կամ այն ֆիզիկական մեծության
առավելագույն և նվազագույն արժեքները տարբեր պրոցեսներում և երևույթներում: Վերջիներս հիմնված են ոչ թե ֆունկցիայի ածանցյալի գաղափարի կիրառման վրա այլ հանրահաշվական և երկրաչափական պարզագույն հավասարությունների և անհավասարությունների, ինչպես նաև նրանց ադեկվատ երկրաչափական պատկերացումների վրա: Այդպիսի մոտեցման դեպքում հնարավոր է լինում առավելագույն և նվազագույն արժեքի որոնման վերաբերյալ խնդիրները
լուծել նաև ուսուցման առաջին աստիճանում, երբ դեռևս մաթեմատիկայի դասընթացից նրանց հայտնի չէ ածանցյալի գաղափարը:
Ֆիզիկայի դասընթացում խնդիրների լուծման և տեսական բացատրության
ժամանակ գրեթե չի կիրառվում մաթեմատիկայի դասընթացից սովորողներին
հայտնի մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդը, մինչդեռ վերջինս հանդիսանում է ապացուցման բավականին հուսալի մեթոդ: Ֆիզիկական հավասարումների վեկտորական տեսքը և նրանց վեկտորա-գրաֆիկական ինտերպրետացիան,
որի տակ հասկանում ենք վեկտորական հավասարումների ներկայացումը երկրաչափական պատկերների միջոցով, թույլ են տալիս շատ խնդիրների լուծումը
դարձնել առավել հեշտ և պատկերավոր: Վերոհիշյալը և այլ մաթեմատիկական
մեթոդների լայն կիրառումը թույլ են տալիս ֆիզիկայի ուսուցումը դարձնել
առավել հետաքրքիր և ի ցույց դնել ֆիզիկայի ուսուցման ժամանակ երևույթների
և պրոցեսների մաթեմատիկական մոդելավորման լայն հնարավորությունները:
Աշխատանքի նպատակն է մի քանի ֆիզիկական խնդիրների լուծման օրինակով ցույց տալ, թե որքան արդյունավետ կարող է լինել մաթեմատիկական մեթոդների լայն կիրառումը ֆիզիկական խնդիրների լուծման ժամանակ:
Օրինակի համար քննարկենք հետևյալ խնդիրը, որի լուծման համար կկիրառենք մաթեմատիկական ապացույցներից առավել կատարելագործված մեթոդներից մեկը՝ մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդը: Այդ դեպքում լավ հնարավորություն է առաջանում արագ լուծել խնդիրը՝ վեր հանելով նրա ֆիզիկական էությունը:
Խնդիր 1.
Ունենք N անշարժ գնդիկներ, որոնց զանգվածները կազմում են q հայտարարով երկրաչափական պրոգրեսիա: Ø զանգվածով առաջին գնդիկը £Ø արագությամբ բացարձակ առաձգական հարվածում է երկրորդին, վերջինս՝ երրորդին և
այդպես շարունակ: Որոշել N-րդ գնդիկի արագությունը: Հարվածները համարել
կենտրոնական, շփումը հաշվի չառնել [4, 69]:
Լուծում.
Կիրառենք իմպուլսի և լրիվ մեխանիկական էներգիայի պահպանման
օրենքներն առաջին մի քանի գնդիկի համար, և ստացված օրինաչափությունից
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գրենք բանաձևը N-րդ գնդիկի արագության համար (Նկ.1):

Նկար 1. Խնդիր 1-ի սխեմատիկ պատկերը
Ø և ÙØ զանգվածով գնդիկների համար ունենք.

m0V0 = m0V0′ + qm0V1

 m V 2 m V ′ 2 qm V 2
0 1
 0 0 = 0 0 +
2
2
 2

(1)

Որտեղ ªªª
V′j և ªV համապատասխանաբար mX և qmX զանգվածով գնդիկների
արագություններն են միմյանց հարվածից հետո:
Լուծենք (1) համակարգը q<1 դեպքի համար, կստանանք.

V1 =

2
⋅ V0
1+ q

(2)

Համանման ձևով երկրորդ գնդիկի արագության համար կստանանք.
2

 2 
 ⋅ V0
V2 = 
1+ q 

(3)

(2) և (3) բանաձևերից կարելի է եզրակացնել, որ N-րդ գնդիկի արագությունը
որոշվում է հետևյալ բանաձևով.
N

 2 
 ⋅ V0
V N = 
1+ q 

(4)

N-րդ գնդիկի համար (4) արտահայտությունը ստանանք` կիրառելով մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդը:
(4) բանաձևի ճիշտ լինելը մենք արդեն ստուգեցինք N=1 և N=2 դեպքերի համար: Այժմ ենթադրենք, որ (4) բանաձևը ճիշտ է նաև N-րդ գնդիկի համար և ապացուցենք, որ այն մնում է հավաստի նաև (N+1)-րդ գնդիկի համար:
Պարզվում է, որ դրա համար բավական է քննարկել միայն վերջին երկու՝
N-րդ և (N+1)-րդ գնդիկների համակարգը: Նրանց համար նորից գրենք իմպուլսի և
լրիվ մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքները:

q N ⋅ m0 ⋅ VN = q N ⋅ m0 ⋅ VN′ + q N +1 ⋅ m0 ⋅ V N +1

 N
V2
V ′2
V2
q ⋅ m0 ⋅ N = q N ⋅ m0 ⋅ N + q N +1 ⋅ m0 ⋅ N +1
2
2
2


(5)

որտեղ ªªª
V′Ý N-րդ գնդիկի արագությունն է N+1 գնդիկի հարվածելուց հետո, ոչ բարդ
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ձևափոխություններից հետո կստանանք.

VN = VN′ + q ⋅ VN +1
 2
VN = VN′ 2 + q ⋅ VN2+1

(6)

Որտեղից արտաքսելով £′Ï ՝ կստանանք.

V N +1 =

2
⋅ VN
1+ q

(7)

Հաշվի առնելով (4)-ը՝ վերջնական կստանանք.

 2 

VN +1 = 
1+ q 

N +1

⋅ V0

(8)

Հետաքրքիր է նշել, որ (4) բանաձևը մնում է ճշմարիտ նաև այն դեպքում, երբ
q>1-ից: Այդ դեպքում յուրաքանչյուր գնդիկ հարվածից հետո փոխում է
ուղղությունը և շարժվում հակառակ ուղղությամբ: Իսկ q=1 դեպքում բոլոր
գնդիկները ունեն նույն զանգվածը, և (4) բանաձևից ստանում ենք VN = V0 : Իրականում այդ դեպքում գնդիկները փոխանակվում են արագություններով, և յուրաքանչյուր գնդիկ, հարվածելով հաջորդին, կանգ է առնում, իսկ վերջինս ձեռք է բերում £j արագություն:
Հաջորդ երկու խնդիրների լուծման ավանդական մոտեցման ժամանակ անհրաժեշտություն է առաջանում ֆունկցիայի արտահայտությունը ածանցել, որ
գտնենք այս կամ այն ֆիզիկական մեծության առավելագույն կամ նվազագույն
արժեքը: Սակայն այն պարզ կապը, որը գոյություն ունի երկու մեծությունների
միջին հանրահաշվականի և միջին երկրաչափականի միջև՝

a +b
≥ ab թույլ է
2

տալիս, խուսափել ածանցումից և բարդ մաթեմատիկական հաշվարկներից: Այդ
անհավասարման ձախ մասը ընդունում է իր նվազագույն արժեքը, երբ a = b :
Խնդիր 2.
Մասնիկը դուրս է թռչում աղբյուրից հաստատուն արագությամբ և անցնում
L ճանապարհ, այնուհետև արգելակում a արագացմամբ: Մասնիկի ի՞նչ արագության դեպքում դուրս գալու պահից մինչև կանգ առնելը մասնիկի շարժման ժամանակը կլինի նվազագույնը (նկ. 2) [2, 15]:

Նկար 2. Խնդիր 22--ի սխեմատիկ պատկերը
Ներկայացնենք այս խնդրի լուծման 2 տարբերակներ, որոնցում չի կիրառվում ածանցյալի գաղափարը։
Տարբերակ 1.
Մինչև մասնիկի կանգ առնելը շարժման ժամանակը հավասար է.
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t=

L V
+
V a

(1)

Ստանդարտ մոտեցման դեպքում ժամանակի փոքրագույն արժեքը որոշելու
համար անհրաժեշտ է կամ V-ի
ի նկատմամբ լուծել քառակուսային հավասարումը,
որն ստացվում է (1) արտահայտությունից, այնուհետև տարբեր դատողություննեդա
րի օգնությամբ ստանալ պատասխանը, կամ էլ (1)-ին հավասարումն ածանցել,
ըստ V-ի և ստացած արտահայտությունը հավասարեցնել 0-ի՝
ի՝ գտնելով Ñ2 :
Խնդիրը
րը կարելի է լուծել ավելի հեշտ համաձայն վերոհիշյալ անհավասարության,
ունենք՝

t=

L V
L
+ ≥2
V a
a

t ժամանակը կլինի նվազագույնը՝ երբ

(2)

L V
= , որտեղից V = aL :
V a

Տարբերակ 2.
2.

t = t1 + t 2 =

L V
L L V
= , V = aL
,
+ ≥2
a
V a
a V

La + V 2
at ± a 2 t 2 − La
2
, V − atV + La = 0 , V =
Va
2
2 2
Սա տեղի ունի, երբ a t − 4 La ≥ 0 ,
t=

2 2

t-ն կլինի մինիմալ a t − 4 La ≥ 0 դեպքում, որտեղից t min =

4L
a

Պատ.՝ £  √ ∙ ß
Խնդիր 3.
3.
L երկարությամբ ձողը կարող է պտտվել իր անշարժ Օ ծայրի շուրջը։ Օ
ծայրի կետից b հեռավորության վրա կախված է m զանգվածով բեռը։ Ձողը
հավասարակշռության մեջ պահվում է դեպի վեր ուղղված F ուժով (նկ. 3)։ Ձողի
մեկ մետրի զանգվածը γ է։ Որոշել L-ի որ արժեքի համար F-ի
ի մեծությունը կլինի
նվազագույնը [1, 27]։
Գտնել F-ի նվազագույն արժեքը։

3.Խնդիր
Նկար 3.
Խնդիր 33--ի սխեմատիկ պատկերը
Լուծում.
Հաշվի առնելով, որ ձողի զանգվածը հավասար է γ ∙ L, իսկ նրա կենտրոնում
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կիրառված է ծանրության

γgL ՝ գրենք ձողի հավասարակշռության պայմանը։

L
mgb γLg
կամ F =
+
2
L
2
Համաձայն Կոշի անհավասարության՝ F-ը կլինի նվազագույնը, երբ
mgb γLg
,
=
L
2
F ⋅ L = mgb + γLg ⋅

որտեղից

L=

2mb

γ

,

Fmin = g 2mbg
Խնդիր 4.
Պատկերված շղթայում (նկ. 4) ( դիմադրության ի՞նչ արժեքի դեպքում նրա
վրա հզորությունը կլինի առավելագույնը: Աղբյուրի սեղմակներում լարումը
հաստատուն է:

Նկար 4. Խնդիր 44--ի էլեկտրական շշղթան
ղթան
Լուծում.
Լուծում.
Ոչ բարդ հաշվարկներից հետո ( դիմադրության վրա լարման անկման
համար կունենանք.

Ux =

UR2 Rx
R1R2 + Rx (R1 + R2 )

(1)

Հետևաբար նրա վրա անջատված հզորությունը հավասար է.

Px =

U 2 R22 Rx

[R1R2 + Rx (R1 + R2 )]2

կամ Px =

U 2 R2
R R

 1 2 + Rx (R1 + R2 )
 Rx


2

(2)

Հզորության առավելագույն  արժեքը գտնելու համար կարելի է խուսափել
(2) հավասարումի ածանցումից: Դժվար չէ նկատել, որ ( = 0 և ( → ∞ դեպքերում  → 0:
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Հաշվի առնելով խնդրի ֆիզիկական էությունը դա նշանակում է P = P (Rx )
կախվածության գրաֆիկը (նկ. 5) ունի առավելագույն արժեք:

Նկար 5. P = P (R x ) կախվածության գրաֆիկը
Ակնհայտ է, որ առավելագույն հզորությունը համապատասխանում է (2)
արտահայտության հայտարարի նվազագույն արժեքին, որը տեղի ունի, երբ

R1 R2
Rx
որտեղից ստացվում է

=

Rx =

R x (R1 + R2 )

R1R2
R1 + R2

Այսպիսով, ֆիզիկական խնդիրների լուծման ժամանակ մաթեմատիկական
(հանրահաշվական և երկրաչափական) մեթոդների լայն կիրառումը թույլ է
տալիս ոչ միայն իրականացնել սովորողների գիտելիքների փոխանցում մաթեմատիկայի դասընթացից ֆիզիկայի դասընթաց, այլ նաև ֆիզիկական երևույթների
բազմազանության մեջ գտնել մաթեմատիկական մոդելավորման տարբեր ձևեր:
Վերջինս թույլ է տալիս սովորողների մոտ զարգացնել ֆիզիկական և մաթեմատիկական մոդելավորում իրականացնելու հմտություններ և զարգացնել նրանց մոտ
ստեղծագործական նոր ունակություններ:
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Продуктивность использования некоторых математических методов
при решении задач по физике

Торосян Нелли
Арутюнян Гоар

Резюме

слова: задачи по физике, метод математической индукции,
Ключевые слова
математическое моделирование, адекватный математический аппарат, неравенство
Коши, максимальное и минимальное значение функции
В работе на примере решения нескольких задач по физике показано,
насколько продуктивным может быть широкое использование математических методов при решении этих задач. В частности, при решении данных задач на стадии
математического моделирования был использован один из усовершенствованных
методов математического доказательства – метод математической индукции и известное неравенство Коши. Использование последних позволяет рассматривать
такого рода задачи и на первых ступенях обучения, когда еще учащимся неизвестно понятие производной функции из курса математики. Показана, что в отдельных случаях, характерная для математических методов универсальность,
позволяет рассматривать физические ситуации более целостно, доступно и с
достаточной математической строгостью.
Разнообразие математических методов, которые проявляются при выборе
адекватного математического аппарата, позволяют развивать у учащихся элементы
толерантного мышления и творческие способности. В отдельных случаях они
позволяют учащимся развивать у них стремление замечать простое и доступное.
Последнее приводит их к чувственному восприятию, что может стимулировать
эстетическое воспитание учеников.
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The Effectiveness of Some Mathematical Methods
Methods
in Solving Physical Problems
Problems

Torosyan Nelli
Harutyunyan Gohar

Summary

words: tasks in physics, mathematical induction method, mathematical
Key words
modeling, adequate mathematical machine, Cauchy Inequality, the maximum and
minimum value of the function
Highlighting the role of the mathematical apparatus during describing the physical
phenomena and processes, by means of the examples of solving several physical
problems, the effectiveness of wide application of mathematical methods is illustrated in
the article. In particular, in the mathematical modeling phase of solving the problems
discussed, one of the most advanced mathematical methods proofs that the mathematical
induction method and famous Cauchy Inequality have been applied.
Besides, the variety of mathematical methods, which appears during the selection
of adequate mathematical apparatus, allows to develop in learners elements of tolerant
thinking and creative abilities. In some cases, these are the basis for the learners to
develop and appreciate the aspiration of seeing that which is simple and affordable. The
latter puts forward in them a sensual and emotional field, which can stimulate the
learners' aesthetic education.
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Առաջանցիկ ուսուցման կիրառումը ֆիզիկայի
ուսուցման ժամանակ

ԾատուրյանԱրմեն
Ծատուրյան
Արմեն
ԹումանյանՄարինե
Թումանյան
Մարինե
Պապյան Անի

Հանգուցային բառեր. ընթացիկ ուսուցում, առաջանցիկ ուսուցում, ոչ
բացահայտ գիտելիքների փոխանցում, ասոցիատիվ-առաջանցիկ կապեր, գիտական ճանաչողության ընդհանուր մեթոդներ
Ուսուցման գործընթացի մանկավարժական և հոգեբանական ազդեցությունների համակարգը բավականին հարուստ է, բայց դրանց կիրառման արդյունավետությունը յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքի համար որոշվում է տվյալ կրթական
համակարգի շրջանակներում ուսուցման ժամանակից պահանջների լուծման կարողությամբ։
Հասարակության զարգացման ժամանակակից փուլում ուսուցման գործընթացում նորարարություններն ուղղված են հիմնականում ուսուցման մեթոդաբանական ուղղվածության և գիտական մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ, և
ուսուցման այնպիսի ձևերի ներդրմամբ, որոնք ըստ ակադեմիկոս Ա. Ս. Կոնդրատևի «...կրթության բովանդակությունը զուտ տեղեկատվականից շեղում են դեպի մեթոդաբանականը» [1, 6]։
Այդ իմաստով դիդակտիկայում առավել արժեքավոր են ուսուցման այն մեթոդները, որոնց շրջանակներում բովանդակության բաղադրիչի միջոցով իրականացվում է տեսության սկզբնավորում (գենեզիս), որն ուղղված է տեսական գիտելիքների համակարգվածության ապահովմանը, դրանց ներքին զարգացմանը և
ընդհանրացմանը։
Կրթության գործընթացի զարգացման վերլուծությունը և ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս ուրվագծել ժամանակակից դասի կատարելագործման հիմնական ուղղությունները։
Ուսուցման բոլոր մակարդակներում յուրաքանչյուր առարկայի դասավանդումը ժամանակի ընթացքում ենթարկվում է տարբեր փոփոխությունների՝ կապված բազային գիտության զարգացման ու դիդակտիկական նպատակների փոխակերպումների, ինչպես նաև հասարակության զարգացման յուրաքանչյուր փուլում
գիտամանկավարժական համայնքի կողմից ընդունված մոտեցումների հետ։ Խոսելով գիտության զարգացման փուլերի մասին՝ ամերիկացի պատմաբան և փիլիսոփա Թոմաս Կունը հստակ տարանջատել է դրանց երեք հիմնական դրսևորումներ. նորմալ գիտություն, էքստրաօրդինար գիտություն, գիտական հեղափոխություն։ Համաձայն Կունի՝ ժամանակի ընթացքում ձևավորվում են նոր գիտական
հարացույցներ (պարադիգմաներ), որոնք ճանաչվում են գիտական հասարակության կողմից և որոշակի ժամանակի ընթացքում կանխորոշում խնդիրները և
դրանց լուծման մոդելները։
Մանկավարժական համակարգերի ձևավորման և դինամիկայի վրա էական
ազդեցություն են ունեցել և շարունակում են ունենալ փիլիսոփայական գիտելիք– 169 –

ները, առաջին հերթին մանկավարժական գործունեության մեթոդաբանության
վերակառուցման ճանապարհով, երկրորդ՝ կրթության և մանկավարժական գործունեության աշխարհահայացքային հարացույցների մշակմամբ։
Նոր կրթական համակարգի շրջանակներում սովորողներին անհրաժեշտ է
տալ ոչ թե գիտելիքների քանակ, այլ մտածելու կարողություններ, ստեղծագործական ունակություններ, խնդիրներ լուծելու նոր ձևեր, ինքնուրույն փնտրելու,
ստանդարտ և ոչ ստանդարտ իրավիճակներում ազատ գործունեություն իրականացնելու կարողություններ։
Մեր պատկերացումներով հարացույցերը, որոնք իրենցից ներկայացնում են
մոդելներ, անհրաժեշտ է օգտագործել ոչ միայն հետազոտական, այլ նաև գործնական խնդիրների լուծման համար։ Մասնավորապես ուսուցման հարացույցը
ուսուցման գործընթացն է, որի ընթացքոմ ուսումնական նյութը սովորողներին
ներկայացվում է «ֆոկուսացված», սովորողների ուշադրությունը կոնցենտրացվում է հիմնական փաստերի, իրադարձությունների վրա [2, 662]։
«Կրթությունը գիտության ուսումնական մոդել» հայեցակարգի շրջանակներում կարելի է ընթացիկ թեմաներն ուսուցանելիս, հետագայում՝ նորի ուսուցման
ժամանակ, կիրառման նպատակով լայնորեն ներդնել գիտական ճանաչողության
ընդհանուր տրամաբանական մեթոդները, ինչպիսիք են վերլուծությունը, ինդուկցիան, դեդուկցիան, մոդելավորումը և այլն։
Հոդվածի նպատակն է, ներկայացնելով ուսուցման գործընթացում առաջանցիկ ուսուցման իրականացման դիդակտիկական նշանակությունը՝ կոնկրետ օրինակների միջոցով ցույց տալ դրա արդյունավետությունը ֆիզիկայի ուսուցման
ժամանակ։
Առաջանցիկ ուսուցման վերաբերյալ գոյություն ունեցող սահմանումներում
հիմնականում շեշտը դրվում է նյութի բովանդակային կողմի վրա և ենթադրում է
դպրոցական ուսումնական ծրագրերի շրջանակում նրա նախօրոք ուսուցում:
Կարելի է ենթադրել, որ քննվող տերմինի նման իմաստը շատ նեղ է, և մասամբ է արտացոլում նրա էությունը։ Դրա համար առաջարկվում է այլ, ոչ ավանդական, բայց զգալիորեն լայն տեսանկյունից հայացք գցել «առաջանցիկ ուսուցում» տերմինի սահմանման վրա։
Մեր պատկերացումներով առաջանցիկ ուսուցումը պետք է հիմնվի գիտական ճանաչողության կամ ընդհանուր մեթոդների վրա, ինչպիսիք են ինդուկցիան, դեդուկցիան, անալոգիան, մոդելավորումը և այլն։ Տրամաբանական է, որ
այդ դեպքում առաջանցիկ ուսուցման նյութը չի կարող ունենալ կոնկրետ բովանդակություն, այն առավելապես համապիտանի (ունիվերսալ), հիմնարար գաղափարների և հասկացությունների, մեթոդաբանական սկզբունքների և այլնի ամբողջություն է։
Մանկավարժության մեջ հայտնի է ռուս մանկավարժ Ս.Ն.Լիսենկովայի
առաջանցիկ ուսուցման մոդելը, որի համաձայն, ընթացիկ դասի ժամանակ նախապես դիտարկվում է ուսումնական նյութ, որը պետք էր ուսումնասիրվեր հետագայում։
[4] աշխատանքում առաջանցիկ ուսուցման մոդելի առաջարկված տարբերակը հիմնովին տարբերվում է գոյություն ունեցող մոդելներից։ Այդ մոդելում ընդ– 170 –

կառակը, ընթացիկ ուսուցման ժամանակ ճանաչողության ընդհանուր մեթոդմե
հակառակը,
ների
րի օգնությամբ իրականացվում է գիտելիքների ոչ բացահայտ (իմպլիցիտ) փոփո
խանցում
ցում դեպի հետագա ուսուցում։ Որպեսզի հասկանանք առաջարկվող
առաջար
տարբերակի
րակի էությունը, նախ սխեմատիկորեն ներկայացնենք ուսուցչի և սովորողի գիգի
տելիքների ենթադրյալ ծավալը (նկ. 1):

Նկար
Նկ
ար 1. Սովորողների և ուսուցիչների գիտելիքների ծավալի
սխեմատիկ պատկերը
Սովորողների գիտելիքների ծավալը լավագույն դեպքում կարող է սահմասահ
նափակվել
փակվել մինչ այդ անցած նյութի սահմաններում, իսկ ուսուցիչը տիրապետում
է ողջ դասընթացի նյութին (անցած նյութ, ընթացիկ նյութ և հետագայում սովորեսո
լու ենթակա նյութ)։
Այստեղ կարևորվում է ոչ միայն գիտելիքների ծավալը, այլ նաև այն տրամատրա
բանական կապի և ընդհանրության
րության իմացությունը, որի շուրջ բյուրեղանում է
դասընթացի
ընթացի բովանդակային նյութը և գիտական ճանաչողության հասնելու մեմե
թոդները։
Առաջանցիկ ուսուցման ժամանակ խոսքը գնում է ընթացիկ ուսուցման ժաժա
մանակ
նակ մեթոդաբանական և հիմնարար բնույթի գիտելիքների փոխանցման մամա
սին՝ դրանք հետագայում ուսումնառության համար կիրառելու նպատակով։
Ներկայացնենք մի սխեմատիկ նկար (նկ. 2), որտեղ մի կողմից ներկայացված
են միջառարկայական և ներառարկայական կապերի իրականացման համար ենեն
թակա
կա ուսումնական նյութը, մյուս կողմից ընթացիկ նյութի այն մասը, որը
որ կարող
է առաջանցիկ ուսուցման նպատակով ոչ բացահայտ կերպով փոխանցվել հետահե
գա ուսումնառության։
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Նկար 22.. Ուսուցանվող նյութում ներառարկայական, միջառարկայական և
ասոցիատիվ--առաջանցիկ կապերը ցույց տվող սխեմա
ասոցիատիվ
Մեր պատկերացումներով առաջանցիկ ուսուցումը նախ և առաջ
առա կոչված է
ընթացիկ
թացիկ ուսուցման ժամանակ առանձնացնել առավել համապիտանի (ունիվեր(ունի
սալ) գաղափարները (մեթոդները, հասկացություները, սկզբունքները, մոդելները
և այլն) և գիտական ճանաչողության տարբեր մեթոդների (ինդուկցիա, դեդուկդե
ցիա, անալոգիա և այլն) միջոցով իրականացնել
նել դրանց ոչ բացահայտ փոխանփո
ցում դեպի հետագա ուսումնասիրվելիք նյութ: Առաջանցիկ արդյունքը, որը
ստացվում
վում է այդ ժամանակ, ունի արժեքավոր դիդակտիկական կշիռ, քանի որ
նախ և առաջ այն թույլ է տալիս նոր իրավիճակներ փոխանցել մեթոդաբանական
գիտելիքներ։
Առաջանցիկ ուսուցման
սուցման ուսումնամեթոդական համակարգի ստեղծման հահա
մար անհրաժեշտ է հստակ ձևակերպել այդպիսի ուսումնական գործունեության
նպատակները և խնդիրները։
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Ուսուցման գործընթացը պետք է հիմնվի ոչ միայն սովորողների նախկին
փորձի վրա, այլ նաև կողմնորոշված լինի նրանց հետագա ուսումնական գործունեությանը՝ ստացած գիտելիքների շարունակականության ապահովմանը, հիմնարար գաղափարների, համընդհանուր ճանաչողության մեթոդների իմացության հիմքերի ստեղծմանը։ Առաջանցիկ ուսուցման հիմնական նպատակը
ուսուցման որակի բարձրացումն է՝ ընթացիկ ուսուցման ժամանակ ճանաչողության համընդհանուր մեթոդների օգնությամբ հետագայի համար ասոցիատիվ
կապեր ստեղծելու միջոցով։ Այդ նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է նոր
տեսանկյունից դիտել դասին ներկայացվող պահանջները, որոշել ուսուցման մեջ
առաջ անցնելու հնարավոր ուղիները և միջոցները, մշակել առաջանցիկ ուսուցման իրականացման մեթոդաբանական հիմքերը և այն իրականացման համար
առաջանցիկ նյութի ընտրության հիմնական չափանիշներն ու պահանջները,
մշակել առաջանցիկ ուսուցման մեթոդաբանական հիմքերը, մշակել և հիմնավորել այդպիսի ուսուցման մեթոդական համակարգը, որն ապահովում է առաջանցիկ ուսուցման արդյունավետությունը։
Յուրաքանչյուր դպրոցական առարկա ունի առաջանցիկ ուսուցման իրականացման իր առանձնահատկությունները, բայց անկախ իրենց բազմազանությունից՝ յուրաքանչյուր առարկայում որպես առաջանցիկ ուսուցման նյութ է հանդիսանում այդ առարկայի բովանդակային բաղադրիչը՝ այդ թվում, ընդհանուր գաղափարները, հասկացությունները, բնութագրերը, տեսությունները, սկզբունքները:
Եթե միջառարկայական և ներառարկայական կապերի իրականացման ժամանակ շեշտը դրվում է սովորողների նախկինում ստացած գիտելիքների և
հմտությունների փոխանցման վրա, ապա առաջանցիկ ուսուցման ժամանակ շեշտը դրվում է առավել լայն ընդգրկում ունեցող ընդհանուր մեթոդաբանական հարցերի վրա։ Կարելի է պնդել, որ ուսուցման պրոցեսն ամբողջությամբ իրենց ներկայացնում է մի կողմից անցած նյութի արտացոլում նոր իրավիճակներում, մյուս
կողմից՝ նոր գիտելիքների և հմտությունների ձեռքբերման նախադրյալների
ստեղծում։ Դա նշանակում է, որ ընթացիկ ուսուցման ժամանակ պետք է նախագծվի հետագա ուսուցմանն ուղղված մտագործունեության հետագիծը։
Ուսուցման գործընթացում ուսուցիչը, մտագործունեության տարբեր ասոցիատիվ ձևերի օգնությամբ, յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում սովորողին ցույց է
տալիս առաջանցիկ ուսուցման նյութի հետագա կիրառման տեղը, ժամանակը,
պայմանները և հնարավոր ձևերը։ Այդպիսի նյութի ընդհանրացնող և համընդհանուր բնույթը երբեմն ունենում է միջդիսցիպլինար նշանակություն և պիտանի է
կրթության բոլոր մակարդակներում։
Դրա տիպիկ օրինակ է հանդիսանում մեխանիկական արագություն հասկացությունը ֆիզիկայում։
Խոսելով մեխանիկական արագության մասին՝ ուսուցիչը սահուն անցում
պետք է կատարի լայն իմաստով արագության մեկնաբանման ուղղությամբ։ Ֆիզիկայի ուսուցման առաջին աստիճանում, հաշվի առնելով սովորողների տարիքահոգեբանական առանձնահատկությունները և դեռևս թույլ զարգացած վերացական մտածողությունը, կարելի է պարզ օրինակների միջոցով սովորողներին
բերել այն գաղափարին, որ այն ինչ ժամանակի ընթացքում փոփոխվում է, ապա
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կարելի է խոսել այդ մեծության փոփոխման արագության մասին։ Եվ այնպես ինչպես շարժման ժամանակ փոխվում է մարմնի անցած ճանապարհը, նմանապես
ժամանակի ընթացքում փոխվում է թփի հասակը կամ տաքացվող ջրի ջերմաստիճանը և այլն։ Այս բոլորը հիմք են հանդիսանում հետագայում առավել լավ ընկալել ֆիզիկայի տարբեր բաժիններում ներմուծվող մի շարք մեծություններ,
որոնք բնութագրում են ժամանակի ընթացքում այս կամ այն մեծության փոփո-

∆ϕ
), արա∆t
∆q
∆A
∆V
գացումը ( a =
), հոսանքի ուժը ( I =
), հզորությունը ( N =
), մակած∆t
∆t
∆t
∆φ
ման Էլշուն ( ε i = −
) և այլն։ Մյուս կողմից արագության գաղափարի մասին
∆t
խությունը։ Դրանցից են, օրինակ, անկյունային արագությունը ( ω =

հետևողական զարգացումները լավ նախադրյալներ են ստեղծում հետագայում
մաթեմատիկայի դասընթացից ածանցյալի գաղափարի ներմուծման համար։
Ավելին՝ շարունակական կրթության տեսանկյունից, հետագայում առավել հեշտ է
լինում գործ ունենալ այլ բնութագրերի հետ, որոնք փոխվում են ժամանակի ընթացքում։ Իսկ առավել օգտակար ու արդյունավետ է լինում, երբ նման համանմանությամբ (անալոգիայով) սովորողները կարողանում են քննարկել նաև սկալյար
մեծությունների փոփոխությունը ոչ թե ժամանակից կախված, այլ մի այլ պարամետրից՝ օրինակ որոշակի ուղղությունից։ Խոսքը գրադիենտի մասին է, որին սովորողները ծանոթանում են բուհական դասընթացում։ Այդ ժամանակ ընկալման
գործընթացը առավել դյուրին է լինում։ Օրինակ՝ էլեկտրական դաշտի լարվածության վեկտորի համար հայտնի բանաձևը դիֆերենցիալ տեսքով՝

r
E = −gradϕ ,

որտեղ էլեկտրական դաշտի ϕ պոտենցիալը փոխվում է ուղղությունից կախված.

r
∂ϕ r ∂ϕ r ∂ϕ r
( E = −( i +
j+
k )) [3, 168] :
∂x
∂y
∂z
Ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացում գոյություն ունեն այնպիսի հասկացություններ, մեծություններ, գաղափարներ, որոնք ունեն ընդհանրության մեծ
աստիճան։ Ֆիզիկայի ուսուցիչը առաջին իսկ ծանոթության դեպքում այդպիսի
նյութը սովորողներին պետք է ներկայացնի նաև լայն իմաստով։ Այդպիսի հասկացություններ և մեծություններ են օրինակ՝ ֆիզիկական աշխատանքը, հզորությունը, օգտակար գործողության գործակիցը (ՕԳԳ), էներգիան, իմպուլսը, էլեկտրական շղթաների վոլտ-ամպերային բնութագիծը, շարժման և դաշտերի բնութագրերի վերադրումը և այլն։ Բացի այդ գոյություն ունեն նաև մեթոդաբանական
բնույթի այնպիսի հարցեր, որոնց օգնությամբ լուծվում են առաջանցիկ ուսուցման
տարբեր խնդիրներ։ Օրինակ, ֆիզիկական և մաթեմատիկական մոդելավորում
իրականացման ժամանակ, գործողությունների տրամաբանական շղթայի ուսուցումը, այդ մոդելների կիրառելիության սահմանների որոշումը, անտեսված մեծությունների գնահատման կարողությունները և այլն։
Հայտնի է, որ մաթեմատիկական մոդելավորումը կարևոր տեղ է զբաղեցնում
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ֆիզիկայում։ Ֆիզիկական պրոցեսները և երևույթները նկարագրող շատ մաթեմատիկական հավասարումներ և հաշվման մեթոդներ ունիվերսալ բնույթ են ունենում և կիրառելիության մեծ դաշտ։ Բերենք մի օրինակ։ Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման ժամանակ, երբ կառուցվում է V = V (t ) կախվածության գրաֆիկը,
ուշադրություն է դարձվում այն բանին, որ այդ գրաֆիկի տակ ընկած պատկերի
մակերեսը թվապես հավասար է անցած ճանապարհին։ Այնուհետև այդ պնդումը
տարածվում է ցանկացած բնույթի շարժման վրա։ Հետագայում սովորողները հաճախ են հանդիպում այնպիսի ֆիզիկական մեծությունների հաշվման հետ, որոնք
որոշվում են որպես միմյանցից կախված երկու այլ մեծությունների արտադրյալ։
Հայտնի է, որ այդ դեպքում այդ ֆիզիկական մեծության հաշվարկը բերում է ինտեգրալի կիրառման, օրինակ՝ մարմնի իմպուլսը p =

∫

∫ F (t )dt , աշխատանքը՝

∫

A = F ( S )dS , լիցքը՝ q = I (t )dt և այլն։ Այդպիսի դեպքերի համար կարելի է
կիրառել այն ունիվերսալ մեթոդը, որը կիրառվեց ճանապարհի հաշվման համար։
Այդ դեպքում ինտեգրալը, որը պետք է հաշվել, թվապես հավասար է այն պատկերի մակերեսին, որը գտնվում է համապատասխանաբար F(t), F(S), I(t) կախվածությունների գրաֆիկների տակ։
Այդ իսկ պատճառով, ուսուցման մեջ առաջ անցման նպատակով, հենց առաջին իսկ հնարավորության դեպքում սովորողներին պետք է ծանոթացնել մեծությունների հաշվարկման վերը նշված մաթեմատիկական մեթոդի հետ։
Առաջանցիկ ուսուցման իրականացման համար տիպիկ են հարցերը, որոնք
վերաբերում են էներգիայի պահպանման օրենքին։ Հայտնի են այդ օրենքի հիմնարար բնույթը և կիրառելիության մեծ սահմանները։ Ֆիզիկայի դասընթացի բոլոր
բաժիններում սովորողներն առնչվում են այդ օրենքի մասնավոր դրսևորումներին՝ լրիվ մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքը, թերմոդինամիկայի
առաջին օրենքը, Էյնշտեյնի հավասարումը ֆոտոէֆեկտի համար և այլն։
Երբ սովորողների համար ձևակերպվում է էներգիայի պահպանման օրենքը,
ապա անհրաժեշտ է այն մանրամասն մեկնաբանել՝ խոսելով էներգիայի տարբեր
տարատեսակների գոյության մասին։ Այնուհետև գիտական ճանաչելիության
համընդհանուր մեթոդներից մեկի՝ դեդուկտիվ մտածողության տարրերի կիրառման միջոցով, սովորողներին գաղափար տալ այդ օրենքի հնարավոր մասնավոր
դրսևորումների մասին։
Կարելի է առանձնացնել ուսուցանվող նյութի ընթացքում առաջանցիկ
ուսուցման մի քանի ճանապարհներ։
1. Առաջ անցում ֆիզիկայի ընդհանուր տեսությունների, օրենքների, ընդհանուր մեթոդաբանական սկզբունքների և հիմնարար գաղափարների
ուսումնասիրման ժամանակ։
2. Առաջ անցում առանձին ֆիզիկական հասկացությունների և մեծությունների մեկնաբանման ժամանակ։
3. Առաջ անցում հաշվման մաթեմատիկական մեթոդների կիրառման ժամանակ։
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4. Անուղղակի (իմպլիցիտ) առաջ անցում պայմանավորված ոչ թե ծրագրով,
այլ՝ ուսուցման մեթոդիկայով։
5. Առաջ անցում ուսուցանվող թեմաների վերաբերյալ խնդիրների լուծման
նախապատրաստման մեջ [3, 171 ]:
Ըստ էության՝ առաջանցիկ ուսուցումը գիտակցված, կառավարելի, նպատակասլաց ուսուցում է, որը լայն հնարավորություններ է ապահովում ինտեգրված
ուսուցման մշակման և ներդրման համար, իսկ ամենակարևորը՝ սովորողների
մոտ ձևավորում է համակարգված մտածողություն։
Ուսուցման կազմակերպման նման մոտեցման դեպքում հնարավոր է լինում
համադրել միմյանցից ընդհանրապես տարբեր ֆիզիկական երևույթների և պրոցեսների նկարագրման միևնույն մաթեմատիկական մոդելները և սահուն անցում
կատարել ուսուցման մի մակարդակից մյուսին՝ պահպանելով յուրաքանչյուրի
ինքնուրույնությունն ու ամբողջականությունը։ Արդյունքում սովորողների մոտ
ձևավորվում է գիտակցված գործունեություն ծավալելու կուլտուրա։
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Применение опережающего обучения
при обучении физике

Цатурян
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Резюме

слова: текущее обучение, опережающее обучение, неявный
Ключевые слова
перенос знаний, ассоциативно-опережающие связи, общие методы научного
познания
В работе представлено дидактическое предназначение опережающего обучения и учебно-методические основы его осуществления на основе анализа основных
тенденций развития теории образования и обучения, а также современных требований к организации процесса обучения. На конкретном примере показано, как
можно в представленной работе модель опережающего обучения применить при
обучении физике. Показано, как с помощью некоторых физических понятий,
разных методов научного познания (индукция, дедукция, аналогия, моделирование и пр.) можно в течение текущего урока осуществлять имплицитный перенос
знаний с целью их последующего обучения. В статье выдвинуто понятие ассоциативно-опережающих связей и предопределена методология их осуществления. В
результате исследования были выделены несколько подходов к реализации опережающего обучения в процессе презентации учебного материала, которые встречаются в практике преподавания. Отмечается, что в организации обучения при подобной установке становится возможным сопоставление одинаковых математических моделей экспликации совершенно разных физических явлений и процессов, в
результате чего наблюдается плавный переход от одного уровня обучения к
другому с сохранением автономности и целостности каждого из них. В результате у
учащихся формируется культура реализации осознанной деятельности.
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Using Progressive Learning in Teaching Physics

Tsaturyan Armen
Tumanyan Marine
Papyan Ani

Summary

Key words: current learning, progressive learning, implicit knowledge transfer,
associative-progressive relationships, common methods of scientific cognition
Analyzing the main tendencies of the development of the theory of education and
learning, as well as the modern demands presented in the lesson, the didactic
significance of progressive learning and the methodological bases of its implementation
are presented in the article. By means of concrete examples, it is shown how the
progressive model of learning presented in the article may be applied in teaching
Physics. In the article, it is shown how to transfer knowledge to further learning in the
implicit way of teaching during the current lesson using some physical ideas,different
methods of scientific cognition (induction, deduction, analogy, modeling, etc.) The idea
of the associative-progressive relationships has been put forward and the methodology of
their implementation has been outlined. As a result of the analysis, some ways of
implementing the progressive learning, which appear in the teaching practice during the
teaching material, have been separated. It has been shown, that in case of such an
approach to organizing teaching, it is possible to combine the same mathematical models
of describing physical phenomena and processes different from each other at all and
make a smooth transition from one level of learning to another, maintaining the
autonomy and integrity of each one. As a result, it becomes possible to develop a culture
of conscious activity in learners.
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Հարցադրման մեթոդները և ուսուցման արդյունավետության
բարձրացումը

Ղուկասյան Ասյա

Հանգուցային բառեր. ռազմավարություն, տրամաբանության զարգացում,
հարցերի շղթա, ուսուցման որակ, ֆունկցիա, գրաֆիկ, հատկություն
Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների ընտրությունը և արդիականացումը հիմք է հանդիսանում կրթության որակի բարելավման: Հարցերի կիրառությունը դասավանդման գործընթացում ամենահզոր գործիքներից մեկն է, և
դրանց ճիշտ կիրառությունը զգալիորեն կարող է բարձրացնել ուսուցման որակը
և ավելացնել սովորողների ներգրավվածության մակարդակը:
Քրիստին Չինը իր աշխատություններից մեկում նշում է, որ իրական ուսուցում ապահովելու համար պետք է օգտագործել մարդու միտքը և ոչ թե հիշողությունը։ Ըստ նրա՝ դա բացահայտումների փուլ է, որտեղ հիմնական դերում աշակերտն է և ոչ ուսուցիչը [5, 823]: Հարցեր տալու և հարցերին պատասխանելու կարողությունն ուսումնառության մեջ առանցքային և կարևոր տեղ է գրավում:
Պարզվել է, որ վերջին 15 տարիների ընթացքում ստացված տեղեկությունների
համաձայն` ուսուցիչները մեծամասամբ տվել են սխալ հարցեր՝ կենտրոնանալով
ոչ թե ուսումնառությունն առաջ մղող, այլ սովորողի տիրապետած որոշակի տեղեկույթը վերհանող հարցադրումների վրա:
Հոդվածի նպատակն է ներկայացնել հարցադրումների այն ռազմավարությունները, որոնք կիրառվում են սովորողների գիտելիքները գնահատելու, ուսուցանվող նյութն ավելի խորն ըմբռնելու, քննադատական մտածողություն զարգացնելու, աշակերտների ներգրավվածության աստիճանը բարձրացնելու մոտիվացիան խթանելու համար: Ավելին, ճիշտ և դասի նպատակներից բխող հարցերի
առաջադրումը կարող է հիմք հանդիսանալ նոր գաղափարների առաջացման,
ավելի խորքային ուսումնասիրությունների համար:
Ուսուցման արդյունավետության և սովորողների ներգրավածության բարձրացման համար քննարկվել են հարցադրման մի քանի ռազմավարություններ:
Մաթեմատիկայի մեջ հարցադրումների մեթոդի կիրառումը դասավանդման
գործընթացի կարևոր և բաղկացուցիչ մասն է կազմում: Հարցադրումների
կիրառմամբ ոչ միայն կարելի է ստուգել նախկինում յուրացված գիտելիքների
աստիճանը, խթանել վերլուծական մտածելակերպը, զարգացնել և ամրապնդել
ձեռք բերվածը, այլ նաև բարձրացնել աշակերտների ներգրավվածության
աստիճանը, որն էլ իր հերթին ազդում է ուսուցման որակի և արդյունավետության
վրա: Ավելին, ճիշտ ձևով կազմված հարցերը, որոնք տրվում են հոգեբանորեն
ապահով միջավայրում, խրախուսում են ստեղծագործական և քննադատական
մտածելակերպի զարգացումը, ինչպես նաև բարձրացնում են աշակերտների
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ինքնավստահությունը [4, 47]:
Հոդվածի նպատակն է ներկայացնել հարցադրումների մի քանի ռազմավարություններ, որոնք կարող են նպաստել դասապրոցեսին աշակերտների ներգրավվածության մեծացմանը և ուսուցման արդյունավետության բարձրացմանը:
1. Ամբողջ դասարանին ուղղվող ընդհանուր հարցերի ռազմավարություն
Սա այն մոտեցումն է, երբ ուսուցիչը հարցն ուղղում է ամբողջ դասարանին։
Ամենայն հավանականությամբ, սա ամենատարածված մեթոդներից մեկն է, որի
շրջանակում տրվող հարցերը հիմնականում նպատակ ունեն պարզելու նյութի
յուրացման մակարդակը կամ պարզել, թե որքանով են աշակերտներն ընկալել
ուսուցանվող նյութը։
Դասավանդման փորձը ցույց է տալիս, որ այս հարցերին պատասխանում են
հիմնականում դասարանի բարձր առաջադիմություն ունեցող աշակերտները,
մյուսները պարզապես լինում են լսողի դերում։ Ավելին, հաստատվեց նաև Գալլի
այն տեսակետը, որ որքան ավելի շատ հարցադրումներ են հնչում, այնքան ավելի
պակաս աշակերտներ են մասնակցում դասին:
Ճիշտ հարցադրման դեպքում այն կարող է հիմնովին փոխել նախնական
պատկերը:
Օրինակ – Ֆունկիցիայի գրաֆիկի ուսուցման ժամանակ, հնչեցվեց հարց.
- Արդյոք կորդինատային հարութության վրա ցանկացած գիծ ներկայցնում է
ֆունկցիայի գրաֆիկ։
- 2 աշակերտ պատասխանեցին «Ոչ», մեկը պատասխանեց «Այո», իսկ
ոմանք ընդհանարապես չարձագանքեցին։
Ներգրավվածությունն ավելացնելու նպատակով փոխվեց հարցի ձևակերպումը.
- Ինչպե՞ս կարող եք ցույց տալ, որ հարթության վրա պատկերված որոշ գծեր
ֆունկցիաների գրաֆիկներ չեն։
Քննարկվեց հարցը և ավելի շատ թվով աշակերտներ մասնակցեցին
քննարկմանը:
Այնուհետև հարցերի շրջանակն ավելի ընդլայնվեց, աշակերտներին հանձնարարվեց կոորդինատային հարթության վրա գծել գրաֆիկներ, որոնց համապատասխանում է ֆունկցիա, և գծել գրաֆիկներ, որոնց չի համապատասխանում
ֆունկցիա։ Պարզվեց, որ կոորդինատային հարթության վրա տրված գծերը ոչ
միշտ են ֆունկցիաների գրաֆիկներ: Սխալ և ճիշտ պատասխան հնչեցրած աշակերտները, աշխատանքի կատարման արդյունքում համագործակցելով միմյանց
հետ, հանգեցին համապատասխան եզրակացության՝ ֆունկցիայի գրաֆիկի և
նրա հատկությունների վերաբերյալ [1, 92]։
Նույն ռազմավարության շրջանակում պարզ է, որ հարցերի ճիշտ ընտրությունը և դրանց ճիշտ ձևակերպումն էականորեն կարող են փոխել վերջնական
արդյունքը։ Եթե հարցադրման սկզբում դասին ներգրավված էին ընդամենը 3
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աշակերտ, ապա հարցերի ձևափոխման արդյունքում դասին ակտիվորեն մասնակցում էր գրեթե ողջ դասարանը։
2. Հարցական բառերի ռազմավարություն
Այս մեթոդը կիրառվում է, երբ աշակերտներն արդեն ծանոթ են թեմային:
Առաջարկվում է աղյուսակ կազմել, որի ձախ կողմում պետք է գրել հարցական
բառերի մի ամբողջ շարք, իսկ աջ կողմում՝ թեմային առնչվող հասկացություններ։
Այնուհետև օգտագործելով երկու աղյուսակների գրառումները՝ կազմել հնարավորինս շատ հարցեր, քննարկել առաջարկված հարցերից 3-4 հարց, որոնք առավել հետաքրքիր են աշակերտների համար:
Օրինակ,

f (x ) =

1
xn

ֆունկցայի ուսումնասիրման ժամանակ ստեղծվել է

աղյուսակի այսպիսի տարբերակ (աղյուսակ 1.) [2, 8]:

Աղյուսակ 1.
Ֆունկցիայի ուսումնասիրման տարբեռակ
Հարցական բառեր
Ինչպե՞ս, ի՞նչ, որտե՞ղ, ինչո՞ւ,
որքա՞ն, որտեղի՞ց
Ինչպիսի՞
Ինչպե՞ս պատահեց
Ո՞րն է կապը
Ինչի՞ց է բաղկացած
Ո՞րն է գործառույթը

Հիմնական տերմիններ
Որոշման տիրույթ, փոփոխման
տիրույթ
Գրաֆիկի կարևոր կետեր
Մեծագույն, փոքրագույն արժեք
Մոնոտոն ֆունկցիա
Զրոյական կետեր
Զույգ և կենտ n -եր

Օգտագործելով աղյուսակի ձախ սյունի հարցական բառերը և աջ սյունի
հասկացությունները՝ սովորողները կազմեցին ավելի քան 20 հարց։ Հարցերի
կազմման գործընթացին մասնակցեցին բոլոր աշակերտները։ Դասի երրորդ հատվածում պարզաբանվեցին ընտրված 3 կարևորագույն հարցերը ուսուցչի ուղղորդող հարցերի օգնությամբ։
3. Պատասխանում են անվանակոչվածները
Այս ռազմավարության շրջանակում անվանակոչվում է աշակերտի հստակ
անուն, որ պատասխանում է հարցին այն հնչեցնելուց հետո։ Սա այն եզակի ռազմավարություններից է, որի կիրառությունն ապահովում է գրեթե բոլոր աշակերտների ներգրավվածությունը։ Այս մեթոդի առավելությունը կայանում է նրանում,
որ դասին մասնակցում են գրեթե բոլոր աշակերտները՝ անկախ իրենց առաջադիմությունից։ Յուրաքանչյուրը մասնակցում է իր չափով, և այս պարագայում խրախուսվում է ցանկացած հաջողություն, անգամ ամենափոքրը։
Ավելին, եթե աշակերտի կողմից տրված պատասխանը այն չէ, ինչ ակնկալվում է, ապա ոչ թե պետք է հարցն ուղղել այլ աշակետի, այլ պատասխանող աշակերտին օգնել վերաձևակերպել պատասխանը։
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Դասերի ընթացքում անհրաժեշտ է կիրառել մոտեցումներ, որոնք օգնում են
«ջերմացնել» այսպես կոչված «սառը անվանակոչման» ռազմավարությունը:
Ստորև ներկայացնենք դրանցից հիմնականները.
• Նախապես զգուշացրե՛ք աշակերտներին, որ մեծապես խրախուսվում է
դասին մասնակցությունը: Յուրաքանչյուր աշակերտին տվե՛ք ձևավորող
գնահատական:
• Աշակերտներին տվե՛ք ժամանակ, որ նրանք պատրաստեն իրենց հարցերը, ինչպես նաև անդրադարձ կատարեն հետաքրքրող հարցերին:
• Պետք է կարողանալ հմտորեն կառավարել ողջ պրոցեսը և աջակցել աշակերտներին, որ նրանցից յուրաքանչուրն իր հնարավորության չափով ներգրավվի դասին:
• Օգտագործե՛ք բաց հարցեր և օգնե՛ք աշակերտին հանգել ճիշտ պատասխանի:
• Չափազանց կարևոր է հոգեբանական ապահով միջավայրի ստեղծումը:
4. Վեց W-երի ռազմավարություն
Ժամանակակից մանկավարժության մեջ մեծ տարածում է գտել այսպես
կոչված «Վեց W-երի» ռազմավարությունը։ Գերմաներենում հիմնական 6
հարցերը՝ ո՞վ, ի՞նչ, ինչո՞ւ, ե՞րբ, որտե՞ղ, ինչպե՞ս, սկսվում են նույն՝ W տառով:
Թեմայի ավարտից հետո սովորողները զույգերով երկխոսություն են վարում՝
փորձելով պարզել, թե ինչ է տվել իրենց տվյալ թեմայի ուսումնասիրությունը։
Ասենք՝ «Ինչո՞ւ սովորեցիր այս թեման», «Ի՞նչ տվեց այն քեզ», «Որտե՞ղ, ե՞րբ,
ինչպե՞ս կարող ես կիրառել ստացած գիտելիքները» և այլն։ Քննարկվել է խնդիր,
որի լուծման արդյունքում սովորողները ստացած գիտելիքները կիրառել են
անծանոթ իրադրությունում:
Խնդիր. Նույն կետից անկյան տակ նետվել են 2 մարմին և անցել նույն
ճանապարհը (նկ. 1.)

