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ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻ    ԳԳԳԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆՐԱՖԻԿԱԿԱՆՐԱՖԻԿԱԿԱՆՐԱՖԻԿԱԿԱՆ    ՊԱՏԿԵՐՄԱՆՊԱՏԿԵՐՄԱՆՊԱՏԿԵՐՄԱՆՊԱՏԿԵՐՄԱՆ    
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ    ՀԱՐՑԵՐԸՀԱՐՑԵՐԸՀԱՐՑԵՐԸՀԱՐՑԵՐԸ        

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ    ՏԵՍՈՒԹՅԱՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ    ՄԵՋՄԵՋՄԵՋՄԵՋ    
        

ԿռոյանԿռոյանԿռոյանԿռոյան    ՆարինեՆարինեՆարինեՆարինե    
 

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... փոփոխական, ֆունկցիա, աբսցիս, օրդինատ, գրաֆի-
կական պատկեր, մեթոդաբանություն, հակասություններ, կրթության շարունա-
կականություն, ուսումնառության արդյունավետություն, դպրոցական դասագիրք, 
տնտեսագիտական գրականություն: 

 
Գաղտնիք չէ, որ ուսումնառությունը բավականին բարդ և բազմաշերտ գործ-

ընթաց է, որի արդյունավետությունը պայմանավորված է մի շարք հանգամանք-
ներով, այդ թվում՝ ուսուցման գործընթացում կիրառվող գործիքների, տեխնոլո-
գիաների և գրականության որակով: 

Հոդվածում ներկայացված է տնտեսագիտական մասնագիտությունների 
ուսումնառության գործընթացը սպասարկող գրականության մեջ առկա մեթոդա-
կան այն հիմնախնդիրներից մեկը, որը, մեր կարծիքով, խոչընդոտում է գիտելիք 
ձեռքբերելու, այն յուրացնելու և մտապահելու գործընթացին՝ այդպիսով ազդելով 
ուսումնառության ողջ ընթացքի արդյունավետության վրա: 

Խնդիրը դպրոցական դասագրքերում, ինչպես նաև գրեթե ամբողջ տնտեսա-
գիտական մասնագիտական գրականության մեջ, բուհական ձեռնակներում տեղ 
գտած մի երևույթի մասին է, երբ դպրոց-բուհ կրթության շարունակականությու-
նը, փոխկապակցվածությունն ապահովելու փոխարեն հանդիպում ենք գիտելիքի 
ընկալման ՕԳԳ նվազեցնող ասոցիատիվ մտածողության խանգարումների: 

Այս կապակցությամբ, մասնավորապես, վերլուծության է ենթարկված դպրո-
ցական դասագրքերում և տնտեսագիտական բուհական մասնագիտական գրա-
կանության մեջ ֆունկցիաների (գծային, ցուցչային, աստիճանական և այլն) և 
դրանց գրաֆիկական պատկերման մեթոդական օրինաչափությունները՝ փոփո-
խականի (x) և ֆունկցիայի (y), իսկ գրաֆիկներում՝ աբսցիսների (x) և օրդինատնե-
րի (y) առանցքների՝ կոորդինատային հարթության վրա տեղադրման հետ կապ-
ված: Նշենք, որ ֆունկցիոնալ կախման բնույթը, մասնավորապես՝ գծային ֆունկ-
ցիաների պարագայում (ուղիղ համեմատական y=f(x) կամ հակադարձ համեմա-
տական՝ y=f(1/x)), այս դեպքում էական չէ: 

Հիմնական և ավագ դպրոցների 6-ից 11-րդ դասարանների համար նախա-
տեսված «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքերում 
կոորդինատային հարթության առանցքները պատկերված են հետևյալ սկզբուն-
քով՝ փոփոխականի (x) առանցքը հորիզոնական, իսկ ֆունկցիայի (y) առանցքը՝ 
ուղղահայաց դիրք ունեն (գծանկար 1), մասնավորապես՝ Գ. Գևորգյանի և Ա. Սա-
հակյանի «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր»  ավագ 
դպրոցի 10-րդ դասարանի բնագիտական հոսքի համար նախատեսված դասա-
գրքում [1, 92-113], [2, 3-13]: 

Բուհական դասագրքերում, համապատասխան մասնագիտական գրակա-



– 136 – 

նության մեջ և գիտական հոդվածներում մեծամասամբ պատկերն
խականի (x) առանցքը պատկերված է կոորդինատային հարթության
հայաց դիրքով, իսկ ֆունկցիան բնորոշող y առանցքը՝ հորիզոնական
(գծանկար 2):  

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Առավել մանրամասն
գծանկար 2-ին: Այնտեղ 
ապրանքների առաջարկի 
որ առաջարկը (S-Supply) 
կամ արտադրվելու և վաճառահանվելու
ընդունակ ապրանքների քանակ
քարտադրողներին բավարարող
տասխան գներով: Ընդ որում
գինն այստեղ փոփոխվում 
միակողմանիորեն. գնի բարձ
գեցնում է ապրանքների առա
նակի մեծացման, իսկ իջեցումը

