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ՀիմնարարՀիմնարարՀիմնարարՀիմնարար    ֆիզիկականֆիզիկականֆիզիկականֆիզիկական    հաստատուններըհաստատուններըհաստատուններըհաստատունները    ևևևև        

ֆիզիկականֆիզիկականֆիզիկականֆիզիկական    մեծություններիմեծություններիմեծություններիմեծությունների    չափմանչափմանչափմանչափման    միավորներիմիավորներիմիավորներիմիավորների        
բնականբնականբնականբնական    համակարգերըհամակարգերըհամակարգերըհամակարգերը    

ՍերգեյՍերգեյՍերգեյՍերգեյ    ԽառատյանԽառատյանԽառատյանԽառատյան        
    

    ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... բնական համակարգ, բացարձակ, չափային 
հաստատուններ, հիմնական միավորներ, հիմնարար փոխազդեցություն-
ներ, արտահայտություններ, գործակից, չափողականություն 

    
ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Հիմնարար ֆիզիկական չափային այն հաստատունների կամա-
յական խումբը, որոնք բավարար են ֆիզիկական մեծությունների 
չափման նմուշային հիմքի ապահովման համար, կարող են կազմել 
ֆիզիկական մեծությունների չափման միավորների համակարգ, եթե 
նրանց թիվը համապատասխանում է հիմնական միավորների թվին, և 
չափողականությունների բանաձևերով կազմված հավասարումները 
ներկայացնում են լրիվ համակարգ, իսկ նրանցում հանդես եկող 
միավորների` ցուցիչներով կազմված դետերմինանտը զրոյից տարբեր է 
[2, 115; 6, 272]:  

Այդպիսով որպես չափման միավորներ ընտրված հիմնարար 
հաստատունները վերածվում են ֆիզիկական մեծությունների բնական 
մասշտաբների. նրանցով կազմված համակարգերում միավորների 
չափերն ըստ էության որոշվում են հիմնարար ֆիզիկական երևույթների 
նկատմամբ և կարող են համարվել բնական և համընդհանուր �3, 12; 2, 112; 4, 1406	�: Այսպես` Մ. Պլանկի կողմից առաջարկված և բնա-
կան անվանված համակարգը ձևավորվել է �, ℎ, �, �	� հաստատունների 
միջոցով � = ℎ = � = � = 1�, որոնք որոշվում են բնության հիմնարար 
օրինաչափություններով և համարվում են ֆիզիկական մեծությունների 
չափման բնական համակարգի միավորներ: Պլանկյան համակարգում, 
ինչպես նաև միավորների չափման բնական այլ համակարգերում, ֆիզի-
կական մեծությունների արտահայտությունները համակարգի հիմնական 
միավորներ հանդիսացող հաստատունների միջոցով թույլ են տալիս 
որոշել նրանց թվային արժեքները, որոնց հաճախ վերագրվում են իրա-
պես չհիմնավորված տարաբնույթ ֆիզիկական իմաստներ և տրվում նշա-
նակություն [2,113-114]:  

Ստորև ներկայացված են, օրինակ, զանգվածի, երկարության, ժամա-
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նակի, ջերմաստիճանի, էներգիայի, իմպուլսի, էլեկտրական լիցքի 
արտահայտությունները և թվային արժեքները [12, 7-8]. 	�� = �ћ� �� ≈ 2,2 ∙ 10�� գ 																լ� = ��ћ ��� ≈ 1,6 ∙ 10��� սմ 
	�� = ��ћ ��� ≈ 5,4 ∙ 10�   վ      							!� = "#�ћ�� �� ≈ 1,4 ∙ 10�$	Կ  

 %� = �ћ�� �� ≈ 1,95 ∙ 10'	Ջ																(� = �� ∙ � = �ћ�� �� ≈ 6,6 ∙ 10� գսմվ-1 

 )� = *4+,-ћ� ≈ 1,87 ∙ 10�"0 Կ՝  ,--ի ներառմամբ համակարգում: 
    

Ֆիզիկական մեծություններիՖիզիկական մեծություններիՖիզիկական մեծություններիՖիզիկական մեծությունների    արժեքների և միավորների բնական արժեքների և միավորների բնական արժեքների և միավորների բնական արժեքների և միավորների բնական 
համակարգի հարաբերակցությունըհամակարգի հարաբերակցությունըհամակարգի հարաբերակցությունըհամակարգի հարաբերակցությունը    

Ինչպես տեսնում ենք, հատկապես տարածաժամանակային և էներ-
գիական, ջերմաստիճանային չափեր արտահայտող ֆիզիկական մեծու-
թյունների թվային արժեքները իրատեսական չեն և դուրս են գործնական 
կիրառությունների տիրույթներից, ինչը սահմանափակում է համակարգի 
կիրառությունների հնարավորությունները: Այն թերևս կարևորվում է 
միայն տեսական ֆիզիկական դիտարկումներում: 

Պլանկի համակարգի (ինչպես նաև մյուս բնական համարվող համա-
կարգերի) գլխավոր չափագիտական առանձնահատկությունն այն է, որ 
ֆիզիկական մեծությունների չափման հիմնական միավորները, որոնցով 
արտահայտվում են համակարգը կազմող հիմնարար հաստատունները, 
նրանում ածանցյալ են, ինչը պայմանական է դարձնում համակարգի, 
ինչպես նաև նրանով որոշվող ֆիզիկական մեծությունների, մասնավո-
րապես տարածա-ժամանակային և էներգիական, ջերմաստիճանային 
հիմնական չափերի բացարձակ համարումը, եթե հիմնական միավորներ 
հանդիսացող հիմնարար հաստատունների արժեքները որոշվում են 
պայմանական նմուշային չափերով ընտրված միավորներով [7, 2]:  

Պլանկի համակարգում ածանցյալ որոշ ֆիզիկական մեծություն-
ների` անբնականորեն շեղված և ոչ իրատեսական չափերը (օրինակ` 
երկարության, ժամանակի, զանգվածի, ջերմաստիճանի), որոնք բանա-
կանորեն դժվար են մեկնաբանվում, մասամբ պայմանավորված են նրանց 
արտահայտություններում ձգողական հաստատունի և Բոլցմանի հաս-
տատունի առկայությամբ, որոնք ներառված են համակարգ, սակայն ձգո-
ղականության և էներգիայի բացարձակ չափեր չեն ներկայացնում համա-
պատասխանաբար: Ձգողականության մեծությունը պայմանական է՝ 
կախված ձգողական փոխազդեցության օրենքի բանաձևում հանդես եկող 
ֆիզիկական մեծությունների չափման միավորների ընտրությունից, 
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ինչպես նաև հիմնավորված չէ նրա համընդհանուր բնույթը կամայական 
մասշտաբում �10, 122�: Այսպես` ըստ ձգողականության տեսության` 
երկարության մասշտաբը կարող է որոշվել նյութական մասնիկի գրավի-
տացիոն շառավղով` 12 = 2��/�$ 
իսկ Պլանկյան համակարգում արձանագրվող բնական երկարությունը` 
ձգողական շառավղի և Կոմպտոնյան ալիքի երկարության (4Կ = ћ56) 
միջին երկրաչափականով` 

7� = 812 ∙ 124Կ = 8�ћ��  
որը կախված չէ մասնիկի զանգվածից, չնայած և՛ ձգողական շառավիղը, 
և՛ Պլանկյան երկարությունն ուղղակիորեն արտահայտվում են զանգվա-
ծով: Ընդ որում միավորների Պլանկյան համակարգում զանգվածի ար-
տահայտությունը որոշվում է ���$

ћ� = 1 
պայմանով, որտեղ հանդես է գալիս ձգողական հաստատունը, իսկ ձախ 
մասը նուրբ կառուցվածքի հաստատունի ձգողական համանմանն է �8, 108�: 

Ինչպես տեսնում ենք, Պլանկյան երկարության արտահայտության 
մեջ նույնպես Կոմպտոնյան ալիքի երկարության հետ հանդես է գալիս 
ձգողական հաստատունը, և չափման միավորների` Պլանկի բնական 
համակարգում նրա` որպես ֆիզիկական մեծության բնական բացարձակ 
չափի վերաբերյալ դիտողությունները հարկ է ի նկատի ունենալ նաև ձգո-
ղական դաշտի տարածական անհամասեռությունների մասշտաբների` 
Պլանկյան երկարության հետ հնարավոր կապի վերաբերյալ նկատա-
ռումներում և գնահատականներում: 

Ընդ որում Կոմպտոնի երևույթը դիտվում, և ալիքի երկարությունը 
որոշվում է իրական տարրական մասնիկների համար, իսկ ձգողական 
շառավղի արտահայտությունը վերաբերում է պայմանական նյութական 
մասնիկի, որի Դե Բրոյլյան ալիքի երկարությունը որոշվում է` 4Դ = ћ59 , 
որը, եթե տարրական մասնիկների դեպքում մեծ է Կոմպտոնյան ալիքի 
երկարությունից (4Կ = ћ56), ապա հարաբերականային մեծ արագու-

թյուններով շարժվող ակնադիտական (մակրոսկոպիկ) մասնիկների 
համար կարող է շատ փոքր լինել, որի դեպքում Կոմպտոնի երևույթը 
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կարելի է ենթադրել միայն մտովի: Իսկ տարրական մասնիկների համար 
ձգողության շառավիղը, օրինակ, էլեկտրոնի համար ~10��0 մ կարգի է, 
որը որևէ բանական մեկնաբանություն ունենալ չի կարող, հատկապես որ 
նման աներևակայելի հեռավորությունների վրա ձգողական ազդեցու-
թյունների օրինաչափությունները հայտնի չեն [5, 102-103]:  

Հատկանշական է, որ թույլ փոխազդեցությունների տեսության մեջ 
կիրառվող միավորների չափման համանման բնական համակարգում 
Ֆերմիի �; հաստատունով և ћ, �	միավորներով որոշվող երկարության 

չափը		7; = �2<
ћ∙6 	= 	0,67	10�"0		մ	 կարգի է, որը պրոտոնի համար փոքր է 

Կոմպտոնյան ալիքի երկարությունից, սակայն, էականորեն գերազան-
ցում է ձգողական շառավղի և Պլանկյան երկարության մեծություններտ 
[1, 216]: Ընդ որում և՛ թույլ փոխազդեցությունները, և՛ Կոմպտոնի 
երևույթը էլեկտրամագնիսական դաշտի տիրույթում են: 

Ձգողական հաստատունը սահմանվում է որպես համեմատականու-
թյան չափային գործակից ձգողության փոխազդեցության օրենքում՝ 
մեծությունների չափողականությունների համապատասխանեցման 
նպատակով, ինչպես և էլեկտրական հաստատունը Կուլոնի օրենքում, 
որով որոշվում է լիցքի մեծությունը Պլանկի համակարգում: Դեռևս 
գոյություն չունեն գիտական տվյալներ ձգողական հաստատունի այլ 
հատկությունների կամ հիմնարար այլ փոխազդեցությունների հաստա-
տունների հետ փոխկապակցվածության վերաբերյալ[10, 183; 11, 240-241]: 
Այդ առումով ներկայումս գիտական շրջանակներում տեսակետ է արտա-
հայտվում, թե էլեկտրադինամիկ С հաստատունի նման, որը էլեկտրա-
մագնիսական դաշտի հիմնարար հաստատուն է, ձգողական դաշտի հիմ-
նարար հաստատուն կարող է լինել ձգողական ալիքների տարածման 
արագությունը`�=, որի թվային արժեքը, սակայն, որոշված է մոտավոր և 
դեռևս մեծ անորոշությամբ �7, 2�: Թեպետ հարկ է նկատել, որ �=-ն կունե-
նար բացարձակ մեծություն և կբավարարեր չափման միավորների բնա-
կան համակարգերը կազմող հիմնարար հաստատունների տարածաժա-
մանակային անփոփոխակության (ինվարիանտության) պայմանին, և 
կփոխվեին բնական համակարգերում ածանցվող ֆիզիկական մեծու-
թյունների որոշման արտահայտությունները և թվային արժեքները:  

 Իսկ Բոլցմանի K հաստատունը, որը Պլանկի համակարգի հիմնական 
միավոր է ընտրված, ըստ սահմանման` չափային անցումային գործակից է 
ներքին էներգիայի և ջերմաստիճանի միջև: Ընդ որում ակնադիտական 
(մակրոսկոպիկ) մարմնի ներքին էներգիայի և ջերմաստիճանի միջև կապի 
առնչությունը կախված է մարմնի բնույթից, իսկ էներգիան կախված է ոչ 



– 12 – 

միայն ջերմաստիճանից, այլև ակնադիտական այլ հարաչափներից 
(պարամետրեր) [3, 61]: K-ի թվային արժեքը կախված է էներգիայի և 
ջերմաստիճանի չափման միավորների ընտրությունից, իսկ ջերմաս-
տիճանի չափման բացարձակ սանդղակը ընտրված է պայմանականորեն: 

Չնայած C և ћ  հիմնարար հաստատունները նույնպես, ինչպես նաև 
չափային բոլոր հաստատունները, նման դեր ունեն, սակայն դա նրանց 
համար երկրորդային է: C և ћ-ը ավելի հաճախ հանդես են գալիս հարա-
բերականային քվանտային առնչություններում, որը նպատակահարմար 
է դարձնում նրանց դիտարկումը չափման միավորների այնպիսի համա-
կարգում, որտեղ C և ћ-ը հավասար են միավորի (C = ћ = 1), որի դեպքում 
մաթեմատիկական առնչությունները, հավասարումները, բանաձևերը 
պարզում են` ստանալով ավելի հստակ և համառոտ տեսք [10, 180]: 

C-ն էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածման արագությունն է 
վակուումում, որը հարաբերականության տեսության մեջ սահմանային է 
համարվում ազդանշանների տարածման արագության համար: 

Գործողության, էներգիայի և մեխանիկական ու մագնիսական 
մոմենտների ћ քվանտներով որոշվում են այն սահմանները, որտեղ 
դրսևորվում են մասնիկների և նրանց համակարգերի քվանտային հատ-
կությունները, երևույթները և նրանց նկարագրող օրինաչափությունները: 
Մասնավորապես % = ���$ կարգի էներգիայի դեպքում էական կարող են 
դառնալ հարաբերականային քվանտային ազդեցությունները ձգողական 
երևույթներում [3, 58-69]: 

Մինչդեռ գոյություն չունի K-ի չափողականության որևէ ֆիզիկական 
մեծություն, որի համար K-ի արժեքը դառնում է սահմանային կամ 
կրիտիկական: K-ի դերը թերևս կարևորվում է էնտրոպիայի և ԹԴ հավա-
նականության լոգարիթմի միջև որպես համեմատականության գոր-
ծակցի, որտեղ նրա մեծությունը և չափողականությունը որոշվում են 
էնտրոպիայով: Պլանկը K-ն ընտրել է չափման միավորների բնական 

համակարգում` ի նկատի ունենալով նրա համարժեք դերը ћ?–ին, ћ@	#A 
հարաբերության մեջ, մասնավորապես վիճակագրական բաշխման 
ֆունկցիաներում �9, 3�:  

Այսպիսով` Պլանկյան համակարգում �	և	�	 հաստատունների 
ներառումը հիմնական միավորների կազմ և նրանում որոշվող ֆիզիկա-
կան մեծությունների թվային արժեքները պայմանական են, իսկ մեկնա-
բանությունները` ոչ միանշանակ:  

Հարկ է նշել նաև, որ չափման միավորների բնական համարվող 
տարբեր համակարգերում, այդ թվում` նաև Պլանկյան համակարգում 
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ֆիզիկական մեծությունների արտահայտությունները հիմնարար հաս-
տատուններով և նրանց թվային արժեքները տարբեր են, չնայած համա-
կարգերի հիմնական միավորներ հանդիսացող հաստատունների մեծ 
մասը կրկնվում է: Համեմատական վերլուծության համար ստորև 
աղյուսակում ներկայացված են հիմնական ֆիզիկական մեծությունների 
(երկարության, ժամանակի, զանգվածի, էներգիայի) որոշման 
արտահայտությունները և նրանց թվային արժեքները մեր դիտարկած 
համակարգերում [12, 17] (տե՛ս աղյուսակ 1): 