Նկար 1. Նույն կետից անկյան տակ նետված
մարմինների հետագիծը
Ինչ կասեք անկյունների մասին: Խնդրի լուծման համար սովորողները
օգտվելով ֆիզիկա և մաթեմատիկա առարկաներից ստացած գիտելիքներից,
պարզեցին, որ ∝ +∝  90, քանի որ :2 ∝ sin180 − 2 ∝  :290−∝ :
Քննարկումների ժամանակ հնչում են տարբեր կարծիքներ, որոնց վերլոծության
արդյունքում սովորողները կատարում են ճիշտ եզրակացություն: Այս մեթոդի
կիրառությունը ոչ միայն բարձրացնում է աշակերտների ներգրավածությունը, այլ
քննարկվող հարցի մասին հնարավորինս շատ ու բազմակողմանի հարցեր տալու
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ճանապարհով նպաստում է դրա առավել արդյունավետ յուրացմանը։ Այստեղ
հնարավոր է նաև անդրադառնալ միջառարկայական կապերին և հստակ օրինակներով ցույց տալ՝ ինչպես կարող են աշակերտները սովորածը կիրառել այլ
առարկաների շրջանակում։ Ավելին, աշակերտները սովորում են հարցեր տալու
միջոցով կազմել լավ հարցեր և ստանալ հետադարձ կապ՝ աշակերտի կամ
ուսուցչի կողմից:
Այս ռազմավարությունն օգնում է «իջեցնել օդում կախված ինֆորմացիան» և
այն կապել իրական կյանքին, դարձնել ավելի գործնական։
Բացի այդ, հարցեր ձևակերպելու նպատակով տարբեր կողմերից խնդրի
դիտարկումը հնարավորություն է տալիս նաև երևան հանել թեմայի լավ չյուրացված հարցերն ու գաղափարները։
5. Պատասխանին սպասելու ժամանակ
Բարձր մտածական գործընթացների զարգացման համար էական
կարևորություն ունի սպասելու ժամանակը, քանի որ այն ազդում է պատասխանների որակի և քանակի, ինչպես նաև հետագա երկխոսության առաջացման վրա:
Սպասելու ժամանակը հարցի և աշակերտի պատասխանի միջև ընկած
ժամանակահատվածն է կամ ուսուցչի առաջին և երկրորդ հարցերի միջև ընկած
ժամանակահատվածը: Եթե հարցը լսելուց հետո աշակերտները չեն արձագանքում համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում, ուսուցիչը հաճախ պետք է
փորձի առաջ տանել զրույցը՝ կրկնելով, վերաձևակերպելով հարցը կամ դիմելով
աշակերտներին: Ավելի բարդ հարցերի դեպքում, որոնք պահանջում են բարդ
կոգնիտիվ վերլուծություններ, հնարավոր է անհրաժեշտ լինի տրամադրել աշակերտներին 1-2 րոպե, նախքան պատասխանելը:
Սխալ է, երբ ուսուցիչը պատասխանում է իր իսկ հարցերին, և այդպիսի
վարքագիծը արագորեն դառնում է ինքնախաբեության ձև: Արդյունքում աշակերտները զրկվում են հարցը «բռնելու» և իրենց սեփական պատասխանները
ձևակերպելու հնարավորությունից, ինչը կարևոր գործընթաց է աշակերտների
ներգրավածությունը բարձրացնելու համար:
Անընդհատ պատասխանելով հարցերին աշակերտների փոխարեն, ուսուցիչը անուղղակիորեն «ասում է», որ նորմալ է, որ նրանք չեն պատասխանում հարցերին, քանի որ ուսուցիչը ի վերջո ինքը կպատասխանի: Արդյունքում աշակերտների սովորելու և դասին մասնակցելու գործընթացը մասնակիորեն դադարեցվում է:
Իրականացված հետազոտությունների շրջանակում պարզվել է, որ պատասխանին ավելի երկար սպասելով՝ գրանցում են հետևյալ հաջողությունները.
• Սովորողների պատասխաններն ընդարձակվում են:
• Ամբողջական նախադասություններ և վստահության ավելացում:
• Հայեցողական մտածողության դրսևորում:
• Ավելանում են սովորողի հարցերը և աշակերտների ակտիվությունը:
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• Ուսուցիչները վերանայում են սովորողներից ունեցած ակնկալիքները:
• Անցում ուսուցչակենտրոն ուսուցումից սովորող-սովորող վարքի
դրսևորումներին և ընդլայնում են հարցերի շրջանակը:
Այսպիսով` ուսուցչի սպասման ժամանակի ավելացումն ստեղծում է
այնպիսի մթնոլորտ, որը նպաստավոր է մտածողության բարձր մակարդակներով
արդյունավետ հարցերի համար: Սովորողները ևս օգտագործում են սպասման
ժամանակն ավելի ամբողջական պատասխաններ ձևակերպելու համար:
6. Հարցերի շղթայի մեթոդ
Լինում են դեպքեր, երբ բարդ հարցերը տեղին չեն՝ առանց նախապես
ամրապնդելու գիտելիքային հիմքը: Օրինակ՝ ներածական դասընթացում ավելի
պարզ հարցեր են պահանջվում: Ինտեգրատիվ դասընթացների ընթացքում
ուսուցիչը արագորեն պետք է անցնի ավելի բարդ հարցերի, ավելի պարզ հարցեր
տալուց հետո՝ ուղղված նախնական գիտելիքների պաշար ձևավորելու համար:
Հարցերի ցանկը պետք է տարբերվի՝ կախված դասընթացի բովանդակությունից և
նպատակներից:

a
ֆունկցիայի հատկություններն ուսումնասիրելիս հարց առաջացավ,
x
a
թե ինչու y =
ֆունկցիան մոնոտոն չէ, եթե այն ( −∞ , 0 )և ( 0 , ∞ ) միջակայքում
x
y=

նվազում է [1, 111]:
Հարցը պարզաբանելու համար տրվեց տրամաբանորեն իրար հաջորդող
հետևյալ հարցերը.
1. Ե՞րբ է ֆունկցիան տվյալ միջակայքում կոչվում աճող (նվազող),
2. Ե՞րբ է ֆունկցիան կոչվում մոնոտոն,

a
ֆունկցիայի համար պարզեք f (x2 ) -ի և f (x1 ) -ի կապը, եթե x1 ,
x
x2 ∈ (0, ∞ ) և x2 > x1 ,
3.

y=

( )
( )
f (x1 ) և f (x2 ) կապը, եթե

4. Պարզեք f x2 –ի և f x1 –ի կապը, x1, x2 ∈ (− ∞,0) և x2 > x1 ,
5. Պարզեք

x1 ∈ (− ∞,0) , x2 ∈ (0, ∞ ) :

Հարցերի շղթայի քննարկման արդյունքում կատարվեց եզրակացություն,
որն էլ օգնեց սովորողներին հասկանալ, որ այդ ֆունկցիան իր գոյության ողջ
տիրույթում մոնոտոն լինել չի կարող:
Հարցերի շղթայի մեթոդը աշակերտներին մակերեսային պատասխաններից
տանում է դեպի խորը քննարկումներ: Ավելին, աշակերտների կողմից հարցերին
տրված պատասխաները, անկախ այն բանից, թե դրանք որ մակարդակի հարցեր
են, վկայում են այն մասին, որ աշակերտները հստակ ըմբռնել են հարցը և գիտեն,
թե խոսքը կոնկրետ ինչի մասին է: Այսպիսով, չափից շատ հարցերի
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օգտագործումը կարող է հանգեցնել բացասական արդյունքների և աշակերտների
պասիվության: Դա կարող է հանգեցնել աշակերտներին չմասնակցելու քննարկումներին, այն կարող է առաջացնել վախի և հարցաքննության զգացողություն:
Այսպիսով, բարձր մտածական գործընթացների զարգացման համար էական
կարևորություն ունեցող տեխնիկաներից մեկը սպասելու ժամանակն է, քանի որ
այն ազդում է պատասխանների որակի և քանակի, և հետագա երկխոսության
առաջացման վրա: Սխալ է, երբ ուսուցիչը պատասխանում է իր իսկ հարցերին, և
այդպիսի վարքագիծը արագորեն դառնում է ինքնախաբեության ձև:
Արդյունքում աշակերտները զրկվում են հարցը «բռնելու» և իրենց սեփական
պատասխանները ձևակերպելու հնարավորությունից, ինչը կարևոր գործընթաց է
աշակերտների ներգրավվածությունը բարձրացնելու համար: Եվ այսպես հարցադրումների մեթոդը ուսուցման հզոր ռազմավարություն է: Հարցեր տալու և հարցերին պատասխանելու կարողությունները ուսումնառության մեջ առանցքային
դեր ունեն: Ճիշտ և ժամանակին կատարված հարցադրումները շարժում են սովորողի հետաքրքրությունը, խթանում քննադատական մտածողությունը, մղում
վերլուծական անդրադարձի, օգնում սովորողներին յուրովի իմաստավորել
ուսումնասիրվող գաղափարները, համադրել սովորածը և կատարել ընդհանրացումներ:
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Методы постановки вопросов и
повышение эффективности
эффективности обучения
обучения

Гукасян Ася

Резюме

слова: стратегия, развитие логического мышления, цепочка
Ключевые слова
вопросов, качество обучения, функция, график, свойство
В статье рассматриваются различные стратегии постановки вопросов на
уроках математики. Они могут служить основой для повышения качества
образования и формирования различных типов мышления учащихся. Стратегии:
«вопрос всему классу», «вопросительные слова», «вопросы с подвохом», «следствие
и баланс», «шесть W», «ждите ответа», «цепочка вопросов».
В работе на конкретных примерах показано, как может быть применена та или
иная стратегия постановки вопросов. Эта стратегия дает отличную возможность не
только развивать у учащихся критическое мышление, аналитические способности
и способность выносить решения, но и позволяет понять степень их усвоения и
погруженности в тему. А это - актуальное требование организации продуктивного
обучения. Кроме всего вышеперечисленного, стратегия помогает повысить
продуктивность урока, усилить вовлеченность студентов, что, в свою очередь,
оказывает положительное влияние на качество преподавания. Студенты учатся
задавать вопросы и давать ответы на поставленные вопросы, а эти навыки являются
ключевыми в обучении.
Статья может быть полезна преподавателям и учащимся выпускных курсов.
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Questioning Methods and
Their Effects on Education Efficiency

Ghukasyan Asya

Summary

words: strategy, development of logic, chain of questions, quality of teaching,
Key words
function, graph, feature
The article discusses various questioning 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. The strategies are: “Questions to the whole class”,
“Question words”, “Thin and thick questions”, “Sequence and balance”, “Six W’s”, “Wait
for the answer”, “Chain of questions”.
With the help of concrete and relevant examples, it is shown, how this or that
strategy can be manifested. The questioning strategy gives a great opportunity to develop
the students' critical thinking, analytical skills and the ability for making judgments, 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, the discussed strategies contribute to increase students’ engagement
level, which, in turn, has a positive impact on the quality of teaching. . The student is
able to formulate questions and respond to the proposed ones - the ability to ask and
answer questions is very crucial and important in learning. The article can be
helpful/used for/by teachers and students of the final year.
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Ծրագրավորման C++ լեզվի իմացության ստուգման
ստուգման և
գնահատման թեստթեստ-ծրագիր

Մազմանյան Ռուզաննա
Պողոսյան Անի

բառեր.. թեստավորում, համակարգիչ, գիտելիք, կրթության
Հանգուցային բառեր
որակ, ուսումնական գործընթաց, գրաֆիկական ձևավորում, ֆայլ, տվյալների
բազա:
Կրթության որակի գնահատումը հանդիսանում է կրթության արմատական
բաղադրիչներից մեկը: Այն ընկած է կրթության ճիշտ ղեկավարման հիմքում:
Հասարակությունը իր զարգացման տարբեր փուլերում առաջարկել և առաջարկում է կրթության որակի վերանայման նոր, առավել բարձր միջոցներ: Կրթության համակարգը ակտիվորեն յուրացնում է կրթության որակի գնահատման
թեստային տեխնոլոգիաները, որոնք սերտորեն ամրակցված են համաշխարհային
կրթության համակարգին: Լավ մշակված թեստային համակարգերը օգտագործվում են կրթության ամենատարբեր մակարդակներում:
Ստուգման գործընթացը ամենաաշխատատար և պատասխանատու գործընթացներից մեկն է ուսուցման մեջ: Դրա ճիշտ կազմակերպումը օգնում է ուսման
որակի բարձրացմանը: Թեստային ստուգումները կատարում են մի շարք մանկավարժական գործառույթներ, այն է՝ գնահատող, խթանող, զարգացնող, սովորեցնող, ստուգող, դաստիարակող և այլն:
Ներկայումս թեստավորումը լայնորեն կիրառվում է մարդկային գործունեության ամենատարբեր ոլորտներում: Մասնավորապես այն օգտագործվում է
որպես ուսումնական գործընթացի վերահսկողության միջոց, ինչը թույլ է տալիս
գնահատել գիտելիքի մակարդակը, ունակություններն ու հմտությունները:
Թեստային առաջադրանքը ճշգրիտ և հասկանալի առաջադրանք է կոնկրետ
առարկայի վերաբերյալ: Այն պահանջում է որոշակի պատասխան կամ գործողությունների որոշակի շարք: Արդյունավետ թեստը ծավալի և ժամանակի առումով
օպտիմալ, ամբողջական թեստն է:
Արդի ժամանակաշրջանում ուսումնական գործընթացի մեջ ակտիվ մասնակցություն ունի համակարգիչը: Մասնավորապես մեծ է նրա դերը ուսումնական գործընթացում գիտելիքների ստուգման և գնահատման գործում: Դրան է
միտված ծրագրավորման C++ լեզվից գիտելիքների ստուգման և գնահատման
թեստ-ծրագիրը, որը կազմված է ժամանակակից ծրագրավորման C# (սի շարփ)
լեզվով: Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս ցանկացած մեկի ցանկության դեպքում անցնել ծրագրի միջոցով առաջարկվող թեստավորման անհրաժեշտ փուլերը
և վերջում ստանալ թեստավորման արդյունքը: Գրաֆիկական հնարավորությունների օգտագործումը, անիմացիաները և երաժշտական ձևավորումը թեստավորման գործընթացը դարձնում են հաճելի:
Ծրագիրը լայնածավալ է: Այն բովանդակային առումով ներկայացնում է ոչ
միայն բուն թեստավորման գործընթաց, այլև համառոտ տեղեկություն է տալիս C
լեզվի հիմքի վրա ստեղծված և այնուհետև զարգացում ստացած C++, Java և C# ժա– 188 –

մանակակից լեզուների և դրանց ստեղծողների մասին:
Թեստ-ծրագրի կառուցվածքի հիմքում ընկած է ինը ձև (Form): Յուրաքանչյուր ձև ունի իր համապատասխան ծրագրային կոդը: Բոլոր ձևերի ծրագրային կոդերը, որոնք միասին կազմում են ծրագրի ամբողջական կոդը, գործում են
փոխկապակցված և ապահովում են ծրագրի լիարժեք աշխատանքը [1, 9-20]:
Առաջին ձևը (Form1) տեղեկություն է տալիս թեստ-ծրագրի հեղինակների
մասին:
Երկրորդ ձևը (Form2) անիմացիոն էջ է, որը համառոտ տեղեկություն է
տալիս C, C++, Java և C# լեզուների աստիճանական զարգացման և դրանց ստեղծողների մասին (նկ. 1):

Նկար
լեզուները
Նկ
ար 1. Տեղեկատվական էջ C, C++, Java և C# լեզուներ
ը
ստեղծողների մասին
Երրորդ ձևը (Form3) նախատեսված է տարբեր գործողությունների իրականացման համար: Այդ նպատակով ձևի վրա ձևավորված են մենյուները «Թեստ»,
«Արդյունքներ» և «Ծրագրի մասին» անուններով: «Թեստ» մենյուն ունի երկու ենթամենյու`«Նոր թեստ» և «Ելք» [1, 90, 100]:
«Նոր թեստ» ենթամենյուն նախատեսված է ընտրել այն դեպքում, երբ ցանկություն կա անցնելու թեստավորում փուլը, իսկ «Ելք» ենթամենյուն ընտրելով՝
կարելի է հետ վերադառնալ նախնական էջ:
«Նոր թեստ» ենթամենյուն ընտրելիս նույն ձևի վրա կհայտնվեն դաշտեր՝ ազգանուն, անուն, մասնագիտություն, կուրս և ամսաթիվ գրառումներով: Թեստավորում անցնողը այդ դաշտերում պետք է լրացնի համապատասխան տվյալները:
Բացառություն է ամսաթվի դաշտը, որը լրացվում է ծրագրի միջոցով, միանգամից: Այնտեղ է փոխանցվում տվյալ օրվա ամսաթիվը, որը վերցվում է համակարգչից (նկ. 2):
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Նկար
Նկ
ար 2. Թեստավորվողի տվյալների մուտքագրման էջ
Բոլոր դաշտերը լրացնելուց հետո միայն կարելի է անցնել հաջորդ էջ
(Form4), որը ծրագրի գլխավոր նպատակային էջն է: Այստեղ է իրականացվում
թեստավորման ողջ գործընթացը: Այստեղ հերթով առաջադրվում են հարցեր`
իրենց տարբերակներով: Հարցերն ընտրվում են նախապես ձևավորված
տվյալների բազայից պատահական ձևով: Յուրաքանչյուր հերթական հարց
առաջադրվում է նախորդ հարցի որևէ տարբերակ ընտրելուց հետո միայն:
Ընդհանուր առաջադրվում է քսան հարց: Հարցերի պատասխանները
գնահատվում են: Դրա համար նույն էջի վրա տեղադրված է գնահատման
սանդղակ, որն ունի բաժանումներ`1-ից 20 (նկ. 3) [2, 250-260, 268,274]:

Նկար
Նկ
ար 3. Թեստավորման էջը 11--ին հարցի առաջադրման պահին
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Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի դեպքում սանդղակի նիշը կարմիր գծով
մեկ նիշ բարձրանում է վերև, որը և ցույց է տալիս տվյալ պահին հավաքած
միավորների քանակը [3, 107-182, 270-306; 4, 75-166]: Քսան հարցի պատասխանելուց հետո, հարցադրումները դադարում են, և թեստավորում անցնողը գնահատման սանդղակի վրա պարզ տեսնում է իր հավաքած արդյունարար միավորը
(նկ. 4):

Նկար
20--րդ հարցի առաջադրման պահին
Նկ
ար 4. Թեստավորման էջը 20
Այս էջի վրա տեղադրված է նաև ժամանակը վայրկյաններով ֆիքսող
ժամատախտակ: Ընդհանուր թեստավորման համար նախատեսված է 400
վայրկյան:
Թեստավորման հենց սկզբից այդ ժամանակն սկսում է վայրկյան առ
վայրկյան նվազել: Ժամանակը կանգ է առնում այն պահին, երբ բոլոր հարցերին
տրվում է պատասխան կամ էլ երբ անկախ պատասխանած հարցերի քանակից՝
ժամանակը սպառվում է, այսինքն` հավասարվում է զրոյի: Վերջին դեպքում
դադարում են նաև հարցադրումները: Այս ձևով ֆիքսվում է նաև թեստի լրացման
ընդհանուր ժամանակը՝ վայրկյաններով արտահայտված [1, 202, 210; 2, 85-90,
277-280]:
Թեստավորման ավարտին ծրագիրը անցում է կատարում հաջորդ էջին
(Form6): Այս էջի վրա ամփոփ ձևով բերվում են թեստավորման արդյունքները,
սկսած անուն-ազգանունից մինչև արդյունք` հավաքած միավորների քանակ (նկ. 5):
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Նկար
Նկ
ար 5. Թեստավորման արդյունքների էջ

Նկար 6. Արդյունքները ըստ կուրսի դիտելու հնարավորություն

Նկար 7. Արդյունքները ըստ 44--րդ կուրսի դիտելու հնարավորություն
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Արդյունքները
Նկար 8. Արդյունքն
երը ըստ 44--րդ կուրսի
Թեստավորման արդյունքները պահպանվում են հատուկ ֆայլում` արդյունքների բազայում, որտեղից էլ, ցանկության դեպքում, կարելի է դիտել անհրաժեշտ արդյունքները: Այս էջից, առանց ծրագրի աշխատանքն ընդհատելու, միշտ
կարելի է հետ վերադառնալ երրորդ էջ (Form3) և թեստավորումը սկսել նորից:
Ծրագիրն ունի նաև ամփոփիչ էջ (Form7), որը պարզապես շնորհակալություն է
հայտնում թեստավորման այս համակարգից օգտվելու համար:
Երրորդ ձևի «Արդյունքներ» մենյուն հնարավորություն է տալիս դիտել թեստավորման արդյունքները՝ ըստ որևէ չափանիշի (նկ. 6, նկ. 7, նկ. 8) [4, 121-140,
175-186]:

Նկար 9. Արդյունքների ընդհանուր վերլուծություն
կատարելու հնարավորություն
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Նկար 10. Արդյունքների ընդհանուր դիագրամային վերլուծություն
Երրորդ ձևի «Արդյունքներ» մենյուն հնարավորություն է տալիս նաև կատարել թեստավորման արդյունքների գրաֆիկական վերլուծություն (Form9)՝ ըստ
առաջարկվող չափորոշիչների, որոնցից որևէ մեկը պետք է ընտրել նախապես
(նկ. 9, նկ. 10):
Չնայած ծրագրի բարդ կառուցվածքին՝ այն մատչելի է օգտվողի համար,
որովհետև ունի պարզ, հասկանալի հղումներ:
Թեստ-ծրագիրը վեր է հանում թեստավորման կարևորությունը՝ որպես
ծրագրավորման C++ լեզվից թեստավորվողի կարողությունների և հմտությունների ստուգման միջոց:
Ծրագիրն իրականացնում է գիտելիքների ստուգում և գնահատում, սակայն
այն իր տեսակով չի ընդօրինակում նույն նպատակի համար նախատեսված որևէ
այլ ծրագրի: Այն ունի ոչ միայն ուսուցողական նշանակություն, այլև ընդհանուր և
մասնակի վերլուծությունների շնորհիվ՝ տալիս է մասնագիտական հետևություններ անելու հնարավորություն:
Ծրագրում օգտագործված են C# լեզվի հարուստ գրաֆիկական միջոցները,
որի շնորհիվ էլ ծրագիրն ունի համապատասխան գրաֆիկական ձևավորում: Իսկ
գեղարվեստական ձևավորումը ավելի հաճելի և ոչ ճնշող է դարձնում թեստավորման բուն գործընթացը:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Абрамян М. Э. – «Visual C# на примерах», БХВ-Петербург, 2008, 496 стр.
2. Культин Н. Б.–«Misrosoft Visual C# в задачах и примерах», БХВ-Петербург,
2009, 320 с.
3. Страуструп Б. – «Язык программирования C++», 3-е изд./Пер. с англ.,
Москва, «Издательство Бином», 1999, 991 с.
4. Шилдт Г. – «C# 4.0 полное руководство», М, Вильямс, 2011, 1056 с.
5. Հովսեփյան Վ. Ս. – «C++ ծրագրավորման լեզու», ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2007, 288 էջ։
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ТестТест-программа для проверки и оценки знаний
по языку программирования C++

Мазманян Рузанна
Погосян Ани

Резюме

Ключевые слова: тестирование, компьютер, знание, качество образования,
образовательный процесс, графический дизайн, файл, база данных
В настоящее время тестирование широко используется в качестве средства
контроля процесса обучения, что позволяет оценить уровень знаний, навыков и
способностей.
Представленная работа служит этой цели. Она представляет собой профессиональную программу для тестирования и оценки знаний по языку
программирования C++. Программа предлагает ряд вопросов, на которые надо
ответить во время тестирования. У каждого вопроса есть несколько вариантов
ответа, один из которых должен быть выбран тестером как правильный. Каждый
правильный ответ оценивается по одной шкале. Общий балл, на котором
определяется заключение о степени готовности предмета, получается из суммы
всех баллов.
Программа не только осуществляет компьютерное тестирование по языку
программирования C++, но и позволяет получить общий и частичный анализ
результатов тестирования в виде таблиц и графических диаграмм.
Программа может быть использована в учебном процессе для тестирования
знаний по языку программирования C++.
Программа составлена на обьектно-ориентированном языке программирования C#(си шарп), созданном корпорацией Microsoft(Microsoft Visual C# 2010).
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Test Program for Testing
Testing and Measuring Knowledge
Knowledge of
the C ++ Programming Language
Language

Mazmanyan Ruzanna
Pogh
Poghosyan Ani

Summary

Key words: testing, computer, knowledge, quality of education, educational
process, graphic design, file, database
Currently, testing is widely used as a tool of monitoring the learning process,
which allows you to measure the level of knowledge, skills and abilities.
The presented work serves this purpose. It is a professional program for testing and
measuring knowledge in C++ programming language. The program offers a number of
questions that need to be answered during testing. Each question has several answers,
one of which must be selected by the tester as the correct one. Each correct answer is
measured with a single scale. The total score, on which it is determined the conclusion
of readiness in the subject, is obtained from the sum of all points.
The program not only performs computer testing on the C ++ programming
language, but also allows to obtain a general and partial analysis of test results in the
forms of tables and graphical diagrams.
The program can be used in the learning process to test knowledge of the C ++
programming language.
The program was written with object-oriented programming language
C # (C sharp), created by Microsoft (Microsoft Visual C # 2010).
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Ներառարկայական և միջառարկայական կապերը
ստատիկայի ուսուցման գործընթացում

Մանուկյան Վարդան

Հանգուցային բառեր. ֆիզիկա, խնդիր, դպրոց, զանգվածների կենտրոն,
էներգիա, հանրահաշիվ, երկրաչափություն
Վերջին շրջանում ականատես ենք լինում գիտական զարգացումների քառուղիներում ծնունդ առած բոլորովին նոր գիտական ուղղությունների կայացմանը: Երիտասարդ բայց այլևս հաստատված այդ գիտությունների մի մասը ավանդական գիտական ուղղությունների սերտաճման և միավորման արդյունք են:
Պարզ է, որ ներկայումս և այսուհետ ժամանակի հրամայականով թելադրված
կենսունակ և կարևոր հետազոտությունների իրականացումը գործնականում անհնար կլինի առանց տարբեր գիտությունների փոխներգործուն միավորման: Այս
պատճառով շատ կարևոր է, որ ապագա հետազոտողը արդեն դպրոցական և բուհական ուսումնառության ընթացքից ծանոթանա բնագիտական առարկաների
հետազոտական եղանակների ընդհանրություններին և գիտակցի միջառարկայական կապերի կարևորությունը: Միջառարկայական կապերի վեր հանումը դասընթացը դարձնում է առավել ամբողջական, արդյունավետ և նպատակաուղղված:
Անցնելով 12-ամյա կրթակարգի՝ դպրոցական դասընթացի տարբեր առարկաների
ծրագրերում ավելացան նոր բաժիններ, որն իր հերթին միջառարկայական կապերի նորանոր դրսևորումների հնարավորություն է ստեղծում: Հաշվի առնելով այս
ամենը՝ նպատակահարմար ենք համարում մշակել խնդրատեսակներ և ֆիզիկայի խնդիրների լուծման մոտեցումներ, որոնք ի ցույց կդնեն ինչպես ֆիզիկայի և
մաթեմատիկայի երկկողմանի կապերը, այնպես էլ ֆիզիկայի և մյուս բնագիտական առարկաների միջև եղած սերտ կապերը: Ֆիզիկայի դասընթացում ոչ պակաս կարևորություն ունի նաև ներառարկայական կապերի վերհանումն ու զարգացումը` որպես ուսուցման գործընթացի արդյունավետության բարձրացման միջոց: Ներառարկայական կապերի որոնման և արտահայտման ակտուալությունը
պայմանավորված է աշակերտների իմացության, հմտությունների և կարողությունների ձևավորման վրա նրա ունեցած մեծ ազդեցությամբ [1, 167-171]: Սույն
աշխատանքում քննարկելու ենք մեխանիկայի «Ստատիկա» բաժնի ներառարկայական և միջառարկայական կապերը:
Ստատիկան մեխանիկայի այն բաժինն է, որն ուսումնասիրում է մարմինների հավասարակշռության մեջ գտնվելու պայմանները: Այն կարելի է համարել դինամիկայի մասնավոր դեպք, քանի որ հավասարակշռության պայմաններն արտահայտող հավասարումները դինամիկայի հավասարումների մասնավոր դեպք
են` երբ բացակայում են արագացումները: Այս պատճառով ֆիզիկայի ընդհանուր
դասընթացի շրջանակում ստատիկային հիմնականում չի հատկացվում առանձին բաժին: Սակայն կան մի քանի հիմնական պատճառներ՝ ստատիկան մեխանիկայի առանձին բաժին համարելու և դպրոցում այն առանձին ուսումնասիրելու
համար: Նախ նկատենք, որ ընդհանուր առմամբ ստատիկան հանդիսանում է
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պինդ մարմնի դինամիկայի մասնավոր դեպք, մինչդեռ վերջինս դպրոցական
դասընթացում չի ուսումնասիրվում: Մյուս կողմից հարկ է նշել, որ պատմականորեն ստատիկան առաջացել է դինամիկայից շուրջ երկու հազարամյակ
ավելի վաղ` պայմանավորված շինարարական տեխնիկայի պահանջներով: Այդ
ընթացքում ստատիկայում մշակվել են բավականին ընդհանուր մոտեցումներ և
խնդիրների ուրույն դասեր, ինչը թույլ է տալիս այն համարել մեխանիկայի առանձին բաժին: Պատահական չէ, որ «Կիրառական մեխանիկա», «Տեսական մեխանիկա» և այլ ճարտարագիտական դասընթացներում «Ստատիկա» բաժինը ուսուցանվում է բավականին մեծ ծավալով` հիմնականում նախքան «Դինամիկա»
բաժինը [2, 1-21; 3, 16-142]:
Ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի «Ստատիկա» բաժնի որոշ կարևոր հարցերի և խնդիրների քննարկումը միջառարկայական և ներառարկայական կապերի վերհանման և ցուցադրման հրաշալի հնարավորություն է ընձեռում: Բավական է նշել մեխանիկական համակարգի հավասարակշռության և պոտենցիալ
էներգիայի մինիմումի կապը, հնարավոր տեղափոխությունների սկզբունքը, կամ
օրինակ «ստատիկայի մեթոդներով» ինչպես որոշ հանրահաշվական արտահայտությունների, այնպես էլ հայտնի երկրաչափական թեորեմների «ֆիզիկական»
մեկնաբանությունը: Անցնենք վերը նշված կապերը լուսաբանող որոշ հարցերի և
խնդիրների քննարկմանը:
Հավասարակշռություն,, աշխատանք և էներգիա: Երբեմն ստատիկայի
1. Հավասարակշռություն
խնդիրը կարելի է լուծել բոլորովին չսևեռվելով հավասարակշռության ուժային
պայմանների վրա և դիտարկելով մարմինների հնարավոր անվերջ փոքր տեղափոխություններ` լուծումը տանել ուժերի կատարած աշխատանքների որոշման և
էներգիական մոտեցումների ճանապարհով [4, 97-98]: Ստորև կքննարկենք մեր
կողմից կազմված նման մի խնդիր, որը 2015 թ. առաջադրվել է ԳՊՄԻ ֆիզիկայի
առարկայական օլիմպիադային:
Խնդիր 1: Գտեք բավականին մեծ քանակով շեղանկյուններից բաղկացած հոդակապային կախիչի վերին շեղանկյան հոդակապերի առանցքները միացնող թելի
լարվածության ուժը: Կախիչի զանգվածը m է: Շփման ուժերն անտեսել (նկ. 1):
Լուծում: Դժվար չէ նկատել, որ եթե կախիչի երկարությունը l է, ապա դրա
զանգվածի կենտրոնը գտնվում է կախման կետից l / 2 հեռավորության վրա: Եթե

r

թելը քանդենք և A կետից (նկ. 1) ազդելով նույն T ուժով այդ կետը բարձրացնենք
անվեջ փոքր ∆ h չափով, ապա կկատարենք ∆A = T∆h աշխատանք: Այդ ընթացքում կախիչը կկարճանա

∆l = ∆h +

∆h ∆h
1 1
∆h


+
+ ... = ∆h1 + + + ...  =
= 2 ∆h
2
4
2 4

 1 − 1/ 2

չափով, իսկ դրա զանգվածի կենտրոնը կբարձրանա ∆l / 2 = ∆h - ով: Քանի որ
կատարված աշխատանքը հավասար է համակարգի պոտենցիալ էներգիայի
աճին` T∆h = mg∆h , ուստի T = mg :
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Նկար 2. Հոդակապով ամրացված
բարակ համասեռ ձողերը
համաչափորեն տեղադրված են գլանի
վրա:

համասեռ
Նկար 1. Բարակ հ
ամասեռ ձողերի հոդակապային
միացումներով պատրաստված կախիչ:
Հարկ ենք համարում նշել, որ քննարկված խնդիրը հայտնի գրքերում դիտարկված նմանօրինակ խնդիրների վարիացիաներից մեկն է: Նշենք նաև, որ
վերևում նկարագրված եղանակի կիրառման «սաղմերն» արդեն դրված են միջին
դպրոցում երբ լծակի կանոնը մեկնաբանվում է որպես մեխանիկայի «ոսկի
կանոնի» հետևանք: Պարզ է, որ նմանօրինակ լուծման մեթոդի անսպասելիությունն ու անկանխատեսելիությունը սովորողների մոտ առաջացնում է զարմանք` նրանց պատճառելով գեղագիտական հաճույք և բերկրանք: Խնդիրների
նման լուծումները շատ կարևոր են նաև ներառարկայական կապերի վերհանման
տասակետից:
Ինչպես հայտնի է կայուն հավասարակշռության դեպքում համակարգի պոտենցիալ էներգիան ընդունում է նվազագույն արժեք: Այլ կերպ ասած՝ մեխանիկական համակարգը ձգտում է նվազագույն պոտենցիալ էներգիայով վիճակի: Ասվածն արտահայտում է պոտենցիալ էներգիայի մինիմումի սկզբունքը: Պարզվում
է, որ վերջինս կարելի է կիրառել ստատիկայի որոշ խնդիրների լուծման համար:
Քննարկենք մի օրինակ.
Խնդիր 2: R շառավղով հարթ, հորիզոնական գլանի վրա դրված են հոդակապով ամրացված երկու համասեռ ձողեր: Ձողերը գտնվում են հավասարակշռության վիճակում, երբ նրանց միջև կազմած անկյունը 2ϕ է (նկ. 2): Որքա՞ն է յուրաքանչյուր ձողի l երկարությունը:
Լուծում:
Լուծում: OY կոորդինատային ուղիղն ուղղորդենք ուղղաձիգ դեպի վեր`
նրա O սկզբնակետն ընտրելով գլանի առանցքի վրա (նկ. 3): Այդ դեպքում նկար
3-ից պարզ է, որ A հոդակապի y A կոորդինատը որոշվում է y A =

R
sin ϕ

առնչությամբ: Նկար 3-ից երևում է, որ յուրաքանչյուր ձողի, հետևաբար և ձողերի
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համակարգի զանգվածների C կենտրոնը A հոդակապից ներքև է գտնվում

l
cosϕ չափով: Հետևաբար համակարգի զանգվածների կենտրոնի yC կոորդի2
l
R
l
նատը կլինի yC = y A − cos ϕ =
− cos ϕ :
2
sin ϕ 2

Նկար 3. Ձողերը միացնող A կետն ու ձողերի համակարգի

C զանգվածների կենտրոնը գլանի O կենտրոնի հետ գտնվում են միևնույն

ուղղաձիգ` OY առանցքի վրա:

Որպեսզի ձողերի համակարգի պոտենցիալ էներգիան ընդունի նվազագույն
արժեք, անհրաժեշտ է, որ նվազագույն արժեք ընդունի դրանց զանգվածների
կենտրոնի yC կոորդինատը: yC -ի նվազագույն լինելուց հետևում է, որ նրա
ածանցյալը՝ ըստ

ϕ

անկյան հավասար է զրոյի`

′
 R

l
yC′ (ϕ ) = 
− cos ϕ  = 0,
 sin ϕ 2

որտեղից էլ ստանում ենք`

l=

2R cosϕ
:
sin3 ϕ

Ինչպես տեսանք, խնդիրը լուծվեց առանց որևէ ուժի պատկերման և հավասարակշռության պայմանի ուժային վերլուծության: Այս խնդիրը, իհարկե, կարելի
է լուծել նաև սովորական «ստատիկայի» մեթոդներով: Կարծում ենք, որ մեր
կողմից ներկայացված լուծումը օգտակար է ներառարկայական կապերի
վերհանման տեսակետից և կրկին ցույց է տալիս ֆիզիկայի տարբեր բաժինների
ու դրանցում քննարկվող գաղափարների փոխկապակցվածությունը:
Ընդհանրացնող կրկնությունները ֆիզիկայի ուսուցման գործընթացում
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ունեն առանցքային նշանակություն և կարևորություն: Կրկնության գործընթացում կարևորագույն դեր է հատկացվում միջառարկայական և ներառարկայական
կապերին [5, 68-69]: Օրինակ՝ խնդիր 2.-ը 10-րդ դասարանում կարելի է լուծել
միայն ավանդական ուժային եղանակով, մինչդեռ կրկնությունների ընթացքում,
երբ սովորողները մաթեմատիկայի դասընթացից արդեն ծանոթ են ածանցյալի
գաղափարին, հնարավոր է դառնում նաև քննարկել վերը ներկայացված լուծումը:
գումարներ:: Կան ստա2. Զանգվածների կենտրոն և հանրահաշվական որոշ գումարներ
տիկայի այնպիսի առաջադրանքներ, երբ պահանջվում է որոշել նյութական կետերի համակարգի զանգվածների կենտրոնի կոորդինատները: Մասնավորապես,
երբ բոլոր այդ կետերը գտնվում են միևնույն OX ուղղի վրա համակարգի զանգվածների կենտրոնի դիրքը որոշվում է հետևյալ արտահայտությամբ.
n

∑m x

k k

xc =

k =1
n

∑m

:
k

k =1

Նշված արտահայտության համարիչն ու հայտարարը տարբեր վերջավոր
գումարներ են և կախված նյութական կետերի զանգվածներից և դրանց բաշխման
օրինաչափությունից՝ անհրաժեշտություն է առաջանում հաշվել տարբեր հանրահաշվական արտահայտություններ: Նման արտահայտությունների սովորողները
հանդիպում են հանրահաշվի դասընթացում: Այս ամենը լավ հնարավորություն է
ստեղծում մոտիվացնել հանրահաշվի տվյալ թեմաների դասավանդումը` մատնանշելով դրանց հնարավոր կիրառությունները ստատիկայում և ֆիզիկայի մյուս
բաժիններում ինչը կարևոր է ֆիզիկա և մաթեմատիկա առարկաների միջառարկայական կապերի դրսևորման առումով: Շատ դեպքերում տպավորությունն այնպիսին է, թե այդ միջառարկայական կապերը խիստ միակողմանի են, այսինքն`
մաթեմատիկական գիտելիքներն են, որ նպաստում են տարեր ֆիզիկական հարցերի և խնդիրների քննարկմանն ու լուծմանը: Սակայն նման եզրահանգումը
թվացյալ է, քանզի առկա է նաև հակառակ ազդեցությունը, երբ մաթեմատիկական
խնդիրների լուծման ժամանակ օգտվում են տարբեր ֆիզիկական օրենքներից և
օրինաչափություններից, որն առանձին դեպքում նպաստում է որոշ մաթեմատիկական հասկացությունների ընկալման «նյութականացմանը»: Նշված հակառակ
ազդեցության օրինակներից է համակարգի զանգվածների կենտրոնի բանաձևի
կիրառմամբ մի քանի վերջավոր հանրահաշվական գումարներ հաշվումը [6, 3542]: Ստորև կներկայացնենք մի տիպիկ օրինակ.
Խնդիր 3: Հաշվել S n = 13 + 23 + L + n 3 գումարը:
Լուծում: Դիտարկենք միավոր գծային խտությամբ համասեռ ձող և այն
մտովի բաժանենք համապատասխանաբար 1; 2; K; n երկարությամբ մասերի:
Ձողի երկայնքով ուղղորդենք կոորդինատների OX առանցքը` սկզբնակետն
ընտրելով ձողի ծայրակետերից մեկը (նկ. 4):
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Նկար 4 . Կետերով պատկերված են ձողի մասերի զանգվածների
կենտրոնները: Քանի որ ձողը համասեռ է, դրանք այդ մասերի
երկրաչափական կենտրոններն են:

n(n + 1)
երկարություն, հետևաբար
2
n(n + 1)
պարզ է, որ ձողի զանգվածի կենտրոնի xc կոորդինատը կլինի` xc =
:
4
Քննարկվող ձողն ունի 1 + 2 + ... + n =

Մյուս կողմից ձողը դիտարկելով որպես n հատ ձողերի համակարգ՝
համակարգ այդ
համակարգի
մակարգի զանգվածների կենտրոնի կոորդինատի սահմանման համաձայն
կունենանք
n

∑m x

1⋅

k k

xc =

k =1
n

∑m

=
k

1
3
n
 2

n
+ 2 ⋅ 1 +  + 3 ⋅  3 +  + L + n (n − 1) + 
2
2
2
 2

2
=
n(n + 1)
2

k =1

13 2 3
n3
+
+L+
2
2 :
= 2
n(n + 1)
2

n 2 (n + 1)
Sn
n(n + 1)
, որտեղից կստանանք` S n =
:
=
4
4
n(n + 1)
2

Այսպիսով` xc =

Նշենք, որ վերևում քննարկված գումարի և նմանատիպ այլ վերջավոր գուգու
մարների հաշվման համար կան տարբեր զուտ հանրահաշվական մոտեցումներ:
մո
3. Ստատիկա և երկրաչափություն: Անտիկ հույն մտածող մաթեմատիկոս և
ֆիզիկոս Արքիմեդը հայտնաբերել է նյութական կետերի զանգվածների
նգվածների կենտրոնի
կիրառմամբ երկրաչափական թեորեմների ապացուցման յուրահատուկ մի մեթոդ
[7, 4-5], որը հետագայում զարգացվել է մի շարք հայտնի մաթեմատիկոսների
կողմից: Մեթոդի էությունն ու դրա տարբեր հետաքրքիր կիրառությունները
ներկայացված են [7] գրքում: Նշենք միայն,
ն, որ բազմանկյունների գագաթներում
կամ այլ կետերում մտովի տեղադրելով տարբեր զանգվածներով նյութական
կետեր՝ այդ մեթոդի շրջանակում հնարավոր է լինում պարզել մի քանի ուղիղների
միևնույն կետում հատվելու կամ մի քանի կետերի միևնույն ուղղին կամ
հարթությանը պատկանելու հարցերը: Մասնավորապես այս ճանապարհով
Արքիմեդին հաջողվել է ապացուցել եռանկյունների միջնագծերի միևնույն կեկե
տում հատվելու մասին թեորեմը: Ստորև կներկայացնենք մի խնդիր, որը բնական
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ու պարզ կերպով լուծվում է նշված «զանգվածների մեթոդով»:
Խնդիր: ABC եռանկյան BC կողմի վրա վերցված է D կետ այնպես, որ
BD : DC = 5 : Որոշել, թե ինչ հարաբերությամբ է եռանկյան CE միջնագիծը
տրոհում AD հատվածը:

B

E
F

D
C

A
Նկար 5. CE միջնագիծը F կետով տրոհում
է AD հատվածը երկու մասի:

Լուծում: D կետը BC -ն տրոհում է 5:1 հարաբերությամբ: Հետևաբար եթե B
և C կետերում տեղադրենք mB = m և mC = 5m զանգվածներով նյութական
կետեր, ապա D -ն կլինի դրանց զանգվածների կենտրոնը (նկ. 5): Նույն կերպ, եթե
A կետում տեղադրենք m A = m զանգվածով նյութական կետ, ապա E միջնակետը կլինի A և B կետերում տեղադրված նյութական կետերի զանգվածների
կենտրոնը: Դիտարկվող m A , mB և mC նյութական կետերի համակարգի զանգվածների կենտրոնը կլինի AD և CE հատվածների հատման F կետը: Այժմ mB
և mC նյութական կետերի համակարգը փոխարինենք դրանց զանգվածների D
կենտրոնում տեղադրված mD = mB + mC = 6m զանգվածով նյութական կետով:
Քանի որ D - ն mD և mA - ի զանգվածների կենտրոնն է`

AF mD
=
=6:
AD m A
Դիտարկված խնդրի վերը ներկայացված լուծումը արտահայտում է ստատիկայի և երկրաչափության բազմաբովանդակ կապերի դրսևորումներից միայն
մեկը:
Ստատիկայի գաղափարների կիրառմամբ հնարավոր է ապացուցել բազմաթիվ կարևոր երկրաչափական թեորեմներ և լուծել երկրաչափական խնդիրներ:
Օրինակ, օգտվելով գազով լցված ուղիղ, եռանկյունաձև հիմքով պրիզմայաձև
անոթի հավասարակշռության պայմաններից կարելի է ապացուցել Պյութագորասի թեորեմը և կոսինուսների թեորեմը [8, 17-18]: Նմանօրինակ մոտեցմամբ հեշտությամբ կարելի է ապացուցել Մինկովսկու թեորեմը բազմանիստների համար,
r r
r
համաձայն որի, եթե n1 , n2 ,..., nk - ն ուռուցիկ բազմանիստի նիստերի արտաքին
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միավոր նորմալներն են, իսկ S1 , S 2 ,..., S k - ն` համապատասխանաբար այդ նիս-

r

r

r

տերի մակերեսները, ապա S1n1 + S 2 n2 + ... + S k nk = 0 :
Չևայի հայտնի թեորեմը նույնպես կարելի է ապացուցել՝ օգտվելով ստատիկայի զինանոցից: Հետաքրքիր է, որ իտալացի ճարտարագետ Ջովաննի Չևան
եռանկյունների վերաբերյալ իր դասական թեորեմը ապացուցել է զանգվածների
կենտրոնի գաղափարի կիրառմամբ: Ինչ խոսք, որ Չևայի նշանավոր թեորեմը
առավելապես «պատկանում է» երկրաչափությանն ու ապացուցվում է նաև մաքուր երկրաչափական մեթոդներով և լայնորեն կիրառվում է երկրաչափական
տարբեր խնդիրների լուծման ժամանակ:
Բազմաթիվ են մեխանիկայի գաղափարների և թեորեմների կիրառությունները մաթեմատիկայում: Մեխանիկայի գաղափարները, ստանալով խիստ մաթեմատիկական ձևավորում և ձևակերպում, ոչ միայն արժեքավոր էվրիստիկ միջոցներ են, այլև հնարավորություն են տալիս երկրաչափության և հանրահաշվի
խնդիրները լուծել պատշաճ ճշտությամբ և խստությամբ: Կարծում ենք, որ դասավանդման ընթացքում նման մոտեցումների կիրառումը նպաստում է ֆիզիկայի և
մաթեմատիկայի նկատմամբ սովորողների հետաքրքրությունների խթանմանն ու
գործնական կարողությունների զարգացմանը:
Աշխատանքը կատարվել է ՇՊՀ-ի կողմից տրամադրվող ֆինանսական
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Междисциплинарные и внутридисциплинарные
связи при изучении статики

Манукян
Ма
нукян Вардан

Резюме

Ключевые слова: физика, задача, школа, центр масс, энергия, алгебра,
геометрия.
В работе классифицированы и представлены важные междисциплинарные и
внутридисциплинарные связи статики. В статье представлена целесообразность и
значимость разработки задач, которые иллюстрируют как связь между физикой и
математикой, так и тесную связь между физикой и другими естественными науками. В преподавании физики важное значение имеет также развитие внутрипредметных связей как средство повышения эффективности учебного процесса. В работе развивается точка зрения, заключенная в том, что актуальность поиска и
выражения внутрипредметных связей обусловлена тем большим воздействием,
которое оно имеет на знания, навыки и способности учащихся. В настоящей статье
обсуждаются примеры типичных физических задач, иллюстрирующих
междисциплинарные и внутрипредметные связи раздела «Статика» механики. Все
задачи тщательно анализированы. Рассмотрены две физические задачи с целью
выявления внутрипредметных связей. Первая задача решена с использованием
принципа виртуальных перемещений, что является ярким примером использования энергетических методов в статике. Во второй задаче применен принцип минимума потенциальной энергии. Чтобы проиллюстрировать связь между статикой
и алгеброй, представлен пример подсчета конечной алгебраической суммы с использованием формулы центра масс системы. С применением понятий статистики
представлен также пример решения одной геометрической задачи.
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Interdisciplin
Interdisciplinary
terdisciplinary and Intradisciplinary Connections
in the Study of Statics
Statics

Manukyan Vardan
Serobyan Yervand

Summary

Key words: Physics, problem, school, center of mass, energy, Algebra, Geometry
This article classified and presented important interdisciplinary and
intradisciplinary communication statics. The article presents the feasibility and
significance of developing tasks that illustrate both the connection between physics and
mathematics, and the close relationship between Physics and other Natural Sciences. In
teaching Physics, the development of intra-subject relations is also important, as a means
of improving the efficiency of the educational process. In the work develops the point of
view, concluded that the relevance of the search and expression of intra-subject relations
is due to the large impact that it has on learning, skills and abilities of students. This
article discusses examples of typical physical problems that illustrate the
interdisciplinary and intradisciplinary connections of the “Statics” section of Mechanics.
All tasks are carefully analyzed. Two physical tasks are considered with the purpose of
revealing intra-subject connections. The first problem is solved using the principle of
virtual displacements, which is a vivid example of the use of energy methods in Statics.
In the second problem, the principle of minimum potential energy is applied. To
illustrate the relationship between Statics and Algebra, an example of counting a finite
algebraic sum, using the system center-of-mass formula, is presented. Using the concepts
of statistics, an example of solving one geometric problem is also presented.
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«Մտածողության 6 գլխարկներ»
գլխարկներ» մեթոդի կիրառումը
կենսաբանության ուսուցման ժամանակ