բար, ապրանքների առաջարկվող քանակի նվազման: Սա ակնհայտ
պարզագույն դեպքում ապրանքի շուկայական գնից է կախված 
րողների և վաճառողների եկամուտներն ու արտադրական հնա
ները: Այսինքն, դիտարկվող օրինակում պարզ է դառնում, որ փոփոխականի
դերում հանդես է գալիս գինը (P-Price), իսկ ֆունկցիայի (y) դե
ապրանքի քանակը (Q-Quantity). Այդպիսով՝ ապրանքի գնի և առա
թյան միջև գործում է ուղիղ համեմատական կախվածություն՝ 
Առաջարկի օրենքի էությունն է [3, 158-160], [4, 56-64]: 

Դպրոցական դասագրքերում և բուհական գրականության 
րի տարբերությունների վերը նշված համեմատությունը թույլ է
տնտեսագիտական մասնագիտություններ ընտրած և ուսանող դարձած
կանի համար ֆունկցիաների գրաֆիկական պատկերման ընկալումն
մը լրացուցիչ և ավելորդ ջանքեր է պահանջելու, մինչդեռ ուսումնառության
մանակը կարելի է տրամադրել ստեղծագործական-վերլուծական

պատկերն այլ է: Փոփա-
հարթության վրա ուղղա-

հորիզոնական դիրքով 

մանրամասն անդրադառնանք 
 պատկերված է 
 կորը: Հայտնի է, 

Supply) շուկայում առկա 
վաճառահանվելու 
քանակ է՝ ապրան-

բավարարող համապա-
որում, քանակն ու 
 և փոխազդում են 

բարձրացումը հան-
առաջարկվող քա-

իջեցումը, բնականա-
ակնհայտ է, քանի որ 

 ապրանքարտադ-
հնարավորություն-
փոփոխականի (x) 

դերում առաջարկը՝ 
առաջարկի մեծու-
 Qs = f(P), որն էլ 

 մեջ մոտեցումնե-
է տալիս ասել, որ 
դարձած դպրոցա-

ընկալումն ու յուրացու-
ուսումնառության ժա-

վերլուծական մտքի զարգաց-
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մանը, ինչ էլ բարձրագույն կրթության առաքելություններից մեկն է: 
Նշենք, որ նմանատիպ, ֆունկցիաների գրաֆիկական պատկերմանը վերա-

բերող հակասական երևույթներ  առկա են նաև համացանցային համապատաս-
խան էջերում: Բացի այդ՝ նույն պատկերն է նաև ՌԴ դպրոց-բուհ դասագրքերի և 
տնտեսագիտական մասնագիտական գրականության մեջ, ինչը, հավանաբար, 
մեկ այլ տեղեկատվական աղբյուրի մեթոդաբանական մոտեցման մեխանիկական 
ընդօրինակման հետևանք է [5, էջ 10-12], [7, էջ 40-54], [6], [8]: Սակայն, դա չի նշա-
նակում, որ այն չի կարելի փոփոխել: Կարծում ենք, որ ոչ միայն կարելի է, այլև 
անհրաժեշտ է:  

Օրինակ` այժմ առաջարկի կորը պատկերենք` ելնելով գրաֆիկների կա-
ռուցման դպրոցական տրամաբանությունից, այսինքն` գծանկար 2-ում փոխենք 
փոփոխականի և ֆունկցիայի տեղերը (տես Գծանկար 3-ը): Ըստ էության` ֆունկ-
ցիայի գրաֆիկական պատկերը, առաջին հայացքից, թվում է, թե նույնն է, սակայն 
գրաֆիկի կառուցման մեթոդական մոտեցման տարբերությունը ակնհայտ է. այն 
դպրոցական նստարանից բուհ մտած ուսանողի համար առավել նպատակահար-
մար է և՛ ասոցիատիվ մտածողության դյուրինության, և՛ ընկալման արդյունավե-
տության  տեսանկյունից:  

Տնտեսագիտության տեսության դասավանդման մեր պրակտիկայում մենք 
արդեն իսկ կիրառում ենք այս մեթոդը՝ ապահովելով դպրոցական դասագրքերում 
և բուհական գրականության և դիդակտիկ նյութերի ներհակ շարունակականու-
թյունը, ինչը դրական է անդրադառնում ուսանողների կողմից նյութի յուրացման 
արդյունավետության և արտադորողականության վրա: Սակայն, հարցի լուծումը 
համակարգված, ընդհանրական մոտեցում է պահանջում, և ոլորտի մասնագետ-
ները, ովքեր պատասխանատու  են կրթական գործընթացների որակի ապահով-
ման համար, կարծում ենք, որ պիտի միջոցներ ձեռնարկեն մեթոդական միջա-
մտություն պահանջող այս հարցը կրթական բուրգի բոլոր մակարդակներում 
միահիմք դարձնելու համար: 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ    
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В этой статье представлена одна из проблем, которая существует в литературе 
по экономическим специальностям и которая, по мнению автора, может негативно 
влиять  на эффективность обеспечения непрерывности высшего образования. Это 
касается различия методологических подходов построения графических изображе-
ний функций в школьных учебниках и вузовской литературе по экономике. Реко-
мендуется применять единую методику, которая повысит к.п.д. и эффективность 
усвоения материала студентом. 
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contradictions, continuing education, learning efficiency, school textbook, the economic 
literature. 

This article presents one of the problems that exist in the literature of economics 
and which, in author opinion, it could have a negative impact on the efficiency of 
continuity of higher education. This applies to differences of methodological approaches 
for constructing the graphics functions in school textbooks and university economics 
literature. It is recommended to use a uniform methodology that will increase efficiency 
and the effectiveness of student mastery of the material. 

     