Ինչպես տեսնում ենք, աղյուսակում ներկայացված բնական 
համարվող բացարձակ համակարգերում, չնայած ћ, �	, B կամ �C հիմնա-
րար հաստատունները հիմնականում կրկնվում են՝ համակցվելով որոշ 
այլ հաստատունների հետ, սակայն նրանցով ածանցվող մեծությունների 
արտահայտությունները և թվային արժեքները տարբեր են: Տարբերու-
թյունները էականորեն մեծ են հատկապես Պլանկյան համակարգի մեծու-
թյունների նկատմամբ, որտեղ ներառված են ձգողական հաստատունը և 
ջերմաստիճանը, որոնց սահմանումները և չափերը չեն համապատաս-
խանում հիմնարար հաստատունների բնորոշմանը: Բնական տարբեր 
համակարգերում ածանցյալ մեծությունների արտահայտությունների և 
թվային արժեքների տարբերությունները ցույց են տալիս, որ սկզբունքո-
րեն դա կարող է պայմանավորված լինել ֆիզիկական մեծությունների 
չափողականությունների ձևավորման պայմանները և պահանջները բա-
վարարող չափային հիմնարար հաստատունների կամայական համակ-
ցումներով չափման միավորների համարժեք համակարգերի կազմման 
հնարավորություններով, որոնցից որևէ մեկի հատուկ համարումը և նրա-
նում ածանցյալ ֆիզիկական մեծություններին վերագրվող իմաստը 
հստակ հիմնավորվել չի կարող, քանի դեռ բացահայտված չեն համա-
կարգը կազմող հիմնարար հաստատուններով բնութագրվող ֆիզիկական 
երևույթների և նկարագրող օրինաչափությունների փոխկապակց-վածու-
թյունը, ընդհանրություններն ու տարբերությունները ինչպես ակնադի-
տական-խոշորաչափ (մակրոսկոպիկ), այնպես էլ մանրադիտակային-
մանրաչափ (միկրոսկոպիկ) մակարդակներում: 

Հիմնարար ֆիզիկական հաստատունների տարբեր համակցումնե-
րով կարելի է կազմել միավորների տարբեր բնական բացարձակ համա-
կարգեր` նախատեսված որոշակի նշանակության և մասշտաբի մեծու-
թյունների չափերի որոշման և գնահատման համար: Միասնական 
բնական բացարձակ համակարգը միշտ կարող է աննպատակահարմար 
լինել տարբեր նշանակության և մասշտաբի մեծությունների չափերի 
որոշման, գնահատման և վերլուծության համար: 



– 14 – 

 
 

Ա
ղյ
ու
սա

կ 
1

Ա
ղյ
ու
սա

կ 
1

Ա
ղյ
ու
սա

կ 
1

Ա
ղյ
ու
սա

կ 
1     

Ֆ
իզ
իկ

ա
կա

ն 
մե
ծո
ւթ
յո
ւն
նե
րի

 ա
րժ
եք
նե
րը

 մ
իա

վո
րն
եր
ի 
բն
ա
կա

ն 
հա

մա
կա

րգ
ու
մ

Ֆ
իզ
իկ

ա
կա

ն 
մե
ծո
ւթ
յո
ւն
նե
րի

 ա
րժ
եք
նե
րը

 մ
իա

վո
րն
եր
ի 
բն
ա
կա

ն 
հա

մա
կա

րգ
ու
մ

Ֆ
իզ
իկ

ա
կա

ն 
մե
ծո
ւթ
յո
ւն
նե
րի

 ա
րժ
եք
նե
րը

 մ
իա

վո
րն
եր
ի 
բն
ա
կա

ն 
հա

մա
կա

րգ
ու
մ

Ֆ
իզ
իկ

ա
կա

ն 
մե
ծո
ւթ
յո
ւն
նե
րի

 ա
րժ
եք
նե
րը

 մ
իա

վո
րն
եր
ի 
բն
ա
կա

ն 
հա

մա
կա

րգ
ու
մ  



– 15 – 

Այսպես` Դ. Հարթրիի` բազմաէլեկտրոն ատոմային համակարգերի 
համար Շրեդինգերի հավասարման լուծման նկատմամբ կիրառած 
չափման ատոմային միավորների համակարգի հիմնական միավորներ 
հանդիսացող հիմնարար չափային հաստատունները ֆիզիկական օրենք-
ների մաթեմատիկական արտահայտություններում իրապես փոխա-
րինվում են մեկով (�C =, B = 1,ћ = 1, 	�C = 1)` այդպիսով ըստ էության 
ներառելով համապատասխան ֆիզիկական մեծությունների միավորների 
սահմանումներ [13, 219 − 220�: 

Օրինակ` Շրեդինգերի հավասարումը ջրածնի ատոմի համար 
ստանում է հետևյալ տեսքը.  ∆F + 2 ∙ H% + "IJF = 0 : 

    
Եզրակացություն Եզրակացություն Եզրակացություն Եզրակացություն     

Այսպիսով` Հարթրիի համակարգում ոչ միայն բացահայտ անցում է 
կատարվում ատոմային համակարգերի բնական չափերին, այլև ոչ 
բացահայտ անցում չափային ֆիզիկական հաստատուններից` անչափա-
յիններին` մաթեմատիկական բարդ խնդիրների լուծման՝ ինքնահամա-
ձայնեցված դաշտի մեթոդի կիրառման համար: 

Միավորների հարաբերականային քվանտային համակարգը կապ-
ված է հարաբերականային քվանտային մեխանիկայի և դաշտի տեսու-
թյան զարգացումների հետ, մասնավորապես Դիրակի ալիքային հավա-
սարման, և հիմնված է �,ћ, �C հիմնարար հաստատունների վրա, որոնք, 
ինչպես և Հարթրիի համակարգում, փոխարինվում են միավորներով 
(� = 1,�C = 1,ћ = 1) և պարզում են բոլոր այն հավասարումների, 
առնչությունների, մեծությունների գրությունները, որոնցում արտահայտ-
վում են դրանք: Այդպիսով, օրինակ, միավորի է հավասարվում F ֆունկ-
ցիայի գործակիցը Շրեդինգերի հավասարման մեջ, և այն ստանում է 
հետևյալ տեսքը. ∆F + 2 ∙ % − K�F = 0 : 

Հարաբերականային քվանտային համակարգը նպատակահարմա-
րորեն կիրառվում է բարձր էներգիաների ֆիզիկայի բնագավառում �2, 121�: 

Ինչպես տեսնում ենք, քննարկված երկու մոտեցումներում էլ անցում 
է կատարվում ֆիզիկական մեծությունների չափման միավորների բնա-
կան բացարձակ համակարգերի, որոնց նախատիպեր են միավորների 
բացարձակ համակարգը` ձևավորված Կ. Ֆ. Գաուսի կողմից, և համընդ-
հանուր համակարգերը` Ջ. Կ. Մաքսվելի կողմից: 
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Фундаментальные Фундаментальные Фундаментальные Фундаментальные физические константы и естественные системыфизические константы и естественные системыфизические константы и естественные системыфизические константы и естественные системы    
единиц измеренияединиц измеренияединиц измеренияединиц измерения    

Сергей  Харатян Сергей  Харатян Сергей  Харатян Сергей  Харатян  
Резюме Резюме Резюме Резюме     

КлючевыеКлючевыеКлючевыеКлючевые    слова:слова:слова:слова: естественная система, абсолютная, размерные 
постоянные, основные единицы, фундаментальные взаимодействия, 
уравненеия, выражения, размерность 

Обосновано, что использование фундаментальных физических констант в 
качестве основных единиц измерения физических величин, обеспечивает 
естественный и абсолютный характер образованных ими систем единиц 
измерения.  

Указана на условность выбора гравитационной постоянной и постоянной 
Больцмана в качестве абсолютных и универсальных единц в естественной 
системе единиц измерения Планка, обусловленная неабсолютностью их 
значений (определяемых: гравитационная постоянная- в законе гравитации в 
качестве размерного коэффициента пропорциальности, постоянная 
Больцмана-переходным множителем от температуры к энергии) численные 
значения и размерности которых зависят от единиц измерения длины, массы и 
времени, являющимися основными в системе единиц их измерения. Таким 
образом, включение в состав основных единиц измерения Планковской 
системы постоянных �	и	�	и	численные значения, определяемых в ней 
физических величин, условны, а интерпретации неоднозначны.  

Отмечена зависимость значений производных физических величин, 
определяемых в естественных системах единиц, от значений и размерностей 
основных констант-единиц системы, численные значения и единицы 
измерения которых определяются основными единицами системы в которой 
измерены эти физические величины, что обусловливает их относительный 
характер, следовательно, и условность часто приписываемых    их численным 
значениям абсолютного характера, различных физических смыслов и 
значений. 

Сравнительный анализ выражений и численных значений физических 
величин, вычисляемых в различных естественных системах единиц измерения 
показывает их неоднозначность по отношению к различным системам, 
несмотря на то, что большинство фундаментальных физических констант, в 
качестве основных единиц, повторяются в различных системах. Следова-
тельно, нет оснований избрать какую нибудь систему, как особую из расмот-
ренных, а физическим величинам, вычисляемых в них, придать абсолютный 
характер и приписать физический смысл.  
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Fundamental Physical Constants and Natural Systems of Units of Fundamental Physical Constants and Natural Systems of Units of Fundamental Physical Constants and Natural Systems of Units of Fundamental Physical Constants and Natural Systems of Units of 
Measurement of Measurement of Measurement of Measurement of Physical Values Physical Values Physical Values Physical Values     

SergeiSergeiSergeiSergei Kharatyan Kharatyan Kharatyan Kharatyan  
SummarySummarySummarySummary    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words: natural system, absolute, dimensional constants, basic units, 
fundamental interactions, equations, expressions, dimension 

It is proved that the use of fundamental physical constants as the basic units of 
measurement of physical quantities ensures the natural and absolute character of 
the systems of units of measurement formed by them. 

The convention of choosing the gravitational constant and Boltzmann 
constant as absolute and universal units in Planck’s natural system of units of 
measurement is indicated due to the non-absolute nature of their values (defined 
by: the gravitational constant in the law of gravity as a dimensional coefficient of 
proportionality, Boltzmann constant as a transition factor from temperature to 
energy), the numerical values and dimensions of which depend on the units of 
length, mass and time, which are the main ones in the system of units of their 
measurement. Thus, the inclusion in the basic units of measurement of the Planck 
system of constants G and K and the numerical values of the physical quantities 
determined in it are conditional, and the interpretations are ambiguous. 

The dependence of the values of the derivatives of physical quantities 
determined in natural systems of units on the values and dimensions of the basic 
constants-units of the system, the numerical values and units of measurement of 
which are determined by the basic units of the system in which these physical 
quantities are measured, which determines their relative nature, hence, the 
conditionality of their numerical values often attributed to absolute nature, various 
physical meanings and values. 

A comparative analysis of expressions and numerical values of physical 
quantities, calculated in various natural systems of units of measurement, shows 
their ambiguity in relation to different systems, despite the fact that most 
fundamental physical constants, as basic units, are repeated in different systems. 
Therefore, there is no reason to choose any system as a special one of the examined, 
and the physical quantities calculated in them, to give an absolute character and 
attribute a physical meaning. 
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ՀՏԴ 581.1 
ԲույսերիԲույսերիԲույսերիԲույսերի    տերևներումտերևներումտերևներումտերևներում    քքքքլորոֆիլի լորոֆիլի լորոֆիլի լորոֆիլի պարունակությանպարունակությանպարունակությանպարունակության    

կախվածությունկախվածությունկախվածությունկախվածությունըըըը    աճելավայրի պայմաններիցաճելավայրի պայմաններիցաճելավայրի պայմաններիցաճելավայրի պայմաններից    
    

ԶարուհիՎարդանյան ԶարուհիՎարդանյան ԶարուհիՎարդանյան ԶարուհիՎարդանյան     
ԱԱԱԱնինինինի    Սաֆարյան Սաֆարյան Սաֆարյան Սաֆարյան     

ԼԼԼԼաուրաաուրաաուրաաուրա    Աղաբեկյան Աղաբեկյան Աղաբեկյան Աղաբեկյան     
    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. քլորոֆիլ a, քլորոֆիլ b, լուսաէլեկտրակալո-
րիաչափ, քլորոֆիլի օպտիկական խտություն, Լոռու մարզ, «Դիլիջան» 
ազգային պարկ, ասիմիլյանտ, բջիջ 

 
ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան 

Վայրի բնության պահպանությունն այսօր արդիական և հրատապ 
խնդիր է Երկիր մոլորակի համար: Բնության կենդանի օրգանիզմների 
միջև միջնորդավորված և շղթայական կապերի պահպանումն առաջնա-
հերթային է «կենդանի բնության» գոյության համար: Ուստի այն հետազո-
տությունները, որոնք կապվում են վայրի բնության օբյեկտների ուսում-
նասիրությունների հետ, բավականին գնահատելի են: Այդպիսի ուսում-
նասիրությունների թվին են պատկանում բույսերի ֆիզիոլոգիական գործ-
ընթացների գնահատման ուղղությամբ կատարված փորձերը [6, 97-104; 7, 
18-21]։ Բույսերի աճման ու զարգացման կարևոր պայմաններից է ասիմի-
լյացիոն հյուսվածքներում լուսասինթեզի ինտենսիվությունը, որը պայ-
մանավորող գործոններից է քլորոֆիլի պարունակությունը: Տերևներում 
քլորոֆիլի պարունակությունը ուղղակիորեն ազդում է լուսասինթեզի 
ինտենսիվության և բջիջներում ասիմիլյանտների (ձուլորդների) կուտակ-
ման վրա: Գոյություն ունի որոշակի կախվածություն քլորոֆիլի քանակի 
և սինթեզվող ասիմիլյանտների քանակի միջև: Քլորոֆիլի քանակությունը 
տերևներում պարզելու համար նախ և առաջ անհրաժեշտ է որոշել քլորո-
ֆիլի օպտիկական խտությունը լուսաէլեկտրակալորիաչափով: Տերևների 
ասիմիլյացիոն հյուսվածքի բջիջներում քլորոֆիլի պարունակությունը 
կախված է բույսերի աճելավայրի պայմաններից: 

    
Նյութը ևՆյութը ևՆյութը ևՆյութը և    մեթոդըմեթոդըմեթոդըմեթոդը    

Ուսումնասիրման օբյեկտ ենք ընտրել Լոռու և Տավուշի մարզերի 
բնակլիմայական տարբեր պայմաններում աճող Բոխի կովկասյան 
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(Carpinus caucasica Grossh), Բարդի կաղամախի (Populus tremula L.), Տույա 
արևմտյան (Thuja occidentalis L.), Եղրևանի սովորական (Syringa 
vulgaris L.) բուսատեսակները: Ուսումնասիրվել է այդ բույսերի տերևնե-
րում պարունակվող քլորոֆիլի օպտիկական խտությունը, և որոշվել է 
քլորոֆիլի a և b պարունակությունը: Գրականության տվյալներով լուսա-
սեր բույսերի տերևներում համեմատաբար քիչ է քլորոֆիլ b-ի քանակը, 
ստվերադիմացկուն բույսերի տերևներում համեմատաբար ավելի շատ է 
քլորոֆիլ b-ի քանակը [2, 130-131; 5]: 

Բույսերի փորձանմուշները վերցվել են Լոռու մարզում` Վանաձոր 
քաղաքին հարող բուսածածկ տարածքից, իսկ Տավուշի մարզում` 
«Դիլիջան» ազգային պարկի տարածքից:  

Լոռու և Տավուշի մարզերի բնակլիմայական պայմանները որոշա-
կիորեն տարբերվում են միմյանցից, թեպետ ընդհանուր գծերով նման են 
[3; 4]։ Հիմնական ֆիզիկական ցուցանիշների տարբերություններն են. 

▪ Լոռու մարզի կլիման բարեխառն է, չափավոր խոնավ, իսկ Տավուշի 
մարզի կլիման չափավոր տաք է։ 

▪ Լոռու մարզում տարեկան տեղումների քանակը 400-800 մմ է, իսկ 
Տավուշում՝ 500-600 մմ։ 

▪ Տարեկան միջին ջերմաստիճանը Լոռու մարզում ամռանը 23 oC է, 
իսկ ձմռանը` մինչև -9 oC։ Տավուշի մարզում ամռանը՝ 14-18 oC, իսկ 
ձմռանը -5 oC։ 

▪ Լոռու մարզը գտնվում է ծովի մակերևույթից 1788 մ բարձրության 
վրա, իսկ Տավուշի մարզը՝ 1594 մ բարձրության վրա։ 

▪ Լոռվա մարզում անարև օրերի թիվը 43 է, իսկ Տավուշում՝ 65։ 
▪ Լոռու մարզում արևափայլի միջին տևողությունը 2000 ժամ է, իսկ 
Տավուշի մարզում՝ 2100 ժամ։ 

Մեր նպատակն է եղել ուսումնասիրել նշված բույսերի տերևներում 
քլորոֆիլի պարունակությունը օպտիկական խտության միջոցով: Քլորո-
ֆիլի օպտիկական խտությունը որոշվել է լուսաէլեկտրակալորիաչափի 
միջոցով: Փորձերը կատարվել են Վանաձորի պետական համալսարանի 
բնագիտական համալիր լաբորատորիայում: 

Հետազոտվող փորձանմուշներից պատրաստվել է քլորոֆիլի սպիր-
տային լուծույթ Կրաուսի մեթոդով [1, 50-52; 2, 130-131]: Ստացված 
լուծույթը 30 րոպե պահվել է մութ պայմաններում, ապա որոշվել է հետա-
զոտվող բույսերի տերևներից ստացված լուծամզվածքի օպտիկական 
խտությունը լուսաէլեկտրակալորիաչափի միջոցով: 



– 22 – 

Այնուհետև հաշվարկվել է քլորոֆիլի պարունակությունը տերևնե-
րում հետևյալ բանաձևերով. 