Մուրադյան Նարինե

Հանգուցային բառեր. Քննադատական մտածողություն, մեթոդ, ուսուցման
տեխնոլոգիա, սելեկցիա, կենսատեխնոլոգիա, դասարան
Այսօր երիտասարդներից, ավելի քան երբևէ, պահանջվում է բարդ խնդիրներ
լուծելու, հանգամանքները քննախույզ դիտարկելու, այլընտրանքային կարծիքները քննելու և լրջմիտ ու խելացի որոշումներ կայացնելու կարողություն: Սա արդեն իսկ քննադատական մտածողություն է: Ակնհայտ է նաև, որ քննադատաբար
մտածելը հմտություն է, որ կարող է ձևավորվել և զարգանալ ուսումնական բարենպաստ միջավայրում: Ժամանակակից մարդուն նոր սոցիալ-տնտեսական միջավայրում իրեն հարմարավետ ու լավ զգալու համար անհրաժեշտ է, որ նա կարողանա արագ հարմարվել կյանքի փոփոխվող իրավիճակներին, ինքնուրույն ձեռք
բերելով անհրաժեշտ գիտելիքներ՝ դրանք կիրառի ծագող խնդիրների լուծման
համար: Քննադատական մտածողությունը կարևորագույն հմտություն է, որի հիմքերը պետք է դնի հանրակրթական դպրոցը:
Քննադատական մտածողությունը հաճախ համարում են սառը և հույզերից
զուրկ: Սա ճիշտ մոտեցում չէ: Որևէ խնդրի ցանկալի լուծումը հաճախ կապված է
լինում արժեքների ընտրության, զգացմունքների արտահայտման և սեփական
հակումների ցուցադրման հետ: Ինչպես նաև, լավ արդյունքի հասնելու համար
վատ չի լինի խնդրին նայել այլ մարդկանց տեսանկյունից: Տեսակետի այսպիսի
փոփոխությունն ավելի շուտ մեծացնում է հուզականությունը, քան փոքրացնում:
Բացի այդ, քննադատական մտածողությունը, իր հոգեբանական հիմքերով հաշվի
է առնում մտածողության և զգացմունքների կապը: Հուզականությունը, ստեղծագործական երևակայությունը, արժեքային ներքին մղումները հանդիսանում են
քննադատական մտածողության բաղադրիչ մասեր [4, 25]:
«Քննադատական մտածողություն» ուսուցման տեխնոլոգիան ունի իրականացման բազմաթիվ մեթոդներ ու հնարներ, որոնցից մեկն էլ «Մտածողության 6
գլխարկների մեթոդն է»: Վերջինիս հեղինակը հոգեբան, ստեղծագործ մտածելակերպի ոլորտում փորձագետ Էդուարդ դե Բոնոն է։ Մեթոդը հանդիսանում է
քննադատական մտածողության զարգացման տարրերից մեկը:
Բոնոն առանձնացնում է մեթոդի մի քանի առավելություններ: Առաջին առավելությունն այն է, որ մեզ հնարավորություն է տրվում խաղալ ինչ-որ մեկի դերը:
Երկրորդ առավելությունը այն է, որ դրանց օգնությամբ մենք հնարավորություն
ենք ստանում ղեկավարել մեր ուշադրությունը: Մեթոդի երրորդ առավելությունը
նրանում է, որ մեզ հնարավորություն է տրվում պայմանավորվել, համաձայնության գալ զրուցակցի հետ: Հաջորդ առավելությունը հետևում է խաղի կանոնները
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որոշելու հնարավորությունից: Մարդիկ շատ լավ հասկանում են, թե ինչ կանոններով է ընթանում այս կամ խաղը: Այդ կանոնների ուսումնասիրումը հանդիսանում է մանկական տարիքում գիտելիքների կուտակման ամենահեռանկարային
ձևերից մեկը [3, 52]:
Մեթոդը հարմար է կիրառել ամփոփիչ դասերի ժամանակ:
Աշխատանքի նպատակն է կոնկրետ օրինակների միջոցով ցույց տալ, թե
ինչպես կարելի է բարձրացնել կենսաբանության ուսուցման արդյունավետությունը՝ կապված «Մտածողության 6 գլխարկներ» մեթոդի կիրառման հետ: Մասնավորապես քննարկվում է «Մտածողության 6 գլխարկներ» մեթոդի կիրառման
հնարավոր ձևերը 11-րդ դասարանի «Մանրէների սելեկցիա: Կենսատեխնոլոգիա,
բջջային և գենային ինժեներիա» ուսումնական նյութի ուսուցման ժամանակ:
Այդ թեմայի դասի պլանը ենթադրում է հետևյալը.
Առարկա – Կենսաբանություն
Թեմա – «Մանրէների սելեկցիա: Կենսատեխնոլոգիա, բջջային և գենային ինժեներիա», § 30 [1, 95]
Դասարան –11-րդ
Դասի տիպը – ամփոփիչ դաս
Դասի նպատակները՝
Կրթական
Սովորողը՝
▪ կիմանա մանրէների սելեկցիայի, դրա հիմնական մեթոդների մասին (Ա
մակարդակ):
▪ կիմանա կենսատեխնոլոգիայի, գենային և բջջային ինժեներիայի մասին (Բ
մակարդակ):
▪ կկարողանա բացատրել սերնդից սերունդ հատկությունների և հատկանիշների փոխանցման մեխանիզմները, ինչպես նաև սերունդների մոտ
ծնողներից տարբեր հատկանիշների ի հայտ գալը (Գ մակարդակ) [2, 13]:
▪ կկարողանա օգտվել ՏՀՏ միջոցներից՝ ըստ անհրաժեշտության
Զարգացնող
Կզարգանան ճանաչողական գործընթացները՝
▪ հիշողություն (նոր հասկացությունների հետ աշխատելու միջոցով),
▪ տրամաբանություն (մտածողության, մտահանգումների կառուցման միջոցով),
▪ ուշադրություն (վերլուծելու, համեմատելու, եզրակացություններ անելու
միջոցով),
▪ քննադատական մտածողություն,
▪ մեդիագրագիտության հմտություններ:
Դաստիարակչական
Սովորողը
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▪ կգիտակցի կենսաբանական գիտելիքների կարևորությունը, դրանց կիրառության արդյունավետությունը
▪ կկարևորի մտավոր աշխատանքը, կձգտի ստեղծագործական աշխատանքի,
▪ կկարողանա նպատակներ և խնդիրներ դնել
▪ կգնահատի մարդկային գործունեության ազդեցությունը բնության վրա
▪ կգիտակցի կենսաբանական հետազոտությունների ժամանակ բարոյահոգեբանական նորմերի պահպանման անհրաժեշտությունը
▪ կդրսևորի հանդուրժողականություն, համագործակցելու կարողություններ
▪ կենթարկվի խաղի որոշակի կանոնների
▪ «Մտածողության վեց գլխարկների» մեթոդը թույլ է տալիս զարգացնել
մտքի ճկունությունը և կրեատիվությունը, օգնում է հաղթահարել ստեղծագործական ճգնաժամը, օգնում է կայացնել ճիշտ որոշումներ, և ավելի ճիշտ կապակցել
մտքերը՝ դրված նպատակների ու խնդիրների լուծմանը հասնելու համար: Այն
հատկապես կիրառելի է անսովոր և նորարարական գաղափարները գնահատելու
համար, երբ կարևոր է հաշվի առնել ցանկացած գաղափար, և իրավիճակը դիտարկել տարբեր հարթություններում: Այս մտածողության եղանակը գործնական
խնդիրների լուծման ընթացքում օգնում է հաղթահարել զգացմունքային, խուճապային և խառնաշփոթության բարդությունները:
Մեթոդ – Քննադատական մտածողության զարգացում գրելու և կարդալու
միջոցով (ՔՄԶԳԿՄ), «Մտածողության վեց գլխարկներ», պաստառագրում, խմբային աշխատանք
Անհրաժեշտ պարագաներ – Սպիտակ, սև, կարմիր, դեղին, կանաչ, կապույտ
գլխարկներ կամ համապատասխան գույների այլ առարկաներ (մատիտներ, խորանարդիկներ, քարտեր և այլն), պաստառներ, նշագրիչներ, դասագրքեր, պլանշետներ (կամ դասն անցկացնել համակարգչային սենյակում), ինտերնետային
կապ
Դասի ընթացքը՝
Նախապես աշակերտներին ծանոթացնել դասի թեմային, նպատակներին,
կիրառվող մեթոդին: Դասարանը բաժանել վեց խմբի: Ամեն խումբ վիճակահանությամբ ընտրում է մեկ գույնի գլխարկ: Գլխարկի գույնը որոշում է խմբի անդամների մտածողության ուղղությունը: Յուրաքանչյուր գույն կապված է իր նշանակության հետ:
Սպիտակ գլխարկը անաչառ և օբյեկտիվ է: Այստեղ փաստեր և թվեր են:
Պետք է պատասխանենք «ի՞նչ գիտենք արդեն», «ի՞նչ չգիտենք դեռ», «ի՞նչ պետք է
իմանանք» հարցերին: Այս գույնը բացառում է կարծիքներ, կասկածներ, գնահատականներ (քննադատություն): Հեռացնում է զգացմունքները և զգացումները:
Այսինքն պետք է ապացուցել, թե ինչու ամեն ինչ ընթացավ այսպես, այլ ոչ թե այլ
կերպ [3, 58-82]:
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Կարմիր գույնը խորհրդանշում է բարկություն, զայրույթ և ներքին լարվածություն: Այնպես որ, մենք կարմիր գլխարկի մեջ ազատություն կտանք մեզ զգացմունքներին: Այստեղ հույզեր են, զգացումներ, ինտուիցիա, տպավորություններ:
Սովորողները կիսվում են էմոցիաներով (վախ, զայրույթ, հիացմունք, ուրախություն, և այլն), որոնք առաջանում են այս կամ այն լուծումների կամ առաջարկության մասին մտածելու պահին: Այստեղ նաև կարևոր է ազնիվ լինել, ինչպես ինքներդ ձեր հետ, այնպես էլ շրջապատի հանդեպ (եթե առկա է բաց քննարկում): Բոլոր որոշումները զգացմունքային են, առանց պատճառաբանելու և հիմնավորելու
[3, 83-107]:
Սև գույնը մռայլ է, չարաբաստիկ, անխիղճ, նեգատիվ: Սև գլխարկը ներառում է բոլոր վատ բաները: Այս գլխարկով մտքում պետք է տալ իրավիճակի բացառապես կրիտիկական գնահատականը (գաղափարներ, լուծումներ և այլն)՝
ցուցաբերել զգուշություն, ուշադրություն դարձրեք հնարավոր ռիսկերի և
թաքնված սպառնալիքների վրա, գոյություն ունեցող և երևակայական
թերությունների վրա, միացրեք որոգայթների որոնման ռեժիմը և եղեք մի փոքր
հոռետես: Այսինքն, այս խումբը պետք հայտնի կասկած, գտնի հակափաստարկներ [3, 108-143]:
Դեղին գույնը արևի գույնն է: Դեղին գլխարկը լի է լավատեսությամբ: Դրա
տակ ապրում է հույսն ու դրական մտածողությունը: Դեղին գլխարկը պոզիտիվն
է: Դնելով այն՝ մենք մտածում ենք մանրէների սելեկցիայի և կենսատեխնոլոգիայի ենթադրյալ առավելությունների մասին, որը տալիս է լուծումներ կամ բերում
առաջարկներ, մտածում ենք օգուտների և հեռանկարի մասին: Եվ նույնիսկ այն
դեպքում, եթե անգամ այդ գաղափարը կամ լուծումը առաջին հայացքից ոչ մի լավ
բան չեն խոստանում, կարևոր է մշակել հենց այս, լավատեսական կողմը և փորձել բացահայտել թաքնված դրական ռեսուրսները [3, 144-170]:
Կանաչը թարմ սաղարթների, առատության և պտղաբերության գույնն է:
Կանաչ գլխարկը խորհրդանշում է նոր գաղափարների ստեղծագործական սկիզբը և ծաղկունքը: Այն ստեղծագործականության և կրեատիվության գլխարկն է:
Ենթադրում է նոր մոտեցումներ, ստեղծագործ և ուղղորդված մտածելակերպ,
գտնել այլընտրանքներ և կատարել փոփոխություններ: Դիտարկեք բոլոր տեսակի
դրսևորումները, առաջարկեք նոր գաղափարներ, նորացրեք եղածները և դիտարկեք այլոց մշակումները, մի վանեք ոչ ստանդարտ և սադրիչ մոտեցումները,
փնտրեք ցանկացած այլընտրանք: Այս խմբի անդամները առաջարկում են նոր
գաղափարներ, հասկացություններ, այլընտրանքներ, անգամ եթե դրանք ֆանտաստիկ և անսպասելի են [3, 171-208]:
Կապույտ գույնը սառն է, սա երկնքի գույնն է: Կապույտ գլխարկը կապված է
մտային գործընթացի կազմակերպման և ղեկավարման հետ (պատկերացրեք հեռակառավարման վահանակ): Ի տարբերություն մյուս հինգի՝ նախատեսված
է գաղափարների իրականացման գործընթացը կառավարելու և խնդիրների լուծ– 210 –

ման աշխատանքների համար: Ըստ էության այստեղ այն մասնակիցներն են,
որոնք գնահատում են բոլոր խմբերի առաջարկները և գտնում օպտիմալ լուծում
[3, 209-233]:
Մասնավորապես, կապույտ գլխարկի օգտագործումը մնացած մյուս
գլխարկների փորձարկումից առաջ, դա որոշումն է, թե ինչ է նախատեսվում անել,
այսինքն, նպատակների ձևակերպումը, իսկ վերջում` արդյունքների ամփոփում և
քննարկում: Այս խմբում կարող է լինել նաև ինքը ուսուցիչը:
Յուրաքանչյուր խմբի աշխատասեղանին դրվում են իրենց գլխարկի գույնին
համապատասխան մտածողության ուղղությունը սահմանող տեքստի պարունակութամբ թղթեր կամ, հնարավորության դեպքում կարելի է դրանք փակցնել պատից՝ տվյալ խմբի մոտ:
Քանի որ սովորողները արդեն յուրացրել են թեման, և մեր խնդիրն է ամփոփել այն, ապա խմբերի աշխատանքի համար տրվում է ժամանակ և կոնկրետ
հրահանգ: Սովորողները իրենց աշխատանքների կատարման համար օգտվում
են դասագրքերից, անհրաժեշտության դեպքում նաև համացանցից դուրս են
գրում փաստեր, տվյալներ և կարծիքներ: Վերջում կազմում են պաստառներ՝ ըստ
իրենց գլխարկի գույնի մտածողության ուղղվածության:
Այնուհետև հերթով ներկայացնում են իրենց աշխատանքները, տեսակետները: Այս ամենը ուղղորդում և ամփոփում են կապույտ գլխարկ կրող մասնակիցները: Մյուս գույների ներկայացման ժամանակ նրանք կատարում են նշումներ, կարող են որոշել, թե տվյալ պահին ինչ գույնի գլխարկ դնի մասնակիցը կամ իրենք՝
քննարկումն արդյունավետ տանելու համար: Արդյունքում գալիս ենք ընհանուր
հայտարարի, ունենում ենք փաստեր, հակափաստեր, կարծիքներ, հակակարծություններ, հույզեր, լուծումներ: Ի վերջո, աշակերտները սովորում են քննադատաբար վերլուծել իրերն ու երևույթները, դրանց նայել տարբեր տեսանկյուններից,
իրենց նույնացնել «այսպես մտածող մարդու» հետ, համագործակցել: Կապույտ
գլխարկ կրող մասնակիցները կազմակերպում են քննարկում, գտնում առավել
օպտիմալ լուծումը և ամփոփ արդյունքը պաստառագրմամբ ներկայացնում լսարանին:
Մեթոդի կիրառման ընթացքում կարելի է նաև յուրաքանչյուր խումբ հերթով
փոխի իր գլխարկի գույնը, ապա բոլորը ներկայացնեն ամբողջական տեսքով:
Նման կերպ հարմար է կիրառել սակավակազմ դասարաններում, երբ բոլորով
կազմում են մեկ կամ երկու խումբ և հերթով մտածում ամեն մի գլխարկի ներքո:
Այս ամենից հետո կարելի է գնահատել (գնահատման ուսուցանող կամ միավորային ձևերի կիրառմամբ) աշակերտներին կամ խմբերը: Որպես գնահատման
գործիքներ կարելի է օգտագործել հարցաշարեր, ռուբրիկներ (սանդղակ): Ներկայացնում եմ գնահատման ռուբրիկի մի օրինակ.
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Փաստական տեղեկատվություն հաղորդելը

+1

Փաստական տեղեկատվություն հիմնավորելը կամ
հերքելը
Սեփական դիրքորոշում հայտնելը

+2

Համեմատություն կատարելը

+1

Տեղին դիտողություն անելը

+1

Քննարկումը որակապես նոր մակարդակի
բարձրացնելը
Հակասություն բացահայտելը

+2

Դիպուկ հարց տալը

+2

Պասիվ մասնակցին քննարկման մեջ ներքաշելը

+1

Պասիվությունը

-2

Տեղում խոսելը, խանգարելը

-1

Անուշադրությունը, ասվածը կրկնելը

-2

Խոսողին ընդհատելը

-2

Քննարկումը մենաշնորհելը

-3

Վիրավորելը

-3

Աշակերտ …

Աշակերտ 3

Աշակերտ 2

Աշակերտ 1

Միավոր

Չափանիշը

+2

+1

Դասի վերջում կատարում ենք անդրադարձ (ռեֆլեքսիա)՝ ի՞նչ արեցինք,
ինչո՞ւ արեցինք, ի՞նչ արդյունք ունեցանք:
Դասի այս փուլը պակաս կարևոր չէ, քան մյուսները: Հենց այս փուլում են
սովորողները ամրապնդում նոր գիտելիքները և ակտիվորեն վերակառուցում
իրենց պատկերացումները՝ ներառելով դրա մեջ բոլոր նոր հասկացությունները,
յուրացնում են նոր գիտելիքները՝ դարձնելով դա իրենցը: Ինչպես նաև ամփոփվում է ուսուցման գործընթացը, որն էլ երկար ծառայում է մարդուն:
Անդրադարձի (ռեֆլեքսիա) փուլի գլխավոր նպատակն է սովորողների մոտ
ձևավորել ինքնուրույն և սեփական բառերով տեղեկույթն արտահայտելու կարողություն: Նրանք ավելի լավ հիշում են այն ամենը, ինչը իմաստավորել են, արտահայտել են իրենց բառերով: Հենց այսպիսի ընկալումն էլ կրում է երկարատև
բնույթ:
«Մտածողության վեց գլխարկներ» մեթոդը նպատակահարմար է կիրառել
կենսաբանության հետևյալ թեմաների ուսուցման ժամանակ՝ «Նախակորիզավոր– 212 –

ների դերը բնական համակեցություններում և մարդու կյանքում», «Սնկերի դերը
բնության մեջ և մարդու կյանքում: Պայքարը մակաբույծ սնկերի դեմ», «Արմատոտանիների և մտրակավորների բազմազանությունը, դերը բնության մեջ և մարդու
կյանքում» և այլն՝ 7-րդ դասարանում, «Օրգանիզմների ներքին միջավայր: Հյուսվածքային համատեղելիություն և արյան փոխներարկում», «Միջավայրի գործոնների և ապրելակերպի ազդեցությունը կմախքի ձևավորման ու զարգացման վրա»
և այլն՝ 8-րդ դասարանում, «Փոփոխականության օրինաչափությունները», «Բնության պահպանություն»՝ 9-րդ դասարանում, «Ֆոտոսինթեզի վրա ազդող գործոնները: Ֆոտոսինթեզի նշանակությունը», «Կուսածնություն: Սեռական բազմացման
կենսաբանական նշանակությունը» և այլն՝ 10-րդ դասարանում, «Գենետիկան և
մարդու առողջությունը», «Արհեստական մուտագենեզն ու դրա նշանակությունը
սելեկցիայում», «Կյանքի ծագման մասին ժամանակակից պատկերացումները» և
այլն՝ 11-րդ դասարանում, «Բնական և արհեստական կենսաերկրացենոզներ: Ագրոցենոզ, նրա առանձնահատկությունները», «Մարդու գործունեության ազդեցությունը էկոհամակարգերի վրա» և այլն՝ 12-րդ դասարանում:
Այսպիսի մոտեցման դեպքում աշակերտները ոգևորվում են, ակտիվանում,
քանի որ նրանք անմիջական մասնակից են լինում ուսումնական գործընթացին:
Նրանք փորձում են գնահատել մանրէների սելեկցիան և կենսատեխնոլոգիան
իրենց թերություններով և առավելություններով հանդերձ, կարևորում են իրենց
սեփական կարծիքը: Սովորողների մոտ բարձրանում է հետաքրքրությունը
առարկայի նկատմամբ: Նման մեթոդներով հաճախակի աշխատելու դեպքում,
ունենում ենք հետաքրքրված աշակերտ, որը մտածում է բազմակողմանի և շրջապատի իրերին ու երևույթներին վերաբերում է քննադատաբար, ստեղծագործաբար, նորովի, իսկ նորը միշտ ծնվում է քննադատության լույսի ներքո:
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Применение метода «Шесть шляп мышления»
при изучении биологии

Мурадян Нарине

Резюме

Ключевые слова: критическое мышление, метод, технология обучения,
селекция, биотехнология, класс
В статье представлена технология обучения «Технология развития критического мышления через чтение и письмо», необходимость применения для обеспечения высокой эффективности процесса обучения. Выделяется важность значения и
роли общеобразовательной школы как среды развития критического мышления.
Выясняется метод «Шесть шляп мышления», автор которого психолог, эксперт
в области творческого мышления Эдуард Де Боно. Представлены достоинства метода. Выясняются цвета шести шляп как шесть направлений мышления. Представлено использование этого метода в преподавании биологических тем как элемент
формирования критического мышления. Выясняются особенности применения метода в классах с разными нагрузками, а также приведены примеры того, обучение
каких тем биологии можно провести с применением этого метода.
В работе конкретными примерами представлен, как можно повысить эффективность обучения биологии, применяя метод «Шесть шляп мышления». В
частности, обсуждается форма применения метода «Шесть шляп мышления» в 11-ом
классе по предмету «Биология» при обучении темы «Селекция микроорганизмов.
Биотехнология, клеточная и генная инженерия». Представлен образцовый план
урока, оценочный рубрик.
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The Application of the Method "Six Hats of Thinking"
in the Teaching of Biology

Muradyan Narine

Key words: critical
biotechnology, the class

thinking,
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The article presents the teaching technology "Technology of development of
critical thinking through reading and writing", the need to use it to ensure high
efficiency of the learning process. The role and importance of public school is
emphasized as an environment for the development of critical thinking.
The method "Six Hats of Thinking", the author of which is psychologist, expert in
the field of creative thinking, Edward De Bono, is being developed. The advantages of
the method are presented. There are clarified the colors of six hats, like six directions of
thinking. The use of this method in the teaching of biological topics, as an element of
the formation of critical thinking, is presented. The peculiarities of the application of the
method in classes with different loads are elucidated, as well as examples are given,
which subjects of Biology can be taught using this method.
In the work, concrete examples show how to improve the effectiveness of teaching
Biology in connection with the application of the method "Six Hats of Thinking". In
particular, the form of application of the Six Hats of Thinking method in the 11th class on
the subject "Biology" is discussed when teaching the topic "Selection of microorganisms.
Biotechnology, cellular and genetic engineering". An exemplary lesson plan and an
evaluation rubric are presented.
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Դիրիխլեի սկզբունքի կիրառումը
կիրառումը՝ որպես ուսուցման
արդյունավետության բարձրացման միջոց

Նիկողոսյան Գագիկ

բառեր. Ապացուցում, հերքում, արկղ, ճագար, բաժանելիուՀանգուցային բառեր
թյուն, կետ, հատված, մակերես, ծավալ, անհավասարություն
Արդյունավետ ուսուցման կազմակերպման, կրթության բովանդակության
ճիշտ մատուցման և կրթության նպատակներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ են որոշակի մանկավարժական և առարկայական մեթոդներ, սկզբունքներ,
հնարքներ և ձևեր։ Մեթոդների ընտրությունն ու կիրառությունը կապված է բազմաթիվ խնդիրների ու նպատակների հետ, որոնք իրական լուծում կարող են
ստանալ միայն հատուկ պլանավորված, նպատակաուղղված և կազմակերպված
ուսումնական գործընթացի միջոցով:
Ժամանակակից դասի արդյունավետության բարձրացումը ենթադրում է մի
շարք ուղիների զուգորդված գործադրում [1, 8-11; 3, 102-103], այն է.
▪ ուսուցչի պրոֆեսիոնալ պատրաստվածության բարձրացում,
▪ դասի նպատակների և խնդիրների ճիշտ որոշում,
▪ դասի ընթացքում սովորողների ճանաչողական, ստեղծագործական ընդունակությունների ու կարողությունների ձևավորում և զարգացում,
▪ ուսուցման կազմակերպման դիդակտիկ համակարգերի արդյունավետ կիրառում։
Այս համատեքստում սույն աշխատանքում կփորձենք ի ցույց դնել Դիրիխլեի
սկզբունքի և այդ սկզբունքից բխող տարբեր պնդումների հնարավոր արդյունավետ կիրառությունները մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում, ինչը, կարծում ենք, կնպաստի ինչպես ուսուցիչների պրոֆեսիոնալ պատրաստվածության
բարձրացմանն, այնպես էլ սովորողների ստեղծագործական և էվրիստիկ մտածողության զարգացմանը։
Ինչպես գիտենք, ՀՀ-ում անցում կատարելով տասներկուամյա կրթական
համակարգի, դպրոցական դասընթացում տարբեր առարկաների ծրագրերում
կատարվեցին փոփոխություններ, այն է՝ ավելացան նոր բաժիններ, կամ էլ եղած
բաժիններում մատուցվող նյութը դարձավ առավել ընդգրկուն: Մասնավորապես,
11-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական հոսքի հանրահաշվի դպրոցական
դասընթացում «Տրամաբանության տարրեր» գլխում ավելացավ նոր պարագրաֆ`
«Ապացուցում և հերքում: Ապացուցման և հերքման հիմնական մեթոդները» [2, 7175]: Սույն պարագրաֆում, ի թիվս ապացուցման այլ մեթոդների, հակիրճ կերպով,
լոկ օրինակների միջոցով խոսվում է նաև Դիրիխլեի սկզբունքի մասին, առաջարկվում են նաև մի քանի տիպային խնդիրներ՝ այս սկզբունքին վերաբերող:
Կարծում ենք դասագրքում նյութի առկա ծավալը հնարավորություն չի ընձե– 216 –

ռում աշակերտներին հավուր պատշաճի ընկալելու Դիրիխլեի սկզբունքի էությունն ու կիրառելիության սահմանները։ Մինչդեռ հայտնի է, թե որքան լայն կիրառություն ունի այս սկզբունքը մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում,
մասնավորաբար օլիմպիադաներում հանդիպող ապացուցման վերաբերյալ շատ
խնդիրների լուծման հիմքում ընկած է հենց այս սկզբունքի կիրառումը:
Սովորաբար մաթեմատիկական գրականությունում գերմանացի հայտի մաթեմատիկոս Պետեր Գուստավ Լեժեն Դիրիխլեի (1805-1859) սկզբունքը տրվում է
ճագարների և վանդակների օրինակով [7, 96], այն է. եթե n հատ վանդակներում
գտնվում են N թվով ճագարներ, ընդ որում N > n , ապա կգտնվի այնպիսի վանդակ, որում կլինեն մեկից ավել ճագարներ: Այս սկզբունքի ճշմարտացիության մեջ
հեշտությամբ կարելի է համոզվել, կիրառելով հակասող ենթադրության մեթոդը:
Ավելորդ չէ նշել, որ Դիրիխլեի սկզբունքի համաձայն ոչ թե որոշում ենք այն
վանդակը, որում կան մեկից ավել ճագարներ, այլ միայն հիմնավորում ենք այդպիսի վանդակի գոյությունը ։
Տարբեր խնդիրներում կիրառվում է նաև Դիրիխլեի ընդհանրացված
սկզբունքը [7, 97], համաձայն որի եթե n հատ վանդակներում գտնվում են N
թվով ճագարներ, ընդ որում N > kn , ապա կգտնվի այնպիսի վանդակ, որում կլինեն առնվազն k + 1 ճագարներ:
Աշակերտի համար, ով առաջին անգամ է ծանոթանում այս սկզբունքին,
առաջին հայացքից կարող է խիստ զարմանալի թվալ, թե ինչպե՞ս կարող է այս
պարզ ու ակներև պնդումը դառնալ արդյունավետ և հուսալի «գործիք» տարաբնույթ բարդ խնդիրների լուծման ժամանակ։ Ըստ էության, հիմնական դժվարությունը կայանում է նրանում, որ յուրաքանչյուր կոնկրետ խնդրում ի սկզբանե
ամենևին պարզ չէ, նրանում կիրառելի՞ է արդյոք Դիրիխլեի սկզբունքը, թե ոչ, և
բացի այդ, այս սկզբունքի կիրառման ցանկության դեպքում անգամ, խնդրի
տեսքից ու դրվածքից ելնելով, այնքան էլ հեշտ չէ կռահել, թե նրանում ինչն է հանդես գալիս «ճագարի» դերում և ինչը «վանդակի» դերում։ Դրա համար ֆորմալ
առումով Դիրիխլեի սկզբունքին ծանոթանալուց զատ անհրաժեշտ է տրամաբանական խնդիրների լուծման որոշակի հմտություն, կարողություն և փորձառություն։
Ստորև կմատնանշենք կոնկրետ մեթոդական ցուցումներ, ինչպես նաև
կձևակերպենք Դիրիխլեի սկզբունքից բխող կամ վերջինիս համանման տարբերակներ և ու պարզ պնդումներ, որոնք հնարավորություն կտան Դիրիխլեի
սկզբունքի կամ նրանից բխող առանձին պնդումների կիրառմամբ լուծել տարբեր
բարդությունների տիպային և ոչ տիպային խնդիրներ։
Ըստ էության, Դիրիխլեի սկզբունքի կիրառմամբ համեմատաբար պարզ
խնդիրներ լուծելիս, ընդհանուր առմամբ, պետք է առաջնորդվել հետևյալ երկու
մոտեցումներից որևէ մեկով.
▪ կամ ելնելով տրված խնդրի դրվածքից և ելակետային պայմաններից, ընտ– 217 –

րում ենք կոնկրետ «ճագարներ» ու «վանդակներ», ինչպես նաև այն «մեխանիզմը», համաձայն որի «ճագարներին» պետք է տեղադրենք «վանդակներում» և Դիրիխլեի սկզբունքի համաձայն ապացուցում ենք այն, ինչ պահանջվում է,
▪ կամ էլ կատարում ենք խնդրի ելակետային պնդմանը հակասող ենթադրություն և Դիրիխլեի սկզբունքի կիրառմամբ, դարձյալ ընտրելով «ճագարներ» ու «վանդակներ», հանգում ենք հակասության, ինչն էլ, բնականաբար,
կապացուցի ելակետային պնդման ճշմարտացիությունը։
Որպես ասվածի հիմնավորում՝ դիտարկենք մի քանի խնդիրներ։
Խնդիր 1։
1 Ապացուցել, որ 5 x5 չափերի քառակուսային աղյուսակի վանդակներում հնարավոր չէ տեղադրել -1; 0 և 1 թվերն այնպես, որ բոլոր տողերի,
սյուների և անկյունագծերի վրա դասավորված թվերի գումարները լինեն միմյանցից տարբեր։
Լուծում
Լուծում։
ում Ունենք 5 տող, 5 սյուն և 2 անկյունագիծ և, ուրեմն, հնարավոր գումարների քանակը 12 է։ Այս հնարավոր գումարները դիտարկենք որպես «Ճագարներ»։ Ըստ խնդրի պայմանի՝ յուրաքանչյուր տողում, սյունում կամ անկյունագծի
վրա պետք է դասավորված լինեն հինգ թվեր, որոնցից յուրաքանչյուրը կարող է
լինել -1; 0 կամ 1, հետևաբար որևէ տողում, սյունում կամ անկյունագծի վրա
դասավորված թվերի գումարը կարող է լինել -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4 կամ 5։ Այս
հնարավոր գումարներն էլ դիտարկենք որպես «վանդակներ»։ Պայմանավորվենք
յուրաքանչյուր «ճագար»-գումար տեղադրել թվապես իրեն հավասար «վանդակում»։ Ունենք n = 11 «վանդակներ» և N = 12 «Ճագարներ», հետևաբար, Դիրիխլեի
սկզբունքի համաձայն, կգտնվի այնպիսի «վանդակ», որում կլինեն առնվազն երկու «Ճագարներ», այսինքն առնվազն երկու գումար միմյանց հավասար են,
հետևաբար խնդրի պնդումն ապացուցված է։
Հավելենք, որ այս խնդիրն առաջադրված է եղել 1996 թվականի ՀՀ դպրոցականների մաթեմատիկայի օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլում։
Նկատենք, որ խնդրում նշված պնդումն իրավացի է ուզած n xn չափի քառակուսային աղյուսակի համար։
Խնդիր 2։
2 Դասարանում հայոց լեզվի թելադրությանը ներկա էր 29 աշակերտ,
որոնցից Սերգեյը կատարել էր բոլորից շատ, թվով 13 ուղղագրական սխալ, իսկ
մնացած աշակերտներից յուրաքանչյուրը կատարել էին ավելի քիչ սխալներ։
Ապացուցել, որ դասարանում կգտնվեն առնվազն երեք աշակերտներ, որոնք կատարած կլինեն նույն քանակի սխալներ [4, 41]։
Լուծում։
Լուծում Որպես «վանդակներ» ընտրենք աշակերտների թույլ տված սխալների հնարավոր քանակները։ Վերջիններս 14-ն են՝ 0; 1; 2; …13: Որպես «Ճագարներ»
դիտարկենք թելադրություն գրած աշակերտներին, որոնք թվով 29-ն են։
Պայմանավորվենք յուրաքանչյուր «ճագար»-աշակերտ տեղադրել թվապես իր
կատարած սխալների քանակին հավասար «վանդակում»։ Այսպիսով, ունենք
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n = 14

«վանդակներ» և

N = 29 > 2 ⋅14 ( k = 2 ) «Ճագարներ», հետևաբար,

Դիրիխլեի ընդհանրացված սկզբունքի համաձայն, կգտնվի այնպիսի «վանդակ»,
որում կլինեն առնվազն k + 1 = 2 + 1 = 3 «Ճագարներ»-աշակերտներ, որոնք կատարած կլինեն նույն քանակի սխալներ (քանի որ գտնվում են նույն «վանդակում»), հետևաբար խնդրի պնդումն ապացուցված է։
Շատ դեպքերում, համեմատաբար ոչ պարզ խնդիրներում, ի սկզբանե հնարավոր չէ խնդրի ելակետային տվյալներից ելնելով միանգամից ընտրել կոնկրետ
«ճագարներ» ու «վանդակներ», այլ պետք է նախապես կատարել որոշակի դատողություններ, որից հետո միայն փորձել կիրառել Դիրիխլեի սկզբունքը։
Այս համատեքստում դիտարկենք հետևյալ խնդիրը [6, 22]։
Խնդիր 3։
3 Ապացուցել, որ կամայական 110 հատ բնական թվերի մեջ միշտ
կգտնվեն այնպիսի երկուսը, որոնցում կհամընկնեն առնվազն երկու կարգային
թվանշաններ։
Լուծում։
Լուծում Քանի որ միանիշ բնական թվերը ինն են, ուստի կամայական 110
բնական թվերի մեջ միշտ կգտնվեն առնվազն 101 ոչ միանիշ թվեր։ Հեշտ է
նկատել, որ կամայական 101 ոչ միանիշ թվերի մեջ գոնե երկուսի վերջին երկու
թվանշանները, համաձայն Դիրիխլեի սկզբունքի կհամընկնեն, քանզի այդ թվերի
վերջին երկու թվանշանների համար գոյություն ունի հնարավոր 100 տարբերակ՝
00-ից մինչև 99-ը։ Խնդրի պնդումն ապացուցված է։
Նշենք, որ Դիրիխլեի սկզբունքը պնդում է հավելորդով, երբ ճագարներն
ավելին են, քան վանդակները: Ընդհանրացնելով, համանման պնդումներ կարելի
է ձևակերպել նաև պակասորդով, երբ ճագարների քանակը պակաս է
վանդակների քանակից կամ տրված որոշակի թվից։
Պնդում 1։
1 Եթե n հատ վանդակներում գտնվում են N թվով ճագարներ, ընդ
որում N < n , ապա կգտնվի այնպիսի վանդակ, որում ճագարներ չեն լինի:
Պնդում 2։
2 Եթե n հատ վանդակներում գտնվում են N թվով ճագարներ, ընդ
որում N <

n ( n − 1)

, ապա կգտնվեն այնպիսի երկու վանդակներ, որոնցում

2

կլինեն միևնույն թվով ճագարներ:
Այս պնդումների ճշմարտացիության մեջ ևս հեշտությամբ կարելի է
համոզվել՝ կիրառելով հակասող ենթադրության մեթոդը։
Նկատենք, որ խնդիր 1-ը կարելի է լուծել նաև պնդում 1-ի կիրառմամբ։ Դրա
համար բավական է նախապես կատարել խնդրում ապացուցման ենթակա
պնդմանը հակասող ենթադրություն, որից հետո պետք է ուղղակի վերը նշած
լուծման մեջ տեղերով փոխել «ճագարներին» և «վանդակներին»։ Արդյունքում,
պնդում 1-ի համաձայն առաջացած դատարկ «վանդակի» առկայությունն էլ
կփաստի խնդրի պնդման ճշմարտացիությունը։
Դիտարկենք ևս մեկ խնդիր։
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Խնդիր 4։
4 Հնարավո՞ր է արդյոք թվով 60 միատեսակ մետաղադրամներ
բաժանել 12 քսակներում այնպես, որ յուրաքաչյուր երկու քսակում լինեն տարբեր
քանակի մետաղադրամներ [5, 135]։
Լուծում։
Լուծում Ունենք n = 12 «վանդակներ»-քսակներ և N = 60 < n ( n − 1) = 66

2

«ճագարներ»-մետաղադրամներ, հետևաբար, համաձայն պնդում 2-ի, ուզած բաժանման դեպքում էլ կլինեն առնվազն երկու միևնույն քանակի մետաղադրամներ
պարունակող քսակներ։ Դեռ ավելին, ըստ էության կարող ենք պնդել, որ անհրաժեշտ է առնվազն n ( n − 1) = 66 մետաղադրամ, որպեսզի հնարավոր լինի վերջին-

2

ներս 12 քսակներում բաժանել այնպես, որ յուրաքանչյուր երկու քսակում լինեն
տարբեր քանակի մետաղադրամներ (եթե, իհարկե, քսակում մետաղադրամի բացակայությունը չի արգելվում, հակառակ պարագայում խնդրում նշված
պայմանին բավարարելու համար անհրաժեշտ կլինի ոչ թե 66, այլ առնվազն

n ( n − 1)
+ 1 = 67 մետաղադրամ)։
2
Դիրիխլեի սկզբունքն իր արդյունավետ կիրառությունն ունի նաև այնպիսի
երկրաչափական խնդիրներում, որոնցում որոշակի տիրույթում կամայական
ձևով ընտրվում են ինչ-որ քանակի կետեր և անհրաժեշտ է կամ գնահատել որևէ
երկու կետերի միջև եղած հեռավորությունը, կամ էլ ապացուցել, որ գոյություն
ունի տրված տիրույթի որոշակի մաս, որում վերը նշած կետերը բացակայում են։
Այս համատեքստում դիտարկենք մի քանի խնդիրներ։
Խնդիր 5։
5 Միավոր կողմով կանոնավոր եռանկյան ներքին տիրույթում
ընտրված են կամայական 5 կետեր։ Ապացուցել, որ այդ կետերի մեջ միշտ
կգտնվեն այնպիսի երկուսը, որոնց միջև եղած հեռավորությունը չի գերազանցի
0,5-ը [4, 48]։
Լուծում։
Լուծում Մինչ խնդրի լուծմանն անցնելը նկատենք, որ կանոնավոր
եռանկյան ներքին տիրույթի կամայական երկու կետերի միջև եղած հեռավորությունը (համաձայն եռանկյան անհավասարության) փոքր է եռանկյան կողմի երկարությունից։
Տրված եռանկյունն իր միջին գծերով բաժանելով 0,5 կողմով չորս կանոնավոր «փոքր» եռանկյունների և վերջիններս դիտարկելով որպես «վանդակներ», իսկ
կամայական ձևով ընտրված 5 կետերը՝ որպես «ճագարներ» (թյուրըմբռնումից
խուսափելու համար կպայմանավորվենք միջին գծերին պատկանող կետերն ընդգրկել միայն զուտ միջին գծերով ձևավորված «վանդակ»-եռանկյունում)՝ Դիրիխլեի սկզբունքի համաձայն՝ կարող ենք պնդել, որ կգտնվի 0,5 կողմով այնպիսի
կանոնավոր «փոքր» եռանկյուն տիրույթ, որն իր մեջ կպարունակի առնվազն
երկու կետ, հետևաբար հենց այդ երկու կետերի միջև եղած հեռավորությունն էլ չի
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գերազանցի 0,5-ը։ Պնդումն ապացուցված է։
Նմանատիպ խնդիրների լուծման ժամանակ, առհասարակ, ցանկալի է
վարվել հետևյալ կերպ.
▪ նախապես պարզել, թե ինչպիսի Φ տիրույթին պատկանող կամայական
երկու կետեր են, որ միմյանցից կարող են հեռացված լինեն առավելագույնը տրված չափով,
▪ որից հետո ելակետային տիրույթը բաժանել այնպիսի մասերի, որոնց մեջ
կլինեն Φ -ատիպ «փոքր» տիրույթներ և Դիրիխլեի սկզբունքի համաձայն
ապացուցել, որ տրված կետերի մեջ միշտ կգտնվեն այնպիսի երկուսը,
որոնք կպատկանեն որևէ «փոքր» Φ -ատիպ տիրույթի։
Որպես ասվածի հիմնավորում՝ դիտարկենք հետևյալ խնդիրը,
Խնդիր 6։
6 Միավոր կողով կանոնավոր եռանկյուն բուրգի արտաքին մակերևույթի վրա ընտրված են կամայական 9 կետեր։ Ապացուցել, որ այդ կետերի
մեջ միշտ կգտնվեն այնպիսի երկուսը, որոնց միջև եղած հեռավորությունը չի գերազանցի 0,5-ը [6, 40]։
Լուծում
Լուծում։
ւծում Մինչ խնդրի լուծմանն անցնելը նկատենք, որ կանոնավոր
եռանկյուն բուրգի արտաքին մակերևույթի վրա գտնվող կամայան երկու կետերի
միջև եղած հեռավորությունը (համաձայն եռանկյան անհավասարության) չի կարող գերազանցել բուրգի կողմնային կողի երկարությանը։
Տրված կանոնավոր բուրգի յուրաքանչյուր նիստ, այն է՝ յուրաքանչյուր կանոնավոր եռանկյուն, իր միջին գծերով բաժանենք չորս հավասար «փոքր»
եռանկյունների։ Արդյունքում կունենանք բուրգի յուրաքանչյուր գագաթն
ընդգրկող թվով չորս 0,5 երկարությամբ «փոքր» եռանկյունների եռյակներ (որոնց
ընդհանուր մակերևույթը պայմանականորեն անվանենք «փոքր» եռանկյուն բուրգերի կողմնային մակերևույթներ), ինչպես նաև բուրգի յուրաքանչյուր նիստին
պատկանող և վերջինիս որևէ գագաթ չընդգրկող թվով չորս 0,5 երկարությամբ
«փոքր» եռանկյուններ։ Այս թվով 8 տիրույթները դիտարկելով որպես «վանդակներ», իսկ կամայական ձևով ընտրված 9 կետերը՝ որպես «ճագարներ»՝ Դիրիխլեի
սկզբունքի համաձայն կարող ենք պնդել, որ կգտնվի մի տիրույթ, այն է՝ «փոքր»
եռանկյուն կամ «փոքր» եռանկյուն բուրգի կողմնային մակերևույթ, որն իր մեջ
կպարունակի առնվազն երկու կետ, հետևաբար հենց այդ երկու կետերի միջև
եղած հեռավորությունն էլ չի գիրազանցի 0,5-ը։ Պնդումն ապացուցված է։
Խնդիր 7։
7 4 x 4 չափերի քառակուսու ներքին տիրույթում ընտրված են կամայական 15 կետեր (որոնք չեն գտնվում քառակուսու կողմերի վրա)։ Ապացուցել, որ
տրված քառակուսու մեջ միշտ կարելի է ընտրել 1x1 չափերի միավոր քառակուսի
այնպիսին, որ վերջինիս ներքին տիրույթում որևէ կետ չգտնվի [4, 47]:
Լուծում։
Լուծում Տրված քառակուսին բաժանելով թվով 16 միավոր քառակուսիների
և վերջիններս դիտարկելով որպես «վանդակներ», իսկ կամայական ձևով
ընտրված 15 կետերը՝ որպես «ճագարներ», պնդում 1-ի համաձայն, «ճագարների»
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ցանկացած դասավորության դեպքում կունենանք դատարկ «վանդակ», որն էլ
կհանդիսանա հենց որոնելի 1x1 չափերի միավոր քառակուսին։ Պնդումն ապացուցված է։
Դիրիխլեի սկզբունքն իր օգտակար և արդյունավետ կիրառությունն ունի
նաև բաժանելիության հետ կապված շատ խնդիրներում։ Հաշվի առնելով այն
փաստը, որ կամայական բնական թիվ տրված n բնական թվի վրա բաժանելիս
առաջացած մնացորդը կարող է ընդունել n հատ հնարավոր արժեքներ, այն է՝
0; 1; 2; …; n-1, Դիրիխլեի սկզբունքից անմիջականորեն հետևում է հետևյալ
կարևոր պնդումը։
Պնդում 3։
3 Կամայական n + 1 հատ բնական թվերի մեջ միշտ կգտնվեն
այնպիսի երկուսը, որոնք n -ի վրա բաժանելիս կտան նույն մնացորդը (և,
հետևաբար, այդ նույն թվերի տարբերությունը կբաժանվի n -ի)։
Քննարկենք ևս երկու խնդիր բաժանելիության վերաբերյալ։
Խնդիր 8։
8 Ապացուցել, որ գոյություն ունեն 4 հիմքով և բնական ցուցիչներով
երկու այնպիսի աստիճաններ, որոնց տարբերությունը բաժանվում է 2009-ի 5,
137]։
Լուծում։
Լուծում Համաձայն պնդում 3-ի՝ բավական է դիտարկել 4 հիմքով, բնական
ցուցիչներով, միմյանցից տարբեր թվով 2009+1=2010 հատ աստիճաններ, և կարող
ենք պնդել, որ նրանց մեջ կգտնվեն այնպիսի երկուսը, որոնց տարբերությունը
կբաժանվի 2009-ի։ Մասնավորաբար, որպես այդպիսիք կարելի է դիտարկել
հետևյալ աստիճանները՝

41; 42 ; 43 ; L; 42010 ։ Պնդումն ապացուցված է։

Նկատենք, որ խնդիր 8-ում 4 և 2009 թվերը կարելի է փոխարինել
կամայական a և p բնական թվերով և, բացի այդ, եթե այդ երկու թվերը փոխադարձ պարզ են, այսինքն, եթե
րի, կարող ենք պնդել, որ

( a; p) = 1, ապա համաձայն խնդիր 5-ի արդյունքնե-

a1; a2 ; a3 ; a4 ; L

հաջորդականության անդամների՝

p -ի վրա բաժանելիս առաջացած մնացորդների r1 ; r2 ; r3 ; r4 ;
կանությունը պարբերական է:

L

հաջորդա-

Խնդիր 9։
9 Ապացուցել, որ գոյություն ունի միայն 1-երից կազմված բնական
թիվ, որը բաժանվում է 1997-ի [5, 318]։
Լուծում։
Լուծում Ըստ պնդում 3-ի, բավական է դիտարկել միմյանցից տարբեր, թվով
1998 հատ կամայական բնական թվեր և կարող ենք պնդել, որ նրանց մեջ կգտնվեն
այնպիսի երկուսը, որոնց տարբերությունը կբաժանվի 1997 -ի։ Մասնավորաբար,
որպես այդպիսիք կարելի է դիտարկել հետևյալ թվերը՝ 1; 11; 111; L; 11K1 ։

{

1998 Ñ³ï

Ուստի, ելնելով վերոգրյալից, կարող ենք պնդել, որ գոյություն ունեն
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m և

n (1998 ≥ m > n ) բնական թվեր այնպիսին, որ 11
K1 − 11
K1 = 11
K1 ⋅10n M1997
{
{
{
m Ñ³ï

և քանի որ

(10;1997 )

= 1 , ուրեմն

n Ñ³ï

m-n Ñ³ï

11K1 M1997 ։ Պնդումն ապացուցված է։
{

m-n Ñ³ï

Նկատենք, որ խնդիր 9-ում 1997-ը կարելի է փոխարինել 10-ի հետ փոխադարձ պարզ ուզած բնական թվով, և դեռ ավելին, նմանատիպ պնդում կարելի է
ձևակերպել ոչ միայն միայն 1-երից կազմված թվերի համար, այլ նաև կամայական, միևնույն թվանշանից կազմված բնական թվերի համար։
Ամփոփելով կարող ենք ասել, որ Դիրիխլեի սկզբունքն (կամ վերջինիս համանման վերը նշած պակասորդով պնդումը) իր օգտակար և արդյունավետ կիրառությունն ունի մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի տարբեր տիպային և ոչ
տիպային խնդիրներում:
Կարծում ենք աշխատանքը կհետաքրքրի ինչպես աշակերտներին, այնպես
էլ ուսուցիչներին և, առհասարակ, մաթեմատիկայով հետաքրքրվողներին, հնարավորություն կտա ավելի խորն ընկալելու Դիրիխլեի սկզբունքի էությունն ու կիրառելիության սահմանները, ինչպես նաև կխթանի սովորողների տրամաբանական և ստեղծագործական մտածողության զարգացմանը։
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Применение принципа Дирихле как способ повышения
эффективности обучения

Никогосян Гагик

Резюме

Ключевые слова:
слова доказательство, отрицание, ящик, кролик, кратность, точка,
отрезок, площадь, объем, неравенство
Работа посвящена обсуждению некоторых возможных применений принципа
Дирихле в разных задачах. Кратко изложена суть принципа Дирихле, также сформулированы некоторые важные утверждения, которые либо вытекают из принципа
Дирихле, либо аналогичны этому принципу. Приведены методологические
рекомендации о возможном применении этого принципа в различных нестандартных задачах школьного курса математики. Обсуждены разные нетиповые
задачи, при решении которых использованы либо принцип Дирихле, либо сформулированные утверждения.
Выявлены основные типы задач, при решении которых принцип Дирихле
может иметь эффективное применение. Это различные задачи на доказательство
или опровержение, разные задачи на делимость, когда необходимо доказать
существование натурального числа некоторого вида, который делится на
натуральное число, различные задачи геометрического характера, когда в
некоторой области рассмотривается конечное число произвольных точек и либо
требуется оценить расстояние между двумя точками, либо требуется доказать
существование подобласти, которая не содержит ни одной из упомянутых точек.
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Application of the Principle
rinciple of Dirichlet
as a Way
Way to Increase the
the Effectiveness of Learning
Learning

Nikoghosyan Gagik

Summary

Key words:
words proof, denial, box, rabbit, multiplicity, point, segment, area, volume,
inequality
The work is devoted to the discussion of some possible applications of the Dirichlet
principle in different problems. In brief, the essence of the Dirichlet principle is stated,
some important statements are also formulated, which either follow from the Dirichlet
principle or are similar to this principle. The methodological recommendations on the
possible application of this principle in various non-standard problems of the school
course of mathematics are given. Various non-typical problems are discussed, in the
solution of which either the Dirichlet principle or the formulated statements are used.
The main types of problems, at which the Dirichlet principle can have an effective
application, are revealed. These are different tasks for proof or refutation, these are
different problems for divisibility, when it is necessary to prove the existence of a
natural chils of a certain type, which is divided into a number, these are different
problems of a geometric nature, when in a certain region a finite number of arbitrary
points are considered and it is required to estimate either the distance two points, or it is
required to prove the existence of a subregion that does not contain any of the points
mentioned.
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Կենսաբանության ուսուցման արդյունավետության
բարձրացումը՝ կապված մանկավարժի ստեղծագործական
գործունեության հետ

Պողոսյան Մարիամ

Հանգուցային բառեր. Ուսուցիչ, նորարարություն, ստեղծագործական մտածելակերպ, հետազոտություն, մանկավարժական վարպետություն, ուսուցման
տեխնոլոգիա, ինտերակտիվ մեթոդներ
Սովորողների ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների բարձր արդյունավետության գրավականը ուսուցչի ստեղծագործական, հետազոտական գործունեությունն է: Ստեղծագործումը ինչ-որ նորի ստեղծումն է հնի վերափոխման
միջոցով: Մանկավարժական որոնումների նորույթը նոր մանկավարժական համակարգերի ստեղծումն է, անհայտ օրինաչափությունների հաստատումը, նոր
մեթոդներների, գաղափարների ու միջոցների կիրառման մեծանիզմների մշակումը:
Իհարկե, ամեն մանկավարժ չէ, որ կարող է լինել նորարար: Սակայն մանկավարժական վարպետության պետք է ձգտի հասնել յուրաքանչյուրը, որովհետև
առանց ստեղծագործության չկա վարպետ-մանկավարժ:
Ըստ Ա. Վ. Լունաչարսկու, երբ մանկավարժը ճիշտ է հասկանում իր առաքելությունը, ապա, մտնելով լսարան, նա պետք է զգա, որ իրագործում է կարևոր
գործընթաց, կարծես նա ապրում է մարդկության փոխակերպման հրաշքը [3, 16]:
Մանկավարժի ստեղծագործական գործունեությունը այսօր շատ արդիական
պահանջ է հանրակրթական դպրոցի համար: Ամեն օր ուսուցիչը բախվում է իր
առջև ծառացող հետևյալ հարցերի պատասխանների փնտրման խնդրին՝ «ի՞նչ սովորեցնել», «ինչու՞ սովորեցնել» և «ինչպե՞ս սովորեցնել»: Առաջին երկու հարցերի
պատասխանը լավ կամ վատ տալիս են ուսումնական ծրագրերը, դասագրքերը,
մեթոդական ձեռնարկները և ուղեցույցները, իսկ երրորդ հարցը հաճախ ամենադժվարն է ուսուցչի համար: «Ինչպե՞ս սովորեցնել»-ը կոնկրետ հարց չէ ձևերի, մեթոդների, հնարների և միջոցների մասին: Այն հարց է մանկավարժական նորարար գաղափարների, ուսուցչի կոմպետենտության, դասի տրամաբանական կառուցվածքի, հուզական միջավայրի, սովորողների ճանաչողական գործունեության արդյունավետ կազմակերպման ուղիների ընտրության և այլնի մասին:
Այսինքն սա կայանալիք դասի ռազմավարությունն է:
Հոդվածի նպատակն է կոնկրետ օրինակներով ցույց տալ կենսաբանության
ուսուցման արդյունավետության բարձրացման հետ կապված՝ մանկավարժի
ստեղծագործական գործունեության անհրաժեշտությունը՝ հաշվի առնելով «Կենսաբանություն» առարկայի՝ որպես փորձարարական գիտության առանձնահատկությունները, սովորողների տարիքային և հոգեբանական առանձնահատկությունները, ինչպես նաև մանկավարժի ստեղծագործական, հետազոտական գործունեությունը, դրա անհրաժեշտությունը ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների բարձր արդյունավետության ապահովման գործում: Մասնավորապես,
աշխատանքում փորձ է արվում վեր հանել ոչ միայն կենսաբանության ուսուցման
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ժամանակ ուսուցչի կողմից այս կամ այն մեթոդների կիրառման վերաբերյալ
ստեղծագործական մոտեցում ցուցաբերելու խնդիրը, այլ նաև ուսուցանվող
նյութի շարադրման ժամանակ մեթոդաբանական այն բոլոր մոտեցումների ամբողջությունը, որոնք թույլ են տալիս ուսուցումը դարձնել առավել մատչելի, հետաքրքիր և մոտիվացված:
Ուսուցիչն ի պաշտոնե պարտավոր է լուծել սովորողների ուսուցման և դաստիարակության խնդիրները՝ օգտագործելով նոր տեխնոլոգիաներ, մեթոդներ,
ձևեր և միջոցներ: Նա պետք է կարողանա օգտվել ուրիշների առաջավոր փորձից,
բայց ստեղծի և ունենա իր սեփական փորձը: Ուսուցչի որևէ դաս չի կարող նման
լինել մյուսին, քանի որ նույնը չեն կարող լինել սովորողներն իրենց գիտելիքներով, կարողություններով ու հմտություններով, իրենց դրդապատճառներով,
իրենց արժեքային համակարգով և մտավոր ունակություններով: Այդ պատճառով
էլ ուսուցչի ամեն մի դասը պետք է լինի մի ստեղծագործություն, չէ՞ որ մանկավարժությունը, բացի գիտություն լինելը, նաև արվեստ է: Այսօր շատ են այն աղբյուրները, որոնցից ուսուցիչը կարող է օգտվել, կարող է նաև պատրաստի դասապլաններ ու տարբեր աշխատանքներ վերցնել բազմաթիվ կրթական կայքերից,
սակայն դրանք կազմված են կոնկրետ մարդու կողմից, կոնկրետ լսարանի համար
և հնարավոր չէ արդյունավետ իրագործել այլ լսարանում: Պիաժեի խոսքերը
վերաձևակերպելով կարելի է ասել, որ անհնարին է կիրառել սոկրատյան մեթոդները` առանց Սոկրատին բնորոշ որակներ ունենալու[1, 48]:
Իր աշխատանքում լավագույն արդյունքներ ունենալու համար չափազանց
կարևոր է, որ յուրաքանչյուր ուսուցիչ զբաղվի ինքնակրթությամբ, ինքնազարգացմամբ, որոնք նրա վարպետության կատարելագործման լավագույն ուղիներն են:
Ուսուցիչ լինելը նաև տաղանդ է: Ուսուցչի մանկավարժական տաղանդը
դրսևորվում է նրա օժտվածության, իր առարկայի խոր իմացության և բարձր աշխատասիրության միասնության մեջ: Այդ տաղանդը պետք է ուսուցչին այնքանով,
որ նա է պատասխանատու հայրենիքին արժանի քաղաքացի, մարդ ձևավորելու
համար: Ուսուցիչը այն մարդն է, որը ձևավորում է ապագան և հանդիսանում է
այդ ապագայի կերտման գործոնը:
Պ.Կ. էնգելմայերը տվել է մանկավարժի ստեղծագործական գործունեության
մի բանաձև, ըստ որի մանկավարժը նախ պետք է ունենա գաղափար, այնուհետև
այդ գաղափարը պետք է կիրառի կոնկրետ իրավիճակում, և այդ ընթացքում նա
օգտվի ձեռք բերած մանկավարժական հմտություններից [5, 16]: Եթե բոլոր
ուսուցիչները իրենց գործունեության ընթացքում օգտվեն այդ բանաձևից, ապա
նրանց ամեն մի դասը կլինի ստեղծագործություն:
Այս ամենը՝ ստեղծագործական տաղանդն ու մտածելակերպը, ավելի շատ
կապված է մարդու երևակայության հետ: Մենք չենք կարող ոչնչից ինչ-որ բան
ստեղծել, բայց մենք կարող ենք եղածից ստեղծել այն, ինչ թույլ կտա մեր
երևակայությունը: Ստեղծագործական մտածողությունը ավելի կարևոր է քան
գիտելիքը: Մենք կարող ենք լսել ուրիշների խելացի մտքերը, նրանց կարծիքները,
բայց եթե մենք չունենանք ստեղծագործական մտածելակերպ, մենք չենք
կարողանա իրագործել մեր անձնական ցանկությունները: Այդ պատճառով էլ
ամեն ուսուցիչ չէ, որ իր կատարած աշխատանքի շրջանակներում կարող է
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հասնել բարձունքների: Նա պետք է օժտված լինի այն հատկանիշներով և որակներով, որոնք թույլ կտան նրան սիրել իր աշակերտներին, իր աշխատանքը,
պրպտել, ուսումնասիրել ուրիշների փորձը, կատարել հետազոտություններ և
ստեղծել նորը, սեփական փորձը մատուցել ուրիշներին:
Առանձնանում են մանկավարժական ստեղծագործական գործունեություն
իրականացնելու համար ուսուցչի անձնային որակների անհրաժեշտ հետևյալ չափանիշները՝
▪ խորը և բազմակողմանի գիտելիքների առկայությունը և դրանց քննադատաբար վերլուծումն ու ընկալումը,
▪ տեսական և մեթոդական գիտելիքները մանկավարժական պրակտիկայում ճիշտ կիրառելու ունակությունը,
▪ ինքնակատարելագործման և ինքնակրթության կարողություն,
▪ նոր մեթոդների, ձևերի, հնարների ու միջոցների մշակում և դրանց արդյունավետ համադրում,
▪ գործունեության համակարգի դիալեկտիկականություն, փոփոխականություն,
▪ ունեցած փորձի արդյունավետ կիրառում անծանոթ իրավիճակներում,
▪ սեփական գործունեության և դրա արդյունքների անդրադարձային գնահատում,
▪ լուծումների հնարավոր տարբերակները տեսնելու կարողություն,
▪ իմպրովիզացիայի կարողություն [4, 9]:
Այս ամենի հետ մանկավարժին ստեղծագործելու համար պետք է նաև պայմաններ և դրդապատճառներ: Դրանցից կարող են լինել միջավայրը, որտեղ նա
ծավալում է իր գործունեությունը, լսարանը, որտեղ նա պետք է ստեղծագործի,
գործընկերը, ում հետ նա պետք է աշխատի, համագործակցի, այն հնարավորությունները, որոնք նրան թույլ կտան լիարժեք ներկայացնել իր աշխատանքը և
լիարժեք ինքնադրսևորվել:
Կենսաբանությունը բնության հետ սերտորեն կապված և բնության մասին
գիտություն լինելով, մեծ հնարավորություն է ընձեռում ուսուցչին ստեղծագործական մոտեցում ցուցաբերելու իր ամեն դասին նախապատրաստվելիս:
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ցածր դասարաններում սովորողների
մոտ զարգացած չէ վերացական մտածողությունը, առավել կարևորվում են գործնական մեթոդները, որոնք ուղղված են կոնկրետ առարկաների, երևույթների ցուցադրմանը, պատկերմանը, դիտմանը: Այս տարիքային փուլում կենսաբանության
թեմաների ուսուցման ժամանակ հիմնականում կիրառելի են ինտերակտիվ և
խաղային մեթոդները: Օրինակ, օրգանների համակարգերի մասին 4-րդ դասարանում հնարավոր չէ դասավանդել նույն ձևով, ինչ 7-րդ կամ 8-րդ դասարանում:
Կրտսեր դպրոցականների մոտ նյութի համեմատաբար լիարժեք ընկալելուն
նպաստում են նաև զննական մեթոդները: Օրինակ, եթե ինչ-որ բույսի կամ կենդանու մասին պետք է խոսել, նրանց ցույց ենք տալիս դրանց նկարները, եթե
դրանք կան մեր շրջապատում, ապա ուսումնասիրում ենք կենդանի վիճակում,
շոշափում են, նկարագրում, նկարում, տարբերում են նմանատիպ այլ բույսերի
կամ կենդանիների մեջ տվյալ տեսակը, համացանցում փնտրում ենք այդ բույսը
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կամ կենդանին, կարդում ենք դրա մասին լրացուցիչ հետաքրքիր փաստեր:
Այսպիսի դասը բավականին հագեցած և ակտիվ է անցնում, ինչպես նաև
մեծացնում է սովորողների հետքրքրությունը «Կենսաբանություն» առարկայի
նկատմամբ: Տարրական դասարաններում ուսուցչի աշխատանքային ոճն ու մեթոդիկան օրինակ են հանդիսանում սովորողների հետագա ուսումնական գործունեության համար: Եթե ուսուցիչը ստեղծագործում է, հետազոտում է, ապա
նրա դասին հետազոտել և ստեղծագործել է սովորում նաև իր աշակերտը: Տարրական դասարաններում երբեմն կարելի է փոքրիկ նախագծեր իրականացնել,
որի ընթացքում երեխաների մոտ ձևավորվում են ընթերցողական կարողություններ, կարևորը երկրորդականից տարբերելու, տեքստում բանալի բառերն առանձնացնելու, ինքնուրույն սկզբնաղբյուրների հետ աշխատելու, իրենց անհրաժեշտ
թեման, նկարը, տեղեկությունը համացանցում որոնելու, համակարգչից, համացանցից օգտվելու տարրական հմտություններ և կարողություններ: Բացի այդ,
նրանց մոտ ձևավորվում է եզրակացություն անելու, իրենց մտքերը գրագետ և գեղեցիկ շարադրելու կարողություն: Այս ամենի մեջ կարևոր է, որ սովորողը պետք է
հաճույք ստանա իր արածից: Իսկ որքան էլ աշակերտակենտրոն լինի ուսուցումը,
ամեն դեպքում գործընթացի կենտրոնում մնում է ուսուցիչը՝ իր մեթոդներով և
ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կազմակերպման իր կարողություններով ու հմտություններով, մանկավարժական վարպետությամբ ու աշխատանքի
նկատմամբ ունեցած սիրով:
Տարրական դասարաններում արդյունավետ գործում են փոքրիկ բեմականացումները, երբ դերային խաղի միջոցով երեխան զգում է այն, ինչ ասում է կամ
անում: Արդյունավետ են նաև ուսումնական էքսկուրսիաները, որոնք անպայման
նախապես պլանավորվում են, ընթացքում տեսածը կապում արդեն իրենց ունեցած գիտելիքների հետ, լսում միմյանց կարծիքները:
Շատ կարևոր է ուսումնական առարկան կապել նաև այլ առարկաների, գիտության այլ ճյուղերի հետ: Օրինակ, հետաքրքիր են անցնում արվեստի բացօթյա
դասերը: Սրանց նպատակն է անմիջական հնարավորություն ընձեռնել երեխաներին՝ բացահայտել իրենց շրջապատող բնության գեղեցկությունը, սովորել հարգանք ու հոգատարություն դրսևորել բնության հանդեպ: Հայ գրողների մի շարք
մանկական ստեղծագործություններ, ինչպիսիք են՝ Հ. Թումանյանի «Բզեզի դպրոցը», «Ծաղիկների երգը», Ղ. Աղայանի «Ամիսներ և չորս եղանակ», հարուստ նյութ
են պարունակում բնության մասին: Դրանց ընթերցումը, գեղարվեստական մտածողություն և ճաշակ ձևավորելուց զատ, ունի հսկայական ճանաչողական նշանակություն: Կամ, շատ հետաքրքիր է, երբ երեխաների հետ պատրաստում ենք
հատուկ «էկոգանձատուփ»: Այս գանձատուփի մեջ ամեն շաբաթ թաքցնում ենք
բնությունից վերցրած ինչ-որ նմուշ, և երեխաները դասի ժամանակ կռահում են,
թե ինչ է այնտեղ, օրինակ, թիթեռի բոժոժ, սոճու կոն, տերև, սունկ, անկենդան
բնության որևէ տարր և այլն [2, 50]:
Միջին դպրոցում արդեն սովորողների հետ աշխատանքը հեշտանում է այնքանով, որ նրանք ունեն գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների որոշակի պաշար, և ինչ-որ չափով զարգացած է նրանց վերացական մտածողությունը: Նրանց հետ տարվող մանկավարժական աշխատանքը նաև բարդ է, քանի որ,
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հաշվի առնելով տարիքային առանձնահատկությունները՝ պետք է անընդհատ
զբաղվածություն ապահովել և հետաքրքրություն առաջացնել առարկայի նկատմամբ: Իսկ առանց ստեղծագործական մտածողության և հնարավորությունների
դա անհնար է: Այս դեպքում առավելապես օգնության են գալիս ՏՀՏ-ներն ու
նրանց ընձեռած հնարավորությունները: Կան բավականին հետաքրքիր ուսումնական կայքեր, որոնց միջոցով կարելի է կազմակերպել ուսումնական գործընթացը: Օրինակ, «Իմ դպրոց», «Դասարան» կայքերի միջոցով աշակերտներին կարելի է տալ հանձնարարություններ, որոնց կատարման ժամանակ նրանք և՛ բավարարում են համակարգչով զբաղվելու իրենց ցանկությունը, և՛ սովորում են:
YouTobe-ից առանձնացնում ենք ուսումնական տեսանյութեր, կազմակերպում
ենք դրանց դիտումներ և քննարկումներ: Միջին դպրոցականների հետ ավելի
արդյունավետ է ուսուցման տարբեր տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով դասերի անցկացումը: Շատ հետաքրքիր է պրոբլեմային ուսուցման տեխնոլոգիայի
կիրառումը, օրինակ «Վիրուսներ» թեմայի ուսուցման ժամանակ: Նախագծային
տեխնոլոգիան կիրառելի է «Արյուն: Արյան գործառույթներն ու բաղադրությունը»
թեման ուսուցանելիս: Նշված և այլ մեթոդների կիրառումը ոչ միայն ուսուցչին է
թույլ տալիս ստեղծագործել, այլ նաև նպաստում է սովորողների մոտ ստեղծագործական ընդունակությունների զարգացմանը:
Պատկերն այլ է ավագ դպրոցականների հետ աշխատելիս: Այս տարիքում
արդեն շատերը ունեն մասնագիտական կողմնորոշում և տվյալ առարկայի
նկատմամբ ունեցած նրանց հետաքրքրվածությունը պահպանելը դառնում է գերագույն խնդիր ուսուցչի համար: Այստեղ է, որ պետք է գործի դնել մանկավարժական ողջ գիտելիքները, փորձը, ներուժը: Ավագ դպրոցում կենսաբանության
ցանկացած դասի նախապատրաստվելիս ուսուցիչն իր առջև պետք է ունենա
հարց՝ ինչպե՞ս կապել տվյալ գիտելիքը առօրյա կյանքի, աշակերտի կենսակերպի
հետ, ինչպե՞ս արժևորել ուսուցանվող նյութը աշակերտի համար: Առավելապես
պետք է դասերը կազմակերպել աշակերտակենտրոն մոտեցմամբ, ինտերակտիվ
մեթոդներով, հնարավորություն տալով սովորողներին ինքնադրսևորվել: Արդյունավետ են գործում խմբային աշխատանքները, որի ճիշտ կազմակերպման դեպքում, ոչ մի աշակերտ դուրս չի մնում ուսումնական գործընթացից, իր հնարավորությունների սահմանում մասնակից է դառնում դասին, քննարկմանը, բանավեճին, խմբային աշխատանքներին: Ավագ դպրոցի սովորողներին տնային հանձնարարություններ տալը ևս պետք է կատարվի որոշակի վերապահումով: Նրանք
տնային հանձնարարությունները դժկամությամբ են կատարում, դրա համար դասի ուսուցումն իրականացնում ենք դասարանում, իսկ տնային առաջադրանքը լինում է դրա տրամաբանական շարունակությունը, կամ այն, ինչ իրենք հետաքրքրությամբ կանեն: Երբեմն կարելի է լսել իրենց առաջարկությունը՝ առաջադրանքների կատարման հետ կապված: Արդյունավետ են իրագործվում այն նախագծերը, որոնք, ի տարբերություն ցածր դասարաններում կատարվածների,
ունենում են ավելի մեծ ծավալ, ավելի լուրջ բնույթ և ավելի ինքնուրույն են իրականացվում:
Աշխատանքի փորձը ցույց է տվել, որ երբ հաշվի ես առնում աշակերտների
տարիքային և հոգեբանական առանձնահատկությունները, անհատական մոտե– 230 –

ցում ես ցուցաբերում յուրաքանչյուր սովորողի նկատմամբ, բացի դասագրքային
նյութից, սովորողներին ներկայացվում է տեղեկություններ այլ աղբյուրներով,
զարգանում է նրանց ստեղծագործական միտքը, կարողանում են ինքնուրույն
ձևակերպել թեմային առնչվող մտքեր, հարցեր, սովորում են սովորել և սովորեցնել:
Այսպիսով, քանի որ հանրակրթության գլխավոր խնդիրները լուծողն ու
նպատակներն իրականացնողը, արդյունքի համար պատասխանատվություն
կրողը մանկավարժն է, ապա նրա մանկավարժական գործունեությունը ենթադրում է բազմապրոֆիլ, բազմաֆունկցիոնալ ստեղծագործական աշխատանք, նա
իր ամեն մի դասին նախապատրաստվելիս և անցկացնելիս դառնում է արվեստագետ, արհեստավոր, գիտնական, հոգեբան, ծնող, ընկեր, ղեկավար, բժիշկ...
Ստեղծագործող ուսուցչի աշխատանքը տարիներ հետո անպայման տալիս է իր
պտուղները և արդյունքը: Նրանց սաները ունենում են ստեղծագործ մտածողություն, և այդ ունակությունը նրանց կյանքի հաջողության գրավականն է:
Այսպիսով, երբ ուսուցիչը դասապրոցեսում ստեղծագործաբար է մոտենում
ինչպես ուսուցման գործընթացին վերաբերվող մանկավարժական և կազմակերպչական հարցերին, այնպես էլ դասավանդվող առարկայի բովանդակությանը
վերաբերվող խնդիրներին, ապա ուսուցման արդյունավետությունը էապես բարձրանում է: Ուսուցումը դառնում է առավել հետաքրքիր և մոտիվացված: Այն
նպաստում է սովորողների մտածողության և ստեղծագործական ունակությունների ներդաշնակ զարգացմանը:
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Повышение эффективности обучения биологии в связи с
творческой деятельность
деятельностью педагога

Погосян Мариам

Резюме

Ключевые слова: учитель, новаторство, творческое мышление, исследование,
педагогическое мастерство, технология обучения, интерактивные методы
В статье обоснована актуальность педагогической творческой деятельности,
представлена исследовательская деятельность педагога, ее необходимость для
обеспечения высокой эффективности учебно-воспитательной работы.
В частности, в работе делается попытка не только выявить задачи творческого
подхода учителя к использованию того или иного метода в преподавании биологии, но и все методологические подходы к объяснению биологического материала,
которые делают обучение более доступным, интересным и мотивированным.
Приведены возможности, предоставляемые ИКТ, особенности их применения как
средства повышения эффективности урока, мотивации и любопытства учащихся.
Представлены необходимые критерии личностных качеств преподавателя для
осуществления педагогической творческой деятельности. Рассмотрены проблемы
обеспечения творческого подхода к преподаванию тем биологии, особенности работы учителя с начальными, средними и старшими школьниками с учетом их возрастных и психологических особенностей.
Описан собственный опыт работы в данных возрастных группах и приведены
примеры наиболее эффективной организации обучения различным биологическим
темам в соответствующих классах.

– 232 –

The Increase of the Effectiveness of Teaching Biology in Connection
with the Creative Activity of the Teacher

Poghosyan Mariam

Summary

Key words: a teacher, innovation, creative thinking, research, pedagogical skills,
technology of teaching, interactive methods
The article proves the relevance of pedagogical creative activity, presents the
research activity of the teacher, its necessity to ensure high effectiveness of teaching and
educational work.
In particular, the attempt is made not only to identify the tasks of the teacher's
creative approach to the use of a particular method in the teaching of biology, but also
the entire methodological approach to explaining biological material, that makes
learning more accessible, interesting and motivating. The opportunities provided by ICT,
the features of their application, as a means of increasing the effectiveness of the lesson,
motivation and curiosity among students are presented. In parallel with the creative
work of the teacher, it is important to develop this thinking among students.
The necessary criteria for the personal qualities of the teacher for the
implementation of pedagogical creative activity are presented. The problems of
providing a creative approach to the teaching of biology topics, the peculiarities of the
teacher's work with primary, secondary and senior schoolchildren, taking into account
their age and psychological characteristics, are considered.
It is described their own work experience in these age groups, and there are given
examples of the most effective organization of training for various biological topics in
the respective classes.
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Ֆիզիկական դաստիարակության արտադասարանական
աշխատանքների կազմակերպման ձևերը դպրոցում

Սարգսյան Հովիկ
Հովհաննիսյան Լևոն

Հանգուցային
Հա
նգուցային բառեր. Ֆիզիկական կուլտուրա, ֆիզկուլտուրային-առողջարարական աշխատանքներ, մարզական-մասսայական աշխատանքներ, արտադասարանային պարապմունքներ, ԸՖՊ խմբակներ, մարզական խմբեր
Ֆիզիկական կուլտուրան սոցիալական գործունեության ոլորտ է, որն
ուղղված է առողջության ամրապնդմանն ու պահպանմանը, մարդու մտավոր և
ֆիզիկական կարողությունների զարգացմանը։ Այն իրենից ներկայացնում
է մշակույթի մի մաս, որն ընդգրկում է մի շարք արժեքների և գիտելիքների համադրում և օգտագործվում է հասարակության ֆիզիկական ու մտավոր զարգացման, մարդու հնարավորությունների բարելավման համար։
Դեռևս վաղ ժամանակներից մարդիկ հասկացել են ոչ միայն առողջության,
այլև ֆիզիկական կատարելության կարևորությունն ու նշանակությունը, որոնք
պահանջում են մարմնի հոգևոր և ֆիզիկական ներդաշնակություն: Ֆիզկուլտուրայի և սպորտի միջոցով մարդիկ ձեռք են բերում ուժ, ճարպկություն, տոկունություն, դիմացկունություն: Ամենօրյա շարժողական ակտիվությունը նպաստում է
շարժողական ընդունակությունների բնական զարգացմանը: Առողջության ամրապնդման և շարժողական ընդունակությունների մշակման հետ միասին դաստիարակվում են նաև մարդու բնավորությունն ու վարքագիծը, մշակվում են
դժվարությունները հաղթահարելու կարողություններ: Ֆիզկուլտուրային վարժություններով պարբերաբար զբաղվելու միջոցով վերացվում են մարդու ֆիզիկական
թերությունները, կոփվում է մարմինը, ամրապնդվում է առողջությունը:
Ֆիզիկական կուլտուրան կրթական հաստատություններում ներկայացված է
որպես կրթական ոլորտ, որպես ուսումնական առարկա և աշակերտների անձի
ձևավորման կարևորագույն հիմնական բաղադրիչ: Այն նպատակ ունի ապահովել
կենսականորեն կարևոր շարժողական կարողությունների և հմտությունների
զարգացման անհրաժեշտ մակարդակ, ինչպես նաև տալիս է տեսական
գիտելիքներ: Լինելով կրթության բաղադրիչի պարտադիր մաս` ֆիզիկական կուլտուրան նպաստում է աշակերտների հոգու և մարմնի ներդաշնակությունը,
նրանց մոտ ձևավորում է այնպիսի համամարդկային արժեքներ, ինչպիսիք են`
առողջությունը, ֆիզիկական և հոգեբանական բարեկեցությունը:
Հանրակրթական դպրոցների «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի մասին
կանոնադրությունը համարվում է ուղղորդող, կարգավորող փաստաթուղթ՝ արտադասարանական աշխատանքների գործունեության վերաբերյալ:
Դպրոցի տնօրենը, Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչները, ինչպես նաև Ֆիզկուլտուրային դպրոցական խորհուրդը մանկավարժական ընդհանուր խորհրդի հետ համատեղ անհրաժեշտ են համարում իրականացնելու ֆիզկուլտուրային-առողջարարական, մարզական-մասսայական, արտադասարանական աշխատանքներ`
համաձայն հանրակրթական դպրոցների սովորողների ֆիզիկական դաստիարա– 234 –

կության աշխատանքների ղեկավարման և կազմակերպման ուղեցույցի դրույթների [1, 23]:
Արտադասարանական ֆիզկուլտուրային-առողջարարական և մարզականմասսայական աշխատանքների կազմակերպումը համարվում է ընդհանուր
ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների կարևորագույն մաս, որը կազմակերպվում է սովորողների ինքնագործունեության և մարզական հետաքրքրությունների հիման վրա:
Ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցչին է վերապահված աշակերտների ուշադրությունը ուղղել դեպի ակտիվ Ֆիզկուլտուրային առողջարարական աշխատանքները, նրանց մեջ առաջացնել հետաքրքրություններ տարբեր մարզաձևերով
զբաղվելու համար:
Ֆիզիկական կուլտուրայի աշխատանքները հաջող իրականացնելու համար
անհրաժեշտ է կազմակերպել ֆիզկուլտուրային խորհուրդ և ընդգրկել ակտիվ սովորողներին, լավագույն մարզիկներին, որոնք կունենան կազմակերպչական ջիղ,
մասնագիտական կարողություններ և հմտություններ:
Արտադասարանական աշխատանքների կազմակերպման անհրաժեշտ
պայման է հանդիսանում նաևորպեսզի ֆիզկուլտուրայի ակտիվին նախապատրաստեն և ընդգրկեն մարզական-մասսայական, առողջարարական միջոցառումների անցկացման աշխատանքներին` որպես հասարակական հրահանգիչներ և
մրցավարներ:
Այդ նպատակով դպրոցներում մշտապես պետք է անցկացնել սեմինար և
գործնական պարապմունքներ գործող մարզաձևերից` հատուկ ծրագրերին համապատասխան: Պատանի հրահանգիչների քանակը պետք է կազմի ընդհանուր
ֆիզիկական պատրաստության (ԸՖՊ) խմբերի և խմբերում գործող մասնակիցների թվաքանակից ելնելով: Այսպես` 15-20 թվակազմ ունեցող ֆիզիկական պատրաստության մեկ խմբակին հատկացվում է 1 հասարակական հրահանգիչ: Մասսայական-մարզական միջոցառումներին որպես գլխավոր մրցավար ընդգրկվում
է դպրոցի ղեկավար անձանցից մեկը կամ ֆիզիկական կուլտուրայի խորհրդի
որոշմամբ նշանակված անձը [2, 21]:
Ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցչի և խորհրդի հատուկ ուշադրության
կենտրոնում պետք է լինի մարզահրապարակների, դահլիճների կահավորման
հարցերը, գույքի և սարքավորումների նկատմամբ խնամքը:
Ֆիզկուլտուրայի խորհրդի կողմից հաստատվում է գործունեության հաշվառում: Հաշվառման պատասխանատվությունը խորհրդի կողմից դրվում է ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչների վրա, որոնք ներգրավում են նաև աշակերտներին:
Պարտադիր փաստաթղթեր են համարվում.
▪ ԸՖՊ, մարզական և հատուկ խմբերի պարապմունքների հաշվառման մատյանը,
▪ Մասսայական և մարզական կարգերի հանձման հրամաններն իրենց արձանագրություններով,
▪ Ֆիզկուլտուրայի ակտիվի աշխատանքների հաշվետվությունների պատճեները,
▪ ֆիզկուլտուրայի կազմակերպչի աշխատանքների հաշվառման օրագիրը,
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▪ Սովորողների ֆիզկուլտուրային-առողջարարական և մարզական-մասսայական միջոցառումների մասնակցության և առավել հաջողությունների
հաշվառման գիրքը:
Այս բոլոր փաստաթղթերը հաստատվում են դպրոցի տնօրենի կնիքով [4, 11]:
Գործնական պարապմունքների իրականացման համար կազմակերպվում
են խմբակներ: Առաջին հերթին ստեղծվում են ընդհանուր Ֆիզիկական պատրաստության (ԸՖՊ) խմբակներ, որոնք գործում են ամբողջ ուսումնական տարվա ընթացքում: ԸՖՊ խմբակների հիմնական բովանդակությունն են կազմում մարմնամարզությունը, խաղերը, աթլետիկան:
ԸՖՊ խմբերի հիմնական նպատակը ուսումնական ծրագրերի տիրապետումն է և հետագա շարժողական ապարատի կատարելագործումը: ԸՖՊ պարապմունքներում կատարելագործվում են ֆիզիկական վարժությունների կատարման տեխնիկան, շարժողական կարողություններն ու հմտությունները,
որոնք ընդգրկված են հիմնական ուսումնական ծրագրերում: Վարժությունները
կատարվում են համեմատաբար բարդեցված պայմաններում, այլ գործիքների և
սարքավորումների տեղադրումով և կատարման համար նախատեսված կատարելագործված տեխնիկայով: Բացի ուսումնական ծրագրերով նախատեսված
ծրագրային հիմնական նյութի պահանջների տիրապետումից՝ պարապմունքների
ընթացքում սովորողները տիրապետում են նոր տարրեր` խաղերից, աթլետիկայից, մարմնամարզությունից:
ԸՖՊ խմբակներում սովորողները մասնակցում են դպրոցական տոնակատարություններին: Ամբողջ ուսումնական տարվա ընթացքում, խաղերին, աթլետիկային, մարմանամարզությանը զուգահեռ անցկացվում են տուրիզմի էլեմենտներին հատուկ ձևեր և տարրեր, որոնք սովորողների մոտ ձևավորում են հատուկ
շարժողական ընդունակություններ [5, 7]:
Հանրակրթական դպրոցներում ԸՖՊ խմբակներին զուգահեռ կազմակերպվում են նաև մարզական խմբեր` տարբեր մարզաձևերից:
Մարզական խմբերը ձևավորվում են համաձայն մարզաձևերի առանձնահատկությունների, տարիքա-սեռային պահանջների: Մարզական խմբերի ստեղծման պարտադիր պայման է հանդիսանում որակավորված մարզիչ-մանկավարժների, պարապմունքների վայրի, անհրաժեշտ գույքի և սարքավորումների առկայությունը: Մարզաձևերի ղեկավարները հմուտ մանկավարժներ են, որոնք տիրապետում են պարապմունքների կազմակերպման մեթոդիկային, երեխաների օրգանիզմի տարիքասեռային, հոգեբանական առանձնահատկություններին:
Մարզական խմբերի հետագա հաջողության գրավականը համարվում են
ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստության պարապմունքները: Այդ է պատճառը,
որ մարզական խմբերում հիմնական ուշադրությունը դարձվում է մարմնամարզությանը, խաղերին, աթլետիկային:
Մարզական խմբերը ստեղծվում են այն աշակերտների համար, որոնք ցանկություն ունեն պարբերաբար զբաղվել սպորտի այս կամ այլ ձևերով:
Մարզախմբերի հիմնական խնդիրներն են.
1. դպրոցականներին ներգրավել սպորտի պարբերաբար պարապմունքներին,
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2. աջակցել նրանց սպորտային կատարելագործմանը ընտրած մարզաձևերում,
3. աշակերտներին նախապատրաստել մասնակցելու արտադպրոցական
մրցումներին,
4. նպաստել աշակերտներին ձեռք բերելու մրցավարական, հրահանգչական
գիտելիքներ և կարողություններ [3, 211-212]:
Մարզախմբերում կարող են ընդգրկվել այն աշակերտները, ովքեր չունեն
առողջությունից շեղումներ և թույլատրվել են բժշկի կողմից: Մարզական խմբակներ ընդգրկվում են ըստ ցանկության և նախասիրությունների:
Խմբակներում աշակերտներին ընդգրկում են համաձայն տարիքային խմբերի, սեռի, ֆիզիկական պատրաստության մակարդակների: Համաձայն «Հանրակրթական դպրոցների սովորողների ֆիզիկական դաստիարակության աշխատանքների ղեկավարման և կազմակերպման ուղեցույց»-ի դրույթների՝ աշակերտներին թույլատրվում է ընդգրկվել համապատասխան մարզախմբեր` ըստ տարիքի, որոնք սահմանվում են.
6 տարեկան–սպորտային մարմնամարզություն (աղջիկներ), սպորտային
ակրոբատիկա, գեղարվեստական մարմնամարզություն,
7 տարեկան–սպորտային մարմնամարզություն (տղաներ), սպորտային ակրոբատիկա (տղաներ), սեղանի թենիս, թենիս, շախմատ, շաշկի, լող, ջրացատկ,
8 տարեկան-բադմինթոն, բասկետբոլ, ֆուտբոլ, լեռնադահուկային սպորտ,
կողմնորոշում տեղանքում,
9 տարեկան-աթլետիկա, վոլեյբոլ, դահուկավազք, հանդբոլ, ջրագնդակ, մականախաղ,
10 տարեկան-հեծանվային սպորտ, ձիասպորտ, գնդակային հրաձգություն,
սուսերամարտ, բռնցքամարտ, ըմբշամարտի տեսակներ, թիավարություն, ձյուդո,
ծանրամարտ, թաեքվանդո, հնգամարտ, հեծանվավազք,
11 տարեկան – նետաձգություն, ստենդային հրաձգություն,
12 տարեկան – ծանրամարտ (աղջիկներ):
Սկզբնական խմբերում պարապմունքներն անցկացվում են շաբաթական
երկու անգամ 60 րոպե տևողությամբ, իսկ այնուհետև երեք անգամ` 90 րոպե
տևողությամբ: Մարզական-մասայական խմբակներում պարապմունքներն
անցկացնում են ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչները, ռազմակիրառական մարզաձևերի
գծով զինղեկները, այլ առարկաների ուսուցիչներ, որոնք ունեն համապատասխան մարզաձևերից պատրաստականություն, կազմակերպչական, մեթոդական
ունակություններ և կոմպետենտ են երեխաների հետ մարզական խմբակներում
աշխատելու:
Ամբողջ արտադասարանական ֆիզկուլտուրային-առողջարարական և
մարզական-մասսայական աշխատանքները պետք է կառուցվեն՝ համաձայն մանկավարժական, բժշկական վերահսկության պահանջների, որն իրականացնում է
դպրոցի բուժանձնակազմը, սպասարկող անձնակազմի հետ համատեղ: Բուժական վերահսկողության ամբողջ աշխատանքների պատասխանատվությունը
կրում է դպրոցի տնօրենը, բժիշկը, ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցիչը: Համաձայն այս պահանջների՝ ամեն մի սովորող, Ֆիզիկական կուլտուրայով և սպոր– 237 –

տով ցանկացած զբաղվող անձ պարտավոր է անցնել նախնական բուժքննություն
և ստանալ թույլատվություն՝ ընդգրկվելու ԸՖՊ խմբակներում: Խմբակներում բուժական վերահսկողության աշխատանքները պետք է կատարվեն տարին երկու
անգամ, իսկ մրցումների ընթացքի ժամանակ ևս լրացուցիչ անգամ:
ֆիզկուլտուրային-առողջարարական և մարզական-մասսայական միջոցառումների կազմակերպման ամբողջ ընթացքում բժշկի և բուժանձնակազմի ներկայությունը պարտադիր է [2, 14]:
Դպրոցներում կազմակերպվող մարզական միջոցառումների անբաժանելի
մաս են կազմում տարբեր մարզաձևերից կազմակերպվող մարզական մրցումները, որոնք նպատակաուղղված են սովորողների ֆիզիկական զարգացմանը,
առողջության ամրապնդմանը և օրգանիզմի կոփմանը, ինչպես նաև նպաստում
են բարոյակամային բարձր հատկանիշների դաստիարակմանը: Մարզական
մրցումները և խաղերը զարգացնում են երեխաների շարժողական ընդունակությունները, համատեղ գործելու, փոխօգնության հմտությունները, ձևավորում են
ազնվություն, պատասխանատվություն, կարգապահություն, զսպվածություն,
հանդուրժողականություն և կամային այլ որակներ:
Հանրակրթական դպրոցներում մարզական մրցումները պետք է պլանավորել և անցկացնել հիմնականում այն մարզաձևերից, որոնք ընդգրկված են ֆիզիկական դաստիարակության ծրագրում: Մրցումներին կարող են մասնակցել նաև
բժշկական հիմնական խմբերում ընդգրկված սովորողները, իսկ անմիջական
մասնակցության թույլտվությունը տրվում է բժշկի կողմից: Մրցումներ կարելի է
կազմակերպել մարմնամարզական և աթլետիկական տարբեր վարժություններից
(վազքեր, ցատկեր, նետումներ, ձգումներ պտտաձողից և այլն), տարբեր մարզախաղերից (վոլեյբոլ, ֆուտբոլ, բասկետբոլ, հանդբոլ), ինչպես նաև սեղանի թենիսի,
փոխանցումավազքերի մրցումներ և այլն: Նպատակահարմար է ուսումնական
տարվա ընթացքում կազմակերպել դպրոցի առաջնության մրցումներ տարբեր
մարզաձևերից և խաղերից, ինչպես նաև ընկերական հանդիպումներ: Դրանց
ծրագրում պետք է լինեն նաև հանդիսավոր բացում և փակում, մարզական
ցուցադրական ելույթներ: Մրցումներ կարելի է կազմակերպել I-IV, V-IX և X-XII
դասարանների համար՝ առանձին ծրագրերով:
Հանրակրթական դպրոցներում ֆիզիկական դաստիարակության լիարժեք
իրականացմանը կնպաստեն նաև դպրոցական արձակուրդների ընթացքում իրականացվող մարզական միջոցառումները [2, 33]:
Դպրոցական արձակուրդներին կազմակերպվող մարզական միջոցառումներն ու մրցումները սովորողների ակտիվ հանգստի կազմակերպման արդյունավետ միջոցներ են: Եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ արձակուրդներին
կազմակերպվող միջոցառումներին աշակերտների հետ մասնակցում են նաև
դպրոցի տնօրինությունը, ուսուցիչները, դասղեկները, ինչպես նաև ծնողները,
ապա միջոցառման արդյունավետությունն ավելի է մեծանում և նպաստում
դպրոց-ընտանիք կապի ամրապնդմանը [5, 48]:
Դպրոցական արձակուրդներին կազմակերպվող մարզական մրցումները
պետք է պլանավորել և անցկացնել այն մարզաձևերից և խաղերից, որոնք
ընդգրկված են ֆիզիկական դաստիարակության դպրոցական ծրագրում: Այդ մի– 238 –

ջոցառումները, մրցումները հետաքրքիր և արդյունավետ անցկացնելու նպատակով անհրաժեշտ է կատարել նախապատրաստական աշխատանքներ՝ նախապես
կազմել մրցումների կանոնադրությունը, որի մեջ նշվում են.
▪ նպատակը և խնդիրները,
▪ ծրագիրը,
▪ մասնակիցները,
▪ վայրը և ժամկետները,
▪ պատասխանատու անձինք,
▪ առաջնության որոշման կարգը,
▪ հայտերը:
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ դպրոցներում երեխաների
շարժողական ակտիվությունը անմիջապես կապված է «Ֆիզիկական կուլտուրա»
առարկայական ուսումնական ծրագրերով նախատեսված բովանդակային նյութի
տիրապետումից, ֆիզիկական դաստիարակության արտադասարանական աշխատանքների կազմակերպումից: Այն ուղղված է սովորողների բազմակողմանի,
ֆիզիկական զարգացմանը, առողջության ամրապնդմանը, նպաստում է անձի
համակողմանի և ներդաշնակ ձևավորմանը, դպրոցի ընդհանուր ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների իրականացմանը, դպրոցականների ազատ ժամանցի կազմակերպմանը:
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Виды организации внеучебной работы по физическому
воспитанию в школе

Саргсян Овик
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ни
сян Левон

Резюме

Ключевые слова: физическая культура, физкультурно-оздоровительные
работы, спортивно-массовые работы по физическому воспитанию, внеучебные
занятия, группы ОФП, спортивные группы
В статье описывается содержание внеучебных мероприятий и форм их
организации, которые должны быть предусмотрены по плану школьного
физического воспитания как оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия.
Для организации спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий,
подготовки общественных методистов и судий, необходимо подключить заранее
установленный совет физкультуры. Группе, состоящей из 15-20 учеников,
выделяется один общественный методист. С целью проведения спортивномассовых мероприятий, главным судьей назначается один из руководителей школы
или специалист, назначенный решением совета физической культуры.
Исходя из результативности, советом по физической культуре утверждается
учет деятельности и предоставляются необходимые документы, ответственность за
которые несут учителя физической культуры и вовлеченные в эти работы ученики.
Особенностью внеучебных работ является формирование групп по общей
физической подготовке (ОФП), содержательной частью которой являются
гимнастические занятия, спортивные и подвижные игры, атлетические занятия,
разнообразные виды и средства туризма.
Основная цель групп ОФП – усвоение учебных программ и дальнейшее
усовершенствование двигательного аппарата. Упражнения делаются в сравнительно усложненных условиях.
В общеобразовательных школах паралелльно группам ОФП, организуются
также спортивные группы по разным видам спорта. Главным залогом дальнейших
успехов спортивных групп является занятия по общей физической подготовке. Это
является причиной, что в спортивных группах основное внимание уделяется
гимнастике, играм, атлетике.
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Extracurricular Activities
in Physical Education at Schools
Schools
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Summary

Key words: Physical education, physical-health-improving activities, sport-mass
activities, extracurricular activities, general physical training clubs, sports groups
The article touches upon the content of the extracurricular activities and their
organization forms, which should be included in the work plans for wellness and sportmass activities.
The involvement of the Physical Education active body is very essential in the
organisation of the sport-mass and wellness activites, as well as for the preparation of
social instructors and coaches. There must be one social instructor for each group
consisting of 15-20 members. One of the school managers or a member assigned by the
Physical Education Council should be responsible for the organisation of sport-mass
events as a chief coach.
For the productive organisation of the extracurricular activitiesthe Physical
Education Council should verify the account for the activities. Necessary documentation
is prepared for which the Physical Education teachers and involved students are
responsible.
For the typical extracurricular activities General Physical Training groups are
organized which include gymnastics, games with their different forms, exercises of
athletics and tourist facilities.
The main aim of the making General Physical Training groups is in mastering the
curriculum content and the improvement of the motor skills. The exercises are done in
relatively complex conditions.
Besides General Physical Training groups, other sport clubs in different sports are
organised in public schools. The further success of the sport clubs lies in the General
Physical Education trainings. That is the reason why the main attention is usually paid
to gymnastics, games and athletics.
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Ինֆորմատիկայի և անգլերեն լեզվի միջառարկայական
կապերի իրականացումը ինֆորմատիկայի
ուսուցման ժամանակ

Սիրադեղյան Կարինե
Ղարագյոզյան Մարիետա
Դիլաքյան Կարինե

բառեր.. ուսուցում, համակարգիչ,
Հանգուցային բառեր
հավելված, թարգմանություն, արտասանություն

դպրոց,

դասարան,

Ինֆորմատիկայի բնագավառում գիտատեխնիկական հետազոտությունների
իրականացման հիմքը ապագա հետազոտողի մոտ դրվում է դեռևս դպրոցում դասավանդվող առարկաների լավ իմացությունից: Փորձը ցույց է տալիս, որ այս
առումով ինֆորմատիկայում գործածվող անգլերեն լեզվով տերմինների ոչ բավարար և ճշգրիտ իմացությունը հետագայում խոչընդոտում է այդ բնագավառում
հնարավոր առաջընթացին հատկապես այն մարդկանց մոտ, ովքեր անգլերեն լեզու չեն ուսումնասիրել դեռ դպրոցում: Հետևաբար, անհրաժեշտություն է առաջանում ուսումնասիրել խնդիրը, հասկանալ, թե ինչից է այն բխում և գտնել դրան
համապատասխան լուծումներ:
Ըստ դիտարկման խնդիրը գալիս է դպրոցից:
Ինֆորմատիկայի ուսուցումը դպրոցներում պայմանավորվում է ոչ միայն
դասավանդող ուսուցչի առարկայական գիտելիքների իմացությամբ, այլ նաև թեմաներում կիրառվող և ծրագրերում օգտագործվող ոչ հայերեն տերմինների արտասանությամբ:
Ըստ գործող «Ինֆորմատիկա» առարկայի ծրագրի՝ «Տվյալների հենք» թեման
ուսուցանվում է 8-րդ, 9-րդ և 12-րդ դասարաններում [1; 2; 3]: Թեման իր մեջ
ընդգրկում է աշխատանքային տերմիններ, որոնք գրված են անգլերեն, և նրանցից
ոչ բոլորն է բառացիորեն բացատրված դասագրքում: Օրինակ՝
 Any Part Filed – որոնումն իրականացնել դաշտի որևէ մասում,
 Whole Field – որոնումն իրականացնել ամբողջ դաշտում,
 Start of Field – որոնումն իրականացնել նշված դաշտի սկզբում:
Հիմնականում բացատրված են նրանց կիրառման հնարավորությունները,
իսկ քանի որ դասավանդող ինֆորմատիկայի ուսուցիչն ինքնաբերաբար հանդիսանում է նաև անգլերեն լեզվի բառապաշար ավելացնող, հետևաբար ուսուցիչը
պետք է իմանա ոչ միայն դրանց թարգմանությունները, այլ նաև ճիշտ արտասանությունը: Այս դեպքում տեղին է նշել, որ անկախ ուսուցչի առարկային լավ տիրապետելուց, հաճախ իրենց ուսումնառության տարիների ընթացքում ոչ անգլերեն լեզու (գերմաներեն կամ ֆրանսերեն) ուսումնասիրած դասավանդողների
մոտ խնդիր է հանդիսանում նշված թեմայում կիրառվող տերմինների ճիշտ արտասանությունը:
Ուսուցիչը պետք է կարողանա բացատրել օրինակ՝ «Հենքային տվյալներ»
թեմայի ղեկավարման Microsoft Access համակարգի հիմնական օբյեկտները, աղյուսակ ստեղծելու համար նախատեսված կառավարման տարրերը, կիրառվող
– 242 –

դաշտերի տիպերը, աղյուսակների միջև կապերի, աղյուսակների հարցումների,
ձևերի և հաշվետվությունների ստեղծման գործընթացը: Այս ամենը հաճախ մատուցվում է լեզվական տեսանկյունից մասնագիտական տերմինների ոչ ճիշտ արտասանությամբ, որը, բնականաբար, աշակերտին կարող է շեղել նյութից և իմաստային տեսակետից ճիշտ չընկալվել: Բացի այդ, նշված տերմինների մտապահումը և օգտագործումը, ինչու ոչ, նաև արտասանությունը հանձնարարվում է նաև
աշակերտներին, որը այս դեպքում բացառում է ուսուցման բարձր որակի ապահովումը:
Որոշ դասագրքերում՝ օրինակ 8-րդ դասարանի 2018թ. հրատարակության
դասագրքի մեջ վերջում բերված է հավելված, որտեղ բացատրված է բառի հայատառ արտասանությունը և նրա թարգմանությունը [1, 162], (նկ.1):

Անգլերեն--հայերեն բառարան
Անգլերեն
add
advanced
align
all
and
apart

ըդ
ըդվանսդ
ըլաին
օլ
ընդ
ըփատ

ավելացնել
առաջ քաշված, ավելի բարձր տիպի
շարել, հավասարվել
բոլորը
և
Առանձին, անջատ

(8--րդ դասարան
դասարան))
Նկար 1. Հավելվածի տեսքի օրինակ (8
Ինֆորմատիկայի 9-րդ դասարանի դասագրքի [2] հավելվածում բերված է
միայն անգլերեն բառի թարգմանությունը բառարանի տեսքով, իսկ նույն դասարանի էլեկտրոնային տարբերակի տեսքը, որը նույնպես կիրառվում է, բերված է
նկարում (նկ. 2):

Անգլերեն--հայերեն բառարան
Անգլերեն
about
add
advanced
align
all
and
apply
arrange
background
blank
blue
border