Ca=12,7 x E660 – 2,69 x E470 

Cb=22,9 x E470 – 4,68 x E660 

Փորձեր և արդյունքներՓորձեր և արդյունքներՓորձեր և արդյունքներՓորձեր և արդյունքներ    

 Ուսումնասիրել ենք Լոռու և Տավուշի մարզերում աճող Բոխի կով-
կասյան, Բարդի կաղամախի, Տույա արևմտյան, Եղրևանի սովորական 
բույսերի տերևներում քլորոֆիլի օպտիկական խտության և քլորոֆիլի 
պարունակության ցուցանիշները։  

1-ին աղյուսակում ներկայացված են քլորոֆիլի օպտիկական 
խտության ցուցանիշները «Դիլիջան» ազգային պարկում աճող որոշ 
բուսատեսակներում։ Օպտիկական խտությունը չափվել է տարբեր 
երկարության ալիքների տակ։  

Աղյուսակ 1 Աղյուսակ 1 Աղյուսակ 1 Աղյուսակ 1     
Քլորոֆիլի օպտիկական խտության ցուցանիշները տարբեր երկարության Քլորոֆիլի օպտիկական խտության ցուցանիշները տարբեր երկարության Քլորոֆիլի օպտիկական խտության ցուցանիշները տարբեր երկարության Քլորոֆիլի օպտիկական խտության ցուցանիշները տարբեր երկարության 

ալիքների տակ ալիքների տակ ալիքների տակ ալիքների տակ ««««ԴիլիջանԴիլիջանԴիլիջանԴիլիջան» » » » ազգային պարկում աճող որոշ ազգային պարկում աճող որոշ ազգային պարկում աճող որոշ ազգային պարկում աճող որոշ 
բուսատեսակներումբուսատեսակներումբուսատեսակներումբուսատեսակներում    

Բույսերի Բույսերի Բույսերի Բույսերի 
անվանումներըանվանումներըանվանումներըանվանումները    

Քլորոֆիլի Քլորոֆիլի Քլորոֆիլի Քլորոֆիլի օպտիկական խտության ցուցանիշները օպտիկական խտության ցուցանիշները օպտիկական խտության ցուցանիշները օպտիկական խտության ցուցանիշները 
տարբեր երկարության ալիքների տակտարբեր երկարության ալիքների տակտարբեր երկարության ալիքների տակտարբեր երկարության ալիքների տակ    

λλλλ=420=420=420=420    նմնմնմնմ    λλλλ=470=470=470=470    նմնմնմնմ    λλλλ=530=530=530=530    նմնմնմնմ    λλλλ=620=620=620=620    նմնմնմնմ    λλλλ=660=660=660=660    նմնմնմնմ    

Բոխի կովկասյան 1000 1000 1000 1744 1587 

Բարդի կաղամախի 1000 1000 1000 1699 1571 

Տույա արևմտյան 1000 1000 1000 1183 1059 

Եղրևանի սովորական 1000 1000 1000 1750 1532 

 
Ինչպես երևում է աղյուսակից, λ=420 նմ, λ=470 նմ, λ=530 նմ ալիքի 

երկարությունների տակ քլորոֆիլի օպտիկական խտությունը բոլոր 
բույսերում նույնն է։ λ=620 նմ, λ=660 նմ ալիքի երկարության տակ 
ամենաբարձր օպտիկական խտությունը նկատվում է կովկասյան բոխի 
բուսատեսակի տերևներում, քլորոֆիլի օպտիկական խտության երկրորդ 
ամենաբարձր ցուցանիշը դիտվում է սովորական եղրևանի բուսատե-
սակի տերևներում, երրորդ տեղում կաղամախի բարդի բուսատեսակի 
տերևներում քլորոֆիլի օպտիկական խտությունն է, ամենացածր օպտի-
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կական խտությունը դիտվում է արևմտյան տույա բուսատեսակի 
տերևներում։ 

Ըստ օպտիկական խտության ցուցանիշների` հաշվել ենք նշված 
բույսերի տերևների մզվածքի քլորոֆիլի սպիրտային լուծույթներում 
քլորոֆիլի պարունակությունը (աղյուսակ 2)։    

Աղյուսակ 2 Աղյուսակ 2 Աղյուսակ 2 Աղյուսակ 2     
Քլորոֆիլի Քլորոֆիլի Քլորոֆիլի Քլորոֆիլի պարունակությունը պարունակությունը պարունակությունը պարունակությունը ««««ԴիլիջանԴիլիջանԴիլիջանԴիլիջան» » » » ազգային պարկիազգային պարկիազգային պարկիազգային պարկի    

որոշ բուսատեսակներումորոշ բուսատեսակներումորոշ բուսատեսակներումորոշ բուսատեսակներում    

Բույսերի անվանումներըԲույսերի անվանումներըԲույսերի անվանումներըԲույսերի անվանումները    
Քլորոֆիլի պարունակությունըՔլորոֆիլի պարունակությունըՔլորոֆիլի պարունակությունըՔլորոֆիլի պարունակությունը    

Քլորոֆիլ Քլորոֆիլ Քլորոֆիլ Քլորոֆիլ aaaa    Քլորոֆիլ Քլորոֆիլ Քլորոֆիլ Քլորոֆիլ bbbb    

Բոխի կովկասյան 17,4 գ/լ 15,4 գ/լ 

Բոխի կաղամախի 17,2 գ/լ 15,5 գ/լ 

Տույա արևմտյան 10,7 գ/լ 17,9 գ/լ 

Եղրևանի սովորական 16,7 գ/լ 15,7 գ/լ 

 
2-րդ աղյուսակից երևում է, որ Տավուշի մարզում աճող հետազոտ-

ված 4 բուսատեսակներում՝ Բոխի կովկասյան, Բարդի կաղամախի, 
Եղրևանի սովորական, Տույա արևմտյան, a քլորոֆիլի քանակը ամենա-
բարձրն է կովկասյան բոխի բուսատեսակի տերևներում՝ 17,4 գ/լ, իսկ 
ամենից ցածր՝ արևմտյան տույա բուսատեսակի տերևներում՝ 10,7 գ/լ։ b 
քլորոֆիլի քանակը ամենից բարձրն է եղել արևմտյան տույա բուսատե-
սակի տերևներում՝ 17,9 գ/լ, իսկ ամենից ցածրը՝ կովկասյան բոխի բուսա-
տեսակի մոտ՝ 15,4 գ/լ։ Կարելի է ենթադրել, որ կովկասյան բոխու` որպես 
բարեխառն գոտու բույսի տեսակը, որը արագորեն զբաղեցնում է հատա-
տեղերը և անտառի բաց պատուհանները, ունի a քլորոֆիլի ավելի մեծ 
քանակ, իսկ արևմտյան տույայի տեսակը, որն ավելի սաղարթախիտ է, 
ունի տերևների խիտ դասավորություն, պարունակում է ավելի շատ b 
քլորոֆիլ: Կարելի է ենթադրել, որ ստվերադիմացկունության տեսակե-
տից հետազոտված բոլոր բույսերի մեջ ավելի ստվեարդիմացկուն է 
արևմտյան տույա տեսակը [2, 130-131; 5]:  

3-րդ աղյուսակում ներկայացված են քլորոֆիլի օպտիկական խտու-
թյան ցուցանիշները Վանաձորի տարածքում աճող որոշ բուսատեսակ-
ներում։  
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Աղյուսակ 3 Աղյուսակ 3 Աղյուսակ 3 Աղյուսակ 3     
Քլորոֆիլի օպտիկական խտության ցուցանիշները տարբեր Քլորոֆիլի օպտիկական խտության ցուցանիշները տարբեր Քլորոֆիլի օպտիկական խտության ցուցանիշները տարբեր Քլորոֆիլի օպտիկական խտության ցուցանիշները տարբեր 

երկարության ալիքների տակ Վանաձորի տարածքում աճող որոշ երկարության ալիքների տակ Վանաձորի տարածքում աճող որոշ երկարության ալիքների տակ Վանաձորի տարածքում աճող որոշ երկարության ալիքների տակ Վանաձորի տարածքում աճող որոշ 
բուսատեսակներումբուսատեսակներումբուսատեսակներումբուսատեսակներում    

Բույսերի անվանումներըԲույսերի անվանումներըԲույսերի անվանումներըԲույսերի անվանումները    

Քլորոֆիլի օպտիկական խտության ցուցանիշները Քլորոֆիլի օպտիկական խտության ցուցանիշները Քլորոֆիլի օպտիկական խտության ցուցանիշները Քլորոֆիլի օպտիկական խտության ցուցանիշները 
տարբեր երկարության տարբեր երկարության տարբեր երկարության տարբեր երկարության ալիքների տակալիքների տակալիքների տակալիքների տակ    

λλλλ=420=420=420=420    նմնմնմնմ    λλλλ=470=470=470=470    նմնմնմնմ    λλλλ=530=530=530=530    նմնմնմնմ    λλλλ=620=620=620=620    նմնմնմնմ    λλλλ=660=660=660=660    նմնմնմնմ    

Բոխի կովկասյան 1000 1000 1000 1944 1839 

Բարդի կաղամախի 1000 1000 1000 1742 1592 

Տույա արևմտյան 1000 1000 1000 1296 1179 

Եղրևանի սովորական 1000 1000 1000 1878 1695 

 
Ինչպես երևում է աղյուսակից, λ=420 նմ, λ =470 նմ, λ=530 նմ ալիքի 

երկարությունների տակ քլորոֆիլի օպտիկական խտությունը բոլոր բույ-
սերում նույնն է։ Քլորոֆիլի օպտիկական խտության արժեքները տարբեր 
երկարության ալիքների տակ λ=620 նմ, λ=660 նմ ալիքի երկարության 
տակ ամենաբարձր օպտիկական խտությունը նկատվում է կովկասյան 
բոխի բուսատեսակի տերևներում, երկրորդ ամենաբարձր ցուցանիշ 
դիտվում է սովորական եղրևանու տերևներում, երրորդ տեղում կաղա-
մախի բարդու օպտիկական խտությունն է, ամենացածր օպտիկական 
խտությունը դիտվում է արևմտյան տույա բուսատեսակի տերևներում։ 
Ըստ ստացված օպտիկական խտության ցուցանիշների` հաշվել ենք 
քլորոֆիլի պարունակությունը նշված բույսերի տերևների մզվածքի 
սպիրտային լուծույթներում (աղյուսակ 4)։ 

Աղյուսակ 4 Աղյուսակ 4 Աղյուսակ 4 Աղյուսակ 4     
Քլորոֆիլի պարունակությունը Վանաձորի տարածքում Քլորոֆիլի պարունակությունը Վանաձորի տարածքում Քլորոֆիլի պարունակությունը Վանաձորի տարածքում Քլորոֆիլի պարունակությունը Վանաձորի տարածքում     

աճող որոշ բուսատեսակներումաճող որոշ բուսատեսակներումաճող որոշ բուսատեսակներումաճող որոշ բուսատեսակներում    

Բույսերի անվանումներըԲույսերի անվանումներըԲույսերի անվանումներըԲույսերի անվանումները    
Քլորոֆիլի պարունակությունըՔլորոֆիլի պարունակությունըՔլորոֆիլի պարունակությունըՔլորոֆիլի պարունակությունը    

Քլորոֆիլ Քլորոֆիլ Քլորոֆիլ Քլորոֆիլ aaaa    Քլորոֆիլ Քլորոֆիլ Քլորոֆիլ Քլորոֆիլ bbbb    

Բոխի կովկասյան 20,6 գ/լ 14,3 գ/լ    

Բոխի կաղամախի 17,5 գ/լ 15,4 գ/լ 

Տույա արևմտյան 12,2 գ/լ 17,3 գ/լ 

Եղրևանի սովորական 18,8 գ/լ 14,9 գ/լ 
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4-րդ աղյուսակից երևում է, որ Լոռու մարզում աճող հետազոտված 4 
բուսատեսակներում՝ Բոխի կովկասյան, Բարդի կաղամախի, Եղրևանի 
սովորական, Տույա արևմտյան, a քլորոֆիլի քանակը ամենաբարձրն է 
կովկասյան բոխու տերևներում՝ 20,6 գ/լ, իսկ ամենից ցածրը՝ արևմտյան 
տույայի տերևներում՝ 12,2 գ/լ։ b քլորոֆիլի քանակը ամենից բարձրն է 
եղել արևմտյան տույա բուսատեսակի տերևներում՝ 17,3 գ/լ, իսկ ամենից 
ցածրը՝ կովկասյան բոխի բուսատեսակի տերևներում՝ 14,3 գ/լ։  

Ելնելով 2-րդի և 4րդ աղյուսակների տվյալներից` կատարել ենք 
Լոռու և Տավուշի մարզերում աճող բույսերի տերևների հյուսվածքներում 
a և b քլորոֆիլների քանակական համեմատություն. 

▪ Լոռու մարզում աճող կովկասյան բոխու տերևներում a քլորոֆիլի 
քանակը գերազանցում է b քորոֆիլի քանակը 1.44 անգամ, իսկ 
Տավուշի մարզում աճող բույսերում գրանցված ցուցանիշները` 1.13 
անգամ: 

▪ Լոռու մարզում աճող կաղամախի բարդու տերևներում a քլորոֆիլի 
քանակը գերազանցում է b քլորոֆիլ քանակը 1.13 անգամ, իսկ 
Տավուշի մարզում աճող բույսերում գրանցված ցուցանիշները` 1.1 
անգամ։ 

▪ Լոռու մարզում աճող արևմտյան տույայի տերևներում b քլորոֆիլի 
քանակը գերազանցում է a քլորոֆիլի քանակը 1.41 անգամ, իսկ 
Տավուշի մարզում աճող բույսերում գրանցված ցուցանիշները`1.6 
անգամ։ 

▪ Լոռու մարզում աճող Եղրևանի սովորական բույսի տերևներում a 
քլորոֆիլի քանակը գերազանցում է b քլորոֆիլի քանակը 1.26 
անգամ, իսկ Տավուշի մարզում աճող բույսերում գրանցված 
ցուցանիշները` 1.06 անգամ։  

Փաստորեն երկու մարզում էլ բոխի կովկասյան, բարդի կաղամախի, 
եղրևանի սովորական տեսակների տերևների հյուսվածքներում a քլորո-
ֆիլի քանակը գերազանցում է b քլորոֆիլը, իսկ արևմտյան տույա բույսի 
տերևների հյուսվածքներում ավելի շատ է b քլորոֆիլի պարունակու-
թյունը: Տավուշի մարզում աճող հետազոտված բուսատեսակներում a և b 
քլորոֆիլի քանակները միմյանց ավելի մոտ են, քան Լոռու մարզում աճող 
նույն բուսատեսակներում։ Ուրեմն a քլորոֆիլի քանակն ավելի շատ է 
Լոռու մարզում աճող բույսերում Տավուշի մարզում աճող նույն բուսատե-
սակների համեմատությամբ, իսկ b քլորոֆիլի քանակն ավելի շատ է 
«Դիլիջան» ազգային պարկի հետազոտված բուսատեսակներում։ Հավա-
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նաբար պատճառն այն է, որ «Դիլիջան» ազգային պարկի տարածքից 
հավաքած բույսերի նմուշները վերցվել են անտառի խիտ տեղամասից, 
որտեղ լույսի ինտենսիվության պակաս է զգացվում, իսկ Վանաձորի 
տարածքից բույսերի փորձանմուշները վերցվել են բաց տարածքից, 
որտեղ բնականաբար լուսավորվածությունն ավելի ինտենսիվ է եղել: 
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Зависимость количества хлорофилла в листьях растенийЗависимость количества хлорофилла в листьях растенийЗависимость количества хлорофилла в листьях растенийЗависимость количества хлорофилла в листьях растений    
от условий произрастания от условий произрастания от условий произрастания от условий произрастания     

Заруи Варданян Заруи Варданян Заруи Варданян Заруи Варданян         
    Ани Ани Ани Ани     СафарянСафарянСафарянСафарян        

Лаура АгабекянЛаура АгабекянЛаура АгабекянЛаура Агабекян        
Резюме Резюме Резюме Резюме     

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: хлорофилл a, хлорофилл b, фотоэлектрокалориметр,    
оптическая плотность хлорофилла, Лорийский марз, Тавушский марз, 
национальный парк «Дилижан», ассимилянт, клетка 

Сегодня, для планеты, охрана дикой природы является актуальной и 
неотложной задачей. Все исследования, связанные с изучением объектов 
дикой природы очень ценны в научном аспекте. К ним относятся исследова-
ния по оценке физиологических процессов в растениях. Основным условием 
для роста и развития растений и фактором интенсивности фотосинтеза 
является содержание хлорофилла в ассимиляционных тканях. Содержание 
хлорофилла в листьях непосредственно влияет на интенсивность фотосинтеза 
и накопление ассимилянтов в клетках. Существует определенная зависимость 
между количеством хлорофилла и синтезированных ассимилянтов. Содержа-
ние хлорофилла в клетках ассимиляционной ткани листьев так же зависит от 
условий произрастания растений. Исследованы виды: граб кавказский 
(Carpinus caucasica Grossh), тополь дрожащий (Populus tremula L.), туя западная 
(Thuja occidentalis L.), сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.), произрас-
тающие в разных природноклиматических условиях Лорийского и Тавушского 
марзов. Определены оптическая плотность и количество хлорофилла в листьях 
данных видов. В тканях листьев у видов Carpinus caucasica Grossh, Populus    
tremula L., Syringa vulgaris L. обоих марзов количество хлорофилла а больше 
чем хлорофилла b, a у Thuja occidentalis L. хлорофилла b больше, чем 
хлорофилла a. В исследованных растениях Тавушского марза количество 
хлорофилла a и b почти одинаково, как у растений тех же видов Лорийского 
марза. 