մոտ, համարյա
ավելացնել
առաջ քաշված, ավելի բարձր տիպի
շարել, հավասարվել
բոլորը
և
կիրառել, գործադրել
կարգավորել, դասավորել
ետին պլան, ֆոն
դատարկ, չգրված (փաստաթուղթ)
կապույտ
սահման, եզրագիծ

Նկար 2. Հավելվածի օրինակ`
օրինակ` (9(9-րդ դասարան)
դասարան)
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12-րդ դասարանի ինֆորմատիկայի դասագրքի [3] մեջ ընդհանրապես բացակայում է հավելված բաժինը, և այս մասը վերջնական տեսքի բերված չէ:
Հետևաբար անհրաժեշտ է ստեղծել հավելվածի մեկ ընդհանուր տարբերակ և
մշակել բոլոր դասարաններին ու թեմաներին համապատասխան:
Որպես օրինակ բոլոր դասարանների դասագրքերում օգտագործվող հիմնական տերմինները նպատակահարմար է ներկայացնել այնպիսի աղյուսակի տեսքով, որտեղ գրված է բառի թարգմանությունը և ըստ նմանատիպ գործողությունների կատարման խմբի՝ նաև նրա կիրառման նպատակը:
Չտիրապետելով լեզվին ինֆորմատիկայի ուսուցիչը դասապրոցեսում օգտագործում է անգլերեն լեզվով բառեր և հնարավոր է թույլ տալ որոշ սխալներ:
Կարծում ենք, որ տեղին է ավելացնել ծանոթագրություններ ուսուցչի համար,
որոնք կթեթևացնեն ուսուցչի աշխատանքը: Առաջարկում ենք հավելվածի տակ
զետեղել անգլերենի հնչյունական նշանները`արտասանական տարբերակները
գրելով հայերեն հնչյուններով:
Օրինակ՝
[a:]-ա՜
[r]-ր
[uə]-ուը
և այլն, կամ էլ բոլոր օգտագործվող բառերը մատուցել հնչյունական նշաններով,
հնարավորություն տալով ուսուցչին տիրապետել և աշակերտներին սովորեցնել
դասի մեջ հանդիպող անծանոթ (անգլերեն լեզվով) բառերի ճիշտ արտասանությունը: Ի սկզբանե ճիշտ չի համարվել հնչյունական նշանների արտասանությունը ներկայացնել հայերեն հնչյուններով, բայց կարելի է շրջանցել այս կարծրատիպը, քանզի որոշ բառերի ներկայացնելը հայերեն հնչյունների միջոցով, մեծ
վնաս չի հասցնի լեզվին, ավելին՝ կօգնի ուսուցչին ավելի ինքնավստահ արտաբերել օտար լեզվով բառերը և դրանք սովորեցնել աշակերտներին: Առավել ևս,
երբ հայատառ արտասանության տարբերակն արդեն իսկ կիրառված է նշված 8րդ դասարանի դասագրքում:
Օրինակ՝
Relationships [ri'leiʃ(ə)nʃip] (րիլեյշնշի՜փ)
Date/Time ['deit/'taim] (դեյթ/թայմ)
Այսպիսով, հավելվածի անհրաժեշտությունն ակնհայտ է, և հավելվածում օգտագործվող տերմինների աղյուսակը անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ հինգ
դաշտերով՝ տերմիններ, թարգմանություն, արտասանություն, տրանսկրիպցիա,
կիրառման խումբ: Նշենք, որ աշակերտը տերմինները սովորում է անգլերեն,
հարկադրված նայում է բառարանում, փորձում է սովորել ճիշտ արտասանությունը, իմանալ թարգմանությունը, որպիսի հետագայում ճիշտ կարողանա օգտագործել: Դա նապստում է նաև օտար լեզվի՝ կոնկրետ դեպքում անգլերեն լեզվի,
բառապաշարի հարստացմանը և երբեմն մեկ, երկու բառի իմացությամբ կարողանում է հեշտ կողմնորոշվել ու ճիշտ օգտագործել համակարգիչը, միաժամանակ
հմտանալ ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից օգտվելում:
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Հավելվածում աղյուսակի ներկայացման օրինակ՝
Տերմիններ

ԹարգմաԹարգմանություն

ԱրտասաԱրտասանություն

Տրանսկ
Տրանսկանսկրիպցիա

Access

մուտք

ըքսես

['ækses]

Blank Database

դատարկ բլանկ

բլեընք
դեըթըբեիզ

['blænk

File Name
Create

ֆայլի անուն
ստեղծել

Ֆայլ նեյմ
քրիեյթ

['fail 'neim]
[kri:'eit]

Datasheet View

տվյալների
թերթիկը դիտել

դեըթըշի՜թ
վյու՜

['dætə'ʃi:t
'vyu:]

Memo

հուշագիր

մեմըու

[me'məu]

Number

թիվ, համար

նամբը

['nʌmbə]

Date/Time

օր/ժամ

դեյթ/թայմ

['deit/'taim]

Currency

արժույթ

քարընսի

['kʌrənsi]

AutoNumber

ավտոմատ
համարակալում

օութըու
նամբը

['ɔ:təu

Design View

դիտարկել
դիզայնը

դիզայն վյու՜

['dizain 'vyu:]

Find

գտնել

ֆայնդ

['faind]

Replace

փոխարինել

րիփլեյս

[ri'pleis]

Any Part of Field

ցանկացած մաս
դաշտից

ենի փա՜թ ըվ
ֆի՜լդ

['eni pa:t əv
‘fi:ld]

Whole Field

Ամբողջ դաշտը

հօուլ ֆի՜լդ

['houl ‘fi:ld]

Start of Field

Դաշտի սկիզբը

սթա՜թ ըվ
ֆի՜լդ

['sta:t əv 'fi:ld]

dætə'beiz]

Կիրառման
խումբ

Տվյալների
հենքի
պատուհան

Դաշտի
տվյալների
տիպեր

'nʌmbə]

Աղյուսակի
խմբագրման
գործիքներ

Այս տիպի հավելվածի առկայության դեպքում ինֆորմատիայի ուսուցիչները
հեշտությամբ կարող են ստուգել և ճշտել անգլերեն տերմինների արտասանությունը՝ միաժամանակ շահելով ժամանակ և պահպանելով դասավանդման ընթացքում տերմինաբանական արտասանության բարձր որակ՝ նպաստելով նաև
աշակերտի կողմից տերմինի կիրառության խմբի իմացությանը: Ներկայացված
կառուցվածքով աղյուսակի ներմուծումն անհրաժեշտ է կիրառել նաև դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակների համար:
Բացի վերը նշվածից, միաժամանակ նշենք, որ այստեղ հատկապես կարևորվում է միջառարկայական կապերի դերը: Հնարավոր չէ անգլերենի ժամանակակից ուսուցումը պատկերացնել առանց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
կիրառման, առանց համակարգչից օգտվելու: Նշենք նաև, որ օպերացիոն հա– 245 –

մակարգը և նրանում առկա կիրառական ծրագրերը համակարգիչներում հիմնականում տեղակայված են անգլերեն լեզվի տարբերակներով: Ընդ որում, արդյունավետ դասի կազմակերպման նպատակով, ինֆորմատիկա և անգլերեն դասավանդող ուսուցիչները պետք է կարողանան կիրառել ու բացատրել, ոչ միայն
կոնկրետ դասի թեմային վերաբերվող տերմիններ, այլ նաև օպերացիոն համակարգում առկա առավել հաճախ գործածական բառերը: Ընդգծենք, որ ինֆորմատիկայի լաբորատորիաներից օգտվում են ոչ միայն կոնկրետ ինֆորմատիկա
առարկայի դասապրոցեսի ընթացքում, այլև մյուս առարկաների ուսուցիչները ևս
իրենց առարկայի առավել մատչելի և արդյունավետ ուսուցման նպատկով հաճախակի օգտվում են համակարգչային ծրագրերից: Օրինակ PowerPoint սլայդների
ցուցադրման շնորհանդեսային, մուիլտիմեդիոն և այլ ծրագրերով կազմվում են
ցուցադրական տեսական և գործնական աշխատանքներ, լաբորատորիայում
անցկացվում են բաց դասեր, որտեղ օգտագործում են համակարգչային տեխնիկայի հնարավոր միջոցները: Հետևաբար, կարող ենք փաստել, որ դպրոցում
ուսուցանվող գրեթե բոլոր առարկաները միմյանց հետ կապվում են համակարգչային տեխնիկայի միջոցով:
Տերմինների, նրանց կիրառության և արտասանության վերաբերյալ համակարգչային լաբորատորիաներում կարելի է ունենալ համապատասխան պատի
թերթեր, որոնք կարող են հուշող-օգնող-ուսուցանող դեր ունենալ հենց ծրագրերից օգտվելու պահին: Անհրաժեշտություն է առաջանում սերտ կապ ստեղծել
օտար՝ անգլերեն լեզվի և ինֆորմատիկայի միջև:
Առաջարկվում է ինֆորմատիկայի և անգլերեն լեզվի ուսուցիչներին համատեղ դասեր անցկացնել, որը կնպաստի աշակերտի և անգլերենի իմացությանը,
բառերի ճիշտ արտասանմանը, ծագումնաբանության բացատրությանը, ինչպես
նաև համակարգչի վրա դրանց գործնական կիրառությանը:
Առարկաների կապը երկուստեք օգնում է հմտություններ զարգացնելուն,
ինչպես նաև խթանում է դասապրոցեսում ժամանակակից տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների միջոցների կիրառմանը՝ որպես ուսուցման գործիք, և նպաստում է անգլերեն ու ինֆորմատիկա առարկաների նկատմամբ սովորողների հետաքրքրության մեծացմանը:
Անհրաժեշտ է այս գործընթացին ներգրավել նաև դպրոցում տարբեր առարկաները սպասարկող մեթոդմիավորումների համագործակցությունը: Մասնավորապես ապահովել տվյալ դպրոցում ինֆորմատիկային և անգլերեն լեզվին սպասարկող մեթոդմիավորումների միջև սերտ համագործակցությունը: Օրինակ՝ մեթոդմիավորումների նիստերի ժամանակ ներկայացվեն այնպիսի թեմաներ, որոնք
կարտահայտեն անգլերենի և ինֆորմատիկայի առարկայական կապը, թե ինչպես
են համակարգչային ծրագրերն օգտագործվում անգլերեն դասի ժամանակ, հատկապես որ ծրագրերից է ավելի նպատակահարմար օգտվել և ինչու, ինչպես նաև
անգլերեն լեզուն ինչպես է օգտագործվում ինֆորմատիկա առարկայի դասավանդման ժամանակ, թե ինչպիսի մոտեցումներ պետք է լինեն այս կամ այն օպերատորների իմաստային, գործածական կիրառման, դրանց խմբային ընդհանրու– 246 –

թյան, մտապահման և արտասանության արդյունավերության բարձրացման ուղղությամբ: Համագործակցությունը պետք է նախատեսի խորացված ուսուցում, որը
ինֆորմատիկայի և անգլերենի ուսուցիչներին հնարավորություն կընձեռնի նշված
թեմաներով իրականացնել հատուկ գործնական աշխատանքներ:
Նպատակահարմար է մեթոդմիավորումները իրենց պլաններում նախատեսեն համատեղ փորձարարական դասեր, որոնց ընթացքում կկիրառվեն տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ անգլերեն լեզվի դասապրոցեսում, կչափվի դրանց
արդյունավետությունը, և կավելացվի դրանց քանակը տվյալ առարկայի ուսուցման գործում, կկազմակերպվեն համատեղ դասեր, որի ընթացքում կբացատրվի
նաև, թե ինչպես է օգտագործվում այս կամ այն տերմինը: Մեթոդմիավորումների
աշխատանքի մեջ մտցնել դասեր, որտեղ ինֆորմատիկայի ուսուցիչը անգլերենի
ուսուցչին սովորեցնի որևէ թեմա՝ կիրառելով անգլերեն տերմիններ: Անցկացնել
բառային խաղերով համատեղ դասեր՝ 10 րոպե ինֆորմատիկայից, 10 րոպե անգլերենից: Տարվա ընթացքում գոնե մեկ դաս նախատեսել այսպիսի ֆորմատով
ուսուցմանը: Սա կնպաստի բառերի սովորելուն՝ մոտավորապես 30-40 բառ,
որոնցից մի մասը սովորողները արդեն գիտեն, ուշադրւթյուն կդարձվի նույն արմատով բառերին, կիրառությանը ինֆորմատիկայի մեջ: Օրինակ՝
Do – կատարել, Undo – չեղարկել կատարված գործողությունը
կամ
Copy – պատճենել, copying – ing-ը ցույց է տալիս, որ այդ պահին կատարվում
է գործողությունը, այսինքն պատճենումը ընթացքի մեջ է:
Առաջարկվում է նաև տարբեր մեթոդմիավորումների նիստերին այլ առարկաների ուսուցիչներին ծանոթացնել ինֆորմատիկայի ծրագրերից օգտվելուն, այդ
նպատակով հատուկ թեմաներով հանդես գա տվյալ դպրոցի ինֆորմատիկայի
ուսուցիչը, որն ուսուցանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից օգտվելու, ինչպես նաև համակարգչային տարբեր ծրագրերի ճիշտ կիրառության միջոցները:
Այս դեպքում, բնականաբար, էլեկտրոնային ուսուցման ծրագրին զուգահեռ, ինֆորմատիկայի դերի ուսուցման ներկայացմամբ, ավտոմատ կերպով ուշադրություն կդարձվի նաև տերմինաբանական արտահայտություններին և դրանց արտասանությանը:
Առաջարկվում է միջին և բարձր դասարանների անգլերեն առարկայի դասագրքերում ներառել թեմաներ, որոնք կարող են ներկայացնել ինֆորմատիկայի,
ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներ, որը նպաստելով
տերմինների ուսումնասիրությանը, կխթանի նաև դրանց յուրացումը և կիրառումը նաև ինֆորմատիկայում: Անգլերենի դասերին հնարավորինս շատ օգտագործել տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, փորձելով այդ ամենն անել առանց
ուսուցչի օգնության, հաշվի առնելով, որ համակարգիչներում ծրագրերը տեղակայված են անգլերեն լեզվով: Կիրառել Էլեկտրոնային գրատախտակ, որից
օգտվելիս աշակերտը գտնի իր թեման որին պատրաստվել է, ներկայացնի այն PP
ծրագրով, իսկ ուսուցիչը հետևի այդ գործընթացին: Նշենք, որ դա կարող է լինել
որպես լրացուցիչ ինֆորմացիա՝ երկու առարկաներից որևէ թեմայի շուրջ, և միա– 247 –

ժամանակ կարող են ներկա գտնվել ինֆոմատիկայի և անգլերենի ուսուցիչները
որպես համատեղ դաս:
Կարևոր է անդրադառնալ նաև այն հանգամանքին, որ բուհերում ինֆորմատիկայի ուսուցիչ պատրաստող մասնագիտություններում հատուկ ուշադրություն դարձվի ուսանողների անգլերեն լեզվի իմացությանը, հատկապես այն սովորողների, որոնք դպրոցում ուսումնասիրել են այլ օտար լեզուներ: Սա թույլ
կտա ապագայում ինֆորմատիկայի ուսուցիչը լինի ավելի ինքնավստահ և աշակերտը չի գերակայի օտար լեզվի իր իմացությամբ, որը կհավասարակշռի
ուսուցիչ-աշակերտ և ուսուցում-առարկա փոխհարաբերությունները:
Կարող ենք հավաստիացնել, որ ինֆորմատիկայի և անգլերեն լեզվի միջառարկայական կապերի իրականացումը՝ նշված համալիր մեթոդների և հնարների
լիակատար և համատեղ կիրառմամբ, կնպաստի ինֆորմատիկա առարկայի
ուսուցման բարձր որակին ու արդյունավերության բարձրացմանը, ինչպես նաև
կխթանի հետագայում աշակերտների այդ ոլորտում նորանոր գիտելիքների ձեռքբերման ձգտումներին, ինչն էլ իր հերթին կնպաստի գիտության ամենատարբեր
ոլորտների զարգացմանը:
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Реализация межпредметных связей информатики и английского
английского
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Резюме
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произношение
В статье рассматриваются вопросы, связанные с обучением терминам информатики, которые и в учебниках информатики и в современных информационных
технологиях представлены на английском языке. Учитывая трудности, связанные с
произношением английских слов, предлагаются несколько методов, повышающих
качество преподавания. С целью повышения успеваемости и качества преподавания информатики в школе в рамках статьи предлагается добавить в
учебниках информатики приложения с таблицами, которые будут иметь общую
структуру, предусматривающую следующие поля: термин на английском языке,
перевод на армянский язык, английское произношение слова армянскими буквами,
транскрипция и применение термина в разделе. Приведен пример заполненной
таблицы. Учитывая возможность проведения межпредметных связей, предлагается
проведение совместных экспериментальных уроков информатики и английского
языка, во время которых ученики автоматически обогатят свой словарный запас
английких слов и терминов информатики. Предлагается в учебниках английского
языка средней школы предусмотреть темы, которые будут связаны с темами
информатики, проводить для преподавателей практические занятия, на которых
преподаватели информатики будут учить конкретным темам информатики
учителям английского языка и наоборот. Это будет способствовать приобретению
уверенности при произношении английских слов и терминов, которые включены в
учебные темы.
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between IT and the English Language
Language during IT Lessons
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Summary
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pronunciation
The article provides issues concerning to the terms used in English in IT textbooks
while teaching Computer Science at school. Taking into account that there is difficulty
for IT teachers to pronounce the terms in English , several methods are offered to help
them to overcome this problem and to improve teaching. In order to improve the quality
of teaching this article proposes to add special applications to the IT textbooks with the
following fields : English term, Armenian translation, transcription, pronunciation
written in Armenian letters and the aim of general usage. An example of chart is given
in the article. As there is a possibility of interdisciplinary connections, it is proposed to
conduct joint experimental lessons in the English language course and IT lessons, during
which the students will automatically enrich their vocabulary of English words and
terms used in IT. This kind of lessons will motivate the students to find and learn the
English words used in IT lessons, and they will contribute IT teachers to gain confidence
to pronounce the English words correctly while teaching Computer Science terms.
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Համագործակցային ուսուցման տարրեր կիրառելիս
սովորողների մոտ էսթետիկական դաստիարակության
զարգացման
զարգացման արդյունավետությունը
քիմիայի ուսուցման ժամանակ

Վարդանյան Գյուլնարա

բառեր.. Կրթական համակարգ, էսթետիկա, փորձ, նորագույն
Հանգուցային բառեր
տեխնոլոգիաներ, համագործակցային ուսումնառություն, հաղորդակցում,
ինտերակտիվ գրատախտակ, ինտեգրված գործնական աշխատանք
Հայաստանում կրթական համակարգը գտնվում է բարեփոխումների ժամանակաշրջանում: Այդ բարեփոխումները հիմնականում ուղղված են ուսուցման
կազմակերպման որակի և արդյունավետության բարձրացմանը: Կրթության
որակը մի շարք սոցիալական հատկությունների բնութագրումների համակարգ է,
որը որոշում է կրթության համակարգի համապատասխանությունը, ընդունված
պահանջներին, սոցիալական նորմերին, պետական կրթական չափորոշիչներին:
Գլոբալացման գործընթացից անմաս չի մնացել նաև ՀՀ-ում կրթության համակարգը: Վերջինս էլ իր հետ բերել է նոր մարտահրավերներ և դժվարություններ: Միշտ չէ, որ ներմուծված այս կամ այն կրթական նորամուծությունը կարող
են ապահովել ազգային կրթական դիմագծին բնորոշ կողմերի զարգացումը: Այդ
մասին դիպուկ է արտահայտվել ակադեմիկոս Գ.Ա. Բորդովսկին, որի կարծիքով
կրթությունը առանձնապես ազգային երևույթ է: Ամեն երկրում այն ձևավորվում է
յուրովի, հատուկ պայմաններում, կոնկրետ խնդիրների լուծման համար, և անխուսափելիորեն ներառում է իր մեջ ինչպես ազգային ավանդույթներ, այնպես էլ
ժամանակի մարտահրավերներին պատասխաններ [7, 6]:
Մյուս կողմից կրթության զարգացման ժամանակակից հարացույցը (պարադիգմա) հիմնվում է այն հայեցակարգի վրա, որի համաձայն կթությունը դիտարկվում է որպես գիտության ուսումնական մոդել: Վերջինս էլ թույլ է տալիս ուսուցման գործընթացը դնել գիտական հիմքերի վրա:
Բնագիտական առարկաների ուսուցումն ունի իր առանձնահատկությունները: Դրանցից մեկն այն է, որ բնագիտական առարկաների ուսուցումը ենթադրում
է ուսուցման փորձարարական տարրեր: Վերջիններիս ճիշտ կազմակեպման
դեպքում սովորողների մոտ կարելի է ձևավորել մի շարք հմտություններ: Դասավանդման փորձը ցույց է տվել, որ քիմիայի փորձերի կատարման ժամանակ երեխաները դրսևորում են մեծ հուզականություն (հիացմունք, զարմանք, ոգեշնչում,
հետաքրքրություն), որն էապես նպաստում է հետադարձ կապի ապահովումը,
այսինքն փորձերը, որոնք առաջ են բերում հուզականության տարրեր, սովորողներին մղում են քիմիայի նկատմամբ հետաքրքրությունների դրսևորում, և նրանց
մոտ ձևավորում էսթետիկական դաստիարակության տարրեր: Էսթետիկա – զգացում, զգայական ընկալում, առաջին անգամ այն ձևակերպել է գերմանացի փիլիսոփա Ա. Բաումհարթենը, վերջինիս կարծիքով անհատի անհատական գիտակցության արտացոլումն է [4, 707]:
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Գիտելիքի յուրացման նպատակով ինչքան շատ են օգտագործվում զգայական ուղիները, այնքան բարձր է հիշողության մեջ պահվող գիտելիքի որակն ու
քանակը [6, 188]: Նյութի նկարագրության և բացատրության ժամանակ անհրաժեշտ է օգտագործել ընկալման բոլոր տեսակները՝ պատկերավոր (տեսողական,
լսողական, շարժողական), բառային-տրամաբանական և հուզական: Մինչ այժմ էլ
արդիական են Կ. Ուշինսկու խոսքերը. «…Մանկան հիշողության մեջ որևէ բան
ամուր կերպով դրոշմել ցանկացող մանկավարժը պարտավոր է հոգ տանել այն
մասին, որ հնարավորինս ավելի շատ զգայական օրգաններ՝ աչք, ականջ, ձայն,
մկանային շարժման զգացումներ ու նույնիսկ, եթե հնարավոր է, հոտառության և
համի զգացողություններ մասնակցեն մտապահման գործողությանը» [8, 371]: Այս
ամենը ապահովելու համար անհարժեշտ է կիրառել ուսուցման տարբեր մեթոդներ, տեխնոլգիաներ: Մեթոդները, միջոցները, ձևերը, եղանակները, հնարները ուսուցման տեխնիկայի բաղադրիչներն են:
Մեթոդներն ապահովում են արդյունքներին հասնելը: Դրանք ձևավորվում
են՝ ելնելով նրանից, թե ուսուցման տվյալ հատվածի ելքում սովորողները ինչ
պետք է իմանան, ինչ պետք է կարողանան, ինչ պետք է արժևորեն [6, 145]:
Սովորողների մոտ էսթետիկական դաստիարակության զարգացման համար
լավ նախադրյալներ է ստեղծում ուսուցման համագործակցային մեթոդը: Աշխատանքի նպատակն է կոնկրետ օրինակների միջոցով ցույց տալ, թե ինչպես կարելի է քիմիայի ուսուցման ժամանակ համագործակցային մեթոդի կիրառմամբ էսթետիկական տարրերը ծառայեցնել դասի արդյունավետության բարձրացմանը:
Դասավանդման խնդիրների լուծման նպատակով համագործակցային
ուսուցումը ուսուցիչների կողմից փորձարկվող միջոցներից մեկն է: Խիստ
կարևոր է իրարից տարբերել ավանդական խմբային աշխատանքը և համագործակցային ուսուցումը: Ուսուցիչներից շատերն են դասավանդման ընթացքում կիրառում խմբային աշխատանքը, սակայն քչերն ունեն ուսուցման գործընթացում
համագործակցային ուսուցման հիմնական տարրերն ու մեթոդները կիրառելու
համար անհրաժեշտ վարպետություն: Հենց այդ պատճառով, համագործակցային
ուսուցումը քիչ է կիրառվում դասարանում, և դպրոցում կիրառվող փոքր խմբերով աշխատանքներն ավելի շատ խմբային աշխատանքներ են, քան համագործակցային ուսուցում: «Ուսուցումը համագործակցային կլինի այն դեպքում, երբ
աշակերտները միասին, զույգերով կամ փոքր խմբերով աշխատում են մի ընդհանուր խնդիր լուծելու, մի ընդհանուր թեմա հետազոտելու կամ նոր միտք, նորարարություն իրականացնելու համար» [8,18]:
Համագործակցային ուսուցումը՝որպես այլընտրանքային մանկավարժական մոտեցում, մեծ ճանաչում է ձեռք բերել բազմաթիվ ուսուցիչների վերապատրաստում իրականացնողների կողմից: Դրա լայն տարածմանը նպաստող գործոններից են՝
▪ դասարանում ուսուցումը սովորողի անհատական առանձնահատկություններին հարմարացնելը, էսթետիկական դաստիարակությունը,
▪ բազմակողմանի կրթական նպատակներին միաժամանակ հասնելու հնարավորությունը,
▪ ուսուցման առանձնահատկություններին, ժամանակակից մոտեցումներին
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համահունչ լինելը:
Համագործակցային ուսուցման տարրերը, ըստ Ջոնսոնների, հիմնականում
հինգն են.
▪ դրական փոխկախվածություն,
▪ դեմ առ դեմ փոխազդեցություն,
▪ անհատական հաշվետվություն և պատասխանատվություն,
▪ միջանձնային կամ փոքր խմբերով աշխատանքի հմտություններ,
▪ խմբային գործընթացի մշակում:
Հետագայում այդ տարրերին ավելացվեց ևս մեկը: Պասի Սահլբերգը փոխներգործուն (ինտերակտիվ) առաջադրանքը դիտարկում է, որպես համագործակցային ուսուցման 6-րդ տարր: «Խմբային աշխատանքի ամենագնահատելի հատկանիշը խմբի անդամների միջև համագործակցությունն է, մեթոդապես ճիշտ
տարվող գործունեությունից: Ուսուցիչը պետք է հաշվի նստի աշակերտների ինքնուրույն կարծիքների, կայացրած որոշումների, միմյանց հետ ազատորեն հաղորդակցվելու իրավունքների հետ» [5,24]:
Քիմիան փորձարարական գիտություն է: Նրա միջոցով ճանաչում են
նյութերը, դրանց կառուցվածքը, հատկանիշները: Փորձերի միջոցով թափանցում
են նյութերի զարմանահրաշ աշխարհը, հետաքրքրություն է առաջանում առարկայի նկատմամբ, աշակերտները առարկան կապում են կյանքի, կենցաղի, արվեստի ու գեղեցիկի հետ, ձեռք բերում զգուշություն՝ պահպանելով անվտանգության կանոնները, խորացնում են գիտելիքները, համեմատում, համադրում, ընդհանրացնում են կատարածը, տեսածը:
Կախված ընտրված մեթոդից՝ աշակերտները կարող են պասիվ վիճակից
հայտնվել մասնակցի, կատարողի դերում: Յուրաքանչյուր մարդու մեջ կա անբացատրելի էսթետիկական հետաքրքրություն և դրական վերաբերմունք դեպի անսովորը: Այդ պատճառով ցանկացած դաս կարելի է սկսել փոքրիկ, հետաքրքիր
փորձի կատարմամբ: Շատ հարցեր են առաջանում փորձը կատարելիս, դիտելիս,
որոնց պատասխանը իմանալը դառնում են այդ դասի պահանջը:
Այստեղ տեղին է հիշել չինական ասացվածքը՝
Լսում եմ ՝մոռանւմ եմ,
Տեսնում եմ՝ հիշում եմ,
Կատարում եմ՝հասկանում եմ:
Օրինակ, ոչ մետաղների մասին թեման ուսումնասիրելիս կատարվող քիմիական փորձերը՝ պայթյուն՝ առանց կրակի ( ծծմբական թթվի և կալլիումի պերմանգանատի փոխազդեցության արդյունքում), փարավոնի օձի արթնացումը
(կալցիումի գլյուկոնատի այրումը) մեծ հետաքրքրություն ու զարմանք է առաջացնում սովորողների մոտ և մոտիվացնում բացահայտելու այդ «գաղտնիքները»:
Հին ժամանակներում ալքիմիկները կատարում էին այնպիսի քիմիական
փորձեր, որոնց ընթացքում տեղի ունեցող փոխակերպումները զարմանք ու մոլորություն էին առաջացնում մարդկանց մոտ: Այնուհետև ալքիմիկները մարդկանց
այդ էմոցիան օգտագործում էին իրենց «հրաշագործ» ներկայացնելու նպատակին:
Այժմ, երբ ամեն ինչ դարձել է բացատրելի, հնարավորություն է առաջացել ուսուցման գործընթացքում աշակերտների բոլոր էմոցիոնալ դրսևորումները (հույզերը,
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հրճվանքը, զարմանքը և այլն) ծառայեցնել նրանց մոտ քիմիական երևույթները և
պրոցեսները հասկանալու և բացատրելու ձգտելու ցանկության խնդրին:
Աշխատանքային փորձը ցույց է տվել, որ այն առավել արդյունավետ է իրականացվում միջին դպրոցական տարիքի սովորողների հետ աշխատելիս, քանզի
նրանց երևեկայությունները և նորը գտնելու, բացատրելու ցանկությունը գտնվում
են իր գագաթնակետում: Համագործակցային ուսուցման պարագայում սովորողն
ավելի մոտ է կանգնում ուսուցման բուն գործընթացին և դառնում դրա ակտիվ
մասնակից, քանի որ նա իր խմբի հետ առաձին քննարկում, բանավիճում, առաջարկում, մեկնաբանում է ուսումնասիրվող նյութը:
Համագործակցային խմբերով աշխատանքը գործուն և արդյունավետ ուսումնառության հնարավորություն է ընձեռնում: Պատկերացնենք մի դասարան, ուր
աշակերտները զարգացնում են իրենց ուսումնական հմտությունները և ընդլայնում ըմբռնումները՝ զանազան իրական հանգամանքներում մասնակից դառնալով իրենց հետաքրքրություններն ու երևակայությունը խթանող կոնկրետ գործնական աշխատանքների: Նրանք անհատապես և խմբերով կարծիքներ են քննարկում, կազմում հանձնարարականների ցանկեր, հետազոտություններից ստացված տվյալների հավաքում: Այստեղ ստեղծագործական գործունեությունը խմբային աշխատանք է և ստեղծագործական մտածողությունը խթանող համագործակցություն: Ստեղծագործող մարդկանց հետ աշակետների համագործակցությունը
նպաստում է, որ նրանք հաղորդակցվեն այն հնարներին, ռազմավարություններին ու մոտեցումներին, որոնք մարդիկ կիրառում են ստեղծագործելու ընթացքում
[3, 145]:
Ուրիշների հետ աշխատելու և համագործակցային ստեղծագործական աշխատանքից առավելագույնս օգուտ քաղելու էական պայմաններից մեկն ուրիշի
տեղում իրեն պատկերացնելու կարողությունն է: Բազմաթիվ խելացի և ստեղծագործական ներուժ ունեցող երեխաներ, քիմիայի գործնական աշխատանքներ կատարելով, այդպես էլ չեն հասնում հաջողության, քանի որ գործնական մտածողություն չեն զարգացնում: Նրանք լավ են սովորում քիմիայի հիմնական հիմունքները, լավ են հանձնում քննությունները, սակայն բնավ չեն սովորում, թե ինչպես
պետք է փոխհարաբերվել ուրիշների հետ կամ ուրիշի աչքերով նայել առարկաներն ու երևույթները: Ուստի անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել այս հիմնահարցերին, քանի որ դիմացինի տեսակետի ըմբռնումը աշակերտներին հնարավորություն է տալիս առավել հեշտությամբ հարմարվել կյանքի պահանջներին:
Համագործակցությունն ստեղծում է ինքնաճանաչման ավելի բարձր մակարդակ, քան կարող են ապահովել մրցակցային կամ անհատական ուսուցման
եղանակները: Համագործակցային իրավիճակներում անհատները միտված են
փոխներգործելու, նպաստելու միմյանց հաջողությանը, ձևավորելու հետաքրքրությունների լայն շրջանակ և կազմելու միմյանց կարողությունների մասին իրական
պատկերացումներ, հետևաբար տալիս են ճշմարիտ հետադարձ կապ:
«Այսօր հաջողության հասնելու համար ուսուցիչներին հարկավոր են երեխաներին կառավարելու և օգնելու նոր եղանակներ, նաև՝երեխաների արդյունավետ ուսուցման համար անհրաժեշտ մոտեցումների խոր ընկալում» [1, 48]:
Ուսուցիչը պետք է պլանավորի դասի ոչ միայն բովանդակային կողմը, այլ
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նաև աշակերտների գործողությունները և գնահատումը:
Գոյություն ունեն համագործակցային ուսուցման տարբեր մեթոդներ «Աշակերտների թիմային առաջադիմության», «Խճանկար», «Շրջագայություն պատկերասրահում», «Երեք բանալի և մեկ կողպեք», «5 րոպեանոց ազատ շարադրանք»,
որոնք ունեն ինչպես նմանություններ, այնպես էլ տարբերություններ:
Օրինակ, «Երեք բանալի և մեկ կողպեք մեթոդի կիրառման ժամանակ» աշակերտներին առաջարկվում է դասից դուրս գրել երեք նախադասություն (երեք բանալի), որը կարևոր է այդ նյութը յուրացնելու համար, բնագրից ընտրել մեկ նախադասություն (կողպեք), որը կամփոփի, կընդհանրացնի ասելիքը, միտքը, գաղափարը: Օրինակ՝ ատոմները մասնիկներ են, որոնք քիմիապես անբաժանելի են,
իսկ ֆիզիկապես բաժանելի: Քանի որ բնագիրը ծավալուն է, այն բաժանում ենք
երկու մասի և յուրաքանչյուրից ընտրում հավանական բանալիներ և կողպեք:
I հատված. Բանալիները՝ ինչպիսի տարրական մասնիկներից են կազմված
ատոմները
Կողպեքը – Ատոմ:
II հատված. Բանալիները՝ ինչպիսի դեր ունեն էլեկտրոնները, պրոտոնները,
նեյտրոնները
Կողպեքը – Ատոմ:
Այս մեթոդով աշխատելիս աշակերտների մեջ ձևավորվում է ընտրություն
կատարելու, գլխավորը երկրորդականից տարբերելու հմտություն, ինչպես նաև
համագործակցելու, իր ընտրությունը հիմնավորելու կարողություն:
«Հինգ րոպեանոց ազատ շարադրանքի» մեթոդը կարող է կիրառել ինչպես
դասի խթանման փուլում, այնպես էլ կշռադատման՝ ելնելով դասի նպատակից և
թեմայից: Ընտրում ենք թեման և առաջարկում հինգ րոպեի ընթացքում ազատորեն շարադրել իրենց մտքերը, որից հետո դադարեցնում են աշխատանքը և
ունկնդրում մի քանիսի գրած շարադրանքը, լուծել թեմային համապատասխան
խնդիրներ: Համագործակցային ուսումնառության մեթոդները կարող են արդյունավետորեն գործադրվել ցանկացած դասարանում՝ ցանկացած բովանդակություն ուսուցանելու համար: Այս մեթոդները հաջողությամբ կիրառվում են ինչպես
համասեռ, այնպես էլ օժտված երեխաների կամ հատուկ կրթության դասարաններում:
Համագործակցային ուսումնառությունը կարող է նպաստել երեխաների կարողությունների ըստ ամենայնի բացահայտմանը [3, 146]: Համագործակցային
ուսումնառության բոլոր մեթոդների համար էլ ընդհանուր է հետևյալ գաղափարը
աշակերտները համագործակցում են՝ միասին սովորելու նպատակով և պատասխանատու են ինչպես իրենց, այնպես էլ թիմակիցների ուսումնառության համար:
Թիմային ուսումնառության բոլոր մեթոդներում առանցքային նշանակություն
ունեն երեք հասկացություններ՝
▪ թիմային պարգևներ (թիմային առաջադիմության գնահատում),
▪ անհատապես հաշվետու լինելու անհրաժեշտություն,
▪ հաջողության հասնելու հավասար հնարավորություններ:
Քիմիայի դասապրոցեսի ընացքում մեթոդների հետազոտությամբ պարզվել
է, որ խմբի բոլոր անդամների անհատական ուսումնառությունը հաշվի առնելու և
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ամբողջ խմբին խրախուսելու եղանակն ավելի է նպաստում աշակերների առաջադիմության բարձրացմանը:
Խմբային հաջող նախագծի հիմքում ընկած է նույն՝ հաջող քննարկման հիմնական սկզբունքը: Այն է՝ ապահովել յուրաքնչյուրի մասնակցությունը և թույլ
չտալ, որ խմբի անդամներից մեկ-երկուսն ստանձնեն ողջ պատասխանատվությունը, սակայն ուսուցչի դերը այդ գործընթացում շատ կարևոր է ուղղորդելու
համար [3,150]:
Միջառարկայական կապերը բացահայտելու և ցուցադրելու նպատակով քիմիայի դասերը կարելի անցկացնել առանձին առարկաների միասնական պարապունքի ձևով: Միջառարկայական կապերը սովորողների մոտ ձևավորում են
գիտելիքների դիալեկտիկական միասնության վրա հիմնված ընդհանուր պատկերացումներ, ապահովում գիտելիքների համակարգվածությունը [6, 310]: Քիմիան
դիտարկվում է որպես միջառարկայական համալիր բնագավառ, այդ իսկ պատճառով միջառարկայական կապերի ստեղծումն ուսուցման գործընթացում ուղղակի անհրաժեշտություն է: Տարբեր գիտելիքները այլ բնագավառներից անհրաժեշտ
են հիմնական նյութը հասկանալու համար: Նման կապերի հաջորդական և համակարգային իրականացումը զգալիորեն ուժեղացնում է ուսումնադաստիարակչական գործընթացի արդյունվետությունը, ակտիվացնում սովորողների տրամաբանական մտածողությունը: Հիանալի միջառարկայական կապեր կարելի է
ստեղծել «Մետաղներ» թեմայի ամփոփման դասը վարելիս: Կարելի է թեման կապել ֆիզիկայի, էկոլոգիայի, կենսաբանության, գրականության, մաթեմատիկայի,
պատմության, աշխարհագրության, ռազմագիտության, երաժշտության, աստղագիտության, բժշկության հետ:
Համագործակցային ուսուցման ժամանակ սովորողների էսթետիկական
դաստիարակության հարցերը առնչվում են ոչ միայն տվյալ առարկայի բովանդակության հետ, այլ նաև այն անմիջական շփումների հետ, որոնք տեղի են ունենում
սովորողի և թիմի մյուս անդամների միջև: Սովորողը առանձին դեպքերում ոչ
միայն հիանում է թիմակիցների դատողություններից, այլ նաև բավարարված
զգում լուծվող խնդրում իր փոքր կամ մեկ ներդրումով:
Այդ գործընթացն ինքնահաստատման գործընթաց է, և սովորողը իր ակտիվության պարագայում կարող է փոքր հետազոտության մասնակից լինել և զգալ
արդյունքի պտուղները: Առավել ևս, եթե դրանք քիմիական տարբեր հետաքրքիր
փոխակերպումներին են վերաբերում, ապա բացատրության և վերլուծության ընթացքում սովորողը մեծ էսթետիտական բավականություն է ստանում:
Առանձին հետաքրքրություն են ներկայացնում ինտեգրված գործնական աշխատանքները, երբ հնարավորություն է առաջանում իրականացնել նախկինից
այլ առարկաներից սովորողների գիտելիքների տեղափոխում նոր իրադրություն:
Ինտեգրված գործնական աշխտանքները հնարավորություն են տալիս սովորողին տեսնելու և պատկերացում կազմելու շրջակա միջավայրի և աշխարհի ամբողջականության մասին, դրդում են նրան հետազոտական, որոնողական գործունեության, ստիպում են ձևավորելու հարցեր և փնտրելու պատասխաններ, արթնացնում են հետքրքրություն առարկայի նկատմամբ [2. 30]
Այսպիսով, կարելի է ասել, որ քիմիայից ուսուցման ժամանակ մեծ հնարա– 256 –

վորություն է առաջանում սովորողների մեջ զարգացնել էսթետիկական դաստիարակության տարրեր, որը նպաստում է այդ առարկայի նկատմամբ հետաքրքրությունների առաջացմանը: Այդ գործընթացին նպաստում է ինչպես այդ
առարկային բնորոշ կողմերը ի ցույց դնելը, այնպես էլ դասապրոցեսի կազմակերպման ձևերն ու մեթոդները: Մասնավորապես, դասի կազմակերպման համագործակցային մեթոդի կիրառման ժամանակ նպաստավոր մթնոլորտ է ստեղծվում սովորողների ձևավորված խմբերում յուրաքանչյուր սովորողի ինքնահաստատման և ինքնադրսևորման համար: Տարբեր տիպի քննարկումները, բանավեճերը, կարծիքների փոխանակումը սովորողին ինքնագնահատման հնարավորություն են տալիս, որն ուղեկցվում է տարբեր հոգեբանական անցումներով և առանձին դեպքերում հույզերով: Մյուս կողմից այդ ժամանակ ցուցադրվող քիմիական
փորձերը, առաջադրվող քիմիական պարադոքսները և այլ հետաքրքրաշարժ
խնդիրները սովորողների մոտ զարմանքի, հուզականության, գեղեցկության զգացողությունն են առաջացնում, որն էապես նպասոտւմ է քիմիայի նկատմամբ հետաքրքրությունների առաջացմանը:
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Эффективность эстетического образования в процессе изучения
изучения
химии при использовании элементов обучения в сотрудничестве

Варданян Гюльнара

Резюме

Ключевые слова: система образования, эстетика, опыт, новейшие технологии,
обучение в сотрудничестве, коммуникация, интерактивная доска, интегрированная
практическая работа
Подчеркивая проблему формирования эстетического воспитания у учащихся
в процессе обучения, в статье представлены возможные пути его реализации в
процессе изучения химии в контексте обучения в сотрудничестве. Формирование и
развитие элементов эстетического воспитания в статье обсуждалось на разных
уровнях, прежде всего, на уровне содержания предмета химии, а затем с учетом
условий, характерных для обучения в сотрудничестве. Было показано, что
межличностные более живые контакты наиболее полезны в процессе обучения для
выявления внутреннего мира учащихся, а последнее положительно влияет на
усвоение материала. Химия – экспериментальная наука. С помощью химии мы
узнаем вещества, их структуру и свойства. Посредством опытов мы проникаем в
удивительный мир веществ, и возникает интерес к предмету. Учащиеся связывают
предмет с жизнью, бытом, искусством и красотой, проявляют осторожность,
сохраняя правила безопасности, углубляют знания, сравнивают, обобщают
сделанное, увиденное.
Химические эксперименты, создание проблемных ситуаций, активные
дискуссии, возможность свободно выражать мысли, сопровождающиеся эмоциями,
восхищением, изумлением и т. д., способствуют формированию интереса к предмету химии и выбору дальнейшей профессии учащихся.
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The Effectiveness of Aesthetic Education in Teaching Chemistry,
Chemistry, while
Using Collaborative Learning Elements

Vardanyan Gyulnara

Summary

Key words: educational system, aesthetics, experience, newest technologies,
collaborative learning, communication, interactive whiteboards, integrated practical
work
It is highlighted the problem of the formation of aesthetic education among the
learners during the learning process, the possible ways of its implementation in the
course of chemistry, in the context of cooperative learning. The formation and
development of the aesthetic education elements in the article discussed at different
levels, first and foremost, at the typical level and specificity of the subject of the
chemistry, and then taking into account the typical conditions of cooperative learning. It
has been shown how interpersonal livelier contacts are most beneficial in group learning
for the learners in the learning process, and the latter has a positive effect on learning
the material. Chemistry is an experimental science. They recognize the materials, their
structure and features. By means of experiments they penetrate into the amazing world
of materials, which creates interest in the subject. The students connect the subject to
life, everyday life, art and beauty. They also acquire caution, by preserving security
rules, deepening their knowledge, comparing, combining, summarizing what they have
done, and what they have seen.
The chemical experiments, the creation of problematic situations, active
discussions, the opportunity of expressing one’s thoughts, that are accompanied by the
emotions, admiration, amazement of learners, etc., essentially contribute to the
formation of interests towards the subject of chemistry and the choice of future
profession of the students.
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Փոխներգործուն մեթոդների կիրառումը
տարրական դասարաններում մաթեմատիկայի
ուսուցման գործընթացում

Տոնոյան Փառանձեմ

Հանգուցային բառեր. մեթոդաբանություն, մաթեմատիկայի ուսուցում,
կրթական համակարգ, կրտսեր դպրոցական, մեթոդական համակարգ, փոխներգործուն մոդել, հումանիտարացում
Հայաստանի կրթական համակարգում վերջին երկուսուկես տասնամյակում
կատարվող փոփոխությունները չէին կարող իրենց ազդեցությունը չթողնել նաև
տարրական դասարաններում մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդաբանության
վրա։ Փոփոխությունների գլխավոր միտումները վերաբերում են մաթեմատիկայի
ուսուցման հումանիտարացմանը և տեխնոլոգիականացմանը։ Ի տարբերություն
ուսումնական մյուս առարկաների՝ մաթեմատիկան ուսումնասիրում է ոչ թե
որոշակի երևույթներ և առարկաներ, այլ դրանցում գոյություն ունեցող քանակական և տարածական հարաբերություններ. նա տալիս է աշխարհի վերացական
պատկերը՝ արտահայտված թվերի ու բանաձևերի միջոցով, ինչը և մաթեմատիկայի ուսուցումը դարձնում է խիստ յուրօրինակ և առանձնահատուկ։
Այդ առանձնահատկությունն առավել ակնհայտ արտացոլվում է տարրական դասարաններում մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդաբանական լուծումների մեջ [1]։ Մաթեմատիկայի դպրոցական կրթությունն օգնում է տիրապետելու
որոշակի գիտելիքների, որոնք անհրաժեշտ են ժամանակակից աշխարհում կողմնորոշվելու և կրթությունը հետագայում շարունակելու, տրամաբանական, քննադատական ու համակարգված մտածողությունը զարգացնելու և այնպիսի աշխարհայացք ձևավորելու համար, որն ապահովում է մաթեմատիկայի և իրականության կապի ըմբռնումը, ինչպես նաև իրականության ճանաչողության նպատակով մաթեմատիկական մեթոդների տիրապետումը։ Տարրական դասարաններում
մաթեմատիկական կրթության կողմնորոշվածությունը դեպի ոչ միայն գիտելիքների յուրացումը, այլ նաև անձի զարգացումը պայմանավորել են ուսումնական
գործունեության մեջ ուսումնական համընդհանուր բլոկի ներառումը՝ անձնային,
իմացական, կարգավորիչ և հաղորդակցական։
Կրտսեր դպրոցում մաթեմատիկական կրթությունը, մի շարք այլ սկզբունքներից բացի, հատկապես վերջին 3 տասնամյակներին հենվում է նաև հետևյալ երկու կարևոր սկզբունքների վրա՝ կրթական գործընթացի մարդասիրական
սկզբունք, որը ենթադրում է ուսումնական գործընթացի վերանայում՝ այն հաշվով, որ ճանաչվի երեխայի անձի ստեղծագործ բնույթը, ակտիվության սկզբունք,
որը ենթադրում է ուսուցման այնպիսի մեթոդների և մեթոդական հնարների կիրառում, որն ապահովում է երեխայի ակտիվությունը ուսուցման գործընթացում,
ինչպես նաև նրա ներգրավումը մաթեմատիկական գիտելիքների գործնական և
ինքնուրույն կիրարկման գործընթացում [3, 104]։
Վերջին սկզբունքը կրտսեր դպրոցականների մաթեմատիկական կրթության
մեջ առավել արդյունավետորեն իրականանում է ուսուցման փոխներգործուն մո– 260 –

դելի կիրառման պարագայում: Համաշխարհային մանկավարժական պրակտիկան հարուստ փորձ է կուտակել փոխներգործուն մեթոդների տեսական մշակումների և գործնական կիրառությունների վերաբերյալ: Այս մոդելի առանձնահատկությունն ուսուցման գործընթացի հնարավորինս ակտիվացումն է, ինչպես
նաև այնպիսի ուսուցանող միջավայրի ստեղծումը, որում սովորողը դառնում է իր
իսկ ուսուցումը կազմակերպող անձ՝ գործընթացի սուբյեկտ՝ ինքնուրույնության
բարձր աստիճանով [2, 75]: Փոխներգործուն մոդելն անպայման ենթադրում է
ուսուցման գործընթացում ստեղծագործական առաջադրանքների առկայություն,
ինչպես նաև պարտադիր շփում աշակերտ-ուսուցիչ համակարգում: Փոխներգործուն մոդելը նպատակ ունի ձևավորել ուսուցման այնպիսի պայմաններ, որոնցում
բոլոր սովորողներն ակտիվորեն փոխգործակցում են: Այս մոդելը ենթադրում է
նաև կենսական իրավիճակների մոդելավորում, դերային խաղերի կիրառում, տեղեկատվական հոսքերի ներթափանցում սովորողների գիտակցության մեջ, որոնց
շնորհիվ իրականանում է սովորողների ակտիվ գործունեությունը [4]: Այս պատճառով էլ դասի կառուցվածքի մեջ ներառվում են փոխներգործուն մոդելի միայն
առանձին տարրեր՝ փոխներգործուն տեխնոլոգիաներ, այն է՝ կոնկրետ ձևեր ու
մեթոդներ, որոնք նպաստում են դասն առավել հագեցած, կենդանի և հետաքրքիր
դարձնելուն: Փոխներգործուն ուսուցման գլխավոր նպատակը աշակերտի անձի
ամբողջական զարգացումն է, իսկ վերջինիս հիմնական միջոցը, որը բացահայտում է անձի ընդունակությունները, իմացական և մտավոր ինքնուրույն գործունեությունն է: Այստեղից կարելի է եզրահանգել, որ ուսուցչի գլխավոր խնդիրը
դառնում է դասագործընթացում այնպիսի գործունեության ապահովումը, որը
կարող է իրականանալ միայն ժամանակակից փոխներգործուն տեխնոլոգիաների
և մեթոդների կիրառմամբ [5]: Վերջիններիս օժանդակությամբ աշակերտն ինքն է
բացում դեպի իմացություն տանող ուղին, և ձեռք բերված գիտելիքը դառնում է
նրա իսկ գործունեության արդյունքը:
Փոխներգործուն տեխնոլոգիաները և մեթոդները բազմազան են՝ աշխատանք փոքր խմբերում՝ զույգերով, փոխատեղվող եռյակներով, կարուսելի, էվրիստիկական զրույցի, դաս-սեմինարների (մտքերի փոխանակություն, բանավեճ),
գործարար խաղերի, համագործակցային, մոդելավորման տեխնոլոգիաների կամ
նախագծերի մեթոդ և այլն:
Բազմիցս մեր աշխատանքային պրակտիկայում համոզվել ենք, որ երեխաների մոտ տեսողական ընկալումն ավելի մեծ արդյունք է տալիս, քան գիտելիքների միայն բանավոր հաղորդումը՝ առանց դիդակտիկ պարագաների ու պատկերների: Առավել ևս տարրական դասարաններում դրանց կիրառումը անհրաժեշտություն է: Օրինակ ՝ կազմում ենք այսպիսի խնդիր՝
Մայրիկը պատրաստեց 64 լիտր հյութ: Այն լցրեց 2 լիտրանոց և 3 լիտրանոց
տարաների մեջ: Նա 40 լիտրը լցրեց 2 լիտրանոց տարաների մեջ: Մնացածը լցրեց
3 լիտրանոց տարաների մեջ: Քանի՞ տարա պահանջվեց հյութը տեղավորելու համար:
Նախքան խնդրի լուծումը երեխաներին ցուցադրում ենք 2 լիտրանոց և 3
լիտրանոց տարաներ, որպեսզի նա շոշափի և տեսնի տարաների չափը, պատկերացում կազմի դրանց մասին (1լ, 2լ, 3լ): Նախ՝ երեխան 1 լիտրանոց ամանով ջու– 261 –

րը լցնում է բանկայի մեջ: Երեխան առնչվում է «բանկա» և «տարա» հասկացությունների հետ: Նրա մեջ հետաքրքրություն է առաջանում և՛ խնդրի լուծման համար, և՛ հյութի պատրաստման նկատմամբ: Հանձնարարում եմ լուծել խնդիրը՝
գտնել պահանջվող տարաների թիվը:
Ովքեր դժվարանում են, տրվում է ավելի պարզ բացատրություն:
- 40 լիտր հյութի համար քանի՞ 2 լիտրանոց տարա կպահանջվի: 64 լիտրից 40 լիտրը տեղավորեցինք՝ 1) (40 : 2 = 20 տարա): Իսկ 24 լիտրը 3-ական լցնելիս
քանի՞ տարա կպահանջվի՝ 2) (24 : 3 = 8 տարա):
Պատասխան՝ 20 + 8 = 28 տարա:
Երեխաները այս ամենը կտեսնեն նաև տանը, երբ մայրիկները պատրաստում են հյութ կամ այլ պահածոներ: Կվերհիշեն խնդիրը և մայրիկներին կպատմեն խնդրի ու տպավորությունների մասին: Արդեն հետաքրքրություն կառաջանա, և նրանք մոտիկից կծանոթանան թե՛ տանը, թե՛ դպրոցում կատարվող առաջադրանքներին:
Մաթեմատիկայի դասերի հանդեպ երեխաների սերը և աշխատանքի արդյունավետությունը պայմանավորված են նաև տվյալ թեմային առնչվող ինքնուրույն խնդիրների կազմմամբ և լուծմամբ: Ինքնուրույն կազմվող խնդիրների և
դրանց լուծման ուղիների որոնումները մեծ հանարավորություններ են տալիս
երեխաներին զգալու դասագործընթացի լիիրավ մասնակիցներ. նրանք անհատապես կամ խմբերի բաժանված միմյանց խնդիրներ են առաջադրում, կշռադատում, քննարկում, լուծման տարբերակներ ներկայացնում՝ այդպիսով ապահովելով ստեղծագործական աշխույժ մթնոլորտ, ինչը ցանկացած դասի արդյունավետության ապահովման կարևորագույն գործոններից է: Ստեղծագործականից
բացի նմանատիպ դասերը երեխաների մեջ զարգացնում են նաև մրցակցության
ոգին՝ նպաստելով նրանց այնպիսի ակտիվության ապահովմանը, որը գրեթե անհնար է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման մյուս ձևերում:
Կարևոր ենք համարում երեխաներին ինքնուրույն խնդիրների կազմման
հաճախակի հանձնարարություններ տալ տանն աշխատելու համար: Դասի սուղ
ժամանակը հաճախ թույլ չի տալիս երեխաներին առավել բարդ, որոշակի քայլերի
հաջորդականություն ենթադրող խնդիրներ հորինելու համար, իսկ տանը նա կարող է առավել մանրակրկիտորեն նախապատրաստվել՝ մաթեմատիկայի հաջորդ
դասին ներկայացնելու իր կազմած խնդիրը: Ամբողջ այդ ընթացքում, երբ երեխաները զբաղված են միմյանց ինքնուրույն կազմած խնդիրներ առաջադրելով ու
դրանց լուծման ուղիներ որոնելով, ուսուցչի դերը սահմանափակվում է գործընթացի կազմակերպմամբ ու համակարգմամբ, եթե հարկը պահանջում է՝ նաև ուղղորդմամբ:
Օրինակ պարագիծ գտնելը, գրքային առաջադրանքներից ու բացատրություններից բացի, երեխաների հետ կազմում ենք խնդիր՝
1- Դպրոցի պարտեզի երկարությունը 10մ է, իսկ լանությունը՝ 2 մ-ով պակաս: Գտնել պարտեզի ցանկապատի երկարությունը:
Չափում ենք դպրոցամերձ հողամասի երկարությունը և լայնությունը (1
մետրանոց քանոնով): Երեխաների միջոցով գտնում պարագիծը: Երեխաները, այս
ամենին ականատես լինելով, սիրով են կազմում խնդիրներ և հասկանալով կա– 262 –

տարում առաջադրանքները:Կատարում են նաև տանը՝ չափելով ննջասենյակի
երկարությունը և լայնությունը, դռան կամ գրասեղանի լայնությունն ու երկարությունը՝ գտնելով պարագիծը:
Ժամանակակից մեթոդների ու հնարքների օգտագործումը դասագործընթացում և համապատասխան կիրառումը առօրյայում մեր նպատակներին հասնելու
լավագույն միջոցներն են` պահպանելով, անշուշտ, համապատասխան առարկայական չափորոշիչները:
Զանգվածի միավորների հետ կատարվող գործողություններում մեզ օգնում
են խաղերը, ինչպես նաև դերակատարումները:
Օրինակ՝ «խանութ-խանութ» խաղը: Երեխաները նախ ծանոթանում են
տարբեր տեսակի կշեռքների: Ինքնուրույն կշռելու, փաթեթավորելու, լցնելու գործողությունները կատարելով և անմիջապես շփվելով այդ ամենի հետ՝ նրանց հիշողության մեջ կմնա այն ամենը, ինչն ուսուցիչը նպատակ էր դրել իր առջև:
Իրենց ձեռքով կատարվող առևտուրը, դրամը մանրելն ու մանրը վերադարձնելը
ամրապնդում են արագ և առանց կաշկանդվելու հաշվելու երեխաների կարողությունները: Կան ծնողներ, որոնք կամա թե ակամա փոքրահասակ երեխաներին
մասնակից են դարձնում շուկայում կամ խանութում կատարվող առևտրին: Այդպիսի երեխաները գործնականում ճանաչում են թղթադրամներն ու մետաղադրամների տեսակները: Աղյուսակային և արտաաղյուսակային բազմապատկումն
ու բաժանումն ավելի տպավորիչ ու հասկանալի է դառնում, երբ երեխան այն կիրառում է առօրյայում:
Օրինակ՝ պապիկը բանջարանոցից հավաքել է լոլիկը և այն տեղավորել 7
կիլոգրամանոց 10 արկղի մեջ: Թոռնիկը պապիկին օգնում է իմանալ, թե որքա՞ն
լոլիկ են հավաքել: Եթե 1 կգ-ն վաճառեն 300 դրամով, որքա՞ն գումար կունենան:
Կան երեխաներ, որոնք խուսափում են գործնականություն չենթադրող
խնդիրներից: Նրանց համար շատ կարևոր է դպրոցում սովորածը կիրառել գործնականում:
Օրինակ՝ ընտանիքը այգուց հավաքել է 54 կգ խնձոր: Խնձորը տեղավորել են
9 կիլոգրամանոց արկղերի մեջ: Քանի՞ արկղ կպահանջվի, և 1 կգ-ը 200 դրամով
վաճառելիս որքա՞ն դրամ կունենան:
Այս և նման այլ խնդիրների լուծմանը երեխաների մասնակցությունը շատ
կարևոր է նրանց գիտելիքներն ու կարողությունները ամրապնդելու համար:
Չպետք է թերագնահատել երեխաների գիտելիքներն ու կարողությունները, չանտեսել նրանց՝ համարելով, որ նրանք փոքր են և անկարող:
Երեխաները դպրոցում սովորած երկրաչափական պատկերներն իրենց
շրջապատում, շրջակա միջավայրում կարող են համեմատել և նմանություն
գտնել առարկաների հետ:
Օրինակ՝ խողովակը գլանաձև է, տուֆ քարը, որով որմնադիրը շարում է
պատը, ուղղանկյունանիստ է կամ խորանարդի տեսք ունի: Դասապրոցեսում օգտագործվող երկրաչափական պատկերները և երկրաչափական պատկերներով
կառուցած տնակները, թռչունները, կենդանիները հետաքրքրություն են առաջացնում: Բնակարանի տանիքի եզրերը եռանկյուններ են, իսկ տանիքը՝ ուղղանկյունաձև: Տանիքը նորոգելիս հայրիկը չափում է թիթեղի մակերեսը և պարագիծը,
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որին մասնակից է դառնում երեխան:
Օրինակ՝ 90 սմ երկարություն և 60 սմ լայնություն ունեցող թիթեղի մակերեսը և պարագիծը (S = 60 x 90 = 5400 սմ2, P = (90 + 60) x 2=300 սմ): Հաշվում են միասին և ամրապնդում մակերեսի և պարագծի մասին ունեցած գիտելիքները:
Առարկաները, որոնց հետ անընդհատ շփվում են երեխաները, մեծամասամբ
երկրաչափական պատկերների տեսք ունեն:
Օրինակ՝ շնիկի կերամանը եզրագծելիս շրջանագիծ է ստացվում, ինչպես
նաև բաժակը, ափսեն շրջագծելիս ստացվում է շրջանագիծ: Եթե շրջանագիծ է
անհրաժեշտ գծել, և ձեռքի տակ չկա կարկին, ապա կարելի է այն ստանալ շրջագծելով մայրիկի սուրճի բաժակը: Ստացած շրջանագիծը կարելի է ծալել և բաժանել երկու հավասար մասի: Եթե ծալելիս եզրերը համընկնում են, ուրեմն տրամագիծը ճիշտ է տարված և ճիշտ երկու հավասար մասի է բաժանված:
Ուղիղ գծի և հատվածի վերաբերյալ գիտելիքները կարող է ամրապնդել տանը տատիկի թելի կծիկի օգնությամբ: Ուղիղ գիծն անվերջ է, իսկ նրա մի մասը՝
հատվածը՝ երկու կողմից սահմանափակված: Կծիկի թելը բացելով՝ ուղիղ գծի է
նման, իսկ կտրած մի մասը՝ հատված: Թելից կտրած մասի ծայրերը տատիկի հետ
հանգույցներ անելով ստանում ենք հատված: Այս և նման օրինակները անհրաժեշտ են տարրական դասարաններում մաթեմատիկական գիտելիքները ամրակայելու համար: Կարևոր են նաև կատակ-խնդիրների լուծումը թե՛ դպրոցում, թե՛
առօրյայում:
Օրինակ՝ ընկուզենու վրա կա 14 ձմերուկ, իսկ կաղնու վրա՝ 2 անգամ ավելի:
Ընդամենը քանի՞ ձմերուկ կա կաղնու և ընկուզենու վրա միասին:
Մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթաց ներմուծելով հետաքրքրաշարժ
տրամաբանական խաղեր ու խնդիրներ՝ զարգացնում ենք աշակերտի մտքի ճկունությունը, տրամաբանությունը, սրամտությունը: Տանը երեխան կարող է հիշել
դպրոցում կատարած առաջադրանքը, պատմել մայրիկին և նմանատիպ խնդիրներ կազմել և լուծել: Դա կդառնա դպրոցում կատարած աշխատանքի շարունակությունը:
Երեխային ուղղորդելով դեպի իրեն շրջապատող առարկաներն ու երևույթները՝ կարելի է դրական ազդեցություն ունենալ նրա աշխարհաճանաչողության
վրա՝ նպաստելով գիտելիքների ամրապնդմանը:
Խնդրից խուսափող երեխաների համար խնդիրը դյուրին է դառնում, երբ
ներգրավվում է խաղերի մեջ, կամ ինքը ‹‹խնդրի›› դերում է:
Օրինակ՝ ‹‹Խնդիրը›› հյուր է հրավիրում իր ընկերներին (5 աղջիկ և 7 տղա)
- Սիրելի՛ երեխաներ,– ասում է ‹‹Խնդիրը››,– ես ձեզ կոնֆետներ կբաժանեմ:
Ապա նա աղջիկներից յուրաքանչյուրին տալիս է 3 կոնֆետ, իսկ տղաներից
յուրաքանչյուրին՝ 4 կոնֆետ: Ընդամենը քանի՞ կոնֆետ բաժանեց «Խնդիրը»:
5 աղջիկները քանի՞ կոնֆետ ստացան (5 x 3=15): Տղաները քանի՞ կոնֆետ
ստացան (7 x 4 = 28):
- Սիրելի՛ ‹‹Խնդիր››, հիմա տեսնենք թե որքան կոնֆետ ստացան տղաները և
աղջիկները միասին:
‹‹Խնդիրը›› սիրով հաշվում է, թե որքան կոնֆետ է բաժանել ընկերներին:
Ծնողներին անհրաժեշտ է բացատրել նմանատիպ խաղերի և խնդիրների
– 264 –

լուծման քայլաշարերը, որոնք կդառնան դպրոցում կատարվող աշխատանքի շարունակությունը:
Ուսուցչի կարևոր գործառույթներից է՝ ճիշտ աշխատանք տանել ծնողների
հետ տնային առաջադրանքների կատարման համար:
Օրինակ՝ 1 բաժին գաթա պատրաստելիս օգտագործվել է 4 ձու: Որքա՞ն ձու
կպահանջվի 3 բաժին գաթա պատրաստելու համար: Որքա՞ն գումար կծախսվի 3
բաժին գաթա պատրաստելու համար, եթե մեկ ձուն արժե 55 դրամ:
Այս և նման բազում օրինակներով երեխան համոզվում է, որ խնդիրներն
ամենուր են, և կկարողանա միշտ պատրաստ լինել դրանք լուծելու:
Երեխան դպրոցում յուրացրել է, թե ինչպես են հաշվում ուղղանկյան,
քառակուսու, եռանկյան և այլ պատկերների մակերեսները: Եվ նա տեսնում է, թե
հայրը վառելափայտ գնելիս, բացի երկարությունից ու լայնությունից, երրորդ
չափումն է կատարում: Հետաքրքվում է և մասնակից դառնում չափումներին ու
հաշվումներին. քառակուսի մետր (1մ2) հասկացությունից բացի ծանոթանում է
խորանարդ մետր(1մ3) հասկացությանը: Այս և նման օրինակները կարող են
խորացնել և ամրապնդել ունեցած գիտելիքներն ու կարողությունները:
Գործնականում կիրառելով գիտելիքները՝ աշակերտը կարողանում է դրանք
դարձնել իր սեփականությունը՝ վերածելով համապատասխան կարողության և
հմտության:
Ըստ Հովարդ Գարդների տեսության` ուսուցչի և աշակերտի գործունեությունները պետք է տարբերվեն ուսուցման ավանդական պատկերից: Այս տեսության համաձայն` անձի զարգացումը տարվում է այլ ուղիով՝ գրքից դեպի կյանք,
խոսքից դեպի փորձ:
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Использование интерактивных методов в начальной школе в
процессе обучения математике
математике
Резюме

Тоноян Парандзем

Ключевые слова: методология, преподавание математики, образовательная
система, школьник младшего возраста, методологическая система, гуманизация
Изменения в последние два с половиной десятилетия в системе образования
Армении оказали влияние на преподавание методологии математики в начальной
школе. Основные тенденции изменений связаны с гуманизацией и технологией
преподавания математики. Гуманизация преподавания прежде всего предполагает
использование таких методов в классе, с помощью которых учитель организует
учебный процесс. Интерактивная методологическая система представляет собой
набор таких методов, использование которых обеспечивает активность и
независимость учащихся во время занятий, а также высокую эффективность урока.
Во время нашей практической работы мы были убеждены, что визуальное
восприятие детей более продуктивно, чем только устная передача знаний без дидактических материалов и картин. В частности, их использование необходимо в
начальных классах. Важно решить такие математические проблемы, которые
связаны с повседневной жизнью. В этой статье представлены такие проблемы.

The Use of Interactive Methods at Elementary School
School
in the Proce
Process
rocess of Learning Mathematics
Mathematics
Summary

Tonoyan Pharandzem

Key words: methodology, teaching of mathematics, educational system, junior
school child, methodological system, an interactive model, humanitarization
Changes in the last two and a half decades in the educational system of Armenia
had their influence on the teaching of the methodology of mathematics at elementary
school. The main trends of changes relate to the humanitarization and technologization
of teaching mathematics. The humanitarization of teaching primarily involves the use of
such kind of methods in the classroom, with the help of which the teacher organizes the
teaching process of learners as a subject-to-entity relationship. The interactive
methodological system is a set of such methods, the use of which ensures the learners’
activeness and independence during the class, as well as the high efficiency of the lesson.
During our working practices, we have been convinced that the visual perception
of children is more productive, than only the oral transmission of knowledge, without
didactic materials and pictures. Especially, their usage is necessary in elementary classes.
It is important to solve such kind of mathematical problems, which are connected to
everyday life. This article presents such kind of problems.

– 266 –

Երկրաչափական մի քանի պատկերների կառուցումը
ExcelExcel-ում՝
ում՝ պարագծերի ու մակերեսների
հաշվմանը զուգահեռ

Քանարյան Գայանե
Սիրադեղյան Կարինե
Արամյան Լիլիթ

Հանգուցային բառեր. էլեկտրոնային աղյուսակ, գրաֆիկական տեսք, բանաձև,
երկրաչափական պատկեր, պարագիծ, մակերես, կոորդինատ, ֆունկցիա
Ժամանակակից գիտության զարգացումը պայմանավորում է գիտության
տարբեր բնագավառների ինտեգրում և այդպիսով ապահովում գիտական նոր
նվաճումներ: Այս առումով մեծ դեր ունի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընդգրկումը գիտության տարբեր ոլորտներում իրականացվող ուսումնասիրությունների գործընթացներում՝ ինչպես հումանիտար, այնպես էլ բնագիտական գիտությունների համար: Համակարգչային ծրագրերը նպաստում են կոնկրետ խնդիրների ուսումնասիրությանը՝ տվյալների հավաքմանը, դրանց մշակմանը, վերլուծությանը, գնահատականների տրմանը և այլն: Հաշվողական տեխնիկայի համատեղումը երկրաչափության հետ նոր դաշտ է ստեղծում բազմաթիվ խնդիրների լայնածավալ ուսումնասիրությունների համար: Ներկայիս հայտնի կիրառական
ծրագրային փաթեթները և դրանցում առկա էլեկտրոնային միջոցները հնարավորություն են տալիս ավտոմատացնել ոչ միայն ստանդարտ խնդիրների լուծումներ, այլև մշակել որոշակի ծրագրային քայլեր, որոնք առավել արդյունավետ են
դարձնում կոնկրետ խնդիրների լուծման աշխատանքերը: Այդ հնարավորություններից գործնականում ավելի կիրառական են MS Office փաթեթի միջոցները,
որոնց միջոցով հնարավոր է իրականացնել և գործարկել տարբեր բնույթի մաթեմատիկական, վիճակագրական, ֆինանսական և այլ խնդիրների լուծումներ: MS
Excel կիրառական փաթեթը, լինելով ներկայիս առավել տարածված էլեկտրոնային աղյուսակներից, իրենից ներկայացնում է բարձր մակարդակի կառուցողական
գործիքային համակարգ: Այն հասկանալի և հասանելի մեթոդներով հնարավորություն է տալիս լուծել մի շարք ոլորտներում ամենատարբեր բնագավառների բազմաբնույթ խնդիրներ՝ ապահովելով դրանց ավտոմատացումը: Մասնավորապես
հնարավոր է ավտոմատացնել հաշվապահական, ֆինանսական, վերլուծական,
փաստաթղթային նախապատրաստական աշխատանքներ, գործունեության պլանավորում և գնահատում, մաթեմատիկական և այլ բնագավառներին առնչվող
հսկայական ծավալի բազմաբնույթ գործընթացներ [1, 6-9, 21-25]: Excel միջավայրում աշխատելու համար անհրաժեշտ է ծրագրի աշխատանքի սկզբունքներից
բացի տիրապետել նաև նրանում առկա բազմաթիվ ֆունկցիաներին ու դրանց կիրառությանը:
Երկրաչափական խնդիրների լուծման նախնական տվյալները կարող են
տրվել թե կողմերի երկարություններով, և թե կետերի կոորդինատներով: Սովորաբար երկրաչափության մեջ կիրառվում է առաջին տարբերակը, որտեղ անտեսվում են կոորդինատական հարթության մեջ կողմերի կառուցման կետերի կոոր– 267 –

դինատները: Այս խնդրի լուծման համար կարելի է կիրառել Excel-ի միջոցները:
Երբ խնդիրը վերաբերվում է երկրաչափական պատկերներ ստանալուն կամ կառուցելուն, ապա այստեղ պետք է նկատել, որ ներդիր ծրագրերում գոյություն
ունեցող գրաֆիկակական Shapes ցուցակի պատկերները չնայած կառուցվում են
այնպիսի սկզբունքներով, որ նրանց հետ մաթեմատիկական հաշվարկների իրականացումը գրեթե անհնարին է, սակայն էլեկտրոնային աղյուսակներ կիրառական փաթեթում նախատեսվում է նաև երկարաչափական պատկերների գրաֆիկական կառուցում: Նշենք, որ երկրաչափական պատկերների ստեղծման, ներկայացման և նրանց նկատմամբ հաշվարկների իրականացումը, երկրաչափության
մեջ սովորաբար, առանձին-առանձին իրականացվող գործընթացներ են, սակայն
ներկայիս տեխնիկական և ծրագրային միջոցները հնարավորություն են տալիս
ամբողջացնել և դրանք գործարկել համատեղ: Նախնական գիտելիքներ ունենալով Excel-ի գրաֆիկական միջոցների և տարբեր դիագրամների ստացման հնարավորությունների, ինչպես նաև երկրաչափական պատկերների կառուցման և
դրանց վերաբերող հաշվարկների հետ կապված բանաձևերի մասին, կարող ենք
կառուցել պատկերները և իրագործել զուգահեռ հաշվարկներ՝ ելնելով խնդրի
պահանջից: Այս նպատակով կատարված դիտարկումները ներկայացված են
ստորև: Դիցուք պահանջվում է տրված կոորդինատներով կառուցել երկրաչափական պատկեր և կատարել մակերեսի ու պարագծի հաշվարկներ: Խնդրի լուծման
համար անհրաժեշտ է երկրաչափությունից իմանալ ստացվող երկրաչափական
պատկերի պարագծի և մակերեսի որոշման բանաձևերը: Սովորաբար այն իրագործվում է առանց կարևորություն տալու տվյալ պատկերի ճշգրիտ ներկայացմանը, քանի որ հաշվարկների ժամանակ գործ ենք ունենում կոնկրետ թվերի և բանաձևերի հետ: Տրված կոորդինատների միջոցով, ինչպես նաև իմանալով երկու
կետերի միջև հեռավորության հաշվման բանաձևը, նախ ստանում ենք կողմերի
երկարությունները և ապա դրանք կիրառում մակերեսի կամ պարագծի հաշվման
ժամանակ, չնայած հնարավոր է այն միաժամանակ ներառել այդ բանաձևերի մեջ:
Այս հնարավորությունը առավել արդյունավետ կերպով իրագործելի կարող է
դարձնել Excel ծրագիրը: Միաժամանակ Excel–ը հնարավորություն է տալիս կառուցել երկրաչափական պատկերը՝ ըստ տրված կոորդինատների [2]:
Նշվածը դիտարկենք կոնկրետ օրինակների վրա:
Ենթադրենք պահանջվում է կառուցել տրված արժեքների կոորդինատներով
եռանկյուն և հաշվել այդ եռանկյան պարագիծն ու մակերեսը: Անհրաժեշտ է նախ
ստանալ աղյուսակ, որի բջիջներում ներմուծելով միայն տրված կետերի կոորդինատների համապատասխան արժեքները, հաջորդող գործողություններն արդեն
կազմակերպել՝ օգտվելով Excel-ի բանաձևերի ստացման և գրաֆիկների ներդրման հնարավորություններից: Արդյունքում ավտոմատ ստացվում է նկար 1աում բերված լուծումը:
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Նկար 1 ա. Եռանկյան կառուցումը և պարագծի հաշվումը

Նկար 1 բ. Եռանկյան կառուցումը և մակերեսի հաշվումը
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Ցուցադրված նկարներում, ինչպես տեսնում ենք, տեսանելի ներկայացվել են
յուրաքանչյուր արժեքի հաշվման երկրաչափական բանաձևերը, սակայն Excel
ծրագրում այդ հաշվարկը դինամիկ պահելու և կառուցումները իրականացնելու
նպատակով, լրացված աղյուսակից վերցված բջիջների հասցեների կիրառմամբ,
ներդրվել է գրաֆիկական տեսք և պարագծի ու մակերեսի հաշվման համար կիրառվել է եռանկյան կողմերի երկարությունների որոշման բանաձևը՝ SQRT((B6B5)^2+(C6-C5)^2), ապա պարագծի որոշման համար օգտագործվել է B16+B17+B18
բանաձևը, իսկ մակերեսի հաշվման համար նախ հաշվարկվել է կիսապարագիծը
(B16+B17+B18)/2 բանաձևով, ապա Հերոնի բանաձևի միջոցով` SQRT(I25*(I25B16)*(I25-B17)*(I25-B18)) մակերեսը, ինչը և ապահովում է աշխատանքի դինամիկությունը, ճշտությունը և արագագործությունը (նկար 1ա և 1բ): Նշենք, որ լուծման դինամիկության շնորհիվ, նախնական արժեքների փոփոխությունից կախված՝ պահպանվում է հաշվարկների իրականացման և գրաֆիկների կառուցման
զուգահեռականությունը: Նկար 2ա-ում և 2 բ-ում բերված են խնդրի լուծման ընդհանուր տեսքը` ըստ y-ի մեկ կոորդինատի փոփոխման:

ըստ
Նկար 2 ա. Եռանկյան կառուցումը և պարագծի հաշվումը ըս
տ y-ի մեկ
կոորդինատի փոփոխման
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Նկար
Նկ
ար 2 բ․ Եռանկյան կառուցումը և մակերեսի հաշվումը ըստ y-ի մեկ
կոորդինատի փոփոխման
Կոորդինատների ավելացման դեպքում կարող ենք կառուցել երկրաչափական այլ պատկերներ, օրինակ քառակուսի, ուղղանկյուն, զուգահեռագիծ և այլն:
Քառակուսու և ուղղանկյան կառուցման ու հաշվարկների իրականացման համար
կիրառվել են ոչ միայն համապատասխան բանաձևերը [3], այլ նաև տրամաբանական IF ֆունկցիան, որով որոշվում է, թե ինչպիսի հաշվարկ պետք է իրականացնել՝ կախված քառանկյան տեսքից։
Լուծման արդյունքները բերված են նկար 3-ում, որտեղ պատկերված է ուղղանկյան կառուցման և նրա կողմերի երկարությունների հաշվարկի, պարագծի և
մակերեսի հաշվման բանաձևերի ընդհանուր տեսքը։ Նշենք, որ պարագծի և մակերեսի հաշվումները համապատասխանաբար իրենցից ներկայացնում են
IF(B16=B17,4*B16,2*(B16+B17)) և IF(B16=B17,B16^2,B16*B17) բանաձևերը, որոնք
նույնպես ապահովում են դինամիկ կապ՝ աղյուսակի նախնական տվյալների
հետ։
Բերենք պարագծի, մակերեսի հաշվման և պատկերի կառուցման ևս մեկ
օրինակ զուգահեռագծի համար: Նկար 4ա-ում ցուցադրված են զուգահեռագծի
կառուցումը և նրա պարագծի ու մակերեսի հաշվարկները՝ կախված աղյուսակում ներկայացված կոորդինատական արժեքներից։
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Նկար 3. Ուղղանկյան/Քառակուսու կառուցման և նրա կողմերի
մակերեսի
երկարությունների հաշվարկի, պարագծի և մա
կերեսի
հաշվման ընդհանուր բանաձևեր

Նկար 4 ա. Զուգահեռագծի
Զուգահեռագծի կառուցումը և նրա պարագծի
ու մակերեսի հաշվարկները
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Ինչպես երևում է նկար 4 ա-ից զուգահեռագծի մակերեսի հաշվման համար
անհրաժեշտություն է առաջացել ստանալ նաև նրա h բարձրությունը, որը ևս կառուցված և ցուցադրված է գրաֆիկորեն։ h բարձրությունը որոշելու համար կիրառվել է զուգահեռագծի կառուցման աղյուսակից x-ի և y-ի համապատասխանաբար (-3; 4) և (-3; 2) կետերի միջև հեռավորության հաշվարկի հետևյալ բանաձևը
Excel-ում՝ SQRT((B9-B5)^2+(C8-C5)^2)։

Զուգահեռագծի
Նկար 4 բ. Զո
ւգահեռագծի կառուցումը և նրա պարագծի ու մակերեսի
հաշվարկները՝ կոորդինատների փոփոխման դեպքում
Կախված աղյուսակի նախնական արժեքներից՝ այստեղ նույնպես դինամիկ
կապով փոխվում է և՛ գրաֆիկական կառուցվածքի տեսքը, և՛ հաշվարկներից
ստացված պարագծի և մակերեսի համապատասխան արժեքները (նկար 4բ)։
Նշենք, որ նմանատիպ աշխատանքները հնարավոր է իրագործել նաև երկրաչափական այլ պատկերների նկատմամբ։ Այս միջոցի առավելությունը կայանում է նրանում, որ բացի բանաձևերի, հաշվարկների էլեկտրոնային կիրառումից՝
զուգահեռաբար, կախված նախնական հաշվարկային տվյալներից, կառուցվում է
կոնկրետ երկրաչափական պատկերի համապատասխան գրաֆիկական տեսքը։
Միաժամանակ կիրառելով Excel-ի տարբեր ֆունկցիաներ՝ հնարավորություն է
ընձեռվում ստանալ երկրաչափական տարբեր պատկերներ և կատարել անհրաժեշտ հաշվարկներ՝ օգտագործելով համապատասխան բանաձևերը։
Այսպիսով
▪ բերվել են երկրաչափական պատկերների գրաֆիկական ավտոմատ կառուցման և նրանց պարագծի ու մակերեսի հաշվման զուգահեռ գործարկումն
ապահովող լուծումներ՝ տրված խնդիրների վերաբերյալ,
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▪ ներկայացվել են երկրաչափական պատկերների կառուցման սկզբունքները` կախված տրված կետերի կոորդինատներից,
▪ բացատրվել է բջիջներում առկա արժեքների և բանաձևերի միջև կապի
ապահովումը, բերվել դրանց առնչվող օրինակներ, տրվել են համապատասխան
բացատրություներ,
▪ դիտարկվել են երկրաչափական մարմինների գրաֆիկորեն կառուցման ու
նրանց հետ առնչվող բանաձևերի ավտոմատ հաշվարկներ, որոնց դիտարկումը
կապ է ապահովել Excel էլեկտրոնային աղյուսակի գրաֆիկական միջոցների,
նրանում բանաձևերի ստացման, ֆունկցիաների կիրառման հնարավորությունների և երկրաչափության մեջ երկրաչափական պատկերների տեսքի ստացման,
նրանց հետ առնչվող բանաձևերի հաշվարկների իրականացման միջև:
Հոդվածը նպատակ ունի նպաստել Excel-ի հնարավորությունների և երկրաչափական պատկերների գրաֆիկորեն կառուցմանն ու նրանց հետ առնչվող բանաձևերի ավտոմատ հաշվարկի զուգահեռ գործարկմանը:
Խնդիրների լուծման այսպիսի համատեղումը ինֆորմատիկայում և երկրաչափությունում նպատակ է հետապնդում խթանել բազմաբնույթ խնդիրների լուծումների որոնման արդյունավետությունը` ավտոմատացման ճանապարհով:
Աշխատանքում բերված մոտեցումը նպաստում է հաշվարկների զուգահեռ
իրականացմանը, աշխատաժամանակի էական նվազեցմանը, խնդիրների լուծման արդյունավետությանն ու որակի բարձրացմանը:
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Построение нескольких геометрических изображений в Excel
параллельно вычислению периметров и площадей

Гаяне
Канарян Г
аяне
Сирадегян Каринэ
Арамян Лилит

Резюме

Ключевые слов: электронная таблица, графический текст, формула,
геометрическая фигура, периметр, площадь, координат, функция
Сопоставление вычислительной техники с геометрией открывает новый
спектр возможностей для обследования многочисленных задач. В статье приведены
графические автоматические построения геометрических фигур, параллельно
обеспечивающих решения вычислений их периметров и площадей, относительно
данных задач. Представлены принципы построения геометрических фигур в
зависимости от координат данных точек. Объясняется обеспечение связи между
существующими значениями и формулами в ячейках, приведены примеры, даны
соответствующие разъяснения, наблюдались графическое построение геометрических фигур и автоматические расчеты их формул. Просмотр итоговых задач обеспечивает связь графики электронных таблиц Excel с получением задач, применением
функциональных возможностей и получением геометрических фигур в геометрии
и реализацией связанных с ними расчетов. Целью работы является помощь в
определении возможностей Excel и графического построения геометрических
фигур и параллельная работа автоматического расчёта задач, связанных с ними.
Такая комбинация решения задач в информатике и геометрии направлена на повышение эффективности поиска решений различных задач посредством автоматизации.
Подход, представленный в работе, способствует параллельному выполнению
вычислений, значительному сокращению рабочего времени, повышению эффективности и качества решения задач.
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Construction of Several Geometric Images in Excel
Parallel to the Calculation of Perimeters and Surfaces

Kanaryan Gayane
Siradeghyan Karine
Aramyan Lilit

Summary

Key words: electronic table, graphic look, formula, geometric picture, perimeter,
surface, coordinate, function
Combination of computational techniques creates a new field with geometry for
extensive research of many problems. The article provides solutions for automatic
graphic construction of geometric images and parallel operation of their perimeter and
surface calculation, on the given problems. The principles of construction of geometric
images have been presented, depending on the coordinates of the given points.
The connection between the existing values and resolutions in the cells was
explained, examples were given, relevant explanations were given, and automatic
calculations of geometric structures and their resolutions were observed. Monitoring of
the problems involved provides an insight into the Excel spreadsheet graphical means,
the ability to use the formula, the functionality of the function, the appearance of
geometric images in geometry, the execution of calculations with them. The purpose of
the work is to contribute to parallel operation of graphical construction of Excel features
and geometric images and automatic calculation of their resolutions. Such a combination
of problem solving in informatics and geometry is aimed at fostering the search for
solutions to various problems through automation.
The approach in this work contributes to parallel execution of calculations,
substantial reduction of working time and efficiency of problem solving and quality
improvement.
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Ալգորիթմի մշակումը՝ որպես խնդրի լուծման
կորևորագույն փուլ

Օհանյան Հեղինե
Կյուրեղյան Արմենուհի
Քանարյան
Քանա
րյան Գայանե

Հանգուցային բառեր. խնդրի լուծման գործընթացի հիմնական փուլերը,
խնդրի դրվածքի սահմանում, խնդրի մաթեմատիկական դրվածքի ձևակերպում,
խնդրի լուծման մեթոդի ընտրություն, ալգորիթմների մշակում, ծրագրավորման
տեխնոլոգիա, մասնավոր (անհատական) նպատակների մեթոդ, վերընթացի
մեթոդ, էվրիստիկ ալգորիթմ
Ծրագրավորումը վաղուց արդեն դարձել է ամենապահանջված և տարածված մասնագիտություններից մեկն աշխարհում: Սակայն և՛ դասավանդման, և՛
առօրյա պրակտիկայում հաճախ, ցավոք, գերիշխում է մակերեսային, դեղատոմսային մոտեցում ծրագրավորման ուսումնառության և կիրառման նկատմամբ,
երբ ալգորիթմական լեզվի տիրապետման տարրական գրագիտությունը ներկայացվում է որպես մասնագիտության գրեթե սպառիչ բովանդակություն: Խզումը
մաթեմատիկոս-ծրագրավորողի ստացած բարձր մաթեմատիկական լիցքի և
ծրագրի կազմման ամենօրյա սովորական աշխատանքի միջև որոշ մասնագետների մոտ ստեղծում է իրենց մաթեմատիկական գիտելիքների որոշակի արժեզրկման զգացում:
«Պատկերավոր ասած, ծրագրավորման դասավանդման մեր ներկայիս մեթոդները սահմանափակվում են նրանով, որ մենք առաջին կուրսի ուսանողներին
տալիս ենք քերականության դասագիրք ու բառարան և ասում նրանց, որ
այսուհետ իրենք մեծ գրողներ են: Իսկապես, մինչև այժմ ես չեմ հանդիպել ոչ
ոճաբանության ձեռնարկ, ոչ ծրագրերի անթոլոգիա: Եվ այստեղ, և այնտեղ նախապատվությունը տրվում է հակիրճությանը: Վերլուծելով լավ գրական լեզվի
ուսուցման մեթոդը՝ շարադրությունների գրելը, զեկույցների և ելույթների կազմելը, ըստ որոնց գնահատվում է ուսանողների նվաճումները, մենք միանգամից
կնկատենք, որ ծրագրավորման դասավանդման մեջ նման մոտեցումը բացակայում է: Ցավոք, քիչ ծրագրավորողներ իրոք ունեն այն, ինչ ես անվանում եմ ոճ, և
ձգտում են ստեղծել իսկական արվեստի գործեր ծրագարավորման ոլորտում» [8]:
Այն լեզուն, որով ուսանողին սովորեցնում են արտահայտել իր մտքերը, խորը ազդեցություն է գործում նրա մտածողության հմտությունների և ստեղծագործական ընդունակությունների վրա: Ներկայումս կիրառվող ծրագրավորման լեզուների կառուցվածքները և հատկությունները հաճախ չեն ենթարկվում համոզիչ
ու տրամաբանական բացատրության, չեն համապատասխանում համակարգված
դատողություններին սովոր մտածողությանը: Արդյունքում ծրագրավորման
լեզուներում տիրող անկանոնություններն անմիջականորեն ազդում են ուսանողների մոտ ձևավորվող ծրագրավորման ոճի վրա:
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Ծրագրավորման «արդյունավետ ոճ» հասկացությունը պարզաբանելու համար ուսումնասիրենք համակարգչի վրա խնդրի լուծման գործընթացի հիմնական
փուլերը [6].
▪ խնդրի դրվածքի սահմանում,
▪ խնդրի մաթեմատիկական դրվածքի ձևակերպում,
▪ խնդրի լուծման մեթոդի ընտրություն,
▪ ալգորիթմի մշակում,
▪ ծրագրի կազմում,
▪ ծրագրի թեստավորում և կարգաբերում,
▪ ելակետային տվյալների պատրաստում և ծրագրի անմիջական կատարում:
Յուրաքանչյուր փուլն ունի իր առանձնահատկություններն ու իրականացման դժվարությունները:
Խնդրի դրվածքի
դրվածքի սահմանում: Այս փուլում պետք է իրականացվեն խնդրի վերաբերյալ տեղեկությունների հավաքագրում, խնդրի պայմանի ձևակերպում,
խնդրի լուծման վերջնական նպատակների սահմանում (որոշում), արդյունքների
արտածման ձևի որոշում, տվյալների` դրանց տիպերի, հնարավոր արժեքների
տիրույթների, կառուցվածքների նկարագրում (ինչ է տրված, ինչ է պահանջվում):
Խնդրի մաթեմատիկական դրվածքի
դրվածքի ձևակերպում:
ձևակերպում: Դա նշանակում է, որ
պետք է կառուցվի ուսումնասիրվող խնդրի մաթեմատիկական մոդելը: Մաթեմատիկական մոդելը շատ պարզ և միաժամանակ կարևոր հասկացություն է, որը
սահմանվում է որպես կամայական իրադրության մաթեմատիկական նկարագրություն: Մաթեմատիկական մոդելի կառուցվածքը կարող է լինել և՛ շատ պարզ,
և՛ շատ բարդ` կախված ուսումնասիրվող իրադրությունից: Կազմել խնդրի մաթեմատիկական մոդել, նշանակում է խնդրի պայմանները ներկայացնել մաթեմատիկական բանաձևերով, որոշել խնդրի բոլոր տվյալների միջև առկա մաթեմատիկական կապերը [5]:
Այս փուլը բնութագրվում է խնդրի մաթեմատիկական ձևայնացումով (ֆորմալիզացիայով), որի ժամանակ արդյունքը որոշող տվյալների միջև հարաբերությունները արտահայտում ենք մաթեմատիկական բանաձևերով: Այսպես ձևավորվում է մաթեմատիկական մոդելը` սահմանված ճշտությամբ, ենթադրություններով և սահմանափակումներով: Մաթեմատիկական մոդելը պետք է բավարարի
առնվազն երկու պահանջի` ռեալիզմի և իրացնելիության: Ռեալիզմի պահանջը
ենթադրում է ուսումնասիրվող երևույթի ամենակարևոր հատկանիշների արտացոլում մոդելով, ինչպես նաև խիստ մանրամասներից ողջամտորեն ազատում:
Իրացնելիության պայմանը հնարավոր ռեսուրսների մատչելի ծախսերով տրամադրված ժամանակահատվածի համար անհրաժեշտ հաշվարկների գործնական
իրականացման հնարավորությունն է:
Հատկանշական է, որ ուսանողներից շատերը դժվարությամբ են մշակում
խնդրի մաթեմատիկական մոդելը: Առանձնացնենք այդ դժվարությունը հիմնավորող մի քանի փաստարկ: Նախ, գոյություն ունեն անվերջ քանակությամբ խնդիր– 278 –

ներ, ուստի անհնար է առաջարկել մաթեմատիկական մոդելի կառուցման համապիտանի, հստակ, քայլային հրահանգներ: Յուրաքանչյուր խնդրի մոդելի մշակման համար ուսանողը պետք է հիմնվի ոչ միայն իր գիտելիքների, այլ նաև ստեղծագործ, ալգորիթմական մտածելակերպի և, ինչու չէ, նաև ինտուիցիայի վրա:
Երկրորդը, ուսումնառության ժամանակ ուսուցանողները հաճախ գործում
են սխալ՝ առաջարկելով խնդիրներ, որոնց պայմանները արդեն գրառված են մաթեմատիկական տերմիններով: Օրինակ, տրված է 5 իրական թիվը, կամ տրված է
10x7 երկչափ զանգված, որի տարրերը կենտ թվեր են, կամ գտնել զանգվածի մեծագույն տարրը և այլն: Շատ ժամանակ ուսանողը նույնիսկ չի էլ կասկածում, որ
այդ ամենը կրում է որոշակի գործնական, ֆիզիկական իմաստ՝ կախված խնդրի
առարկայական ոլորտից:
Խնդրի լուծման մեթոդի ընտրություն: Անհրաժեշտ է նշել, որ խնդրի արդեն
կառուցված մաթեմատիկական մոդելը թելադրում է խնդրի մեթոդի ընտրություն:
Օրինակ, եթե խնդրի մաթեմատիկան մոդելը մենք կառուցել ենք այնպես, որ
խնդրի լուծումը հանգեցվում է գծային հավասարումների համակարգի լուծմանը,
ապա պետք է ընտրենք համակարգի լուծման եղանակներից մեկը: Որպես կանոն,
խնդիրների մեծամասնության համար լուծման մեթոդները արդեն մշակված են, և
հաճախ մի քանի տարբերակով: Պարզ խնդիրների դեպքում կարելի է օգտագործել որոշակի սխեմաներ, օրինակ, հաշվողական մաթեմատիկայից, որում կուտակված է տարբեր հաշվողական խնդիրների լուծման տարիների (և երբեմն
դարերի) փորձ: Կարիք չկա կրկին մշակել արդեն հայտնի մեթոդները, պարզապես պետք է ուսումնասիրել դրանք և գործնականում կիրառել սեփական խնդիրների լուծման համար: Նման մեթոդներից են, օրինակ, ոչ գծային հավասարումների արմատների որոշման, որոշյալ ինտեգրալների հաշվման, դիֆերենցիալ հավասարումների թվային ինտեգրման, տվյալների վերադասավորման և շատ ուրիշ
մեթոդներ:
Մնում է միայն ընտրել այն տարբերակը, որը լավագույնս համապատասխանում է մեր խնդրի պահանջներին: Շատ դեպքերում խնդիրը կարող է լուծվել մի
քանի թվային մեթոդներով: Խնդրի լուծման կոնկրետ թվային մեթոդի ընտրությունը սովորաբար կատարվում է հետևյալ չափանիշներով.
▪ խնդրի լուծման արդյունավետ ժամանակի ապահովում,
▪ առկա ռեսուրսների (հիշողության) արդյունավետ օգտագործման ապահովում,
▪ հաշվարկների անհրաժեշտ ճշգրտության ապահովում,
▪ նվազագույն արժեքային ծախսերի ապահովում,
▪ ստանդարտ ենթածրագրերի օգտագործման հնարավորության ապահովում:
Խնդրի լուծման համար փորձում են ընտրել այնպիսի մեթոդ, որը ապահովում է համակարգչի առավել արդյունավետ օգտագործումը:
Այս փուլում ուսանողի մոտ բավարար մաթեմատիկական բազայի առկայությունը խնդրի լուծման մեթոդի հաջող ընտրության գրավականն է, մինչդեռ ուսա– 279 –

նողներից շատերն անտեսում են խնդիրների լուծման մեթոդների և հնարքների
ուսուցումը, ուշադրությունը բևեռելով միայն ծրագրավորման լեզուների վրա:
Հաշվի առնելով նաև, որ ուսանողներից շատերը չեն կարևորում այս փուլի իրական նշանակությունը ծրագրի կազմման պրոցեսում, հոդվածում ուշադրությունը
կբևեռենք ալգորիթմների մշակման սկզբունքների վրա, ներկայացնելով համապատասխան օրինակներ:
Ալգորիթմի մշակում: Ալգորիթմների մշակման փուլը թերևս ամենակարևորներից է: Այս փուլում կազմվում է խնդրի լուծման մանրամասն նախագիծը
(պլանը): Հաճախ ուսանողների կողմից այս փուլը դիտվում է որպես անմիջապես
ծրագրավորումից առաջ կատարվող օժանդակ գործողություն: Ուսանողներից
շատերը նույնիսկ փորձում են սկզբից կազմել ծրագիրը, նոր խնդրի լուծման բլոկսխեման կամ բառաբանաձևային ալգորիթմը: Հաշվի չի առնվում, որ ալգորիթմի
հաջող մշակումը հնարավորություն է տալիս խուսափել շատ սխալներից, քանի
որ հենց այս փուլում է որոշվում ապագա ծրագրի տրամաբանությունը: Իսկ տրամաբանական սխալները առավել դժվար է գտնել և ուղղել արդեն կազմած ծրագրի
մեջ:
Եթե ալգորիթմի մշակմանը վերաբերվենք ոչ անհրաժեշտ ուշադրությամբ,
ապա հետագայում, ծրագրավորման փուլում կառաջանան դժվարություններ, ալգորիթմը կպահանջի լրացուցիչ վերամշակում, նոր ջանքեր և այլն: Իսկ կարգաբերման փուլում կարող է պարզվել, որ, ցավոք, ալգորիթմը տալիս է սխալ արդյունք կամ ընդհանրապես իրացնելի չէ, և պետք է մշակել նոր ալգորիթմ:
Խնդիրների լուծման ալգորիթմների մշակումը ստեղծագործ աշխատանք է:
Ցավոք, չկա համապիտանի մեթոդ, որը թույլ կտա հեշտությամբ կազմել ցանկացած ալգորիթմ, քանի որ կյանքի իրավիճակներն ու խնդիրները բազմազան և անկանխատեսելի են: Եթե նման մեթոդ գոյություն ունենար, ապա կառաջանար
իրական հնարավորություն ալգորիթմիզացիայի պրոցեսը ավտոմատացնելու համար՝ հանձնարարելով այն որոշակի կատարողի, հավանաբար գերհզոր համակարգչի: Այնուամենայնիվ, կարելի է տալ ալգորիթմների մշակման մեթոդաբանությանը վերաբերվող որոշ խորհուրդներ:
Ինչքան ալգորիթմները դառնում են ավելի բարդ, այնքան ավելի դժվար է
դառնում դրանց աշխատանքի տրամաբանության ընկալումը: Եվ այդ պարագայում, նման բարդ ալգորիթմներում ավելի դժվար է հայտնաբերել, ուղղել սխալները կամ կատարել որոշ փոփոխություններ: Ժամանակի կեսից ավելին ծրագրավորողը ծախսում է ծրագրերը շտկելու և ձևափոխելու վրա: Այս կապակցությամբ,
ծրագրային ապահովման ինդուստրիան առաջարկում է ավելի համակարգված
մոտեցում ծրագրավորմանը (և այդպիսով նաև խնդիրների ալգորիթմիզացիային),
այսինքն առաջարկում է տեխնոլոգիաներ, որոնց օգտագործումը նվազեցնում է
ծրագրերում սխալների հավանականությունը, նպաստում է ծրագրերի հասկանալուն և հեշտացնում է փոփոխման պրոցեսը:
Կառուցվածքային ծրագրավորումն այդ տեխնոլոգիաներից առաջինն է, դրա
հիմքում ընկած է կառուցվածքայնության վերաբերյալ Բեմի և Ջեկոպինի կողմից
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ապացուցված թեորեմը [7]: Ըստ այս թեորեմի, անկախ նրանից, թե որքան բարդ է
խնդիրը, համապատասխան ալգորիթմի բլոկ-սխեման միշտ էլ կարող է ներկայացվել սահմանափակ թվով հիմնային ղեկավարող կառուցվածքներով` գծային,
ճյուղավորման և ցիկլային:
Այս թեորեմի ապացուցման հիմնական գաղափարը կայանում է ալգորիթմի
յուրաքանչյուր մասի ձևափոխմանը այդ երեք հիմնական կառուցվաքներից մեկին
կամ դրանց համակցմանը այնպես, որ ալգորիթմի չկառուցվածքայնացված մասը
նվազի: Բավարար թվով նման ձևափոխություններից հետո մնացած չկառուցվածքայնացված մասը կամ կանհետանա, կամ կդառնա ավելորդ: Ապացուցվում է, որ
արդյունքում կստացվի միայն նշված ղեկավարող կառուցվածքները օգտագործող
և ելակետայինին համարժեք ալգորիթմ:
Կառուցվածքային ծրագրավորման նպատակն է՝ ընտրել ծրագրի կառուցվածքը ելակետային խնդրի ենթախնդիրների տրոհման միջոցով: Ծրագրերը
պետք է ունենան պարզ կառուցվածք: Բարդ, խճճված ծրագրերը, որպես կանոն,
հիմնականում աշխատունակ չեն և դրանց թեստավորումը պահանջում է մեծ
ծախսեր:
Կառուցվածքային ծրագրավորման տեխնոլոգիայի տրամաբանական զարգացումն են հանդիսանում մոդուլային ծրագրավորման տեխնոլոգիան, օբյեկտկողմնորոշված ծրագրավորման տեխնոլոգիան և այլն:
Գոյություն ունեն ալգորիթմերի մշակման մի քանի մեթոդներ, որոնցից ամենատարածված են հանդիսանում մասնավոր (անհատական) նպատակների մեթոդը, վերընթացի մեթոդը և էվրիստիկ ալգորիթմի մեթոդը:
Մասնավոր նպատակների մեթոդով ալգորիթմը մշակելու համար անհրաժեշտ է որոշել խնդրի լուծման հնարավությունների տարբերակները.
▪ հնարավոր է արդյոք լուծել գոնե խնդրի մի մասը՝ հաշվի չառնելով
որոշակի պայմաններ,
▪ հնարավոր է արդյոք լուծել խնդիրը մասնավոր դեպքերի համար,
▪ արդյոք կա մի բան, որը բավարար հասկանալի չէ,
▪ հանդիպել ենք արդյոք նման խնդրի և հնարավոր է այն փոփոխել տրված
խնդիրը լուծելու համար:
Վերընթացի մեթոդի համար նախ անհրաժեշտ է ենթադրել, որ գոյություն
ունի խնդրի լուծման որոշակի նախնական վիճակ: Այնուհետև պետք է որոշել, թե
որքան հնարավոր է շարժվել առաջ` նախնական լուծումից դեպի լավագույնը:
Էվրիստիկ ալգորիթմը մշակելիս պետք է հիշել, որ նման ալգորիթմը սովորաբար օգնում է գտնել լավ, բայց ոչ պարտադիր օպտիմալ լուծումը: Ընդհանուր
մոտեցումը ենթադրում է ճշգրիտ լուծման վերաբերյալ բոլոր պահանջների թվարկումը՝ նշումով, թե այդ պահանջներից որոնք պետք է պարտադիր ապահովվեն,
իսկ որոնց համար հնարավոր է փոխզիջում:
Այժմ փորձենք ներկայացնել ալգորիթմի ընտրության ազդեցությունը ծրագրի իրականացման արդյունավետության վրա մի քանի պարզ օրինակներով:
Ահա Y մեծության հաշվման պարզ օրինակ.
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У=АX3 + ВX2+СX+D
Լուծման ուղիղ ձևը հետևյալն է.
У=А*Х^3 + В*Х^2 + С*Х + D
Սակայն կրկնակի բազմապատկումն ավելի արդյունավետ է, քան ամբողջ
փոքր թվով աստիճան բարձրացումը, հետևաբար ալգորիթմը կարող է ունենալ
հետևյալ տեսքը.
У=А*Х*Х*Х + В*Х*Х + С*Х + D:
Նման ալգորիթմի դեպքում պահանջվում է կատարել վեց բազմապատկման
և երեք գումարման գործողություն: Թվում է, թե այլևս ոչինչ հնարավոր չէ կատարելագործել: Բայց իրականում այդ ալգորիթմը կարելի է պարզեցնել, եթե
օգտվենք, օրինակ, բազմանդամի տրոհման մեթոդից (Հորների մեթոդ).
У=АX3 + ВX2+СX + D =X(АX2 + ВX + С) + D =X(X(АX+В) + С) + D:
Այժմ ալգորիթմի հաշվումն ունի այս տեսքը.
У = Х*(Х*(A*Х + В) + С) + D
Տվյալ դեպքում պահանջվում են երեք բազմապատկման և երեք գումարման
գործողություններ: Այսպիսով մենք կրճատեցինք գործողությունների քանակը`
մեծացնելով ճշգրտությունը: Այս արտահայտությունը կոչվում է պոլինոմի
ներդրված տեսք:
Ալգորիթմի կատարելագործման այս օրինակը ցուցադրում է հետևյալ կանոնը` ալգորիթմի ընտրության համար ծախսված մեկ ժամը համարժեք է ծրագրավորման հինգ ժամին: Հաճախ անտեսվում է ալգորիթմի մանրամասն ընտրությունը և ծրագրավորվում է միտքն եկած հենց առաջին ալգորիթմը:
Քննարկման արժանի ևս մեկ օրինակ` հանդիսանում է արդյոք N թիվը
պարզ:
Պարզ թիվը դա այն թիվն է, որը կարող է առանց մնացորդի բաժանվել մեկի
և իր վրա, բացի 1-ից: Օրինակ` 3, 5, 7, 11, 13, 17-ը պարզ թվեր են, իսկ 4, 9, 21, 35-ը
պարզ թվեր չեն հանդիսանում:
Խնդրի լուծման պարզագույն ալգորիթմը մուտքային N թիվը բաժանում է 2,
3, 4 …. N-1 այնքան ժամանակ, քանի դեռ N-ը չի բաժանվում որևէ մի թվի վրա
առանց մնացորդի, կամ բաժանարարի կարգավիճակով այն դեռևս փորձարկված
չէ: Այս ալգորիթմն, իհարկե, չի հանդիսանում տվյալ խնդրի լուծման ամենաարդյունավետը, սակայն հանդիսանում է ամենաբացահայտը:
Դժվար չէ ենթադրել, որ անիմաստ է ստուգել, թե N թիվը բաժանվում է
արդյոք իրենից փոքր բոլոր զույգ թվերի վրա թե ոչ, բացի 2-ից: Ճիշտ կլինի նման
ստուգումը կազմակերպել միայն կենտ թվերի համար: Դա կփոքրացնի քայլերի
քանակը կիսով չափ: Կարելի է մշակել նոր ալգորիթմ, ըստ որի N թիվը բաժանվում է 2-ի և բոլոր կենտ թվերի վրա, քանի դեռ այն չի բաժանվում նրանցից որևէ
մեկի վրա առանց մնացորդի կամ, քանի դեռ չենք հասել N-ին: Ծրագրավորողների մեծ մասը, ազատվելով հաշվումների գրեթե կեսից, անմիջապես կանցնեն
ծրագրավորմանը: Սակայն, որպեսզի ընդգծենք ալգորիթմի մանրակրկիտ ընտրության կարևորությունը, մինչև ծրագրավորումը, անցկացնենք հետագա վերլու– 282 –