Анализ данных подтверждает, что количество хлорофилла а больше в 
растениях, произрастающих в Лорийском марзе, по сравнению с растениями 
тех же видов Тавушского марза, однако, в растениях тех же видов националь-
ного парка «Дилижан» больше хлорофилла b. 

Предполагаем, что причина в освещенности. Экземпляры растений на 
территории национального парка «Дилижан» взяты с густозаселенных 
участков, где слабая интенсивность света, а экземпляры из Лорийского марза 
взяты с освещенных участков в Ванадзоре, где интенсивность света высокая.  
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The Dependence of the Amount of Chlorophyll The Dependence of the Amount of Chlorophyll The Dependence of the Amount of Chlorophyll The Dependence of the Amount of Chlorophyll     
in Plantin Plantin Plantin Plant    Leaves on Growing ConditionsLeaves on Growing ConditionsLeaves on Growing ConditionsLeaves on Growing Conditions    

Zaruhy VartanyanZaruhy VartanyanZaruhy VartanyanZaruhy Vartanyan        
Ani SafaryanAni SafaryanAni SafaryanAni Safaryan        

LLLLaura Agabekyanaura Agabekyanaura Agabekyanaura Agabekyan        
SummarySummarySummarySummary    

KeyKeyKeyKey    words: words: words: words: Chlorophyll a, chlorophyll b, photoelectric colorimeter, 
chlorophyll optical density, Lori marz, Tavush marz, Dilijan national park, 
assimilant, cell    

Today, for the planet, wildlife conservation is an urgent task. The whole 
research related to the study of wildlife objects is very valuable from a scientific 
point of view. These include studies to assess the physiological processes in plants. 
The main condition for the growth and development of plants and a factor in the 
intensity of photosynthesis is the content of chlorophyll in assimilation tissues. The 
Chlorophyll content in leaves directly affects the rate of photosynthesis and the 
accumulation of assimilants in cells. There is a definite dependence    between the 
amount of chlorophyll and the synthesized assimilants. The chlorophyll content in 
the cells of the assimilation tissue of the leaves also depends on the growing 
conditions of the plants. The following species were investigated: Caucasian 
hornbeam (Carpinus caucasica Grossh), trembling poplar (Populus tremula L.), 
western thuja (Thuja occidentalis L.), common lilac (Syringa vulgaris L.), growing in 
different climatic conditions of Lori and Tavush regions. The optical density and the 
amount of chlorophyll in the leaves of these species were determined. In the leaf 
tissues of the species Carpinus caucasica Grossh, Populus tremula L., and Syringa 
vulgaris L. of both regions, the amount of chlorophyll a is higher than that of 
chlorophyll b, while in Thuja occidentalis L. there is more chlorophyll b than 
chlorophyll a. In the studied plants of the Tavush marz, the    amount of chlorophyll a 
and b is almost the same as in the plants of the same species of the Lori marz.         

The analysis of the data confirms that the amount of chlorophyll a is higher in 
the plants growing in the Lori marz compared to the plants of the same species of 
the Tavush marz, however, in the plants of the same species of the Dilijan National 
Park there is more chlorophyll b. 

We assume that the reason is in illuminance. Plant specimens in the territory 
of the Dilijan National Park were taken from densely populated areas where light 
intensity is weak, and specimens from Lori Marz were taken from illuminated areas 
in Vanadzor, where light intensity is high. 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    20.20.20.20.09090909.2021 .2021 .2021 .2021 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    23.10.23.10.23.10.23.10.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թթթթ....    
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ContentContentContentContent----based Candidate Recommendationbased Candidate Recommendationbased Candidate Recommendationbased Candidate Recommendation    System for JobsSystem for JobsSystem for JobsSystem for Jobs    

    
Narek HovsepyanNarek HovsepyanNarek HovsepyanNarek Hovsepyan    

 
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: candidate recommendation, full-text search, natural language 

processing, Solr, job parsing, candidate-job matching    
This paper presents a content-based candidate recommender system which 

is used to find the best candidates for the specified job. A variant of this 
recommender system is currently used by Teamable, a San Francisco-based 
software company that offers an intelligent employee referral platform. Our 
approach mainly has two phases, indexing candidate information (title, skills, 
location, etc.), then parsing job description/information to form a query, which 
helps to determine the best candidates and suggest them accordingly. 

Our primary study shows that this approach produces promising results.  
    IntroductIntroductIntroductIntroduction. ion. ion. ion. Today, recommender systems are being used in a number of 

spheres. However, the type of recommendations provided, may be different 
according to the domain of its use. For a candidate recommendation system, we 
need to find a way to rank all the candidates for a specified job, having the job 
description. The candidate recommender will help job providers to find and 
reach out the best potential candidates. 

Most of candidate recommendation systems [4, 1959-1965; 7, 169; 9, 1544-
1553; 11, 2943–2951] use collaborative filtering (CF) [3, 12-32; 8, 291-324; 10, 
1-19] and only small amount of approaches [2, 215-220; 12, 37-45] include some 
content-based approaches, which however are just used to solve so called cold-
start problem of CF approach and, in general, they are all heavily CF based 
approaches. 

Our solution focuses only on content-based recommendations which 
perform better than existing solutions. 

Datasets. Datasets. Datasets. Datasets. We use two main datasets, skills/responsibilities dataset to extract 
information from job description and job2candidates dataset for evaluation 
purposes. Job2candidates dataset contains jobs and their suggestions from 
candidates set, which is collected with the use of some open-source datasets and 
partly our own data at Teamable. 

Skills/responsibilitSkills/responsibilitSkills/responsibilitSkills/responsibilities dataset. ies dataset. ies dataset. ies dataset. We have collected a big dataset of 
skills/responsibilities which covers all job industries. Main sources for the 
dataset were Stack Exchange websites, O*NET dataset [5] and LinkedIn skills 
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dataset. We’ve crawled all tags, skills from Stackexchange websites and 
LinkedIn, which are used more than 100 times.  

Job2candidate dataset.Job2candidate dataset.Job2candidate dataset.Job2candidate dataset.    We have collected a job-candidate dataset, where 
job information contains title and description and the candidate information 
contains title, skills and bio (which also includes previous experience). Using 
job and candidates sets, we’ve manually created the job2candidate dataset, 
where for each pair of job and candidate we have label 1 if the candidate is a 
good enough match for suggesting and 0 otherwise. Then merged it with our 
internal dataset of “offers and hires”, which contains job and candidate pairs, 
where the candidate hired or got an offer for that specific job. As a result, 
dataset contains 3000+ job-candidate pairs with label 0 or 1. We’ve used this 
dataset to evaluate solutions ability to filter out bad candidates and suggest only 
good enough ones. 

Candidate recommender for jobs. Candidate recommender for jobs. Candidate recommender for jobs. Candidate recommender for jobs. Our approach contains several parts as 
shown in figure 1. At first, we index candidates in Solr [1] using all existing 
information. Solr is an open-source enterprise-search platform, written in Java 
and has some major features including full-text search, hit highlighting, faceted 
search, real-time indexing, dynamic clustering, database integration, NoSQL 
features and rich document handling.  

Also, we extract information from job descriptions and then we use that 
information to form a Solr query, where we have already indexed our 
candidates’ information in a structured way.  

Forming query from job information. Forming query from job information. Forming query from job information. Forming query from job information. Figure 1 also shows the main 
components and steps for query forming. Query format is the same Solr query 
format, which will help us just easily query Solr and get a response candidates 
list with respective scores. 

Requirements classifier. Requirements classifier. Requirements classifier. Requirements classifier. This module is responsible for classifying and 
extracting the requirements section of the job description. It’s pretty obvious 
that the main part of useful terms is located in the requirements section of the 
job description. Here we use a simple keyword based approach to determine the 
requirements section. At first, we divide the job description into paragraphs, 
then with the use of two simple conditions try to find the paragraphs which are 
including requirements. The first condition is requirements-like keywords 
existence in a paragraph, the second one with the help of skills/responsibilities 
dataset we can determine how many skills are included in a paragraph and if 
that number is above the specified threshold that will indicate the paragraph is 
about requirements. 
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Figure 1: Candidate Figure 1: Candidate Figure 1: Candidate Figure 1: Candidate recommender system for jobs.recommender system for jobs.recommender system for jobs.recommender system for jobs.
    
Search term extractor (STE). Search term extractor (STE). Search term extractor (STE). Search term extractor (STE). We use a skills/responsibilities dataset to 

match and extract from the requirements section of the job description. It's a 
simple keyword search algorithm which provides us with a list of useful 
used to form a Solr query. The main disadvantage of this approach is that we 
need to keep the dataset up to date to have new skills and responsibilities from 
all industries. 

Query formation. Query formation. Query formation. Query formation. We need to form a Solr query which will be executed on 
Solr engine and return candidates for suggestions sorted by Solr score. As 
candidates have title, bio and skills field, Solr can be used to form subquery for 
each field. 

We have used job title and job description extracted terms joined with OR 
operator as a subquery for candidate title and bio fields, while for the skills field 
only the job description extracted terms joined with OR operator. Also, we 
assign weights to each subquery, which helps to prioritize some fields over the 
others for the term matching score. We’ve used grid-search algorithm to find 

 
recommender system for jobs.recommender system for jobs.recommender system for jobs.recommender system for jobs. 

We use a skills/responsibilities dataset to 
match and extract from the requirements section of the job description. It's a 
simple keyword search algorithm which provides us with a list of useful terms 
used to form a Solr query. The main disadvantage of this approach is that we 
need to keep the dataset up to date to have new skills and responsibilities from 

We need to form a Solr query which will be executed on 
engine and return candidates for suggestions sorted by Solr score. As 

candidates have title, bio and skills field, Solr can be used to form subquery for 

We have used job title and job description extracted terms joined with OR 
bquery for candidate title and bio fields, while for the skills field 

only the job description extracted terms joined with OR operator. Also, we 
assign weights to each subquery, which helps to prioritize some fields over the 

search algorithm to find 
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the best matching weights, and the results of the grid-search indicated that 
titles need to have more priority than skills, and skills need to have more 
priority than bios, which is pretty intuitive. 

Seniority Seniority Seniority Seniority level extraction. level extraction. level extraction. level extraction. Above described solution works pretty fine, but 
has one issue connected with seniority levels. For example, if we need Senior 
python engineer with skills [python, Django, databases], the same exact terms 
can be matched in junior developers’ profiles, but we don’t have to suggest 
them. To fix this issue, it made sense to have an extra feature seniority level, 
which helps us to match candidates not only with terms, but also with seniority 
level. For jobs, we use keyword search in title trying to extract experience 
requirements from job description. For candidates, the same keyword search in 
title and calculating experience years from previous work history. We’ve 
defined 5 seniority levels, as shown in table 1. 

Table 1: Seniority levels.Table 1: Seniority levels.Table 1: Seniority levels.Table 1: Seniority levels.    

Level 0 Interns, juniors, … 

Level 1 Mid-level, assistants, … 

Level 2 Senior-level, … 

Level 3 Managers, team leads, … 

Level 4 Directors, senior managers, … 

Level 5 C-level executives, owners, founders, … 

After detecting the seniority level for candidates, we index them in Solr. 
And the seniority level of the job is used in Solr query to suggest candidates 
only with matching seniority levels. 

Evaluation.Evaluation.Evaluation.Evaluation. As we mentioned above, we’ve used job2candidate dataset for 
evaluation, but it’s only the first stage of our evaluation system. The metrics, 
which we used in the first stage, are simply accuracy, recall and precision. 

The second stage of evaluation is customer feedback/usage, where we have 
defined a metric called Top10-referrals. Top10-referrals metric is calculated 
using referral/hire events in our platform. Top10-referrals metric shows how 
many percent referrals/hires made by the customer from our top 10 suggestions. 

Let’s denote each referred/hired candidate with LM. Define NM , which is 
equal to 1 if LM is in the top 10 suggestions of recommendation, otherwise 0.  

Top10-referrals metric is calculated as shown below: O	 = 	∑ NMQMR"S  

where N is the number of referred/hired candidates. 
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Here are the results of experiments during several months by some 
existing algorithms and our approach. 

Evaluation stage one results are shown in Table 2: 
Table 2: Evaluation stage one, results.Table 2: Evaluation stage one, results.Table 2: Evaluation stage one, results.Table 2: Evaluation stage one, results.    

Solution nameSolution nameSolution nameSolution name    AccuracyAccuracyAccuracyAccuracy    PrecisionPrecisionPrecisionPrecision    RecallRecallRecallRecall    

CF (without cold start solution) 68.91% 61.66% 74.12% 

CF + content-based solution 71.32% 67.37% 77.01% 

Our solution (without seniority level) 65.01% 63.63% 70.09% 

Our solution (with seniority level) 76.01% 75.33% 78.50% 

Our solution outperforms existing CF based solutions on the first stage of 
evaluation. For the second stage of evaluation we’ve deployed our solutions for 
100+ customers for several months (10000+ referred/hired candidates) in 
Teamable platform. The results are shown in Table 3. 

Table 3: Evaluation stage two, results.Table 3: Evaluation stage two, results.Table 3: Evaluation stage two, results.Table 3: Evaluation stage two, results. 
Solution nameSolution nameSolution nameSolution name    Top10Top10Top10Top10----referrals metricreferrals metricreferrals metricreferrals metric    

CF (without cold start solution) 9.20% 

CF + content-based solution 10.01% 

Our solution (without seniority level) 8.51% 

Our solution (with seniority level) 18.88% 

The whole evaluation process shows that our solution significantly 
outperforms other existing solutions. Also, our solution has no cold start 
problem, which is a huge problem with new customers. 

Conclusion. Conclusion. Conclusion. Conclusion. In this paper, we have described a new approach which 
allowed us to outperform existing CF based approaches. Also, it has no cold 
start problem and performs better both with or without existing data. The only 
disadvantage of our approach is the necessity of keeping skills and 
responsibilities dataset up to date to cover newly formed industries and skills. 
From the execution time perspective, our solution works pretty fast, even with 
more than 1 million candidates, the advantage mainly follows from Solr search 
engine, thus the solution is scalable. 

The next step for this approach is to handle candidate career pivots and 
changes [6, 325–328], for example, a QA engineer’s career path can become 
Software engineer, and detecting this kind of career continuations and changes 
can help to suggest more matching candidates for jobs. 
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ԱշխատատեղիԱշխատատեղիԱշխատատեղիԱշխատատեղի    համարհամարհամարհամար    թեկնածուներթեկնածուներթեկնածուներթեկնածուներ    առաջարկողառաջարկողառաջարկողառաջարկող    համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ`̀̀̀    
հիմնվածհիմնվածհիմնվածհիմնված    տեղեկատվությանտեղեկատվությանտեղեկատվությանտեղեկատվության    բովանդակությանբովանդակությանբովանդակությանբովանդակության    վրավրավրավրա    

    
ՆարեկՆարեկՆարեկՆարեկ    ՀովսեփյանՀովսեփյանՀովսեփյանՀովսեփյան    

ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... թեկնածուի առաջարկություն, ամբողջական 

տեքստի որոնում, բնական լեզվի մշակում, Solr, աշխատատեղի 
նկարագրության մշակում, թեկնածու-աշխատատեղ համապատասխա-
նեցում 

Հոդվածում նկարագրված է տեղեկատվության բովանդակության 
վրա հիմնված թեկնածուներ առաջարկող համակարգ, որը օգնում է 
գտնելու լավագույն թեկնածուներին՝ տրված աշխատատեղի համար։ Այս 
լուծումը օգտագործվում է Teamable ընկերությունում և  օգնում է հաճա-
խորդ ընկերություններին գտնելու իրենց թափուր աշխատատեղերի 
համար լավագույն թեկնածուներին։ Ընդհանուր լուծումը բաղկացած է 
երկու հիմնական մասից, առաջինը՝ թեկնածուների տվյալների վերլու-
ծություն, մշակում, ցուցչավորում, և  երկրորդը՝ աշխատատեղի նկարա-
գրության վերլուծություն, մշակում, կարևոր բանալի բառերի դուրս 
հանում ու հարցման կառուցում։ Կառուցված հարցումն օգնում է գտնելու 
արդեն իսկ ցուցչավորված թեկնածուների բազմությունից լավագույննե-
րին։  

Նկարագրված է նաև արդյունքների գնահատման երկփուլ մեխա-
նիզմը և  համեմատական վերլուծություն արդեն իսկ գոյություն ունեցող 
համակարգերի նկատմամբ։ Գոյություն ունեցող հիմնական լուծումներն 
աշխատում են կոլլաբորատիվ զտման միջոցով, և  այս մեթոդի հիմնա-
կան խնդիրներից մեկը նոր թեկնածուների և աշխատատեղերի դեպքում 
առաջարկների բացակայությունն է։ Մեր առաջարկված լուծումը բովան-
դակության վրա հիմնված առաջարկող համակարգ է, և  այն թույլ է 
տալիս ունենալ լավ առաջարկներ նույնիսկ նոր թեկնածուների և  աշխա-
տատեղերի դեպքում։  

Հոդվածում նկարագրված լուծումն օգնում է գտնելու լավագույն թեկ-
նածուներին և  ցույց է տալիս լավ արդյունքներ։ 
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В статье описывается основанная на содержании система рекомен-
даций кандидатов, помогающая найти лучших кандидатов на вакансию. 
Это решение используется Teamable и помогает компаниям-клиентам 
находить лучших кандидатов на свои вакансии. Общее решение состоит из 
двух основных частей: первая – это анализ, обработка, индексация данных 
кандидатов, а вторая – анализ информации описание работы, разработка, 
извлечение важных ключевых слов и построение запроса. Встроенный 
запрос помогает найти лучших из уже проиндексированных кандидатов. 