ծություն:
Դժվար չէ նկատել, որ բավական է ստուգել, թե հանդիսանում են արդյոք թվի
հնարավոր բաժանարարները փոքր կամ հավասար N-ի քառակուսի արմատին:
Այսպիսով մենք ստանում ենք մի նոր ալգորիթմ:
Այս ալգորիթմը բաժանում է N-ը 2-ի և կենտ թվերի վրա, որոնք փոքր կամ
հավասար են N-ի քառակուսի արմատին, մինչև որ N-ը առանց մնացորդի չբաժանվի կամ դեռ N-ի քառակուսի արմատը չի փորձարկվել բաժանարարի կարգավիճակում: Հաշվելով այն թվերի քանակը, որոնք մենք պետք է ստուգենք բաժանարարի կարգավիճակում երեք ալգորիթմներից յուրաքանչյուրի համար, կտեսնենք, որ առաջին ալգորիթմը ստուգում է 62 անգամ շատ թիվ, քան երրորդը՝
N=1001 համար առաջին ալգորիթմը ստուգում է 1000 թիվ, իսկ երրորդը ստուգում
է ընդամենը 16 թիվ:
Հարց է ծագում. ինչպես ընտրել կամ մշակել արդյունավետ ալգորիթմ: Առաջարկում ենք մի քանի կանոններ:
1. Մի՛ սկսեք ծրագրավորումը միտքը եկած առաջին ալգորիթմով, քննարկե՛ք գոնե մի քանի տարբերակներ: Ընտրե՛ք դրանցից լավագույնը: Եթե դուք
քննարկել եք միայն մեկ ալգորիթմ ձեր խնդրի լուծման համար, դժվար թե այն
լինի լավագույնը:
2. Ընտրե՛ք խնդրի ալգորիթմը մանրակրկիտորեն: Գոյություն ունեն գրականության ոչ քիչ աղբյուրներ, որտեղ նկարագրվում և ուսումնասիրվում են հաշվողական շատ ալգորիթմներ: Դ. Կնուտի եռահատորյակում, «Կոնկրետ մաթեմատիկա» և այլ գրքերում [1, 2, 3, 4] կան մեծ քանակությամբ հիմնական հաշվողական ալգորիթմներ: Բոլոր պրոֆեսիանալ ծրագրավորողները պետք է ծանոթ լինեն այդ հրատարակություններին:
Այսպիսով ճիշտ մաթեմատիկական մեթոդի ընտրությամբ ալգորիթմի մշակումը խնդրի լուծման կարևորագույն փուլ է և արդյունավետ ծրագրի մշակման
անհրաժեշտ նախապայման:
Այսպիսով, ծրագրավորումն ամենապահանջված և տարածված մասնագիտություններից մեկն է աշխարհում: Սակայն նրա ուսումնառության և կիրառման
ընթացքում ալգորիթմական լեզվի տիրապետման տարրական գրագիտությունը,
հաճախ, ներկայացվում է որպես մասնագիտության գրեթե սպառիչ բովանդակություն: Այն լեզուն, որով ուսանողն արտահայտում է իր մտքերը, խորը ազդեցություն է գործում նրա մտածողության և ստեղծագործական ընդունակությունների
վրա: Կիրառվող ծրագրավորման լեզուների կառուցվածքներն ու հատկությունները հաճախ չունեն համոզիչ ու տրամաբանական բացատրություն և արդյունքում
նրանցում տիրող անկանոնություններն անմիջականորեն ազդում են ուսանողների մոտ ձևավորվող ծրագրավորման ոճի վրա: Ծրագրավորման «արդյունավետ
ոճ» հասկացությունը պարզաբանելու համար հոդվածում ուսումնասիրվում են
համակարգչի վրա խնդրի լուծման գործընթացի հիմնական փուլերը, ներկայացվում են ծրագրային ապահովման ինդուստրիայի կողմից առաջարկվող կառուցվածքային, մոդուլային, օբյեկտկողմնորոշված տեխնոլոգիաների կիրառման հիմ– 283 –

նական սկզբունքները, որոնց օգտագործումը նվազեցնում է ծրագրերում սխալների հավանականությունը, նպաստում է ծրագրերի հասկանալուն և հեշտացնում է
փոփոխման պրոցեսը:
Աշխատանքում նկարագրվում են ալգորիթմերի մշակման ամենատարածված մեթոդները՝ մասնավոր նպատակների, վերընթացի և էվրիստիկ ալգորիթմի:
Ալգորիթմի ընտրության ազդեցությունը ծրագրի իրականացման արդյունավետության վրա ներկայացվում է մի քանի պարզ օրինակներով: Առաջարկվում են
արդյունավետ ալգորիթմներ ընտրելու կամ մշակելու մի քանի կանոններ:
Այս ամենի արդյունքում հանգում ենք շատ կարևոր եզրակացության. ճիշտ
մաթեմատիկական մեթոդի ընտրությամբ ալգորիթմի մշակումը խնդրի լուծման
կարևորագույն փուլ է և արդյունավետ ծրագրի մշակման անհրաժեշտ նախապայման:
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Разработка алгоритма как важнейший
этап решения задачи

Оганян Гегине
Кюрегян Арменуи
Канарян Гаяне

Резюме

Ключевые слова: основные этапы процесса решения задачи, определение
постановки задачи, формулировка математической постановки задачи, выбор
метода решения задачи, разработка алгоритма, технология программирования,
метод частных целей, метод подъема, эвристический алгоритм
Программирование – одно из самых популярных и востребованных
профессий в мире. Однако, как в преподавании программирования, так и в
повседневной практике доминирует поверхностный подход к изучению и
применению программирования, когда элементарная грамотность, степень
владения алгоритмическими языками представляется как исчерпывающее
содержание профессии.
Язык, на котором студент выражает свои мысли, оказывает глубокое воздействие на его мышление и творческие способности. Структура и свойства используемых языков программирования часто не имеют убедительного и логического
объяснения, и, в результате, царящий в них беспорядок непосредственно влияет на
формирующийся у студентов стиль программирования.
С целью прояснения понятия «эффективный стиль» программирования в
статье рассматриваются основные этапы процесса решения задачи на компьютере,
представляются предлагаемые индустрией программного обеспечения основные
принципы применения структурного, модульного, объектно-ориентированного
технологий, использование которых уменьшает вероятность ошибок в программах,
упрощает их понимание и облегчает модификацию. В статье описаны наиболее
распространенные методы разработки алгоритмов: метод частных целей, метод
подъема и эвристический алгоритм. Влияние выбора алгоритма на эффективность
реализации программы иллюстрируется несколькими простыми примерами. Предлагается несколько рекомендаций по выбору или разработке эффективных алгоритмов. В результате мы приходим к очень важному выводу: разработка алгоритма
путем выбора правильного математического метода является важнейшим этапом
решения задачи и необходимым предварительным условием разработки эффективной программы.
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Development of Algorithms
as the Main Stage of Problem Solution
Solution

Ohanyan Heghine
Kyureghyan Armenuhi
Kanaryan Gayane

Summary

Key words: the main stages of problem solution process, determination(definition)
of problem formulation, formulation of mathematical order of the problem, choice of
method of problem solution, development of algorithms, programming technology,
method of private aims, ascending method, heuristic algorithm
Programming is the most demanded and popular profession. But while studying
and implementing it, the elementary literacy of mastering the algorithmic language is
often introduces as its exhaustive contents. The language the students use to express
their thoughts influence their thinking, creativity. The constructions, properties of
applied programming languages don’t often have convincing and logical explanation and
thus disorders existing in them directly influence the programming style shaping within
students. To explain effective programming style, the phases of problem solution on the
computer are studied in the article, the main principles of constructional, modular and
object-oriented technology use offered by program providing industry are introduced.
Its usage minimizes the possibility of mistakes in programs, helps understand programs
and facilitates changing process. Here are described the most common methods of
processing algorithms, those are for private aims, ascending and heuristic algorithms.
The influence of the algorithmic choice on the program implementation effectiveness is
introduced with simple examples. A few rules are introduced to choose and implement
effective algorithms.
Finally we have come to a very important conclusion: the implementation of the
algorithm with the choice of right mathematical method is an important stage of
problem solution and a necessary precondition for effective program implementation.
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Լոռու մարզի հանքարդյունաբերության
թափոնների և արտանետումների ուտիլիզացման
որոշ նկատառումներ

Դեմիրչյան Արտակ
Դեմիրչյան Ռուբեն
Դեմիրչյան Տիգրան

բառեր.. ծծմբային անհիդրիդ, արտանետումներ, կորզում,
Հանգուցային բառեր
շրջակա միջավայր, աղուտներ, արտադրություն
Ելնելով Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանի արդի վիճակից, հրամայական է դառնում գտնել այնպիսի լուծումներ, որոնք ընդունելի կլինեն տարածաշրջանի բնակչության և ձեռնարկության կոլեկտիվի համար: Որպես այդպիսի լուծում առաջարկվում է գործարանին կից արտադրական արտանետումների բազայի հիման վրա ծծմբական թթվի արտադրամասի վերակառուցումը՝ նոր ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրմամբ:
Ինչպես հայտնի է լեռնաարդյունաբերությունը և նրա տեխնոլոգիական մշակումները ուղեկցվում են հսկայական քանակությամբ թափոնների և արտանետումների առաջացումներով, որոնք ունեն խիստ բացասական ազդեցություն
մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի պահպանության վրա: Նշված թափոնները և արտանետումները, որոնց կազմում շատ մեծ են թունավոր նյութերը՝
ինչպիսիք են ծանր մետաղները, ագրեսիվ գազերը, տարատեսակ թթուները և
հիմքերը, փոշին, այրոզոլերը և այլն ապականում են ջրային ռեսուրսները, օդային
ավազանը և հողատարածքները, որն էլ իր հերթին տարբեր հիվանդությունների
պատճառ է հանդիսանում:
Մարզի մթնոլորտի աղտոտվածության ուսումնասիրությունն իրականացվում է Վանաձոր և Ալավերդի քաղաքների մշտական գործող հինգ դիտակայաններում:
Հարցը կայանում է նրանում, որ թափոնները և արտանետումները հաճախ
իրենց կազմի մեջ այնպիսի տարրեր և միացություններ են պարունակում, որոնք
հումք են հանդիսանում այլ արտադրությունների համար, բայց դրանք չկորզելու և
չվերամշակելու պատճառով թունավորում են շրջակայքը [2]:
Լեռնաարդյունաբերության ոլորտում պետք է գործել հետևյալ սկզբունքով՝
այն, ինչը մեզ խանգարում է, պետք է մեզ օգնի: Այսպես, օրինակ՝
Ավազակոպճային խառնուրդի վերամշակումից առաջացող կավատիղմային
մնացորդները մեծ հաջողությամբ կարելի է օգտագործել հողերի բարելավման
համար, որը թույլ կտա շուրջ հինգ տարի տվյալ հողատարածքից առանց քիմիական պարարտանյութերի ներմուծման ստանալ էկոլոգիապես մաքուր և առատ
բերք:
Հարկ է նշել, որ սկսած 2000թ. Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանում
անհրաժեշտ տեխնոլոգիական պրոցեսների բացակայության պատճառով, ծծմբական գազերը ամբողջությամբ արտանետվում են մթնոլորտ: Համաձայն ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մո– 288 –

նիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի հաշվետվությունների, Ալավերդի քաղաքում
մթնոլորտում ծծմբի երկօքսիդի պարունակությունը 2,4 անգամ, իսկ ազոտի երկօքսիդի և փոշու առավելագույն կոնցենտրացիաները 2,3 և 12 անգամ գերազանցել
են սահմանային թույլատրելի արտանետումների չափաքանակները [3]:
Մարզի ամենաթափոնաբեր ճյուղի՝ լեռնարդյունաբերության թափոնակույտերը, որոնք դեռևս խորհրդային տարիներից մարզը ժառանգել է միլիոնավոր
խորանարդ մետր պոչանքներ, մեծ սպառնալիք են Թումանյանի տարածաշրջանի
համար:
Մեր նախաձեռնող խմբի կողմից մշակվել է պոչամբարների ռեկուլտիվացիայի նոր եղանակ, որը իրականացվել է «Նազիկ» պոչամբարում՝ այն ֆելզիտային և հրաբխային տուֆերի հանքավայրերի թափոններով ծածկելու եղանակով:
Ելնելով Տավուշի մարզի Քյորփլիի ֆելզիտաին տուֆերի հանքավայրի փորձից
(տուֆերի թափոնների վրա բնականոն աճած անտառածածկույթ), Լոռու մարզի
այլ պոչամբարները 30-40 սմ տուֆային մնացորդներով (տուֆային փոշի, խիճ,
մանր մնացորդներ) ծածկելով և կանադական արագաճ բարդիներ տնկելով և
խնամելով, կարճ ժամանակում (10-15 տարի) կունենանք արտադրական նշանակության փայտանյութ:
Թումանյանի տարածաշրջանի հիմնական խնդիր է հանդիսանում նաև
շրջակա միջավայրի աղտոտումը ծանր մետաղներով (աղ. 1): Վտանգավոր են ոչ
միայն տիպոմորֆ տարրերը՝ Cu, Zn, Pb, այլ նաև ուրիշ թունավոր մետաղներ՝ Hg,
Cd, As և այլն:

Աղյուսակ 1
Ալավերդի քաղաքում մթնոլորտ արտանետված ծանր մետաղների և
փոշու ընդհանուր քանակը [2]
Նյութի անվանումը
ա/ Ծանր մետաղներ
Ցինկ
Արսեն
Կապար
Պղինձ
բ/ փոշի
Օրգանական փոշի
Անօրգանական փոշի
Ընդամենը՝

Քանակը (տոննա/տարի)
35,0
24,6
7,2
1,7
1,5
155,9
10,1
145,8
190,8

Ծանր մետաղները չեն ներգրավվում ինքնամաքրման գործընթացների մեջ,
միգրացիայի ընթացքում փոփոխվում են միայն դրանց կոնցենտրացիաները և
պարունակության ձևերը: Ներառվելով միգրացիայի բոլոր տեսակներում և կենսաբանական շրջապտույտի մեջ՝ ծանր մետաղները հանգեցնում են բնական միջավայրերի աղտոտմանը և թափանցում սնման շղթա [1]: Կենդանի օրգանիզմներում կուտակվելու հատկությունը հանգեցնում է ինչպես յուրահատուկ հիվանդությունների առաջացմանը (բնածին անոմալիաներ և զարգացման շեղումներ,
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սոմատիկ խրոնիկական և էնդոկրին հիվանդություններ), այնպես էլ իմունային
համակարգի թուլացմանը և ընդհանուր հիվանդացության մակարդակի աճին:
Տարածաշրջանում առաջացած հարցերի արդյունավետ լուծման տեսանկյունից՝ իրատեսական է Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանին կից արտանետումների կլանման և վերամշակմա նոր արտադրության ներդնելը, հատկապես
ծծմբի երկօքսիդի կլանման հիման վրա ծծմբական թթվի նորագույն տեխնոլոգիայով արտադրության ներդրումը: Տեխնոլոգիական գործըթացի արդյունքում կլուծվի նաև ներկայումս դեպի մթնոլորտ արտանետվող ծանր մետաղների և փոշու
հարցը:
Ծծմբական թթվի պահանջարկը մեծ է, այն կարելի է արտահանել և իրացնել
ՀՀ-ում:
Արտադրվող ծծմբական թթուն (40 հազ. տոննա SO2 –ից ստացվում է 61 հազ.
տտոննա ծծմբական թթու) կարող է սպառում գտնել հետևյալ ուղղություններով`
- Արարատյան դաշտավայրի աղուտների մելորացիայի համար: Ներկայումս
Արարատյան դաշտում 45000 հա աղուտներ են: Մեկ հա աղուտների մելորիացիայի համար պահանջվում է 100-120 տոննա H2SO4: Տարեկան ունենալով 61000
տ ծծբական թթու, կարող ենք մելիորացնել 600 հա աղուտ: Խորհրդային տարիներին ՀՀ-ում մելիորացիայի է ենթարկվել շուրջ 5400 հա:
- Տեխնիկական գիպսի ստացման և գիպսի հիմքով մի շարք արտադրատեսակների արտադրության համար:
- Պղնձի ռաֆինացման տեխնոլոգիական գործընթացում: Էլեկտրոլիզի
ժամանակ ստացվում է հազվագյուտ և թանկարժեք մետաղներ պարունակող
շլաք, որը նույնպես ենթակա է վերամշակման: Պղնձի շլաքի վերամշակմամբ
Գերմանիայում ստանում են 32, իսկ Չեխիայում 28 անուն մետաղ [4]:
- Պարարտանյութերի, մարտկոցների, պայթուցիկ նյութերի, ներկանյութերի,
թթուների, աղերի և այլնի արտադրություններում, մետալուրգիայում:
Այսպիսով, ծծմբական թթվի արտադրությունը ուղղակի անհրաժեշտություն
է, քանի որ այն մեծապես կնպաստի երկրի արդյունաբերական պոտենցիալի
կտրուկ զարգացմանը։ Ծծմբական թթվի արտադրությունը կարևոր է նաև Արարատյան դաշտի աղուտների վերացման գերխնդրի լուծման համար։
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակ, Քաղաքացիական գործողություններ հանուն
անվտանգության և շրջակա միջավայրի, ՀՀ գյուղ մթերքի ծանր մետաղներով աղտոտվածության ռիսկի գնահատում, Երևան, 2011:
2. ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն: Հայէկոնոմոնիտորինգ: Ալավերդի քաղաքի տարածքում մթնոլորտն աղտոտող վնասակար նյութերի
ֆոնային կոնցենտրացիաները: Նամակ N38-384-ն առ 27.10.2016:
3. ՀՀ բնապահպանության «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի հաշվետվություն http://www.armmonitoring.am:
4. Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ
различными производствами, Ленинград, 1986.
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Некоторые соображения по утилизации отходов и выбросов
горнодобывающей промышленности
промышленности Лорийской области

Демирчян Артак
Демирчян Рубен
Демирчян Тигран

Резюме

Ключевые слова: диоксид серы, выбросы, вылавливание, окружающая среда,
соланчаки, производство
Основываясь на текущем состоянии медеплавильного завода в Алаверди,
крайне необходимо найти решения, которые будут приемлемы для населения
региона и персонала предприятия. На основе базы выбросов в атмосферу диоксида
серы предлагается перестроить в заводе цех по производству серной кислоты с
внедрением новых современных технологий.

Some
Some Considerations for Waste Management
and Mining Emissions
Emissions in Lori Region

Demirchyan Artak
Demirchyan Ruben
Demirchyan Tigran

Summary
Key words: sulfur dioxide, emissions, catching, environment, sulfuric acid,
production

Based on the current state of the copper smelter factory in Alaverdi, it is
imperative to find solutions that will be acceptable for the population of the region and
the staff of the enterprise. As a solution, it is proposed to rebuild the plant for the
production of sulfuric acid to the plant, on the basis of sulfur dioxide emissions into the
atmosphere, implementing the new modern technology.
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Հայ բուսաբանները

Եդոյան Ռաֆիկ

բառեր. բույսեր, գիտնական, տեսակային բազմազանություն,
Հանգուցային բառեր
բուսական ռեսուրսներ
Հայաստանում հարուստ և բազմազան բուսականությունը, որը ունի հին
ծագում, հետաքրքրել է ինչպես հայ այնպես էլ աշխարհի բուսաբաններին: Հայաստանի ֆլորայի վերաբերյալ արդյունավետ հետազոտություններ են կատարել
Տուրնիֆորը, Ն. Խ. Բակոմբամը, Դ. Ի. Սոսնովսկին, Մ. Վագները, Գ. Ի. Ռադիեն,
Ե. Ս. Բուշը, Ա. Ա. Հրոսհեյմը, Ն. Ա. Տրոիցկին, Ս. Տ. Տատամշևը, Օ. Մ. Զեդելմեյերը, Պ. Պ. Յառոշենկով, Ն. Ի. Վավիլովը, Մ. Ֆ. Ժուկովսկին և ուրիշներ:
Արտերկրի բուսաբանների աշխատանքները շարունակել, լրացրել և
հարստացրել են հայ բուսաբանները: Առաջին հայ բուսաբան Ա. Ա. Քալանթարը
1888թ. ուսումնասիրել է Արարատ լեռան հարակից մարգագետինները և տվել
դրանց բուսակազմը ու արդյունավետ զարգացման ուղիները: Բուսաբանության
վերաբերյալ հիմնարար ուսումնասիրությունները Հայաստանում հիմնականում
պայմանավորված է Ա. Լ. Թախթաջյանի գիտական գործունեության հետ, որպես
աշխարհահռչակ բուսաբան: Նա հնէաբանության, ֆլորայի կարգաբանության,
էվոլյուցիայի և շատ հարցերի հիմնադիրն է աշխարհում: Նա 400-ից ավել աշխատանքների, այդ թվում 20 մենագրության հեղինակ է, որոնք հրատարակվել են աշխարհի տարբեր լեզուներով: Թախթաջյանի խմբագրությամբ հրատարակվել են
ԽՍՀՄ-ի «Կարմիր գիրքը» Հայաստանի և Երևանի ֆլորաները:
Ա. Լ. Թախթաջյանը XX դարի մեծագույն բուսաբաններից է և նշանակալի
դեր ունի Հայաստանում և Ռուսաստանի դաշնությունում բուսաբանական գիտության մի շարք ճյուղերի զարգացման ու կայացման ուղղությամբ, այդ թվում բուսաբան կադրերի պատրաստման գործում: Նա իրականում հանդիսանում է
բարձրակարգ բույսերի ֆիլոգենեզի աշխարհի խոշորագույն մասնագետը: եղել է
արտերկրների մի շարք ակադեմիաների անդամ: Մեծ աշխատանք է կատարել
բուսաբանական գիտության պրոպագանդման ուղղությամբ, եղել է «Ботанический журнал» ամսագրի գլխավոր խմբագիր (ԽՍՀՄ): Ա. Վ. Թախթաջյանը արժանացել է ՀՀՍՀ գիտության վաստակավոր գործչի (1967), սոցիալիստական աշխատանքի հերոսի կոչումների (ԽՍՀՄ), պետական մրցանակի (1981), պարգևատրվել
է Աշխատանքային կարմիր դրոշի (1975) «ժողովուրդների բարեկամության» շքանշաններով, բազմաթիվ մեդալներով և ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի պատվոգրով
(1947):
Նա Հայաստանում ստեղծել է իր դպրոցը: Նրան աշակերտել են Հայաստանի
բուսաբանների մեծ մասը: Նա ընտրվել է միջազգային բուսաբանական ընկերության նախագահ:
Միջազգային բուսաբանների մեջ իր ուրույն տեղն ունի Միքայել Քրիստափորի Չայլախյանը: Չայլախյանի գիտական աշխատանքները հիմնականում վե– 292 –

րաբերում են բույսերի աճման ու զարգացման հարցերին, օնտոգենեզի ընդհանուր
օրինաչափությունների մշակմանը, գեներատիվ զարգացմանն ու ծաղկման հորմոնային տեսության հիմնադիրն է: Այդ տեսությունը համաշխարհային ճանաչում
է բերել Չայլախյանին: Չայլախյանը հանգել է այն եզրակացության, որ բույսերի
ծաղկման լուսապարբերական կարգավորումն իրականանում է հորմոնային գործոնների օգնությամբ, որոնց անվանել է ֆլորիգեն: Չայլախյանը բացահայտել է, որ
ֆլորիգենը հորմոնային կոմպլեքս է, կազմված 2 բաղադրիչներից՝ գիբերելիններից և ինհիբիտորներից: Գիբերելինների անբավարարությունը սահմանափակում
է երկարօրյա բույսերի զարգացումը կարճ օրվա պայմաններում, իսկ անտեզինների պակասը դանդաղեցնում է կարճօրյա բույսերի զարգացումը: Նախկին ԽՍՀՄ
ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտում ստեղծեց արհեստական կլիմայական կամերաներ,
որտեղ մեծ ճշտությամբ կարգավորում էր ջերմության, խոնավության, ցերեկվա
տևողության խնդիրները, և ընտրելով այդ բաղադրիչների բազմաբնույթ տարբերակներ՝ այդ պայմաններում ուսումնասիրվում էին բույսերում տեղի ունեցող ֆիզիոլոգիական գործընթացները: Նա առաջարկեց արտադրությունում կիրառել
աճման խթանիչներ՝ որպես այդպիսին առաջարկելով հիբերիլինի թույլ լուծույթ:
Նա արժանացել է բարձր պարգևների, մրցանակների, եղել է մի շարք երկրների
ակադեմիաների անդամ, մեծ աշխատանք է կատարել բուսաբանական գիտության պրոպագանդման ուղղությամբ:
Հիմք ընդունելով այդ ուսումնասիրությունների արդյունքները Հայաստանի
բուսաբանական գիտության մեջ այդ թվում նաև կադրերի պատրաստման առումով մեծ ներդրում ունի Վ. Հ. Ղազարյանը:
Վ. Հ. Ղազարյանը գիտահետազոտական աշխատանքներն սկսել է 1940թ.: ՀՀ
ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի շուրջ 40 ամյա (1948-1988թթ.) տնօրենության ժամանակ ակադեմիկոս Վ. Հ. Ղազարյանի ղեկավարությամբ տեսական արժեքավոր հետազոտություններ են իրականացվել բարձրակարգ բույսերի ծերացման ֆիզիոլոգիական բնույթի պարզաբանման ուղղությամբ: Բույսերի հիմնական
կենսաձևերի ֆիզիոլոգակենսաբանաքիմիական առանձնահատկությունների և
արմատատերևային ֆունկցիոնալ կապի ինտեգրման մակարդակի մեկնաբանության հիման վրա զարգացրել է բարձրակարգ բույսերի ծերացման տեսություն:
Ըստ Վ. Հ. Ղազարյանի ծածկասերմ բույսերի պատմական զարգացման ընթացքում ծառերից դեպի խոտաբույսերը օրգանիզմների ֆիզիոլոգիական վերադասավորումը ուղղված է դեպի կենսական գործընթացների ակտիվացում և կապված է
արմատատերևային հեռավորության կրճատման, ինչպես նաև տերևների արմատաապահովության բարձրացման հետ: Վ. Հ. Ղազարյանը պարզել է, որ բույսերի
երկարամյաության բնույթը պայմանավորված է գագաթնային բողբոջների դոմինանտ վիճակով: Նա կորելացիոն կապ է հայտնաբերել ցողունի ֆլոեմայի և քլորոֆիլակիր ֆելոդերմի միջև, նկարագրել է բարձրակարգ բույսերի անհատական
զարգացման գլխավոր և երկրորդական հակասական ու միասնական գործընթացների զարգացումը և այն դիտարկել որպես օնտոգենեզին բնորոշ գլխավոր
հակասությունների հերթափոխման գործընթաց: Վ. Հ. Ղազարյանի նախաձեռնու– 293 –

թյամբ ու ղեկավարությամբ մշակվել են Հայաստանի անտառապատման և կանաչապատման գիտական հիմունքները: Ակադեմիկոս Վ. Հ. Ղազարյանի գրչին են
պատկանում 7 մենագրություն, ավելի քան 300 գիտական հոդվածներ: Վ. Հ. Ղազարյանը եղել է Հայաստանի և արտերկկրի մի շարք բուսաբանական ընկերությունների անդամ:
Հայտնի բուսաբաններից է Է. Ց. Գաբրիելյանը: Նա լուրջ հետազոտական աշխատանք է կատարել բույսերի կարգաբանության, էվոլյուցիայի, աշխարհագրության, ձևաբանության և բույսերի պահպանման ուղղությամբ: Նրա ղեկվարությամբ հայտնաբերվել են Հայաստանի բուսաշխարհի 12 էնդեմիկ տեսակներ,
որոնք անվանվել են Գաբրիելյանի անվամբ: Նա երկար ժամանակ ղեկավարել է
բուսաբանության ինստիտուտի կարգաբանության և աշխարհագրության բաժինները: Արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների, (Կամարովի, Ֆեոդորովի)
պարգևների (XII, XIV միջազգային բուսաբանական վեհաժողովների արծաթե մեդալների): Մեծ լումա ունի Հայաստանում բույսերի կարգաբանության բնագավառում կադրերի պատրաստման ուղղությամբ:
Պ. Ա. Խուրշուդյանը երկար տարներ ղեկավարել է բուսաբանության ինստիտուտի անտառային բաժին: Նրա ղեկավարությամբ հետազոտական աշխատանք
են կատարվել Հայաստանում անտառների մոնիթորինգի, կադաստրի, անտառային համակեցությունների քարտեզագրման, զարգացման դինամիկայի, վերականգնման, առանձին ծառատեսակների պահպանման և արդյունավետության
բարձրացման ուղղությամբ և այլն:
Հայաստանի բուսաբաններից մեծ ավանդ ունի Գ. Մ. Ֆայվուշը: Նրա հիմնական գիտական գործունեությունը կապված է բույսերի աշխարհագրության և երկրաբուսաբանության խնդիրների հետ: Ֆայվուշը ղեկավարել և կատարել է տարբեր բնապահպանական ծրագրեր: Մասնակի մասնակցություն է ունեցել կենսաբազնազանության 5-րդ ազգային զեկույցների ստեղծմանը: Նա ՀՀ Կարմիր գրքի
համահեղինակ և խմբագիրներից մեկն է, հողերի չեզոք դեգրատացիայի ծրագրի
միջազգային փորձագետ, Հայաստանում ստեղծվող «Էմերալտ» էկոլոգիական
ցանցի ԵԽ ծրագրի գիտական խմբի ղեկավարն է, մասնակցել է Կովկասի էնդեմիկ
բույսերի պոպուլյացիաների վիճակի գնահատման ծրագրին, Հայաստանի
հատուկ պահպանվող տարածքների բույսերի բազմազանության գնահատման
Հայաստանի ինվազիվ բույսերի ուսումնասիրության խմբի ղեկավարն է և շարունակում է Հայաստանի հազվագյուտ և անհետացող տեսակների տեղախմբերի վիճակի ուսումնասիրությունները: Գ.Մ. Ֆայվուշի աշխատանքները հիմնականում
ունեն բնապահպանական բնույթ:
Բուսաբանության մեջ որոշակի գիտական վաստակ ունի Գ. Հ. Օգանեզովան,
Նրա հետազոտությունները նվիրված են եղել ծաղկավոր բույսերի էվոլյուցիային,
դրանց կարգաբանությանը: Նա հիմք դրեց համեմատական ձևաբանությանը և
անատոմիային: Ուշադրության են արժանի նաև բույսերի ադապտացիայի և
էկոլոգիայի թեքումով աշխատանքները: Հայկական բուսաբանական ընկերության
(ՀԲԸ) փոխնախագահն է, ռուսական բուսաբանական ընկերության անդամ:
– 294 –

Հայաստանում Թախտաջյանի աշակերտն է Յա. Ի. Մուլքիջանյանը, որը աշխատել է Բուսաբանական ինստիտուտի տնօրեն, Բնապահպանական դասախոսական գործունեության հետ միասին նա զբաղվել է նաև քաղաքների կանաչապատման մեթոդների կատարելագործման հարցերով:
Վ. Ե. Ավետիսյանը, ղեկավարելով բուսաբանության ինստիտուտի բույսերի
կարգաբանության աշխատանքային բաժինը, ակտիվ մասնակցություն է ցուցաբերել «Флора Армении» т. 4-10. (Ереван, 2002г.) և., Жизнь растений, т. 5, (Москва,
1981г) բազմահատորյակների կազզման գործում: Զբաղվել է բարձրակարգ բույսերի կարգաբանության բազմաթիվ խնդիրներով: 1974-1989թթ. ղեկավարել է Բուսաբանության ինստիտուտի բարձրակարգ բույսերի սիստեմատիկայի և աշխարհագրության բաժինը:
Մյուս բուսաբաններից Ա. Մ. Բարսեղյանը գլխավորել է Բուսաբանության
ինստիտուտի երկրաբուսաբանության բաժինը: Նրա բոլոր հետազոտությունները
վերաբերում են Հայաստանի բուսականությանը: Ուսումնասիրել է ջրաճահճային
բուսականությունը: Ա. Բարսեղյանը հետազոտել և քարտեզագել է բուսականության բազմաթիվ տեսակներ: Հրատարակել է 200 ավել գիտական աշխատանքներ
«Հայաստանի Կարմիր գրքի» (1990) ստեղծման համահեղինակներից է, կազմել է
հանրապետության տարբեր շրջանների բուսականության քարտեզներ: 30 տարուց ավել եղել է «Հայաստանի բնություն» գիտամատչելի ամսագրի գլխավոր խմբագիրը: Դասախոսել է Երևանի Պետական, «Հրաչյա Աճառյան» համալսարաններում և Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտում:
Բուսաբանների մեջ իր ուրույն տեղն ունի Է. Ս. Նազարովան: Ա. Լ. Թախթաջանի առաջարկով Է. Ա. Նազարովան կարիոլոգիական խոր ուսումասիրուություն է տարել (Compositae, Lactuceae) Crepis ցեղի հայկական ներկայացուցիչների վերաբերյալ հիմք դրել կարիոսիստեմատիկային: Կարիոլոգիական տվյալների
հիման վրա նկարագրել է գիտության համար երկու նոր ցեղերը՝ Lactucella
Nazarova, Takhtajaniantha Nazarova և երկու տեսակներ՝ Sonchus araraticus Nazarova
& Barsegian, Scorzonera gorovanica Nazarova. տեսակների վերաբերյալ:
Ա. Պ. Մելիքյանը Ա. Լ. Թախթաջյանի ղեկավարությամբ ուսումնասիրել է
ջրաշուշանազգիների (Nymphaeáceae) ընտանիքի բույսերը: ԵՊՀ-ում դասավանդել
է, «Բարձրակարգ բույսերի սիստեմատիկա», «Բարձրակարգ բույսերի համեմատական անատոմիա» և այլ դասընթացները: 1977թ. տեղափոխվում է Մոսկվա և
ՄՊՀ վարում «Ընդհանուր կենսաբանություն դասընթացը»: Խոր հետազոտություններ է կատարել ծաղկավոր բույսերի կարպոլոգիայի բնագավառում:
Վ. Ա. Մանաքյանը զբաղվել է մամուռների ուսումնասիրությամբ: Հետազոտել է Հայաստանի բրիոֆլորան: Վ. Ա. Մանաքյանի կողմից ստեղծած մամուռների
հավաքածուն հարստացրեց ՀՍՍՀ ԳԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիումը: Բացի մամուռներից, Վ.Ա. Մանաքյանը ուսումնասիրել է Հայաստանի և
նրա սահմաններից դուրս տարածված բարձրակարգ բույսերը հարստացրել է
հերբարիումը:
Ն. Ս. Խանջյանը զբաղվել է Մարմարիկ գետի ավազանի և Դիլիջանի արգելո– 295 –

ցի ֆլորաների ուսումնասիրմամբ: Նա զբաղվել է Հայաստանի հատուկ պահպանվող տարածքներով: Այդ թեմայով հրատարակել է մի շարք աշխատանքներ:
Կ. Գ. Թամանյանի գիտական աշխատանքը կապված է բարձրակարգ բույսերի սիստեմատիկայի Asparagus ցեղի հետ: Ակտիվ մասնակցություն է ցուցաբերել
Հայաստանի «Կարմիր գիրքը» կազմելու գործում (1990թ.): Կ. Թամանյանը հայտնաբերել է գիտության համար երկու նոր բուսատեսակներ Cousinia ցեղից: Նրա
պատվին Մ. Աղաբաբյանը նոր բուսատեսակը անվանել է նրա անունով Centaurea

tamaniani:
Ե. Մ. Ավետիսյանի հետազոտությունները վերաբերում են ռեգիոնալ ֆլորայի
փոշեհատիկների ձևաբանության հետազոտություններին: Հերբարիումային նյութի հիման վրա, ստեղծել է փոշեհատիկների պատրաստուկների հավաքածուն:
Ուսումնասիրել է Campanulaceae և այլ ընտանիքների ներկայացուցիչների ծաղիկների ծաղկափոշին: 70-ական թվականների վերջում նրա առաջարկությամբ
սկսվեցին աշխատանքներ, որոնք նվիրված են եղել «Հայաստանի ծառերի և թփերի ծաղկափոշին» ատլասի կազմմանը:
Հայաստանի բուսաբանների մեջ իր ուրույն տեղն ունի Ա. Ա. Բալոյանը, որը
բացահայտել է Հայաստանի ալպիական գոտու բուսականության առանձնահատկությունները, նրա աշխատանքները ունեն բնապահպանական բնույթ, ուշադրության է արժանի նրա կողմից հրատարակված «Բնապահպանական նշանակության և բնապահպանական բացատրական բառարանը»:
Ա. Ա. Ղուլիջանյանը աշխատելով արտադրությունում (Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի անտառտնտեսություն) լուրջ հետազոտական աշխատանք է կատարել Հյուսիսային Հայաստանում անտառների վերականգնման, առանձին ծառատեսակների պահպանման, արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ:
Բուսաբանական բնույթի որոշակի ուսումնասիրություններ են կատարվել
ՀՀ ԳԱԱ Գ. Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի ինստիտուտում գ.գ.դ. ՀՀ ԳԱԱ
թղթակից անդամ Ս. Խ. Մայրապետյանի կողմից: Նա բացահայտել է հիդրոպոնիկայի եղանակով աճեցվող մի շարք բույսերում ֆիզիոլոգիական գործընթացների
առանձնահատկությունները պայմանավորված բույսերի սննդարար հեղուկների
քիմիական բաղադրությամբ և խտությամբ, ինչպես նաև այդ գործընթացում բույսերի արմատային համակարգերի սուբստրատների ազդեցության ֆիզիոլոգիական խնդիրները:
Բուսաբան Կադրերի պատրաստման և բուսաբանական ուսումնասիրությունների առումով թեմաների բազմազանուրյամբ, արդիականությամբ և խորությամբ մեծ ներդրում ունեն հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, այդ թվում Երևանի պետական համալսարանի (ԵՊՀ) բուսաբանության ամբիոնը:
ԵՊՀ բնագիտության ֆակուլտետում 1923թ. ձևավորվել է բուսաբանության
ամբիոնը, որը ղեկավարել է Հ. Լ. Բեդելյանը: Նրա ջանքերով համալսարանում
ներդրվում է բուսաբանական հետազոտությունների հիմքերը, մասնավորապես
բույսերի ֆիզիոլոգիայի և անատոմիայի վերաբերյալ: 1927թ. բուսաբանության
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ամբիոնը բաժանվում է 2 ամբիոնների՝ ձևաբանության և սիստեմատիկայի, որի
վարիչը եղել է Ա. Տրոիցկին, և երկրորդը՝ բույսերի ֆիզիոլոգիայի ու անատոմիայի
ամբիոն, որը ղեկավարել էր պրոֆ. Հ. Լ. Բեդելյանը:
1938թ. բույսերի ձևաբանության և կարգաբանության ամբիոնը գլխավորել է
Ա. Լ. Թախթաջյանը: Այդ տարիներին նա ստեղծել է բարձրակարգ բույսերի օրիգինալ համակարգ, որը նրան բերել է միջազգային ճանաչում: Այդ ժամանակվա
նրա գիտական արժեքավոր ներդրումներից են ծածկասերմերի ձևաբանական
էվոլյուցիայի, բարձրակարգ բույսերի օնտոգենեզի և ֆիլոգենիայի հետազոտությունների արդյունքները:
1949-1972թթ. բույսերի ձևաբանության և սիստեմատիկայի ամբիոնը ղեկավարել է ՀԽՍՀ ԳԱ թղթակից անդամ Դ. Ն. Տետերևնիկովա Բաբայանը: Ամբիոնում
ստորակարգ բույսերի հատկապես ֆիտոպաթոգեն սնկերի հետ կապված ուսումնասիրություններն ընդլայնվեցին նրա գործունեության շնորհիվ:
Բարձրակարգ բույսերի ամբիոնը 1968թ. ղեկավարել է դոցենտ Թամարա
Ծատուրյանը: Նա մեծ ներդրում ունեցավ մակաբույծ ծաղկավոր բույսերի ուսումնասիրության ոլորտում և մինչ այժմ հանրապետությունում ծաղկավոր մակաբույծների ամենահարուստ հավաքածուն պահպանվում է ԵՊՀ բուսաբանության
և սնկաբանության ամբիոնի հերբարիումում:
1971թ. մինչև 2005թ. ստորակարգ բույսերի ամբիոնի վարիչ է աշխատել
կ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Լ. Լ. Օսիպյանը, որի օրոք Բարձրակարգ
և ստորակարգ բույսերի ամբիոնները միավորվեցին և ստեղծվեց բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոն: Շուրջ 35 տարի նա զբաղվել է սնկերի կենսաբազմազանության ուսումնասիրությամբ: Նա Հայաստանում հիմնադրել է փորձարարական սնկաբանության ուղղությունը: Գիտական հետազոտությունները
վերաբերել են սնկերի կարգաբանության, ֆլորիստիկայի, էկոլոգիայի, ֆիլոգենիայի, կենսացենոլոգիայի և ֆիզիոլոգիական ակտիվության հարցերին: Նախկին
ԽՍՀՄ-ում առաջիններից էր Լ. Լ. Օսիպյանի սննդամթերքների միկոտոքսիկոլոգիայի վերաբերյալ աշխատանքները: Նա հետազոտություններն իրականացրել է
սնկաբանության տարբեր ուղղություններով՝ ֆիտոպաթոլոգիական, բժշկական,
անասնաբուժական, ջրային, հողային, տարբեր ծագման նյութերի սնկային քայքայման, սննդամթերքների սնկային անվտանգության ուսումնասիրման առումով:
Նա առաջինն էր, որ սկիզբ դրեց մարդու և բնության համար գենետիկորեն մոդիֆիկացրած բույսերից ստացված սննդամթերքների հնարավոր վտանգների մասին
քննարկումներին: Ակադեմիկոս Լ. Լ. Օսիպյանն առաջավոր գիտնական է, գիտության կազմակերպիչ, հասարակական ակտիվ գործիչ, շնորհալի մանկավարժ:
Նրա գործունեության վաստակներից է նաև Հայաստանի բազմաթիվ սնկաբան
գիտնականների պատրաստումը: Կենսաբանության ֆակուլտետի ներկայիս աշխատողների մի ստվար մասը նրա նախկին ուսանողներն են, որոնք հաջողությամբ շարունակում են իրենց մանկավարժի շնորհալի գործը:
Հայաստանի հայտնի բուսաբանների շարքում իր տեղն ունի Ս. Գ. Նանագուլյանը, որը 2005թ. ղեկավարում է ԵՊՀ բուսաբանության և սնկաբանության
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ամբիոնը: Նա երկար ժամանակ աշխատելով ամբիոնի վարիչ իր լուման ունի բուսաբանության դասավանդման մեջ: Նրա գիտահետազոտական աշխատանքները
վերաբերում են հիմնականում սնկաբանությանը, որտեղ արժեքավոր են և գիտական որոշակի հետաքրքրություն են ներկայացնում սնկերի կենսաբազմաձևության խնդիրների բացահայտումը: Գիտական հետաքրքրության են ներկայացնում նրա կենսատեխնոլոգիայի և էկոլոգիայի ուսումնասիրությունների արդյունքները, արդիական են բժշկական սնկաբանության մասին աշխատանքները:
Նա ուսումնասիրել է Հայաստանի սնկային մի շարք հիվանդություններ (ժանգեր),
ստեղծել սնկերի մեծ հավաքածու: Ակտիվ հասարակական աշխատող է մի շարք
բուսաբանա-էկոլոգիական կազմակերպությունների անդամ: Ղեկավարել է թեկնածուական և դոկտորական թեզեր, մասնակցել բուհական գրքերի գրախոսմանը
և ստեղծմանը: Ս. Գ. Նանագուլյանը հանդիսանում է «Սնկերի պահպանության
Եվրոպական խորհրդի» և «Եվրոպական սնկաբանության ասոցիացիայի» հիմնադիր անդամ, հայկական սնկաբանության ընկերության հիմնադիր, Հայաստանի
«Բիոդիվա» բնապահպանական հասարակական կազմակերպության նախագահ:
Ջ. Հ. Աբրահամյանը աշխատել է ԵՊՀ բուսաբանության ամբիոնում: Նրա գիտական ուսումնասիրությունները վերաբերվել են սնկաբանությանը, մասնավորապես հողային մանրէագիտական սնկերի կենսաբազմազանության և էկոլոգիայի հարցերին: Ուսումնասիրել է հողի միկրոբիոտայի քանակական և որակական
կազմի դինամիկան՝ կախված տեխնածին ծանրաբեռնվածության աստիճանից և
բնույթից: Հետազոտել է որոշ մշակաբույսերի արմատային ոլորտի էկոտրոֆ
սնկերի խմբերը և դրանց ազդեցությունն այդ բույսերի աճման ու զարգացման
վրա, հիվանդությունների հարուցիչներից բույսերի պաշտպանության նպատակով սինթետիկ պոլիմերային կոմպոզիցիաների կիրառման նպատակահարմարությունը և դրանց կենսաբանական օգտակարության հնարավորությունը հողի
աղտոտումը կանխարգելու համար: Կատարել է գրադարանների գրքերի,
ձեռագրերի, փաստաթղթերի սնկերով վարակվածության հետազոտություններ և
մշակել դրանց դեմ պայքարի արդյունավետ միջոցներ:
ԵՊՀ բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոնում այսօր էլ աշխատում
են հանրապետությունում հայտնի շատ բուսաբաններ:
Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում բուսաբանության ամբիոնը ստեղծվել է 1942թ., որի առաջին վարիչը եղել է կ.գ.թ., դոցենտ Ս.
Գ. Նարինյանը: Այդ ամբիոնի վարիչ են աշխատել ականավոր բուսաբաններ Վ. Շ.
Աղաբաբյանը Լ. Վ. Հարությունյանը, Տ. Վ. Թանգամյանը 2017թ., Ա. Ն. Զիրոյանը:
Հայ բուսաբանների շարքում իր ուրույն տեղն ունի Լ. Վ. Հարությունյանը:
Նրա գիտական հետազոտությունները նվիրված են եղել ֆիտոթերապիային, բույսերի կարգաբանությանը, բնապահպանությանը և բուսակազմի հարստացմանը:
Նա որոշակի աշխատանք է կատարել բնակավայրերի, հատկապես Երևանի, կանաչապատման ուղղությամբ: Համարվում է Հայաստանում սիրողական բուսաբանության հիմնադիրներից մեկը: Ուշադրության է արժանի նրա «Ճանապարհորդություն դեպի բնության թաքնված վայրերը, Հայաստանի բնությունը և նրա պահ– 298 –

պանման հարցերը» աշխատանքները: Հրատարակել է «Այգեպանների հանրագիտարան»: Նա նպաստել է երիտասարդության մեջ բնապահպանական խնդիրների ձևավորմանը: Որոշակի աշխատանք է կատարել կանաչապատման և լանդշաֆտային ճարտարապետության ուղղությամբ, բարձր գնահատելով կանաչաշինարարական աշխատանքները: Բուսաբանական գիտության պրոպագանդելը
եղել է նրա կարևոր ներդրումներից:
Հատկանշական է, որ այդ ամբիոնում կատարվել են նաև սելեկցիոն աշխատանքներ: Ստացվել են եգիպտացորենի «Աբովյան – 1», «Աբովյան – 2» հիբրիդները (Տ. Մ. Տեր-Սահակյան): Վ. Շ. Աղաբաբյանը բացահայտել է վայրի սննդային
բույսերի կենսաբանական առանձնահատկությունները, նա զբաղվել է բույսերի
հնէաբուսաբանությամբ: Վ. Աղաբաբյանը երկար ժամանակ աշխատելով բուսաբանության ամբիոնի վարիչ մեծ ներդրում ունի կենսաբանական ուսումնասիրությունների պատմության գործում:
Բուսաբանության գծով որոշակի աշխատանք է կատարել պրոֆեսոր Տ. Վ.
Թանգամյանը, հատկապես բույսերի ֆիզիոլոգիայի բուսաբանության դասավանդման մեթոդիկայի և դպրոցական դասագրքերի ստեղծման ուղղությամբ: Նա
շուրջ 12 դպրոցական դասագրքերի, մեթոդական ցուցումների հեղինակ է: Նրա
գիտահետազոտական հիմնական ուղղությունը նվիրված է եղել բույսերի աճի
զարգացման և ծերացման հիմնախնդիրներին:
Բուսաբանության բնագավառում մեծ աշխատանք է կատարել Ա. Ն. Զիրոյանը: Աշխատել է ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտում բույսերի էկոլոգիայի
բաժնի վարիչ, փոխտնօրեն, տնօրեն՝ 2000-2002թթ.: ՀՀ բնապահպանության փոխնախարար, ապա կենսառեսուրսների կառավարման գործակալության պետ,
ԵՊՄՀ-ի կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ:
Նա առաջինն է տվել ՀՀ բուսական պաշարների էներգետիկական գնահատականը և կազմել բուսածածկի կենսաարտադրողականության և երկրաբուսաբանական քարտեզները:
Մշակել է կենսաբազմազանության հզորությունների գնահատման և կենսբանական վերափոխված օրգանիզմների կառավարման, ինչպես նաև Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքների զարգացման պետական ռազմավարության և գործողությունների ազգային ծրագրեր: Նա գիտության կազմակերպիչ է և հասարակական ակտիվ աշխատող:
Հայաստանի Ազգային Ագրարային համալսարանում բուսաբանության ամբիոնը կազմավորվել է 1930թ.: Ամբիոնի առաջին վարիչն է եղել Ն. Ա. Տրոխցկին:
Ամբիոնի վարիչներ են աշխատել դոցենտ Ա. Գ. Արարատյանը, պրոֆեսոր՝ Հ. Լ.
Բեդելյանը, Ե.Ս. Ղազարյանը, Հ. Կ. Փանոսյանը, Վ. Ս. Բադալյանը, Պ.Ա. Ղանդիլյանը: Այստեղ բուսաբանության վերաբերյալ գիտահետազոտական աշխատանքներ են ծավալվել Հայաստանի ֆլորայի, բույսերի բջջաբանության, չորադիմացկունության, մշակաբույսերի և դրանց վայրի ազգակիցների պահպանման և ընտրասերման ուղղությամբ: Վ. Ս. Բադալյանը ուսումնասիրել է բույսերի հերձանցքային ապարատի առանձնահատկությունները կապված բույսերի չորադիմաց– 299 –

կունության հետ:
Պ. Ա. Ղանդիլյանը զբաղվել է հացաբույսերի վայրի նախնիների ուսումնասիրությամբ, նրանց աշխարհագրությամբ և պահպանման խնդիրներով: Նրա և Վ.
Ա. Ավագյանի ջանքերով Ջրվեժում ստեղծվեց աշխարհում նմանը չունեցող հացաբույսերի վայրի նախնիների պահպանման «Էրեբունի» արգելոցը: Պ. Ղանդիլյանը ՀԱԱՀ բուսաբանության ամբիոնում ստեղծեց հացաբույսերի վայրի նախնիների գենոֆոնդի պահպանման պրոբլեմատիկ լաբորատորիա: ՀԱԱՀ-ում
որոշակի աշխատանք է կատարվել մոլախոտային հարյուրավոր բույսերի բուսաբանական առանձնահատկությունների վերաբերյալ (ակադեմիկոս Գ. Խ. Աղաջանյան): Ուշադրության է արժանի պրոֆեսոր Ա. Շ. Մելիքյանի հետազոտությունները վայրի բանջարային որոշ բույսերի բուսաբանական, կենսաբանական
ուսումնասիրությունները, որտեղ տրված են նաև նրանց պահպանման ու էկոլոգիական որոշ խնդիրների լուծման ուղիները: Ժ. Հ. Վարդանյանը աշխատել է այդ
համալսարանի անտառագիտության ամբիոնի վարիչ և նպաստել է անտառագիտության որոշ խնդիրների բացահայտմանը, տվել նրանց լուծումները:
Վանաձորի Հով. Թումանյանի անվան պետական համալսարանում (նախկին
մանկավարժական ինստիտուտ) բուսաբանության ամբիոնը ստեղծվել է 1973թ.,
որի առաջին վարիչն է եղել դոցենտ Կ. Հ. Կարապետյանը: Այս ամբիոնը ղեկավարել են հոդվածի հեղինակը, կ.գ.դ., պրոֆեսոր Ս. Վ. Ապրիկյանը, կ.գ.դ., պրոֆեսոր
Զ. Ս. Վարդանյանը:
Ռ.Հ. Եդոյանը զբաղվել է վայրի օգտակար բույսերի ռեսուրսագիտության և
դրանց պահպանման խնդիրներով, տվել է Լոռու մարզի հիմնական բուսական
էկոհամակարգերի կենսաէկոլոգիական համակարգերի գնահատականը, հյուսիսային Հայաստանի ենթալպյան բարձրախոտերի էկոլոգո-ֆիտոցենոտիկ առանձնահատկությունները: Նա զբաղվել է վայրի բանջարային բույսերի աշխարհագրության, ռացիոնալ օգտագործման, հումքի անվտանգության խնդիրներով: Նրա
ղեկավարությամբ կատարված հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է
նաև Փամբակ գետում և նրա առանձին վտակներում ալգոցենոզի վիճակը և նրա
քանակական խնդիրները՝ կապված գետերի ջրերի քիմիական աղտոտման, տարվա եղանակների և այլ խնդիրների հետ: Ռ. Հ. Եդոյանը հետաքրքիր աշխատանքներ է կատարել բույսերի էկոլոգիայի և կայուն զարգացման վերաբերյալ: Ամբիոնում որոշակի աշխատանք է կատարվել Լոռվա սարահարթի ջրահավաք ավազանի և նրանց պահպանման վերաբերյալ: Որոշակի գիտական արժեք ունեն Դեբեդ գետի հովտի վայրի պտղատու թփատեսակների կենսա-էկոլոգիական
առանձնահատկությունների բացահայտումը տարբեր միկրոկլիմայական պայմաններում:
Որոշակի աշխատանք է կատարվել սնկային քայքայման բնագավառում: Ս.
Վ. Ապրիկյանը զբաղվել է բալդրղանի ուսումնասիրությամբ և ներդրմամբ: Նա
որոշակի աշխատանք է կատարել ռեսուրսագիտության և բնապահպանության
բնագավառներում:
Հետաքրքիր ուսումնասիրություններ է կատարվել Զ. Ս. Վարդանյանի կող– 300 –

մից, որը տվել է հյուսիսային Հայաստանի հիմնական բուսական էկոհամակարգերի կենսաէկոլոգիական գնահատականը, որտեղ լուրջ ուշադրություն է դարձվել
բնապահպանական խնդիրներին, անտառային համակեցությունների էրոզիային,
պարզել է տեխնիկական գործոնների ազդեցությունը բույսերի վրա, կազմել աշխարհագրական տարբեր բնույթի քարտեզներ: Տվել է անտառային էկոհամակարգերի ընդհանուր բնութագիրը, անտառային տնկիների բույսերի ֆիզիոլոգիական
գործընթացների փոփոխությունները:
Կանաչապատման խնդիրների լուծմամբ զբաղվել են Գյումրու պետական
համալսարանի բուսաբանները, որոնք Գյումրու օրինակով ցույց են տվել կանաչապատման համար ծառերի, թփերի, խոտաբույսերի ընտրությունը, էտի ճիշտ
կատարումը և այլն:
Այսպիսով, բուսաբանական գիտությունը Հայաստանում ձևավորվել է հին
ժամանակներից, հանդիպում է բուսաբանական շատ գիտական խնդիրների, հետազոտությունների կենտրոն և տվել է աշխարհահռչակ բուսաբաններ, որոնք
զբաղվել են բույսերի կարգաբանությամբ, էկոլոգիայի, հումքագիտության, պահպանման խնդիրներով:
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2. Актуальные проблемы ботаники в Армении. Материалы международной
конференции (6-9 октября 2008 г., Ереван), Е., 2008, с. 5-41.
3. Зироян А. Н., Григорян Арц. А., Семенное и вегетативное размножение некоторых травянистых многолетников флоры Армении. Бюлл. Бом сада АН Арм.
ССР, 1988, 29, с. 92-103.
4. https://hy.wikipedia.org/wiki/Լևոն_Հարությունյան_(կենսաբան)
5. https://hy.wikipedia.org/wiki/Էլեոնորա_Գաբրիելյան
6. https://hy.wikipedia.org/wiki/Ժիրայր_Վարդանյան_(բուսաբան)
7. https://hy.wikipedia.org/wiki/Լիա_Օսիպյան

– 301 –

ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Առաքելյան Աշոտ –ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Արամյան Լիլիթ – դասախոս, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական
համալսարան
Բաբայան Հովհաննես – զինղեկ, Վանաձորի թիվ 13 ավագ դպրոց
Բաբայան Սիրուշ – մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան,
sirushok.babayan@gmail.com
Բաղդասարյան Արևիկ – դասախոս, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան
պետական համալսարան, arevikbagdasaryan@list.ru
Բաղդասարյան Ժորա – ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Գրիգորյան
Գրիգորյան Գոհար – մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Գրիգորյան Հասմիկ – կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան,
grigoryanasmik@list.ru
Դարչինյան Լիանա
Լիանա – մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Դեմիրչյան Արտակ – տեխ.գ.թ., դոցենտ, Լոռու մարզային բնապահպանության
բաժնի պետ, kristinartak@mail.ru
Դեմիրչյան Ռուբեն – Բակալավրիատի երկրորդ կուրսի ուսանող, Հայաստանի
ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղ
Դեմիրչյան Տիգրան – Բակալավրիատի չորրորդ կուրսի ուսանող, Հայաստանի
ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղ
Դիլաքյան Կարինե – ուսուցչուհի, Սպիտակի ավագ դպրոց, dil-karine@mail.ru
Դոխոլյան Ռայա – ուսուցչուհի, Վանաձորի թիվ 13 ավագ դպրոց,
raya.dokholyan@yandex.ru
Դրմեյան Հենրիկ –տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
Մ.Նալբանդյանի անվան Շիրակի պետական համալսարան, drmhenrik@mail.ru
Եդոյան Ռաֆիկ – գյուղատնտեսական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր,Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան,
rafikedoyan@gmail.com
Եսայան Մարինե – ուսուցչուհի, «Վանաձորի մաթեմատիկական և բնագիտական
առարկաների խորացված ուսւցմամբ հատուկ դպրոց» ՊՈԱԿ,
marine_yesayan@yahoo.com
– 302 –

Էքսուզյան Սուրեն – տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան,
suren.eksuzyan@mail.ru
Թովմասյան Մարտուն – ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան,
martuntovmasyan@mail.ru
Թորոսյան Նելլի – ուսուցչուհի, «Վանաձորի մաթեմատիկական և բնագիտական
առարկաների խորացված ուսւցմամբ հատուկ դպրոց» ՊՈԱԿ
Թումանյան
Թումանյան Մարինե – մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դասախոս,
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Խանզադյան Հասմիկ – քիմիական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ,Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան,
khanzadyan47@mail.ru
Խուբլարյան Նունե – դասախոս, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան,
n_khublaryan@mail.ru
Ծատուրյան Արմեն – մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, ՌԲԱ
պրոֆեսոր, դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական
համալսարան, evrika24@rambler.ru
Կիրակոսյան մերի – կենս.գ.թ., դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան
պետական համալսարան, marykirakosian28@gmail.com
Կյուրեղյան Արմենուհի – ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան,
akyuregyan@mail.ru
Հայրապետյան Աշոտ – Բակալավրիատի չորրորդ կուրսի ուսանող,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան,
Armineghazaryan1974@mail.ru
Հարությունյան Գոհար – մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Հովհաննիսյան Լևոն – ուսուցիչ,Վանաձորի թիվ 5 ավագ դպրոց,
karenhovhannisyan199515@mail.ru
Հովսեփյան Վարդուհի – կենս.գ.թ., դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան
պետական համալսարան, varduhi@inbox.ru
Ղազարյան Խաչիկ – Բակալավրիատի չորրորդ կուրսի ուսանող,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան,
Ղարագյոզյան Մարիետա – ուսուցչուհի, Վանաձորի թիվ 5 ավագ դպրոց,
marieetakaragezyan@gmail.com
Ղուկասյան Ասյա – դասախոս, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական
համալսարան
– 303 –

Մազմանյան Ռուզաննա – Դասախոս, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան
պետական համալսարան, ruzanna-mazmanyan@gmail.com
Մանուկյան Վարդան – ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, Շիրակի պետական համալսարան, mvardan_1972@mail.ru
Մարգարյան Գոհար – Բակալավրիատի հինգերորդ կուրսի ուսանողուհի,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Միրզախանյան Տաթևիկ – մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան,
tatev.mirzakhanyan@mail.ru
Մխիթարյան Գոհար – ուսուցչուհի, Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական
համալսարանի հենակետային վարժարան, gohar.mkhitaryan.94@mail.ru
Մխիթարյան Վարուժան – մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանող,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Մկրտումյան Գոհար – մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան,
goharmkrtumyan1996@mail.ru
Մուրադյան Նարինե – ուսուցչուհի, Լոռու մարզ, Պուշկինոյի հիմն. դպրոց,
narine_muradyan_88@mail.ru
Նիկողոսյան Գագիկ – ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու,
Շիրակի պետական համալսարան, gagonik@mail.ru
Պապյան Անի – ուսուցչուհի, «Վանաձորի մաթեմատիկական և բնագիտական
առարկաների խորացված ուսւցմամբ հատուկ դպրոց» ՊՈԱԿ,
papyan.ani 2014@yandex.ru
Պապոյան Արտիկ – ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Պապոյան Հեղինե – Բակալավրիատի հինգերորդ կուրսի ուսանողուհի,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Պետրոսյան Նանե – մագիստրատուրայի2-րդ կուրսի ուսանողուհի, Վանաձորի
Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան, petrosyannane@mail.ru
Պողոսյան Անի – Մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանող, Վանաձորի
Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան, ani_poghosyan96@mail.ru
Պողոսյան Արփինե – մագիստրատուրայի1-ին կուրսի ուսանողուհի, Վանաձորի
Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան, arpinepoghosyan@bk.ru
Պողոսյան Մարիամ – ուսուցչուհի, Լոռու մարզի Կուրթանի միջնակարգ դպրոց,
mariampoghosyan1987@mail.ru
Սարգսյան Աստղիկ – մագիստրատուրայի1-ին կուրսի ուսանողուհի, Վանաձորի
Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան, sarastx2003@mail.ru
Սարգսյան Հովիկ – դասախոս, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական
համալսարան, hoviksarg66@gmail.com
– 304 –

Սիրադեղյան Կարինե – դասախոս, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան
պետական համալսարան, karinsir@rambler.ru
Վարդանյան Գյուլնարա – ուսուցչուհի, Վանաձորի թիվ 22 հիմնական դպրոց,
armstarhovannisyan@mail.ru
Տոնոյան Փառանձեմ – ուսուցչուհի, Լոռու մարզի Ջրաշենի միջնակարգ դպրոց,
tonpar1058@mail.ru
Փարսադանյան Սմբատ – ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների
թեկնածու, դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական
համալսարան, parsadanyansmbat@gmail.com
Քանարյան Գայանե – ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան,
kangayl@rambler.ru
Քոչարյան Վիլեն – ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան,
kocharyanvilen@yandex.ru
Օհանյան Հեղինե – տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան,
ohanyanhh1970@mail.ru

– 305 –

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
АВТОРАХ СТАТЕЙ
СТАТЕЙ
Айрапетян Ашот – студент 4-го курса бакалавриата, Ванадзорский
государственный университет имени О. Туманяна,
Armineghazaryan1974@mail.ru
Аракелян Ашот – кандидат физико-математических наук, доцент, Ванадзорский
государственный университет имени О. Туманяна
Арамян Лилит – преподаватель, Ванадзорский государственный университет
имени О. Туманяна
Арутюнян Гоар – студентка 2-го курса магистратуры,
Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна,
Бабаян Оганнес –военрук, старшая школа № 13 г. Ванадзор
Бабаян Сируш – студентка 2-го курса магистратуры, Ванадзорский
государственный университет имени О. Туманяна,
sirushok.babayan@gmail.com
Багдасарян Аревик – преподаватель, Ванадзорский государственный университет
имени О. Туманяна, arevikbagdasaryan@list.ru
Багдасарян Жора – кандидат физико-математических наук, доцент, Ванадзорский
государственный университет имени О. Туманяна
Варданян Гюльнара – учительница, основная школа № 22 г. Ванадзор,
armstarhovannisyan@mail.ru
Григорян Асмик – кандидат биологических наук, доцент, Ванадзорский
государственный университет имени О. Туманяна, grigoryanasmik@list.ru
Григорян Гоар – студентка 2-го курса магистратуры, Ванадзорский
государственный университет имени О. Туманяна
Гукасян Ася – преподаватель, Ванадзорский государственный университет имени
О. Туманяна
Дарчинян Лиана – студентка 2-го курса магистратуры, Ванадзорский
государственный университет имени О. Туманяна
Демирчян Артак – кандидат технических наук, kristinartak@mail.ru
Демирчян Рубен – студент 2-го курса бакалавриата, Национальный
политехнический университет Армении, Ванадзорский филиал
Демирчян Тигран – студент 4-го курса бакалавриата, Национальный
политехнический университет Армении, Ванадзорский филиал
Дилакян Каринэ
Каринэ – учительница, старшая школа г. Спитак Лорийской области,
dil-karine@mail.ru
Дохолян Рая –учительница, старшая школа № 13 г. Ванадзор,
raya.dokholyan@yandex.ru
Дрмеян Генрик – доктор технических наук, профессор, Ширакский
государственный университет имени М. Налбандяна, drm-henrik@mail.ru
Едоян Рафик – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Ванадзорский
государственный университет имени О. Туманяна, rafikedoyan@gmail.com
– 306 –

Есаян Марине – учительница, «Ванадзорская спецшкола с углубленным обучением
математике и естественным дисциплинам» ГНКО, marine_yesayan@yahoo.com
Казарян Хачик – студент 4-го курса бакалавриата, Ванадзорский государственный
университет имени О. Туманяна
Канарян Гаяне – кандидат физико-математических наук, доцент, Ванадзорский
государственный университет имени О. Туманяна, kangayl@rambler.ru
Карагезян Мариета – учительница, старшая школа № 5 г. Ванадзор,
marieetakaragezyan@gmail.com
Киракосян Мери – кандидат биологических наук, доцент, Ванадзорский
государственный университет имени О. Туманяна, arykirakosian28@gmail.com
Кочарян Вилен – кандидат физико-математических наук, доцент, Ванадзорский
государственный университет имени О. Туманяна, kocharyanvilen@yandex.ru
Кюрегян Арменуи – кандидат физико-математических наук, доцент, Ванадзорский
государственный университет имени О. Туманяна, akyuregyan@mail.ru
Мазманян Рузанна – преподаватель, Ванадзорский государственный университет
имени О. Туманяна, ruzanna-mazmanyan@gmail.com
Манукян Вардан – кандидат физико-математических наук, доцент, Ширакский
государственный университет имени М.Налбандяна, mvardan_1972@mail.ru
Маргарян Гоар – студентка 5-го курса бакалавриата, Ванадзорский
государственный университет имени О. Туманяна
Мирзаханян Татевик – студентка 2-го курса магистратуры, Ванадзорский
государственный университет имени О. Туманяна,
tatev.mirzakhanyan@mail.ru
Мкртумян Гоар – студентка 2-го курса магистратуры, Ванадзорский
государственный университет имени О. Туманяна,
goharmkrtumyan1996@mail.ru
Мурадян Нарине – учительница, основная школа с. Пушкино Лорийской области,
narine_muradyan_88@mail.ru
Мхитарян Варужан – студент 2-го курса магистратуры, Ванадзорский
государственный университет имени О. Туманяна
Мхитарян Гоар – учительница, опорная гимназия Ванадзорского государственного
университета имени О. Туманяна, gohar.mkhitaryan.94@mail.ru
Никогосян Гагик – кандидат физико-математических наук, Ширакский
государственный университет имени М.Налбандяна, gagonik@mail.ru
Овсепян Вардуи – кандидат биологических наук, доцент, Ванадзорский
государственный университет имени О. Туманяна, varduhi@inbox.ru
Оганни
Оганнисян
нисян Левон – учитель, старшая школа № 5 г. Ванадзор,
karenhovhannisyan199515@mail.ru
Оганян Гегине – кандидат экономических наук, доцент, Ванадзорский
государственный университет имени О. Туманяна, ohanyanhh1970@mail.ru
Папоян Артик – кандидат физико-математических наук, доцент, Ванадзорский
государственный университет имени О. Туманяна
– 307 –

Папоян Эгине – студентка 5-го курса бакалавриата, Ванадзорский государственный
университет имени О. Туманяна
Папян Ани – учительница, «Ванадзорская спецшкола с углубленным обучением
математике и естественным дисциплинам» ГНКО,, papyan.ani 2014@yandex.ru
Парсаданян Смбат –– кандидат физико-математических наук, доцент,
Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна,
parsadanyansmbat@gmail.com
Петросян Нане – студентка 2-го курса магистратуры, Ванадзорский
государственный университет имени О. Туманяна, petrosyannane@mail.ru
Погосян Ани – студентка 2-го курса магистратуры, Ванадзорский государственный
университет имени О. Туманяна, ani_poghosyan96@mail.ru
Погосян Арпине – студентка 1-го курса магистратуры, Ванадзорский
государственный университет имени О. Туманяна, arpinepoghosyan@bk.ru
Погосян Мариам – учительница, средняя школа с. Куртан Лорийской области,
mariampoghosyan1987@mail.ru
Саргсян Астгик – студентка 1-го курса магистратуры, Ванадзорский
государственный университет имени О. Туманяна, sarastx2003@mail.ru
Саргсян Овик – преподаватель, Ванадзорский государственный университет имени
О. Туманяна, hoviksarg66@gmail.com
Сирадегян Каринэ – преподаватель, Ванадзорский государственный университет
имени О. Туманяна, karinsir@rambler.ru
Товмасян Мартун
Мартун – кандидат физико-математических наук, доцент, Ванадзорский
государственный университет имени О. Туманяна, martuntovmasyan@mail.ru
Тоноян Парандзем – учительница, средняя школа с. Джрашен Лорийской области,
tonpar1058@mail.ru
Торосян
Торосян Нелли – учительница, «Ванадзорская спецшкола с углубленным
обучением математике и естественным дисциплинам» ГНКО
Туманян Марине – преподаватель, кандидат педагогических наук, Национальный
политехнический университет Армении, Ванадзорский филиал
Ханзадян
Ханзадян Асмик – кандидат химических наук, доцент, Ванадзорский
государственный университет имени О. Туманяна, khanzadyan47@mail.ru
Хубларян Нуне – преподаватель, кандидат технических наук, Ванадзорский
государственный университет имени О. Туманяна, n_khublaryan@mail.ru
Цатурян Армен –доктор педагогических наук, профессор РАЕН, доцент,
Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна,
evrika24@rambler.ru
Эксузян Сурен – кандидат технических наук, доцент, Ванадзорский
государственный университет имени О. Туманяна, suren.eksuzyan@mail.ru

– 308 –

BRIEF INFORMATION ABOUT THE AUTHORS OF THE ARTICLES
Aramyan Lilit – A lecturer, Vanadzor State University named after H. Toumanyan
Arak
kelyan Ashot – Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate
Ara
Professor, Vanadzor State University named after H. Toumanyan,
Babayan Hо
Hоvhannes –Military officer, High school No 13 of Vanadzor
Babayan Sirush – The 2nd year Master student, Vanadzor State University
named after H. Toumanyan, sirushok.babayan@gmail.com
Bagdasaryan Arevik – A lecturer, Vanadzor State University
named after H. Toumanyan, arevikbagdasaryan@list.ru
Bagdasaryan Zhora – Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate
Professor, Vanadzor State University named after H. Toumanyan
Darchinyan Liana – The 2nd year Master student, Vanadzor StateUniversity
named after H. Toumanyan
Demirchyan Artak – Candidate of Technical Sciences, kristinartak@mail.ru
Demirchyan Ruben – The 2nd year student of Bachelor’s Degree,
Vanadzor Branch of NPUA
Demirchyan Tigran – The 4th year student of Bachelor, Vanadzor Branch of NPUA
Dilakyan Kаrine – A teacher, High school of Spitak, Lori Region dil-karine@mail.ru
Dokholyan Raya – A teacher, High school No 16 of Vanadzor,
raya.dokholyan@yandex.ru
Drmeyan Henrik – Doctor of Technical Sciences, Professor, Shirak State University
named after M. Nalbandyan, drm-henrik@mail.ru
Edoyan Rafik – Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Vanadzor State University
named after H. Toumanyan, rafikedoyan@gmail.com
Eksuzyan Suren – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Vanadzor State
University named after H. Toumanyan, suren.eksuzyan@mail.ru
Gharagyozyan Mаrieta – A teacher, High school No 5 of Vanadzor,
marieetakaragezyan@gmail.com
Ghazaryan Khachik – The 4th year student of Bachelor’s Degree, Vanadzor State
University named after H. Toumanyan
Ghukasyan Asya – A lecturer, Vanadzor State University named after H. Toumanyan
Grigoryan Gohar – The 2nd year Master student, Vanadzor State University
named after H. Toumanyan
Grigoryan Hasmik – Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Vanadzor
State University named after H. Toumanyan, grigoryanasmik@list.ru
Hayrapetyan
Hayrapetyan Ashot – The 4th year student of Bachelor’s Degree, Vanadzor State
University named after H. Toumanyan, Armineghazaryan1974@mail.ru
Harutyunyan Gohar – The 2nd year Master student, Vanadzor StateUniversity
named after H. Toumanyan
Hovhannisyan Levon – A teacher, High school No 5 of Vanadzor,
karenhovhannisyan199515@mail.ru
– 309 –

Hovsepyan Varduhi – Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,
Vanadzor State University named after H. Toumanyan, varduhi@inbox.ru
Kanaryan Gayane – Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Associate Professor, Vanadzor State University named after H. Toumanyan,
kangayl@rambler.ru
Khanzadyan Hasmik – Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor,
Vanadzor State University named after H. Toumanyan, khanzadyan47@mail.ru
Khublaryan Nune – Candidate of Technical Sciences, Vanadzor State University
named after H. Toumanyan, n_khublaryan@mail.ru
Kirakosyan Meri – Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Vanadzor State
University named after H. Toumanyan, marykirakosian28@gmail.com
KocharyanVilen – Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate
Professor, Vanadzor State University named after H. Toumanyan,
kocharyanvilen@yandex.ru
Kyureghyan Armenuhi – Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate
Professor, Vanadzor State University named after H. Toumanyan,
akyuregyan@mail.ru
Manukyan Vardan
Vardan – Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate
Professor, Shirak State University named after M. Nalbandyan,
mvardan_1972@mail.ru
Margaryan Gohar – The 5th year student of Bachelor’s Degree,
Vanadzor State University named after H. Toumanyan
Mazmanyan Ruzanna – A lecturer, Vanadzor State University
named after H. Toumanyan, ruzanna-mazmanyan@gmail.com
Mirzakhanyan Tatevik – The 2nd year Master student, Vanadzor StateUniversity named
after H. Toumanyan, tatev.mirzakhanyan@mail.ru
Mkhitaryan Gohar – A teacher, High School of Vanadzor State University named after
H. Toumanyan
Mkhitaryan Varuzhan
Varuzhan – The 2nd year Master student, Vanadzor State University named
after H. Toumanyan
Mkrtumyan Gohar – The 2nd year Master student, Vanadzor State University
named after H. Toumanyan, goharmkrtumyan1996@mail.ru
Muradyan Narine – A teacher, Primary School of Pushkino, Lori Region,
narine_muradyan_88@mail.ru
Nikoghosyan Gagik – Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Shirak State University named after M. Nalbandyan, gagonik@mail.ru
Ohanyan Heghine – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Vanadzor State University named after H. Toumanyan, ohanyanhh1970@mail.ru
Papoyan Artik – Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,
Vanadzor State University named after H. Toumanyan
Papoyan Heghine
Heghine – The 5th year student of Bachelor’s Degree,
Vanadzor State University named after H. Toumanyan
– 310 –

Papyan Ani – A teacher, “Vanadzor Special School of Thorough Teaching Mathematics
and Natural Sciences” SNCO, papyan.ani 2014@yandex.ru
Parsadanyan Smbat – Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Associate Professor, Vanadzor State University named after H. Toumanyan,
parsadanyansmbat@gmail.com
Petrosyan Nane – The 2nd year Master student, Vanadzor State University
named after H. Toumanyan, petrosyannane@mail.ru
Poghosyan Ani – The 2nd year Master student, Vanadzor State University
named after H. Toumanyan, ani_poghosyan96@mail.ru
Poghosyan Mariam – A teacher, Secondary School of Kurtan, Lori Region,
mariampoghosyan1987@mail.ru
Pogh
Poghosyan Arpine – The 1st year Master student, Vanadzor State University
named after H. Toumanyan, arpinepoghosyan@bk.ru
Sargsyan Astghik – The 1st year Master student, Vanadzor State University
named after H. Toumanyan, sarastx2003@mail.ru
Sargsyan Hovik – A lecturer, Vanadzor State University
named after H. Toumanyan, hoviksarg66@gmail.com
Siradeghyan Karine – A lecturer, Vanadzor State University
named after H. Toumanyan, karinsir@rambler.ru
Tonoyan Pharandzem – A teacher, Secondary School of Jrashen,
Lori Region, tonpar1058@mail.ru
Torosyan Nelli – A teacher, “Vanadzor Special School of Thorough Teaching
Mathematics and Natural Sciences” SNCO
Tovmasyan Martun – Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Associate Professor, Vanadzor State University
named after H. Toumanyan, martuntovmasyan@mail.ru
Tsaturyan Armen –Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of
the Russian Academy of Natural Sciences, Associate Professor,
Vanadzor State University named after H. Toumanyan, evrika24@rambler.ru
Tumanyan Marine – Candidate of Pedagogical Sciences,Vanadzor Branch of NPUA
Vardanyan Gyulnara – A teacher, Primary School No 22 of Vanadzor,
armstarhovannisyan@mail.ru
Yesayan
Yesayan Marine – A teacher, “Vanadzor Special School of Thorough Teaching
Mathematics and Natural Sciences” SNCO, marine_yesayan@yahoo.com

– 311 –

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Առաքելյան Աշոտ
Բանաձևի կատարյալ նորմալ ձևերի միակությունը.................................................... 8
Բաղդասարյան Ժորա, Բաղդասարյան Արևիկ
Ինտեգրալներ, որոնք ծնվում են պյութագորյան
եռյակների արտադրյալով .............................................................................................. 16
Պապոյան Արտիկ, Մխիթարյան Վարուժան
Տարբերակային կորիզով ինտեգրալ օպերատորների հակադարձումը ................. 23

ՖԻԶԻԿԱ
Գրիգորյան Գոհար, ՔոչարյանՎիլեն
Ներքին թերմոառաձգական լարումները կիսահաղորդչային
բազմաշերտ կառուցվածքներում .................................................................................. 33
Փարսադանյան Սմբատ
Սահմանի ազդեցությունը կոլեկտիվ երևույթների վրա
կիսասահմանափակ ոչ բախումային պլազմայում .................................................... 42
Քոչարյան Վիլեն
Ֆերմի-Դիրակի վիճակագրությունը և լիցքակիրների բաշխումը
պինդ մարմիններում ....................................................................................................... 48

ՔԻՄԻԱ
Դարչինյան
Դարչինյան Լիանա, Թովմասյան Մարտուն
Էկոլոգիական տեսակետից Լոռու մարզի տարբեր վայրերից հավաքած
հազարատերևուկ սովորականում (Achillea millefolium L.) ֆլավոնոիդների
պարունակության համեմատական վերլուծություն .................................................. 56
Խանզադյան Հասմիկ, Բաբայան Սիրուշ, Մկրտումյան Գոհար
Վանաձորի խմելու ջրի ջրամբարների որակական
ցուցանիշների վերլուծություն ....................................................................................... 63
Խանզադյան Հասմիկ, Մարգարյան Գոհար,
Պողոսյան Արփինե, Հայրապետյան Աշոտ
Դեղերի պիտանելիությունը և պահպանման պայմանների կարևորությունը ...... 71

– 312 –

Հովսեփյան Վարդուհի, Պետրոսյան Նանե
Միգրենանման գլխացավերի և նրանց համար կիրառվող
դեղամիջոցների տարբերակումը բնակչության շրջանում ....................................... 77

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Գրիգորյան Հասմիկ, Պապոյան Հեղինե
Կաղամբաթիթեռը և նրա զարգացման
առանձնահատկությունները Լոռու մարզում.............................................................. 86
Եդոյան Ռաֆիկ
Բուսաբանության պատմությունը և զարգացումը Հայաստանում .......................... 93
Կիրակոսյան Մերի, Միրզախանյան Տաթևիկ
Միջկիսագնդային գործառական անզուգաչափության պրոֆիլի դերը
ուսանողների տագնապայնության զարգացման մեխանիզմներում....................... 98
Կիրակոսյան Մերի, Սարգսյան Աստղիկ
Դպրոցականների մոտ նևրոզների զարգացման մեխանիզմներում
անհատական տիպաբանական գործոնների դերը .................................................. 106

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ
Էքսուզյան Սուրեն
Պահանջվող բաղադրությամբ օպտիմալ հանքախառնուրդի
որոշման խնդիրը............................................................................................................ 115
Խուբլարյան Նունե, Ղազարյան Խաչիկ
Թվային տեխնոլոգիաները տուրիզմի խթանման գործիք ....................................... 121
Մազմանյան Ռուզաննա, Մխիթարյան Գոհար
Թիրախի ուղղությամբ հրանոթից թռչող արկերի շարժման
համակարգչային մոդելավորում ................................................................................. 127

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ
Բաբայան Հովհաննես
Ինժեներական արգելափակոցներ» թեմայի ուսուցման արդյունավետության
բարձրացման ուղիները 10-րդ դասարանի ՆԶՊ-ի դասընթացում ........................ 134
Դոխոլյան Ռայա, Եսայան Մարինե
Սովորողների մոտ գործնական և կիրառական հետաքրքրությունների
ձևավորումը տարածաչափության ուսուցման ժամանակ ...................................... 143
– 313 –

Դրմեյան Հենրիկ
էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթը
հեղուկ և պլազմային հաղորդիչներում ...................................................................... 152
Թորոսյան Նելլի,
Նելլի, Հարությունյան Գոհար
Որոշ մաթեմատիկական մեթոդների կիրառման արդյունավետությունը
ֆիզիկական խնդիրների լուծման ժամանակ ............................................................ 160
ԾատուրյանԱրմեն, ԹումանյանՄարինե, Պապյան Անի
Առաջանցիկ ուսուցման կիրառումը ֆիզիկայի ուսուցման ժամանակ ................ 169
Ղուկասյան Ասյա
Հարցադրման մեթոդները և ուսուցման արդյունավետության բարձրացումը .... 179
Մազմանյան
Մազմանյան Ռուզաննա, Պողոսյան Անի
Ծրագրավորման C++ լեզվի իմացության ստուգման և
գնահատման թեստ-ծրագիր......................................................................................... 188
Մանուկյան Վարդան
Ներառարկայական և միջառարկայական կապերը
ստատիկայի ուսուցման գործընթացում ................................................................... 197
Մուրադյան Նարինե
«Մտածողության 6 գլխարկներ» մեթոդի կիրառումը
կենսաբանության ուսուցման ժամանակ ................................................................... 207
Նիկողոսյան Գագիկ
Դիրիխլեի սկզբունքի կիրառումը՝ որպես ուսուցման
արդյունավետության բարձրացման միջոց................................................................ 216
Պողոսյան Մարիամ
Կենսաբանության ուսուցման արդյունավետության բարձրացումը՝
կապված մանկավարժի ստեղծագործական գործունեության հետ ...................... 226
Սարգսյան Հովիկ, Հովհաննիսյան Լևոն
Ֆիզիկական դաստիարակության արտադասարանական
աշխատանքների կազմակերպման ձևերը դպրոցում.............................................. 234
Սիրադեղյան Կարինե, Ղարագյոզյան Մարիետա, Դիլաքյան Կարինե
Ինֆորմատիկայի և անգլերեն լեզվի միջառարկայական կապերի
իրականացումը ինֆորմատիկայի ուսուցման ժամանակ ..................................... 242

– 314 –

Վարդանյան Գյուլնարա
Համագործակցային ուսուցման տարրեր կիրառելիս սովորողների մոտ
էսթետիկական դաստիարակության զարգացման արդյունավետությունը
քիմիայի ուսուցման ժամանակ .................................................................................... 251
Տոնոյան Փառանձեմ
Փոխներգործուն մեթոդների կիրառումը տարրական դասարաններում
մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում ............................................................. 260
Քանարյան Գայանե, Սիրադեղյան Կարինե, Արամյան Լիլիթ
Երկրաչափական մի քանի պատկերների կառուցումը Excel-ում՝
պարագծերի ու մակերեսների հաշվմանը զուգահեռ .............................................. 267
Օհանյան Հեղինե, Կյուրեղյան Արմենուհի, Քանարյան Գայանե
Ալգորիթմի մշակումը՝ որպես խնդրի լուծման կորևորագույն փուլ ...................... 277

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ
Դեմիրչյան Արտակ, Դեմիրչյան Ռուբեն, Դեմիրչյան Տիգրան
Լոռու մարզի հանքարդյունաբերության թափոնների և արտանետումների
ուտիլիզացման որոշ նկատառումներ ........................................................................ 288
Եդոյան Ռաֆիկ
Հայ բուսաբանները ........................................................................................................ 292
ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ .. 302

– 315 –

СОДЕРЖАНИЕ
МАТЕМАТИКА
Аракелян Ашот

Единственность совершенных нормальных форм формулы ........................................ 8
Багдасарян Жора, Багдасарян Аревик
Интегралы, порожденные произведением пифагоровых троек ................................. 16

Папоян Артик, Мхитарян Варужан
Обращение интегральных операторов с разностным ядром ....................................... 23

ФИЗИКА
Григорян Гоар, Кочарян Вилен
Внутренние термоупругие напряжения в полупроводниковых
многослойных структурах ............................................................................................... 33
Парсаданян Смбат
Влияние границы на коллективные явления
в полуограниченной бесстолкновительной плазме ..................................................... 42
Кочарян Вилен
Статистика Ферми-Дирака и распределение носителей заряда в твердых телах..... 48

ХИМИЯ
Дарчинян Лиана, Товмасян Мартун
Мартун
Сравнительный анализ содержания флавоноидов в тысячелистнике
обыкновенном (Achillea millefolium L.), собранном из разных
с экологической точки зрения мест Лорийской области ............................................ 56

Ханзадян Асмик, Бабаян Сируш, Мкртумян Гоар
Анализ качественных показателей питьевой воды водоемов Ванадзора................... 63
Ашотт
Ханзадян Асмик, Маргарян Гоар, Погосян Арпине, Айрапетян Ашо
Срок годности лекарств и важность условий хранения ............................................. 71
Овсепян Вардуи, Петросян Нане
Дифференциация среди населения мигренеподобных головных болей
и применяемых для них лекарственных средств ......................................................... 77
– 316 –

БИОЛОГИЯ
Григорян Асмик, Папоян Эгине
Капустная белянка и особенности ее развития в Лорийской области ...................... 86
Едоян Рафик
История и развитие ботаники в Армении ..................................................................... 93
Киракосян Мери, Мирзаханян Татевик
Роль профиля функциональной межполушарной асимметрии в механизмах
развития тревожности у студентов ................................................................................. 98
Киракосян Мери, Саргсян Астгик
Роль индивидуально-типологических факторов
в механизмах развития неврозов у школьников.......................................................... 106
ИНФОРМАТИКА
Эксузян Сурен
Задача определения оптимальной смеси рудов с требуемым составом .................. 115
Хубларян Нуне, Казарян Хачик
Цифровые технологии как инструмент продвижения туризма ............................... 121
Мазманян Рузанна, Мхитарян Гоар
Компьютерное моделирование движения снарядов,
вылетающих из орудия в сторону мишени ................................................................. 127

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
Бабаян Оганнес
Пути повышения продуктивности изучения темы «Инженерные заграждения»
в курсе предмета НВП 10 класса ................................................................................... 134
Дохолян Рая, Есаян Марине
Формирование у учащихся практических и прикладных интересов
в процессе изучения стереометрии .............................................................................. 143
Дрмеян Генрик
Явления электромагнитной индукции в жидких и плазменных проводниках...... 152

– 317 –

Торосян Нелли, Арутюнян
Арутюнян Гоар
Продуктивность использования некоторых математических методов
при решении задач по физике....................................................................................... 160
Цатурян Армен, Туманян Марине, Папян Ани
Применение опережающего обучения при обучении физике ................................. 169
Гукасян Ася
Методы постановки вопросов и повышение эффективности обучения ................. 179
Мазманян Рузанна, Погосян Ани
Тест-программа для проверки и оценки знаний
по языку программирования C++ ................................................................................. 188
Манукян Вардан
Междисциплинарные и внутридисциплинарные связи при изучении статики ... 197
Мурадян Нарине
Применение метода «Шесть шляп мышления» при изучении биологии ............... 207
Никогосян Гагик
Применение принципа Дирихле как способ
повышения эффективности обучения ......................................................................... 216
Погосян Мариам
Повышение эффективности обучения биологии
в связи с творческой деятельностью педагога ............................................................ 226
Саргсян Овик, Оганнисян Левон
Левон
Виды организации внеучебной работы по физическому воспитанию в школе ..... 234
Сирадегян Каринэ,
Каринэ, Карагезян Мариета, Дилакян Каринэ
Каринэ
Реализация межпредметных связей информатики и
английского языка при обучении информатике ........................................................ 242
Варданян Гюльнара
Эффективность эстетического образования в процессе изучения химии
при использовании элементов обучения в сотрудничестве ..................................... 251
Тоноян Парандзем
Использование интерактивных методов
в начальной школе в процессе обучения математике................................................ 260
– 318 –

Канарян Гаяне, Сирадегян Каринэ, Арамян Лилит
Построение нескольких геометрических изображений
в Excel параллельно вычислению периметров и площадей ...................................... 267
Оганян Гегине, Кюрегян Арменуи, Канарян Гаяне
Разработка алгоритма как важнейший этап решения задачи.................................... 277

CООБЩ
CООБ
ЩЕНИЕ
Демирчян Артак, Демирчян Рубен, Демирчян Тигран
Тигран
Некоторые соображения по утилизации отходов и выбросов горнодобывающей
промышленности Лорийской области ......................................................................... 288
Едоян Рафик
Армянские ботаники ...................................................................................................... 292
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ СТАТЕЙ......................................................... 306

– 319 –

MATHEMATICS

CONTENTS

Arakelyan Ashot
The Uniqueness of Perfect Normal Forms of the Formula ................................................. 8
Bagdasaryan Zhora, Bagdasaryan Arevik
Integrals Generated by the Product of Pythagorean Triples ............................................ 16
Papoyan Artik, Mkhitaryan Varuzhan
Inversion of Integral Operators with Non-Displacement Kernels ................................... 23

PHYSICS
Grigoryan Gohar, Kocharyan Vilen
Internal Thermoelastic Stresses in Semiconductor Multilayer Structures ...................... 33
Parsadanyan Smbat
Influence of the Boundary on Collective Phenomena
in a Semi-Bounded Collisionless Plasma ........................................................................... 42
KocharyanVilen
Fermi-Dirac Statistics and Distribution of Charge Carriers in Solids ............................... 48

CHEMISTRY
Darchinyan Liana, Tovmasyan Martun
Comparative Analysis of the Content of Flavonoids in the Yarrow
(Achillea millefolium L.), Collected from Different Places of Lori Region,
from an Ecological Perspective .......................................................................................... 56
Khanzadyan Hasmik,
Hasmik, Babayan Sirush, Mkrtumyan Gohar
Analysis of Quality Indicators of Drinking Water Reservoirs of Vanadzor .................... 63
Khanzadyan Hasmik, Margaryan Gohar,
Pogh
Poghosyan Arpine, Hayrapetyan Ashot
The Usefulness of Medicines and the Importance of Storage Conditions ........................ 71
Hovsepyan Varduhi, Petrosyan Nane
The Differentiation of Migraine Like Headaches and the Drugs
Used for Them among the Population ............................................................................... 77

– 320 –

BIOLOGY
Grigoryan Hasmik, Papoyan Heg
Heghine
Cabbage White Butterfly and Features of Its Development in Lori Region .................... 86
Edoyan Rafik
History and Development of Botany in Armenia ............................................................. 93
Kirakosyan Meri, Mirzakhanyan Tatevik
The Role of the Profile of Functional Interhemispheric Asymmetry
in the Mechanisms of Development of Anxiety among Students .................................... 98
Kirakosyan Meri, Sargsyan Astghik
The Role of Individual-Typological Factors in the Mechanisms
of the Development of Neuroses in School Children ..................................................... 106

INFORMATICS
Eksuzyan Suren
The Defining Problem of the Optimal Mine with Required Composure ...................... 115
Khublaryan Nune, Ghazaryan Khachik
Digital Technology as a Tourism Promotion Tool .......................................................... 121
Mazmanyan Ruzanna, Mkhitaryan Gohar
Computerized Modeling of the Unguided Rocket Trajectory Moving towards
the Target Triggered from the Weapon........................................................................... 127

METHODS OF TEACHING
Babayan Hоvhannes
Ways of Raising the Productiveness of Teaching "Engineering Barriers" in the 10th
Grade, within the Frameworks of Basic Military Training Classes ................................ 134
Dokholyan Raya, Yesayan Marine
Formation of Practical and Applied Interest in Students
during Teaching Stereometry .......................................................................................... 143
Drmeyan Henrik
The Phenomenon of Electromagnetic Induction in Liquid and Plasma Conductors .... 152

– 321 –

Torosyan Nelli, Harutyunyan Gohar
The Effectiveness of Some Mathematical Methods
in Solving Physical Problems ........................................................................................... 160
Tsaturyan Armen, Tumanyan Marine, Papyan Ani
Using Progressive Learning in Teaching Physics ............................................................ 169
Ghukasyan Asya
Questioning Methods and Their Effects on Education Efficiency ................................. 179
Mazmanyan Ruzanna,
Ruzanna, Poghosyan Ani
Test Program for Testing and Measuring Knowledge
of the C ++ Programming Language ................................................................................ 188
Manukyan Vardan
Interdisciplinary and Intradisciplinary Connections in the Study of Statics ................. 197
Muradyan Narine
The Application of the Method "Six Hats of Thinking"
in the Teaching of Biology ............................................................................................... 207
Nikoghosyan Gagik
Application of the Principle of Dirichlet as a Way
to Increase the Effectiveness of Learning ........................................................................ 216
Poghosyan Mariam
The Increase of the Effectiveness of Teaching Biology in Connection
with the Creative Activity of the Teacher....................................................................... 226
Sargsyan Hovik, Hovhannisyan Levon
Extracurricular Activities in Physical Education at Schools ........................................... 234
Siradeghyan Kаrine, Gharagyozyan Mаrieta, Dilakyan Kаrine
The Realization of Interdisciplinary Connections between
IT and the English Language during IT Lessons............................................................. 242
Vardanyan Gyulnara
The Effectiveness of Aesthetic Education in Teaching Chemistry,
while Using Collaborative Learning Elements ................................................................ 251

– 322 –

Tonoyan Pharandzem
The Use of Interactive Methods at Elementary School
in the Process of Learning Mathematics .......................................................................... 260
Kanaryan Gayane, Siradeghyan Karine, Aramyan Lilit
Construction of Several Geometric Images in Excel Parallel
to the Calculation of Perimeters and Surfaces................................................................. 267
Ohanyan Heghine, Kyureghyan Armenuhi, Kanaryan Gayane
Development of Algorithms as the Main Stage of Problem Solution ............................. 277

REPORT
Demirchyan Artak, Demirchyan Ruben, Demirchyan Tigran
Some Considerations for Waste Management and Mining Emissions in Lori Region .. 288
Edoyan Rafik
Armenian Botanists .......................................................................................................... 292
BRIEF INFORMATION ABOUT THE AUTHORS OF THE ARTICLES ....................... 309

– 323 –

ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ


 

  






 
( 
 ,
"# "$%"& & ")
")

Երևան – 2018
«Միսմա» ՍՊԸ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РА
ВАНАДЗОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. О. ТУМАНЯНА

НАУЧНЫЕ
НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ
ВАНАДЗОРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Выпуск Б
(Естественные науки,
методика их преподавания)

Ереван – 2018
«Мисма» ООО

RA MINSITRY OF EDUCATION AND SCIENCE

VANADZOR STATE UNIVERSITY
AFTER H. TOUMANYAN

SCIENTIFIC PROCEEDINGS OF
VANADZOR STATE UNIVERSITY

Issue B
(Natural Sciences and their teaching methodology)
methodology)

Yerevan – 2018
“Misma” LTD

Համակարգչային ձևավորող` Աշխեն Գալստյան
Թուղթը` օֆսեթ
Չափսը` 60 X 84 1/16
Ծավալը` 20.5 մամուլ
Տպաքանակը` 100
Տպագրվել է «Միսմա» ՍՊԸ-ում
Երևան – 2018

Компьютерное оформление – Ашхен Галстян
Бумага – офсетная
Размер – 60 X 84 1/16
Объем – 20.5 печатных листов
Тираж – 100 экземпляров
Издано в «Мисма» ООО
Ереван – 2018

Computer Design: by Ashkhen Galstyan
Offset Paper
Size: 60 X 84 1/16
Amounted to 20.5 Press
Print Run: 100
Printed in “Misma” LTD
Yerevan – 2018