Описывается также двухэтапный механизм оценки выборки и сравни-
тельный анализ существующих систем. Существующие решения в основ-
ном работают через коллаборативную фильтрацию, и одна из основных 
проблем этого метода – отсутствие предложений для новых кандидатов и 
вакансий. Предлагаемое нами решение представляет собой систему реко-
мендаций, основанную на содержании, и позволяет получать хорошие 
рекомендации даже для новых кандидатов и новых вакансий. 

Описанное в статье решение помогает найти лучших кандидатов и 
показывает хорошие результаты. 
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ՀՏԴ 550.8 
ՀՀՀՀՀՀՀՀ    տարածքումտարածքումտարածքումտարածքում    ԿուրիԿուրիԿուրիԿուրի    ավազանիավազանիավազանիավազանի    գետերիգետերիգետերիգետերի    ջրագրականջրագրականջրագրականջրագրական    ցանցիցանցիցանցիցանցի    

ջրագրաձևաչափական վջրագրաձևաչափական վջրագրաձևաչափական վջրագրաձևաչափական վերլուծությունըերլուծությունըերլուծությունըերլուծությունը    
    

ԳաԳաԳաԳագգգգիիիիկկկկ    ԹադևոսյանԹադևոսյանԹադևոսյանԹադևոսյան        
 

    Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. ձևաչափություն, բոնիտավորում, գետի 
անկում, ցանցի խտություն, կոդավորում, կարգաբանություն, մասնատ-
վածություն, ջրագրություն 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

ՀՀ տարածքում Կուրի ջրագրական ցանցը կազմված է 8 հիմնական 
գետերից` Դեբեդ` Փամբակ և Ձորագետ խոշորագույն վտակներով, Կողբ, 
Ոսկեպար, Կարախան, Աղստև` Գետիկ խոշոր վտակով, Հախում, Տավուշ 
և Խնձորուտ: Այս գետերից որևէ մեկը ամբողջությամբ ՀՀ տարածքում չի 
գտնվում: Նշված գետերից առաջինը` Դեբեդը, անմիջականորեն Կուրի 
մեջ չի թափվում, այլ Վրաստանի տարածքում միախառնվում է Խրամ 
գետի հետ: Կարախան գետը Ադրբեջանի տարածքում միախառնվում է 
Ոսկեպարի (Ջողազ), իսկ Խնձորուտը` Տավուշի հետ: Ութ գետերից 
փաստորեն միայն չորսն են անմիջականորեն թափվում Կուրի մեջ` 
Կողբը, Աղստևը, Հախումը և Տավուշը: 

Ներկայացվող հոդվածում նշված գետերի ջրագրական ցանցը 
դիտարկվում է միայն դրանց ջրհավաք ավազանների լեռնային հատվա-
ծում` ՀՀ տարածքի սահմաններում: Այդ պատճառով Դեբեդ գետը ուսում-
նասիրվում է մինչև գ. Սադախլո դիտակետը, իսկ նրա խոշոր վտակներ 
Փամբակը և Ձորագետը համապատասխանաբար կ. Թումանյան և 
Գարգառի թափումից ներքև ընկած դիտակետերը, Ոսկեպարը` մինչև 
գ. Մազամլի, Կարախան գետը` մինչև գ. Կիրանց, Աղստևը` մինչև Ծուռ 
Կամուրջ, Գետիկը` մինչև Ալաչուխ, Հախում գետը մինչև գ. Հախում, 
Տավուշը` մինչև գ. Յուխարի Օքսուզլու, Խնձորուտ գետը` մինչև 
գ. Աղդամ դիտակետերը:  

Դիտարկվող գետերի և նրանց ավազանների ձևաչափական Դիտարկվող գետերի և նրանց ավազանների ձևաչափական Դիտարկվող գետերի և նրանց ավազանների ձևաչափական Դիտարկվող գետերի և նրանց ավազանների ձևաչափական     
ու ջրագրական բնութագրերըու ջրագրական բնութագրերըու ջրագրական բնութագրերըու ջրագրական բնութագրերը    

Նշված գետերի հիմնական ձևաչափական և ջրագրական բնութա-
գրիչները ներկայացված են աղյուսակում: 

Աղյուսակում ներկայացված տվյալներից երևում է, որ ուսումնասիր-
վող տարածքի գետերի ջրհավաք ավազանների մակերեսները փոփոխ-
վում են բավականին մեծ` 125 կմ2-ից (Կարախան – գ. Կիրանց) մինչև 
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3790 կմ2 (Դեբեդ – գ. Սադախլո) սահմաններում, իսկ գետերի երկարու-
թյունները` 25.5 կմ-ից մինչև 160 կմ միջակայքում: Զգալի է նաև թեքու-
թյունների տատանման լայնույթը` սկսած 9.74 ‰-ից (Դեբեդ – 
գ. Սադախլո) մինչև 60.2 ‰ (Խնձորուտ – գ. Աղդամ): Գետերի ջրհավաք 
ավազանների միջին բարձրությունների ( ÙÇç.H մ) ցուցանիշները ևս 

փոփոխվում են զգալի միջակայքում` 1170 մ-ից (Տավուշ գետի ավազան) 
մինչև 1940 մ (Գետիկի ավազան): Ուսումնասիրվող տարածքում կան մի 
շարք բարձր լեռնային գետեր, որոնց ջրհավաք ավազանների միջին 
բարձրությունները գերազանցում են 2000 մ-ը: Դրանցից են Փամբակի 
վտակներ Չիչխանը` 2204 մ, Լեռնապատը` 2154 մ, Տանձուտը` 2066 մ, 
Ձորագետի վտակ Լոռին` 2146 մ և այլն [3] (տե՛ս աղյուսակ 1): 

1 : 200000 և 1 : 100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների վրա 
կատարած քարտեզաչափական աշխատանքների շնորհիվ օգտագործե-
լով Հորթոն-Սթրալեր-Հարցմանի սխեման` իրականացրել ենք ջրագրա-
կան ցանցի կոդավորում, որից հետո հաշվարկել ենք նշված գետերի 
քանակական բնութագրիչները, բացի այդ` օգտագործել ենք նաև ՀՀ 
տարածքի գետերի ջրաբանական բնութագրիչների վերաբերյալ հրատա-
րակված տեղեկագրքերը [4; 5]:  

ՀՀ տարածքում Կուրի ամենախոշոր վտակը և ուսումնասիրվող 
տարածքի ամենահզոր գետային համակարգը    ԴեբեդնԴեբեդնԴեբեդնԴեբեդն է,    որը ձևավորվում 
է Թումանյան կայարանի մոտ, երկու խոշորագույն վտակների` Փամբակի 
և Ձորագետի միախառնումից` 870 մ բացարձակ բարձրության վրա: 
ՓամբակըՓամբակըՓամբակըՓամբակը համարվում է Դեբեդի հիմնական վտակը և նրա վերին 
հոսանքը: Գետի ակունքը համարվում է Ջաջուռի թամքոցի մոտ 2100 մ 
բարձրության վրա գտնվող աղբյուրների խումբը, որոնք տեղաբաշխված 
են Շիրակի և Փամբակի լեռնաշղթաների հանգուցակետում: Գետի 
երկարությունը 84 կմ է, ջրհավաք ավազանի մակերեսը` 1370 կմ2, միջին 
թեքությունը` 13.4 ‰, ընդհանուր անկումը` 1230 մ, գետային ցանցի 
խտությունը` 0.73 կմ/կմ2, իսկ ջրհավք ավազանի միջին բարձրությունը` 
1920 մ: Փամբակ գետը ունի բավականաչափ զարգացած գետային ցանց` 
տարբեր կարգի 364 վտակներով: Նրա կազմի մեջ մտնում են կարգաբա-
նական առաջին խմբի 

1
C  =275 (ջրագրական ցանցի մոտ 76 %-ը), երկրորդ 

խմբի` =
2

C  69 (19 %), երրորդ խմբի` =
3

C  14 (4 %) և չորրորդ խմբի`   

=
4

C 5 (1 %) վտակներ: Գետային ցանցը հատկապես զարգացած է վերին 

հոսանքի շրջանում, որտեղ` արդեն Հարթագյուղ բնակավայրի մոտ` 
ակունքից  ընդամենը  3.5 կմ  հեռավորության վրա, 

i
C -ն  հավասարվում է  
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երեքի, իսկ Մեծ Պարնի գյուղի շրջակայքում` ակունքից 5 կմ հեռավո-
րության վրա, աջակողմյան Ծաղկաշեն ( 3=iC ) վտակի միախառնվելուց 

հետո Փամբակը ձեռք է բերում 4=iC  կարգ: Նալբանդ գյուղի մոտ 

Փամբակի մեջ է թափվում նրա խոշորագույն ձախ վտակ Չիչխանը, որի 
ջրհավաք ավազանի մակերեսը 192 կմ2 է, երկարությունը` 29 կմ, իսկ 
կարգաբանական դասակարգման մակարդակը համապատասխանում է 

4=iC -ի: Չիչխանի ջրագրական ցանցը կազմված է 58 վտակից, որից 39-ը 

առաջին կարգ ունի, 16-ը` երկրորդ, իսկ 2-ը` երրորդ կարգ: 
Դրանից հետո Փամբակ գետի կարգային մակարդակը բարձրանում 

է` հասնելով =iC 5-ի: Այսպիսով` ակունքից ընդամենը 28 կմ հեռավորու-

թյան վրա Փամբակը ձեռք է բերում 5-րդ կարգ, որը վկայում է վերին 
հոսանքի շրջանում ջրագրական ցանցի մեծ խտության մասին: Նալբանդ 
գյուղից ցած` մինչև Թումանյան կայարան (Ձորագետի հետ 
միախառնման վայրը), գետը աջ կողմից ընդունում է Գոգարան ( =iC 3), 

Շենավան ( =iC 2), Օձիձոր ( =iC 2), Քարաձոր ( =iC 2), Բազում ( =iC 2), 

Վահագնի ( =iC 3), Անտառամուտ ( =iC 2) համեմատաբար խոշոր 

վտակները, իսկ աջ կողմից` Որդնավ (ջրհավաք ավազանի մակերեսը` 
=F 92 կմ2, գետի երկարությունը` =L 18 կմ, կարգաբանական խումբը` 
=iC 3), Լեռնապատ` համապատասխանաբար =F 126 կմ2, =L 18 կմ, 

=iC 4 և Տանձուտ ( =F 150 կմ2, =L 18 կմ, =iC 4) վտակները: Տանձուտ 

վտակից հետո Փամբակը կտրուկ փոխում է ուղղությունը և հոսում դեպի 
հյուսիս-արևելք` հատելով Բազումի լեռները և ձևավորելով նեղ անտեցե-
դենտ հովիտ` Գայլաձորի կիրճը: Վանաձոր քաղաքից ցած` մինչև Ձորա-
գետի միախառնման վայրը, նրա մեջ թափվում են բազմաթիվ վտակներ, 
այդ թվում` նաև աջակողմյան Ալարեքս խոշոր վտակը ( =F 115 կմ2,   

=L 24 կմ, =iC 4), սակայն նշված գետերը, ունենալով ավելի ցածր կարգ, 

Փամբակի կարգաբանական մակարդակի վրա չեն ազդում և մինչև 
Թումանյան կայարանի մոտ Դեբեդի մյուս խոշոր վտակ Ձորագետի հետ 
միախառնումը այն պահպանում է =iC 5 կարգի ցուցանիշը:     

 ՁորագետիՁորագետիՁորագետիՁորագետի ջրհավաք ավազանի մակերեսը 1460 կմ2 է, միջին 
բարձրությունը` 1860 մ, երկարությունը` 67 կմ, միջին թեքությունը` 26.0 
‰, իսկ անկումը` 1770 մ: Գետի վերին և միջին հոսանքի ավազանի 
ջրագրական ցանցը լավ զարգացած է, սակայն անհամաչափ. վտակների 
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մեծ մասը տարածվում է գետի ձախափնյա հատվածում: Վտակների 
ընդհանուր քանակը 308 է, որից կարգաբանական առաջին խմբին 
պատկանող վտակներն ունեն հետևյալ բնութագրերը. =1C 234 են 

(ջրագրական ցանցի մոտ 76 %), երկրորդ խմբինը` =2C 56 (18 %), երրորդ 

խմբինը` =3C 13 (4 %), չորրորդ խմբինը` =4C 4 (1 %), իսկ գետային 

ցանցի խտության ցուցանիշը կազմում է 0.88 կմ/կմ2: 
Ձորագետի ակունքները գտնվում են Ջավախքի լեռների հարավային 

լանջերին` 2640 մ բարձրությունների վրա: 1773 մ բարձրության վրա 
Բազումի լեռների հյուսիսային լանջերից հոսող կարճ (8 կմ), սակայն լավ 
ճյուղավորված վտակի` 3=iC  միախառնումից հետո ակունքից 22 կմ 

հեռավորության վրա Ձորագետը ձեռք է բերում 4=iC  կարգ: Մինչև 

Ստեփանավան քաղաքը ձախ կողմից նրա մեջ են թափվում նաև 
Սարզան (ջրհավաք ավազանի մակերեսը` F =28 կմ2, երկարությունը`   
L =13 կմ, վտակների ընդհանուր քանակը` 6, կարգային աստիճանը`    

iC =2) և Լոռի (համապատասխանաբար` F =110 կմ2, L =29 կմ, վտակ-

ների ընդհանուր քանակը` 12, iC =3) խոշոր վտակները: Կաթնաղբյուր 

գյուղի մոտ Ձորագետը աջ կողմից ընդունում է Մեծառու համեմատաբար 
խոշոր վտակը` 37.3 կմ2, 12 կմ, 14, iC =3 ցուցանիշներով: Քանի որ նշված 

բոլոր վտակները կարգային աստիճանով զիջում են գլխավոր գետին, 
հետևաբար Ձորագետը իր կարգաբանական մակարդակը չի փոխում: 
Մեծառու վտակը ընդունելուց հետո Ձորագետը ձևավորում է խոր կիրճ: 
Ստեփանավան քաղաքի մոտ` ակունքից 46 կմ հեռավորության վրա, 
Ձորագետն ընդունում է իր գլխավոր վտակ Տաշիրը, որը հոսում է Լոռու 
գոգավորությունում և ստորին հոսանքի շրջանում, մխրճվելով հրա-
բխային ապարների շերտախմբի մեջ` ձևավորում է խոր կիրճ: Այսպի-
սով` Ստեփանավան քաղաքի մոտ գլխավոր գետի գետաբերանից 28 կմ 
հեռավորության և 1330 մ բացարձակ բարձրության վրա տեղի է ունենում 
միևնույն կարգ ունեցող երկու գետերի միախառնում, և Ձորագետի կարգը 
ավելանում է` հասնելով iC =5: Տաշիր գետի ջրհավաք ավազանի մակե-

րեսը 445 կմ2 է, երկարությունը` 54 կմ, վտակների ընդհանուր քանակը` 
52, միջին թեքությունը` 8.9 ‰, ընդհանուր անկումը` 465 մ, գետային 
ցանցի խտությունը` 0.82 կմ/կմ2, կարգաբանական մակարդակը` iC =4: 

Տաշիր վտակի միախառնումից ցած` մինչև գետաբերան, Ձորագետի մեջ են 
թափվում ձախ կողմից Ուռուտ` F =156 կմ2, L =29 կմ, iC =3, Լեջանիջուր, 

Մեծձոր, որոնք ունեն iC =2 մակարդակ և Հովնանաձոր ( 3=iC ), իսկ աջ 
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կողմից` Չքնաղ (F =163 կմ2, L =28 կմ, iC =4) և Գարգառ ( F =129 կմ2,         

L =28 կմ, iC =3) խոշոր վտակները, ինչպես նաև բազմաթիվ առաջին և 

երկրորդ կարգի մանր վտակներ: Չնայած դրան` Ձորագետը մինչև 
Փամբակի հետ միախառնման վայրը` մոտ 28 կմ երկարության հատվա-
ծում, չի փոխում կարգաբանական մակարդակը: Ասվածից հետևում է, որ 
Ձորագետի ջրհավաք ավազանի գերակշիռ մասը տարածվում է վերին և 
միջին հոսանքներում, իսկ ստորին հոսանքի շրջանում այն նեղանում է: 
Ձորագետի ջրագրական ցանցի մյուս էական առանձնահատկությունն այն 
է, որ ջրագրական ցանցի հագեցվածության տեսակետից զգալի տարբե-
րություն է նկատվում ջրհավաք ավազանի աջ և ձախ մասերի միջև: 
Գարգառը Ձորագետի` Բազումի լեռների կողմի ջրհավաք ավազանի ամե-
նավերջին խոշոր վտակն է, որը հոսում է գլխավոր գետին գրեթե 
զուգահեռ և թափվում է նրա մեջ սուր անկյան տակ: 

iC =5 ցուցանիշով Ձորագետը Թումանյան կայարանի մոտ միախառ-

նվում է Փամբակ գետի հետ, որը ևս պատկանում է iC =5 կարգին: Այստե-

ղից ցած գետը ստանում է ԴեբեդԴեբեդԴեբեդԴեբեդ անվանումը` ավելի բարձր iC =6 կար-

գային ցուցանիշով: Դեբեդ գետի կարգաբանական մակարդակը, չնայած 
նրա մեջ թափվող տարբեր կարգի բազմաթիվ վտակներին, մինչև հանրա-
պետության սահմաններից դուրս գալը չի փոխվում: Առաջինից մինչև 
չորրորդ կարգ ունեցող բազմաթիվ վտակների շարքում նշենք միայն 
խոշորագույնները` ձախ կողմից Մարց (ջրհավաք ավազանի մակերեսը` 
F =252 կմ2, երկարությունը` L =29 կմ, վտակների ընդհանուր քանակը` 
81, կարգաբանական խումբը` iC =4), Աջիր` F =66 կմ2, L =15 կմ, iC =4, 

Շնող` F =153 կմ2, L =19 կմ, iC =4, իսկ աջ կողմից Կաճաճկուտ`               

F =55 կմ2, L =11 կմ, iC =4, Ալավերդի` F =36 կմ2, L =10 կմ, iC =3, 

Ախթալա` F =48 կմ2, L =14 կմ, iC =3 գետերը` համապատասխան 

բնութագրիչներով: 
Ամփոփելով Դեբեդ գետի ջրագրական ցանցի վերլուծության արդ-

յունքները` նշենք, որ Դեբեդի գլխավոր վտակներ Փամբակը և Ձորագետը 
բնութագրվում են կարգաբանական դասակարգման հինգերորդ աստի-
ճանով, իսկ հանրապետության սահմաններից դուրս գալու վայրում 
գլխավոր գետի` Դեբեդի կարգը համապատասխանում է վեցի: Սադախլո 
ջրաչափական դիտակետում Դեբեդի ջրհավաք ավազանի մակերեսը 
3790 կմ2 է, երկարությունը` 160 կմ, ընդհանուր առմամբ ընդունում է 
896 վտակ, որոնցից առաջին կարգի է 676, երկրորդ կարգի` 165, երրորդ 
կարգի` 39, չորրորդ կարգի` 13 և հինգերորդ կարգի` 2 վտակ:   
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Ուսումնասիրվող տարածքի հաջորդ գետը ԿողբնԿողբնԿողբնԿողբն է, որի ակունքները 
գտնվում են Գուգարաց լեռնաշղթայի հյուսիսային մասում` Զիկատար 
լեռան արևմտյան լանջերին` 1220 մ բացարձակ բարձրության վրա: 
Վերին հոսանքում` աջից, ընդունում է իր ամենախոշոր` Լոմուս 
(Դուքանաձոր) վտակը, որը սկիզբ է առնում Գոմշավար լեռան լանջերից` 
1680 մ բարձրությունից: Վերջինս ակունքից ընդամենը 4 կմ հեռավորու-
թյան վրա ձեռք է բերում iC =3 կարգ և միախառնվում iC =2 կարգ ունեցող 

Կողբ գետի հետ: Դրանից ցած Կողբն ընդունում է նաև Նոյեմբերյան iC =2 

կարգի վտակը և մինչև գետաբերան անփոփոխ պահպանում երրորդ iC

=3 կարգը: Կողբի ջրհավաք ավազանի մակերեսը F =245 կմ2 է, 
երկարությունը` =L 44 կմ, միջին թեքությունը` 21.8 ‰, ընդհանուր 
անկումը` 960 մ: Կողբի ջրագրական ցանցը առավել խիտ է վերին 
հոսանքի և զգալիորեն նոսր` ստորին հոսանքի շրջանում, վտակների 
ընդհանուր քանակը 35 է, որոնցից 29-ը` առաջին, 6-ը երկրորդ կարգի են:  

Ուսումնասիրվող տարածքի հաջորդ խոշոր գետը Աղստևի 
ձախակողմյան խոշորագույն վտակ ՈսկեպարնՈսկեպարնՈսկեպարնՈսկեպարն է, որի ակունքը գտնվում 
է Չաթին լեռան արևմտյան լանջերին` 2100 մ բացարձակ բարձրության 
վրա: Գետի ջրհավաք ավազանի մակերեսը F =266 կմ2 է, միջին 
բարձրությունը` H միջ. =1200 մ, երկարությունը` L =57.5 կմ, միջին 
թեքությունը` =I 30.2 ‰, ընդհանուր անկումը` =∆H 1737 մ: Ակունքից 
մոտ 6 կմ հեռավորության վրա երկու =iC 2 կարգի վտակների միա-

խառնմամբ Ոսկեպարը ձեռք է բերում =iC 3 կարգ, իսկ մոտ 12 կմ հեռա-

վորության վրա աջ կողմից ընդունելով =iC 3 կարգի վտակը` գլխավոր 

գետի կարգաբանական մակարդակը ավելանում է` հասնելով =iC 4, որը 

պահպանվում է մինչև գ. Մազամլի դիտակետը: Մինչ այդ Ոսկեպարը 
ձախից ընդունում է իր ամենախոշոր վտակը` Բաղանիսը ( =F 70.9 կմ2, 

=L 14 կմ, =I 55.7 ‰, ընդհանուր անկումը` =∆H 780 մ, վտակների 
ընդհանուր քանակը` 15, =iC 3): Ընդհանուր առմամբ Ոսկեպարի ջրա-

գրական ցանցը լավ է զարգացած: Այստեղ հաշվվում է 63 վտակ, որից   
47-ը առաջին կարգի է, 12-ը` երկրորդ, 3-ը` երրորդ:  

ՀՀ տարածքից դուրս` գ. Մազամլի դիտակետից ցած, Ոսկեպարը 
ձախից ընդունում է իր խոշորագույն վտակ ԿարախանըԿարախանըԿարախանըԿարախանը, որը սկիզբ է 
առնում Գիլակ լեռան հյուսիսային լանջերից` 1880 մ բացարձակ բարձ-
րության վրա գտնվող աղբյուրներից: Կարախան գետի ջրհավաք ավա-
զանի մակերեսը =F 125 կմ2 է, միջին բարձրությունը` H միջ.=1420 մ, 
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երկարությունը` =L 25.5 կմ, միջին թեքությունը` =I 50.51‰, ընդհա-
նուր անկումը` =∆H 1288 մ:  

Ակունքից 6 կմ ցած` Կարախանը ստանում է =iC 3 կարգ, որը պահ-

պանում է մինչև աջակողմյան միևնույն կարգային աստիճանն ունեցող 
=iC 3 Ջիլիս վտակի հետ միախառնվելը: Ջիլիս գետի ջրհավաք ավա-

զանի մակերեսը =F 35 կմ2 է, երկարությունը` =L 10 կմ, միջին թեքու-
թյունը` 97.0 ‰, ընդհանուր անկումը` =∆H 970 մ, գետային ցանցը 
կազմված է 11 վտակներից: Այս երկու գետերի միախառնումից հետո 
Կարախանի կարգը մեկ աստիճանով աճում է` հասնելով =iC 4:  

Կարախանի ջրագրական ցանցը լավ է զարգացած, այն առավել խիտ 
է վերին և միջին հոսանքի շրջանում (որը զբաղեցնում է ջրհավաք 
ավազանի ավելի քան 70 %-ը) և համեմատաբար նոսր` ստորին հոսանքի 
ավազանում: Կարախան գետի ջրհավաք ավազանում հաշվվում է 44 
վտակ, որոնցից 33-ը առաջին կարգի են, 8-ը` երկրորդ, 2-ը` երրորդ:  

ՀՀ տարածքում Կուրի ավազանի խոշորագույն ջրային զարկերակնե-
րից մեկը ԱղստևնԱղստևնԱղստևնԱղստևն է, որը սկիզբ է առնում Փամբակի լեռնաշղթայի Թեժ 
լեռան ամենաբարձր գագաթի հյուսիսային լանջերից: Ադրբեջանի 
տարածքում Աղստև գետը Կիրախ Քեսաման գյուղի մոտ աջ կողմից 
թափվում է Կուրի մեջ` գետաբերանից 783 կմ հեռավորության վրա: 
Աշխատանքում քննարկվում է միայն Աղստևի ջրհավաք ավազանի 
վերին, ՀՀ տարածքում գտնվող լեռնային հատվածը (մինչև Ծուռ Կամուրջ 
ջրաչափական դիտակետը): Գետի երկարությունը մինչև Ծուռ Կամուրջ 
դիտակետը 79 կմ է, ջրհավաք ավազանի մակերեսը` 1610 կմ2, ընդհանուր 
անկումը` 1958 մ, միջին թեքությունը` 24.78 ‰: Երկրաձևաբանական 
(գեոմորֆոլոգիական) կառուցվածքի տեսակետից Աղստևի ջրհավաք 
ավազանը կարելի է բաժանել երկու մասի` վերին լեռնային (մինչև Իջևան 
քաղաքը), որը տեղաբաշխված է մի կողմից` Փամբակի, Արեգունու և 
Միափորի, իսկ մյուս կողմից` Իջևանի լեռնաշղթաների միջև ընկած 
միջլեռնային ճկվածքում, և ստորին` Կուրի ճկվածքի սահմաններում 
(Իջևան քաղաքից ցած) [2]: 

Վերին հոսանքում գետը հոսում է խոր (մինչև 300-400 մ) հովտով, 
որի լանջերը աչքի են ընկնում մեծ թեքությամբ և ողողամաշ (էրոզիոն) 
մասնատվածությամբ: Մինչև Գետիկ վտակի միախառնումը Աղստևի 
հովիտը բնութագրվում է երկայնակի տրամատի (պրոֆիլի) մեծ անկում-
ներով, հետևաբար խորքային մասնատման բարձր աստիճանով: Իջևան 
քաղաքից ցած գետի հովիտը զգալիորեն ընդարձակվում է: Այստեղ 
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հովտի լանջերը ավելի մեղմաթեք են, իսկ հոսանքով դեպի ցած խորու-
թյունը աստիճանաբար նվազում է:  

Աղստև գետի ջրհավաք ավազանի վերին մասը բնութագրվում է 
բավականին խիտ ջրագրական ցանցով, իսկ հոսանքով դեպի ցած 
խտության ցուցանիշը աստիճանաբար փոքրանում է: Ակունքից ընդա-
մենը 5 կմ հեռավորության վրա Աղստևը ձեռք է բերում =iC 3 կարգ, իսկ 

11 կմ հեռավորության վրա` =iC 4 կարգ: Դրանից 4.5 կմ ցած` Դիլիջան 

քաղաքի մատույցներում` ակունքից 27 կմ հեռավորության վրա, ընդու-
նում է առաջին խոշոր ձախակողմյան վտակը` Բլդանը: Բլդան գետը 
սկիզբ է առնում Հալաբ լեռան հարավային լանջերից` 2900 մ բարձրու-
թյունից, և 1290 մ բացարձակ բարձրության վրա միախառնվում է Աղստև 
գետի հետ: Բլդանի ջրհավաք ավազանի մակերեսը 75 կմ2 է, երկա-
րությունը` 15 կմ, ընդհանուր անկումը` 1610 մ, հունի միջին թեքու-
թյունը` 107.3 ‰: Դիլիջան քաղաքի մոտ Բլդանն ունի =iC 3 կարգաբա-

նական աստիճան, ջրագրական ցանցը կազմված է 24 առաջին կարգի և 6 
երկրորդ կարգի վտակներից: Դիլիջան քաղաքի տարածքում աջ կողմից` 
ակունքից 30 կմ հեռավորության վրա, Աղստևի մեջ է թափվում =iC 4 

կարգային աստիճան ունեցող Հովաջուր (Շամլուղ) գետը (ջրհավաք 
ավազանի մակերեսը` =F 54.8 կմ2, երկարությունը` =L 11 կմ, ընդհա-
նուր անկումը` =∆H 870 մ, միջին թեքությունը` =I 79.09 ‰, վտակների 
ընդհանուր քանակը` 25, որից 18-ը` առաջին կարգի, 5-ը` երկրորդ 
կարգի, 2-ը` երրորդ կարգի), որից հետո Աղստևի կարգը աճում է` 
հասնելով =iC 5: Դիլիջան քաղաքից դուրս գալու տեղում` ակունքից 31 

կմ հեռավորության վրա, Աղստևն աջից ընդունում է =iC 2 կարգ ունեցող 

Շտողանաջուր (ջրհավաք ավազանի մակերեսը` =F 22 կմ2, երկարու-
թյունը` =L 10 կմ, ընդհանուր անկումը` =∆H 990 մ, միջին թեքու-
թյունը` =I 99.0 ‰, վտակների ընդհանուր քանակը` 9), իսկ 48 կմ հեռա-
վորության վրա` =iC 3 կարգ ունեցող Հաղարծին ( =F 38 կմ2, երկարու-

թյունը` =L 10 կմ, ընդհանուր անկումը` =∆H 1020 մ, միջին թեքու-
թյունը` =I 102.0 ‰, վտակների ընդհանուր քանակը 13) համեմատա-
բար խոշոր և բազմաթիվ մանր` առաջին և երկրորդ կարգային աստիճան 
ունեցող վտակներ: Մինչև Գետիկի միախառնման վայրը աջ կողմի 
ամենախոշոր վտակը ակունքից 54 կմ հեռավորության վրա Աղստևի մեջ 
թափվող =iC 3 կարգ ունեցող Կոբհանիջուր գետակն է ( =F 24 կմ2, 

երկարությունը` =L 10 կմ, ընդհանուր անկումը` =∆H 1350 մ, միջին 
թեքությունը` =I 135.0 ‰, վտակների ընդհանուր քանակը`11):  
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ՀՀ տարածքում Աղստևի ամենախոշոր աջակողմյան վտակը ԳետիկնԳետիկնԳետիկնԳետիկն 
է, որը սկիզբ է առնում Սևանի և Կեչալ լեռնաշղթաների հանգուցակե-
տում գտնվող Քիշաթաղ լեռան հյուսիսային լանջերից: Գետի երկարու-
թյունը 57.5 կմ է, ջրհավաք ավազանի մակերեսը` 586 կմ2, միջին բարձ-
րությունը` 1940 մ, ընդհանուր անկումը` 1660 մ, միջին թեքությունը` 
28.87 ‰: Գետիկի ջրհավաք ավազանը աչքի է ընկնում բավականաչափ 
զարգացած ջրագրական ցանցով, որն առավել խիտ է Ճամբարակ 
քաղաքից վեր:  

Գետիկի ջրհավաք ավազանում ընդհանուր առմամբ հաշվվում է 221 
վտակ, որոնցից 173-ը առաջին կարգ ունեն, 38-ը` երկրորդ, 7-ը` երրորդ, 
2-ը` չորրորդ:  

Ակունքից ընդամենը 4.5 կմ հեռավորության վրա Գետիկը ձեռք է 
բերում =iC 3, իսկ Ճամբարակ քաղաքի մոտ` ակունքից 11.5 կմ հեռավո-

րության վրա, համանուն լեռնանցքի շրջանից սկիզբ առնող ձախակողմ-
յան Շորժայի վտակի =iC 3 միախառնումից հետո գետի կարգը աճում է` 

հասնելով =iC 4: Չնայած նրան, որ մինչև Փոլադ վտակի միախառնման 

վայրը Գետիկը ընդունում է բազմաթիվ վտակներ, այդ թվում` նաև 
ձախակողմյան խոշոր վտակ Բարեբերը (ջրհավաք ավազանի մակերեսը` 

=F  60 կմ2, երկարությունը` =L 15 կմ, ընդհանուր անկումը` H∆ =1180 մ, 
միջին թեքությունը` =I 78.67 ‰, վտակների քանակը` 28, կարգը`      

=iC 3), այնուհանդերձ պահպանում է =iC 4 կարգաբանական մակար-

դակը: Գետաբերանից 6.2 կմ հոսանքն ի վեր Գետիկի հետ ձախից միա-
խառնվում է նրա ամենախոշոր վտակ Փոլադը, որի կարգային մակար-
դակը ևս =iC 4 է: Փոլադ գետի բնութագրիչներն են. ջրհավաք ավազանի 

մակերեսը` =F  116 կմ2, երկարությունը` =L 18 կմ, ընդհանուր 
անկումը` H∆ =1495 մ, միջին թեքությունը` =I 83.06 ‰, վտակների 
քանակը` 40: Միևնույն կարգ ունեցող երկու գետերի միախառնման 
հետևանքով Գետիկի կարգը աճում է` հասնելով հինգի` =iC 5: Մինչև 

Աղստևի հետ միախառնման վայրը Գետիկը աջ և ձախ կողմից ընդունում 
է ևս մի շարք վտակներ, որոնցից ամենախոշորը Գոշն է (ջրհավաք 
ավազանի մակերեսը` =F  116 կմ2, երկարությունը` =L 18 կմ, ընդհա-
նուր անկումը` H∆ =1495 մ, միջին թեքությունը` =I 83.06 ‰, վտակների 
քանակը` 12, կարգը` =iC 3): Ալաչուխ գյուղից մոտ 3 կմ ցած Գետիկը 

թափվում է Աղստևի մեջ, որը նույնպես ունի =iC 5 կարգ: Այսպիսով` 

ԱղստևԱղստևԱղստևԱղստև գետը ակունքից 58 կմ հեռավորության վրա Գետիկի միախառնու-
մից հետո ձեռք է բերում =iC 6 կարգային աստիճան, որը պահպանվում է 
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մինչև Կուրի մեջ թափվելը: Գետիկ վտակի միախառնման տեղից մինչև 
Ծուռ Կամուրջ դիտակետը Աղստևը աջ և ձախ կողմերից ընդունում է 
ավելի ցածր կարգ ունեցող բազմաթիվ վտակներ, որոնցից առավել 
խոշորներն են աջ վտակ Գանձաքարը (ջրհավաք ավազանի մակերեսը` 

=F  101 կմ2, երկարությունը` =L 20 կմ, ընդհանուր անկումը` H∆ =1530 մ, 
միջին թեքությունը` =I 76.5 ‰, վտակների քանակը` 27, կարգը` =iC 3), 

իսկ ձախակողմյան վտակներից` Դեղինաղբյուրը ( F =20 կմ2, L =12 կմ, 

iC =2), Պաղջուրը (ջրհավաք ավազանի մակերեսը` F =205 կմ2, 

երկարությունը` L =31 կմ, վտակների քանակը` 65, որից 52-ը` առաջին 
կարգ ունի, 9-ը` երկրորդ, 3-ը` երրորդ, գետի ընդհանուր անկումը` 1570, 
միջին թեքությունը` 50.65‰, կարգը` iC =4) և Լուսաձորը (F =33.5 կմ2,    

L =14 կմ, iC =2): 

 Ամփոփելով Աղստև գետի ջրագրական ցանցի կոդավորման և վեր-
լուծության արդյունքները` նշենք, որ այն պատկանում է կարգաբանա-
կան դասակարգման վեցերորդ աստիճանին` iC =6, և կազմված է 529 

վտակներից, որոնցից 412-ը առաջին կարգ ունեն, 91-ը` երկրորդ, 18-ը` 
երրորդ, 5-ը` չորրորդ և 2-ը` հինգերորդ: 

Ուսումնասիրվող տարածքի հաջորդ խոշոր գետը ՀախումնՀախումնՀախումնՀախումն    է, որի 
ակունքները գտնվում են Միափորի լեռների Մուրղուզ զանգվածի 
հյուսիս-արևմտյան լանջերին` 2720 մ բարձրության վրա: Հախում գետը 
Ադրբեջանի տարածքում` Ենիքենդ գյուղի շրջանում, թափվում է Կուրի 
մեջ գետաբերանից 772 կմ հեռավորությամբ: Հախումի ջրագրական 
ցանցի` մեր իրականացրած հետազոտությունը սահմանափակվում է ՀՀ 
սահմանին մոտ գտնվող գ. Հախում ջրաչափական դիտակետով: Գետի 
ջրհավաք ավազանի մակերեսը` =F 193 կմ2, միջին բարձրությունը`     
H միջ.=1580 մ, երկարությունը մինչև գ. Հախում դիտակետը` =L 37 կմ, 
ընդհանուր անկումը` =∆H 2050 մ, միջին թեքությունը` =I 55.41‰: 

Ակունքից 8 կմ ցած iC =2 կարգի երկու վտակների միախառնմամբ 

Հախումը ստանում է iC =3 կարգ, որը պահպանում է մինչև գետաբերան: 

Հախումի ջրհավաք ավազանը աչքի է ընկնում մեծ ձգվածությամբ, իսկ 
գետային ցանցը` թույլ ճյուղավորվածությամբ: Ջրագրական ցանցը 
կազմված է 49 վտակներից, որոնցից 42-ը (մոտ 90 %) պատկանում է կար-
գաբանական դասակարգման առաջին աստիճանին, իսկ 6-ը` երկրորդ:  

Ուսումնասիրվող տարածքում Կուրի հաջորդ խոշոր վտակը 
ՏավուշնՏավուշնՏավուշնՏավուշն է, որը սկիզբ է առնում Կենաց և Միափորի լեռնաշղթաների 
հանգուցակետում գտնվող Մեծյալ գագաթի արևմտյան լանջերին` մոտ 
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1800 մ բարձրությունից բխող աղբյուրներից: Տավուշը Ադրբեջանի տա-
րածքում` Կիրզան գյուղի մոտ` աջ կողմից, թափվում է Կուրի մեջ` 
գետաբերանից 741 կմ հեռավորությամբ: Ընդհանուր առմամբ 63 կմ երկա-
րություն ունեցող գետի միայն վերին հոսանքի 36 կմ հատվածն է ընկած 
Յուխարի Օքսուզլու ջրաչափական դիտակետից վեր: Այս հատվածում 
գետի ջրհավաք ավազանի մակերեսը կազմում է =F 264 կմ2, միջին 
բարձրությունը` H միջ.=1170 մ, ընդհանուր անկումը`  =∆H 1310 մ, միջին 
թեքությունը` =I 36.39 ‰: Գետային ցանցը կազմված է 52 վտակներից, 
որոնցից 42-ն ունի առաջին կարգ, 9-ը` երկրորդ: ՀՀ տարածքում խոշոր 
վտակը Մոսեսգետն է` =F 38.1 կմ2, =L 18 կմ, ընդհանուր անկումը` 

=∆H 805 մ, միջին թեքությունը` =I 44.72 ‰, կարգը` iC =2: 

Տավուշի խոշորագույն վտակը ՀՀ տարածքից դուրս` գետաբերանից 
24 կմ հեռու, աջ կողմից նրա մեջ թափվող ԽնձորուտԽնձորուտԽնձորուտԽնձորուտ    գետն է, որը սկիզբ է 
առնում Միափորի լեռնաշղթայի Քաչալսար գագաթի հյուսիսային 
լանջերից: Գետի ջրհավաք ավազանի մակերեսը` =F 454 կմ2, երկա-
րությունը 45 կմ, ընդհանուր անկումը` =∆H 1840 մ, միջին թեքությունը` 

=I 40.89 ‰, կարգը` iC =4:  

Խնձորուտը ակունքից 15 կմ հեռավորության վրա` ձախից 1003 մ 
բացարձակ բարձրության վրա, ընդունում է iC =3 կարգ ունեցող Սաջա-

գաթան վտակը (վերին հոսանքում` Քարանիխ), որի բնութագրիչներն են. 
ջրհավաք ավազանի մակերեսը` =F 39.7 կմ2, երկարությունը 12 կմ, ընդ-
հանուր անկումը` =∆H 1597 մ, միջին թեքությունը` =I 133.08 ‰: 
Գետային ցանցը կազմված է 11 վտակներից, որոնցից 7-ը առաջին կարգ 
ունի, 3-ը` երկրորդ: Քանի որ Խնձորուտը մինչև Սաջագաթան վտակի 
միախառնումը ևս ուներ iC =3 կարգ, հետևաբար երկու միևնույն մակար-

դակի վտակների միախառնումից հետո նրա կարգը ավելանում է` հաս-
նելով iC =4: Գետաբերանից 21 կմ հեռավորության վրա Խնձորուտը ձախ 

կողմից ընդունում է իր խոշորագույն վտակը` Հախինջան, որը գետաբե-
րանի մոտ ունի iC =3 կարգ: Հախինջա գետի ջրհավաք ավազանի մակե-

րեսը` =F 212 կմ2, երկարությունը` =L 26 կմ, ընդհանուր անկումը` 
=∆H 1565 մ, միջին թեքությունը` =I 60.19 ‰: Հախինջայի գետային 

ցանցը լավ է զարգացած հատկապես վերին հոսանքի շրջանում. այն 
ընդգրկում է առաջին կարգի 44 և երկրորդ կարգի 12 վտակ: Հախինջա 
վտակը ընդունելուց հետո Խնձորուտը չի փոխում կարգը և մինչև 

գ. Աղդամ դիտակետը պահպանում է 
i

C =4 կարգային մակարդակը: 
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Այսպիսով` ամփոփելով ՀՀ տարածքում Կուրի վտակների բոնիտա-
վորումը և ջրագրական ցանցի վերլուծությունը` կարելի է փաստել, որ 
ուսումնասիրվող տարածքում գրանցվել են երկու 6-րդ կարգի (Դեբեդ, 
Աղստև), երեք 5-րդ կարգի (Փամբակ, Ձորագետ, Գետիկ), երեք 4-րդ 
կարգի (Ոսկեպար, Կարախան, Խնձորուտ) և երեք 3-րդ կարգի (Կողբ, 
Հախում, Տավուշ) գետեր: 6741 կմ2 մակերես ունեցող ուսումնասիրվող 
տարածքում ջրագրական ցանցի խտությունը գերազանցում է հանրա-
պետության միջին ցուցանիշը` 0.68 կմ/կմ2 [1]: Այստեղ ընդհանուր 
առմամբ հաշվվում են 1-ից մինչև 6-րդ կարգ ունեցող 1793 վտակներ` 
4593 կմ ընդհանուր երկարությամբ: 

    
    

    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Թադևոսյան Գ. Պ., Մնացականյան Բ. Պ., Գետավազանի ջրագրա-
ձևաչափական վերլուծությունը որպես առավելագույն հոսքի 
ուսումնասիրման կարևոր պայման, ԳՊՀ գիտական հոդվածների 
ժողովածու, հ. 11, բնական գիտություններ, Երևան, 2009, էջ 137-
141:  

2. Հայկական ՍՍՀ գեոմորֆոլոգիան, Հեղինակային խումբ, ՀՍՍՀ ԳԱ 
հրատ., Երևան, 1986, 240 էջ։  

3. Մնացականյան Բ. Պ., Թադևոսյան Գ. Պ., Լոռու կլիման և ջրերը, 
Վանաձոր, «ՍԻՄ» տպագրատուն, 2007, 292 էջ։ 

4. Водные ресурсы Закавказья., Гидрометеоиздат. Л., 1988, 264 с.  
5. Ресурсы поверхностных вод СССР. Основные гидрологические 
характеристики., Гидрометеоиздат, Л., т. 9, вып. 1, Западное 
Закавказье, 1987, 303 с. 
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ГидроГидроГидроГидро----морфометрический анализ гидрографической сети рек морфометрический анализ гидрографической сети рек морфометрический анализ гидрографической сети рек морфометрический анализ гидрографической сети рек     
бассейна реки Кур на территории РАбассейна реки Кур на территории РАбассейна реки Кур на территории РАбассейна реки Кур на территории РА    

    
Гагик Тадевосян Гагик Тадевосян Гагик Тадевосян Гагик Тадевосян     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова։ ։ ։ ։ морфометрия, бонитирование, подение реки, густота 

сети, кодирование рек, таксонометрия, расчлененность, гидрография 
В статье приведены результаты картометрических работ водосборных 

бассейнов гидрографических сетей восьми притоков реки Кура.  
Работа выполнена с использованием схемы Хортона-Стралера-

Гарцмана на топографических картах масштаба 1։100000 и 1։200000. 
Сделана кодирование каждого из вышеуказанных бассейнов, расчет 
количественных величин морфометрических характеристик. Анализи-
руется структура сети (таксонометрия). Выделены порядковые группы 
каждого притока и расчет их гидрографических и гидро-морфометричес-
ких характеристик. Представлен ряд расчетных и картометрических 
данных, имеющих важное прикладное значение։ падение, средневзвешен-
ная высота бассейна каждого притока, средний уклон, густота речной сети, 
количество притоков. Сравниваются средние показатели гидрографичес-
кой сети бассейнов рек Кур и Аракс на территории Республики Армения.  

Таким образом, исследование вышеуказанных параметров и характе-
ристик дает возможность схематизировать сложную систему речной сети и 
с помощью определенных морфометрических показателей характеризовать 
физико-географические условия территории наряду с другими характерис-
тиками.    

    
        



– 53 – 

Hydromorphometric Analysis of the Hydrographic Network of the Kur River Hydromorphometric Analysis of the Hydrographic Network of the Kur River Hydromorphometric Analysis of the Hydrographic Network of the Kur River Hydromorphometric Analysis of the Hydrographic Network of the Kur River 
on the Territory of Republic of Armeniaon the Territory of Republic of Armeniaon the Territory of Republic of Armeniaon the Territory of Republic of Armenia    

    
Gagik Tadevosyan Gagik Tadevosyan Gagik Tadevosyan Gagik Tadevosyan     

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: morphometry, order, river blowing, network density, river 

coding, taxonometry, dissection, hydrography    
The article presents the results of cartometric studies of drainage basins of 

hydrographic networks of eight tributaries of the Kur river. The work was 
carried out using the Horton-Straler-Harzman scheme on topographic maps on 
a scale of 1։100000 and 1։200000. The coding of each of the above basins is 
made, the quantitative values of the morphometric characteristics are 
calculated.        

The structure of the network (taxonometry) is analyzed. The ordinal 
groups of each tributary were identified and there were the calculation of their 
hydrographic and hydro-morphometric characteristics. A number of calculated 
and cartometric data of great applied value are presented։ drop, weighted 
average height of the basin for each tributary, average slope, density of the river 
network, number of tributaries. The average indicators of the hydrographic 
network of the Kur and Araks river basins on the territory of the Republic of 
Armenia are compared.  

Thus, the study of the above parameters and characteristics makes it 
possible to schematize a complex system of the river network and, using certain 
morphometric indicators, to characterize the physical and geographical 
conditions of the territory along with other characteristics.    
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ՀՏԴ 550.8 
ԳետայինԳետայինԳետայինԳետային    ցանցիցանցիցանցիցանցի    խտությանխտությանխտությանխտության    որոշմանորոշմանորոշմանորոշման    մեթոդականմեթոդականմեթոդականմեթոդական    մոտեցումներիմոտեցումներիմոտեցումներիմոտեցումների    

քննականքննականքննականքննական    վերլուծություն ՀՀ տարածքում Կուրի վտակների վերլուծություն ՀՀ տարածքում Կուրի վտակների վերլուծություն ՀՀ տարածքում Կուրի վտակների վերլուծություն ՀՀ տարածքում Կուրի վտակների 
ջրհավաք ջրհավաք ջրհավաք ջրհավաք ավազանների օրինակովավազանների օրինակովավազանների օրինակովավազանների օրինակով    

ԳաԳաԳաԳագգգգիկիկիկիկ    ԹադևոսյանԹադևոսյանԹադևոսյանԹադևոսյան        

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. . . . գետային ցանց, ցանցի խտություն, կարգաբա-
նական խումբ, ջրբաժանային տարածություն, ձևաչափություն, գետի 
անկում, մասնատվածություն, գետահատված 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Հոդվածում քննարկվում է գետի ցանցով տարածքի հագեցվածու-

թյունը որոշելու հարցը: Գիտական և գործնական նպատակների համար 
մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում գետերի ցանցի խտության փոփո-
խությունների ընթացքը (դինամիկան)` ըստ գետերի կարգաբանական 
խմբերի: Մենք որոշել ենք Կուր գետի ութ վտակներից յուրաքանչյուրի 
ջրհավաք ավազանի ջրագրական ցանցի խտությունը: Ջրագրական 
ցանցի խտության գործակիցը սահմանվել է որպես ջրհավաք ավազանում 
վտակների ընդհանուր թվի հարաբերակցությունը տվյալ կարգի համար 
դրանց նվազագույն թվին: Գետային ցանցի կառուցվածքի վերլուծու-
թյունը ցույց է տալիս, որ կարգը մեծանալուն զուգընթաց` գետային 
ցանցի խտության ցուցանիշը կտրուկ պակասում է մինչև նվազագույնը: 
Այս երևույթը բացատրվում է լեռնային գետի ջրհավաք ավազանի ֆիզի-
կաաշխարհագրական պայմանների բազմազանությամբ, հատկապես 
ջրօդերևութաբանական պայմաններով, ինչը առաջին հերթին կապված է 
լեռնային ռելիեֆի առանձնահատկությունների և գետային ցանցի 
զարգացման պայմանների հետ: 

Կատարված ուսումնասիրություններն ու հաշվարկները ապացու-
ցում են տարբեր կարգաբանական խմբերին պատկանող գետերի համար 
գետային ցանցի խտությունը որոշելու մեթոդների տարբերակված 
կիրառման անհրաժեշտությունն ու արդյունավետությունը, որը հնարա-
վորություն է տալիս լիովին հասկանալու վտակների ձևավորման 
առանձնահատկությունները: Բացի այդ` ներկայացված վերլուծությունից 
հետևում է, որ գետային ցանցի խտությունը հաշվարկելու համար վերլու-
ծական մեթոդի օգտագործումը կարող է մանրամասն տեղեկություններ 
տրամադրել նախագծային աշխատանքներ կատարելիս և՛ ջրամատակա-
րարման աշխատանքներում, և՛ ջրատեխնիկական այլ խնդիրների լուծ-
ման ժամանակ: 
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Ջրհավաք ավազաններում ցանցի խտությունը` ըստ Ջրհավաք ավազաններում ցանցի խտությունը` ըստ Ջրհավաք ավազաններում ցանցի խտությունը` ըստ Ջրհավաք ավազաններում ցանցի խտությունը` ըստ 
կարգաբանականկարգաբանականկարգաբանականկարգաբանական    խմբերիխմբերիխմբերիխմբերի    

Ինչպես երկրաձևաբանության (գեոմորֆոլոգիայի), այնպես էլ ջրա-
գրության կարևոր հիմնախնդիրներից մեկը գետային ցանցով տարածքի 
հագեցվածության որոշումն է: Այդ հարաչափը (պարամետրը) բնութա-
գրող ցուցանիշներից են ջրհոսքերի քանակը միավոր մակերեսի վրա, 
գետային ցանցի խտությունը, ջրագրական տարրերի խտությունը: Իրենց 
ֆիզիկական իմաստով սրանք միմյանց բավականին մոտ են, սակայն 
դրանցից առավել շատ օգտագործվում է գետային ցանցի խտությունը` 

Fd , որի մեծությունը հաշվարկվում է Նեյմանի հետևյալ բանաձևով` 

FLd
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որտեղ ∑
=

k

i

iL
1

-ն կարգային բոլոր խմբերի գետերի գումարային երկարու-

թյունն է, F -ը ջրհավաք ավազանի մակերեսը [5, 299-304; 6, 305-311]: 
Այսպիսով` գետային ցանցի խտությունը որոշելու համար անհրա-

ժեշտ է ունենալ գետերի գումարային երկարության ցուցանիշները` 

∑
=

k

i

iL
1

: Այս ցուցանիշի հաշվարկը կատարել ենք Հայաստանի Հանրապե-

տության տարածքում Կուրի ավազանին պատկանող ութ գետերի և 
նրանց խոշոր վտակների ջրհավաք ավազանների համար` 1:100000 և 
1:200000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների օգնությամբ: Այնուհետև 
օգտագործելով (1) բանաձևը` հաշվել ենք Fd  ցուցանիշը ինչպես գետերի 

տարբեր կարգերի, այնպես էլ նրանց վրա գտնվող ջրաբանական դիտա-
կետերի համար, որից հետո հաշվարկել ենք յուրաքանչյուր գետի համար 
ստացած տվյալների միջին ցուցանիշները, և այդ հաշվարկը հնարավո-
րություն է տվել համեմատելու ուսումնասիրվող տարածքի տարբեր 
տեղամասերի Fd -ի թվային արժեքները (աղյուսակ 1): Այսպես` խտու-

թյան առավելագույն ցուցանիշները դիտվում են Հախում, Կարախան, 
Տավուշ գետերի ջրհավաք ավազաններում, որտեղ Fd -ը կազմում է 

համապատասխանաբար 1.53 կմ/կմ2, 1.42 կմ/կմ2, 1.28 կմ/կմ2: Գետային 
ցանցը համեմատաբար նոսր է Կողբ և Փամբակ գետերի ավազաններում, 
որտեղ Fd -ի միջին ցուցանիշը կազմում է համապատասխանաբար 0.80 

կմ/կմ2 և 0.85 կմ/կմ2:  
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Վերը նշվեց, որ գիտական և գործնական նպատակներով մեծ 
հետաքրքրություն է ներկայացնում գետային ցանցի խտության 
փոփոխության ընթացքի (դինամիկայի) ուսումնասիրումը` ըստ գետերի 
կարգաբանական խմբերի: Այսպես` 1-ին աղյուսակում ներկայացրել ենք 
հետազոտվող 8 գետերի և նրանց խոշորագույն վտակների ջրհավաք 
ավազանների տարածքում Fd  ցուցանիշի փոփոխության վերաբերյալ 

տվյալները, որոնք հաշվարկել ենք նախապես հաշվարկված քարտեզա-
չափական տվյալների հիման վրա: Fd -ի փոփոխության առավել մեծ լայ-

նույթը դիտվում է Տավուշ և Կարախան գետերի մոտ, համապատասխա-
նաբար 1.81 և 1.51: Համեմատաբար ավելի հավասարաչափ է փոխվում 

Fd -ն Դեբեդ, Ոսկեպար, Աղստև, Խնձորուտ գետերի մոտ: Ուսումնասիր-

վող տարածքի բոլոր գետերի iC  կարգի ավելացմանը զուգահեռ նկատ-

վում է Fd -ի արժեքի աստիճանական նվազում: Ընդ որում առաջին և երկ-

րորդ կարգ ունեցող վտակների մոտ նվազման արժեքը զգալի է, կարգի 
հետագա աճի հետ խտության ցուցանիշների տարբերությունները 
նվազում են:  

Ինչպես երևում է 1-ին աղյուսակում ներկայացված տվյալներից, 
ուսումնասիրվող տարածքի գետերի ջրհավաք ավազաններում ցանցի 
առավելագույն խտությամբ աչքի են ընկնում ինչպես առաջին, այնպես էլ 
երկրորդ և որոշ դեպքերում անգամ երրորդ կարգաբանական խմբին 
պատկանող գետերը:  

Գետային ցանցի ներքին կառուցվածքը, գետի կարգի iC  ավելաց-

մանը զուգընթաց, նույնպես ենթարկվում է որոշակի փոփոխությունների: 

Այսպես` 1-ին նկարում ցույց են տրված iC -ի կարգի աճից կախված Fd -ի 

փոփոխությունները` Փամբակ գետի և նրա երկու վտակների` Չիչխանի և 
Տանձուտի օրինակով: Փամբակը համեմատաբար խոշոր գետ է` 1370 կմ2 
ջրհավաք ավազանի մակերեսով, 84 կմ երկարությամբ, ավազանի միջին 
հավասարակշռված բարձրությունը 1920 մ է, թեքությունը` 13.7 ‰, ունի 

կարգաբանական դասակարգման iC  հինգերորդ աստիճան: Փամբակի 

ջրհավաք ավազանի տարածքում նկատվում են Fd -ի զարգացման 

ընթացքի զգալի փոփոխություններ հատկապես առաջին կարգից 
երկրորդի և երկրորդից երրորդի անցնելու ժամանակ: Այսպես` եթե 1C -

ում գետային ցանցի միջին խտությունը 1.27 կմ/կմ2 է, 2C -ում` 1.03 կմ/կմ2, 

ապա 3C -ում այն կազմում է ընդամենը 0.66 կմ/կմ2: Այնուհետև, կարգի 
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աճին զուգընթաց, գետային ցանցի խտության ցուցանիշի անկումը 
կտրուկ պակասում է` հասնելով նվազագույնի: Այս երևույթը 
բացատրվում է Փամբակ գետի ջրհավաք ավազանի տարածքի ֆիզիկա-
աշխարհագրական, հատկապես ջրօդերևութաբանական պայմանների 
մեծ բազմազանությամբ, որը առաջին հերթին պայմանավորված է լեռնա-
գրական առանձնահատկություններով և գետային ցանցի զարգացման 
պայմաններով: Այսպես` Փամբակի միջին և վերին հոսանքի ավազանում 
ձախակողմյան վտակները տեղադրված են հիմնականում հարավա-
հայաց լեռնալանջերի վրա, որտեղ մակերևութային հոսքը ավելի թույլ է 
զարգացած, քան աջակողմյան վտակների մոտ, քանի որ վերջիններս 
տարածվում են հիմնականում հյուսիսահայաց լանջերին [4]: Ստորին 
հոսանքի շրջանում տեղաբաշխված վտակների ջրհավաք ավազաննե-
րում հիմնականում գերակշռում են արևմտահայաց (ձախակողմյան 
վտակներ) կամ արևելահայաց (աջակողմյան վտակներ) լեռնալանջերը: 
Նշված գործոնների ազդեցության պայմաններում, գետի կարգի ավելաց-
մանը զուգընթաց, նկատվում են գետային ցանցի խտության Fd  ցու-

ցանիշների զգալի տարբերություններ (տե՛ս նկ. 1):  
Երկրորդ վտակը` Չիչխանը, բարձր լեռնային գետ է` ջրհավաք ավա-

զանի 2204 մ միջին հավասարակշռված բարձրությամբ, 192 կմ2 ջրհավաք 
ավազանի մակերեսով: Գետի երկարությունը 29 կմ է, իսկ հունի միջին 
թեքությունը` 32.8 ‰: Ինչպես երևում է 1-ին նկարից, Չիչխանի ջրագրա-
կան ցանցի խտության ցուցանիշները իրենց թվային արժեքով զիջում են 
ներկայացված մյուս երկու գետերի` Փամբակի և Տանձուտի ցուցանիշնե-
րին. սա բացատրվում է Չիչխան գետի ջրհավաք ավազանում մթնոլոր-
տային տեղումների համեմատաբար ցածր ցուցանիշներով, որը կազմում 
է 683 մմ այն դեպքում, երբ Տանձուտի ավազանում այդ ցուցանիշը 817 մմ 
է: Կարևոր դեր ունեն նաև ծախսի փոքր ցուցանիշները, ինչպես նաև 
ջրհավաք ավազանի տարածքում հիմնականում հարավահայաց (56.7 %) 
կողմնադրության լեռնալանջերի գերակշռությունը (տե՛ս աղ. 2) [4]:  

Այսպես` Չիչխան գետի ջրհավաք ավազանում առաջին 1C  կարգի 

վտակների խտության ցուցանիշը կազմում է 
F

d = 0.79 կմ/կմ2, երկրորդ 2C  

կարգի վտակների ցուցանիշը` 0.59 կմ/կմ2, երրորդ 3C  կարգի վտակնե-

րինը` 0.42 կմ/կմ2, իսկ չորրորդ 4C  կարգինը` 0.49 կմ/կմ2: 
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Տանձուտ գետի ջրհավաք ավազանում, վտակների կարգի ավելաց-
մանը զուգընթաց, նկատվում է Fd -ի արժեքի փոփոխության շարժըն-

թացի ավելի սահուն և ուռուցիկ կոր: Դա բացատրվում է նրանով, որ 
Տանձուտը տեղաբաշխված է Փամբակ գետի ստորին հոսանքի շրջանում 
և ջրհավաք ավազանի միջին բարձրության ցուցանիշով զգալիորեն 
զիջում է Չիչխան գետին: Բացի այդ` Տանձուտի ավազանի 34 %-ը 
անտառապատ է, իսկ լեռնալանջերն ունեն հիմնականում հյուսիսային և 
արևելյան (62.7 %) կողմնադրություններ: Այս գործոններն էլ ապահովում 

են Տանձուտ գետի ջրհավաք ավազանում վտակների կարգային iC  

մակարդակի աճի հետ գետային ցանցի խտության ցուցանիշների համե-
մատաբար փոքր տարբերությունները (նկ. 1):  

 

 
ՆկաՆկաՆկաՆկար ր ր ր 1. 1. 1. 1. ՎտակներիՎտակներիՎտակներիՎտակների    iC     կարգիցկարգիցկարգիցկարգից    կախվածկախվածկախվածկախված    գետայինգետայինգետայինգետային    ցանցիցանցիցանցիցանցի    խտությանխտությանխտությանխտության    

F
d     

ցուցանիշիցուցանիշիցուցանիշիցուցանիշի    շարժընթացըշարժընթացըշարժընթացըշարժընթացը    ((((դինամիկանդինամիկանդինամիկանդինամիկան). 1). 1). 1). 1----ՓամբակՓամբակՓամբակՓամբակ, 2, 2, 2, 2----ՏանձուտՏանձուտՏանձուտՏանձուտ, 3, 3, 3, 3----ՉիչխանՉիչխանՉիչխանՉիչխան    
 
Գետային ցանցի խտության որոշման ներկայացված մեթոդից բացի` 

կան նաև մի շարք այլ մեթոդներ, որոնք բնութագրում են գետային ցանցի 
խտությունը ինչպես քարտեզաչափական աշխատանքների, այնպես էլ 
հաշվարկման միջոցով: Համառոտակի ներկայացնենք այդ մեթոդներից 
գլխավորները: 

Բելգրանի մեթոդի համաձայն` գետային ցանցի խտության ցու-
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ցանիշը որոշվում է գետերի քանակի ( n ) և ջրհավաք ավազանի համա-
պատասխան մակերեսի ( F ) հարաբերության միջոցով` 

Fnd B /=  (2) 
Չնայած պարզությանը` այս մեթոդի թերությունն այն է, որ հաշվի չի 

առնում գետային ցանցի երկարությունը, և հաշվարկման ժամանակ 
գետերի տարբեր երկարությունների, սակայն միևնույն քանակի դեպքում 
ստացվում են միանման ցուցանիշներ: Հետևաբար այս մեթոդը չի կարող 
բնութագրել գետային ցանցի իրական խտությունը բավարար ճշգրտու-
թյամբ [5, 299-304; 6, 305-311]: 

Ըստ Ա. Պենկի մեթոդի` գետային ցանցի խտության ցուցանիշը բնու-
թագրվում է որպես գետի մեջ թափվող վտակների գետաբերանների միջև 
ընկած գետահատվածների միջին երկարություն` 

rLd
k

i

iP /
1

∑
=

= ,  (3) 

որտեղ ∑
=

k

i
i

L
1

-ը բոլոր կարգային խմբերի գետերի ընդհանուր երկարու-

թյունն է, r -ը` վտակների գետաբերանների միջև ընկած գետահատված-
ների քանակը: Հատվածների r  քանակի արագ և արդյունավետ որոշման 
համար Ռ. Խ. Պիրիևը առաջարկում է հետևյալ բանաձևը` 

12 −= nr , (4) 

որտեղ n -ը վտակների քանակն է [1, 141-146]: 
Այսպիսով` Ա. Պենկի մեթոդով գետային ցանցի խտության ցուցա-

նիշը հաշվելու համար անհրաժեշտ է ունենալ գետերի ընդհանուր 

երկարության ցուցանիշը (∑
=

k

i
i

L
1

) և հաշվել միայն վտակների քանակը       

( n ), իսկ հատվածների ( r ) քանակը հաշվարկել Ռ. Խ. Պիրիևի առաջար-
կած բանաձևով [1, 141-146; 2, 404-408]: 

Ա. Պենկի բանաձևից երևում է, որ r  հատվածների հաշվարկումը 
կապված է գետի ճյուղավորվածության ցուցանիշի հետ, հետևաբար 
որքան մեծ է r -ի արժեքը, այնքան գետը ճյուղավորված է, իսկ հատված-
ների միջին երկարության ցուցանիշը` փոքր: Այս մեթոդով հաշվարկված 
գործակցի թերությունն այն է, որ հաշվի չեն առնվում ջրբաժանային տա-
րածությունները և գետավազանի մակերեսը:  

Գետային ցանցի խտությունը որոշելու համար օգտագործում են նաև 

(1) բանաձևում ներկայացված 
F

d  ցուցանիշի հակառակ մեծությունը` 
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Ինչպես երևում է (5) բանաձևից, Nd  ցուցանիշը բնութագրում է 

գետերի միջև ընկած միջին հեռավորությունը (ջրբաժանային տարածու-
թյունները), որը ջրատեխնիկական և ճարտարագիտական նախագծային 
և նախահաշվային աշխատանքներում ավելի նախընտրելի ցուցանիշ է: 

Նեյմանի մեթոդով ( Fd ), ինչպես նաև նրա հակառակ մեծության ( Nd ) 

մեթոդով հաշվարկած գործակիցները հաշվի են առնում ինչպես գետային 
ցանցի ընդհանուր երկարության, այնպես էլ տարածքի մակերեսի ցուցա-
նիշները, հետևաբար բավականաչափ խորությամբ են բնութագրում 
գետային ցանցի խտությունը և տարածքի հորիզոնական մասնատ-
վածությունը [2, 404-408; 3, 137-141]:  

Գետային ցանցի խտության որոշման մեթոդներից է նաև 
Ռ. Ե. Հորթոնի այսպես կոչված վերլուծական մեթոդը, որի համար ան-
հրաժեշտ է որոշել երկու գործակիցների թվային արժեքները` երկատման 

կամ ճյուղավորման (բիֆուրկացիա) (
b

r ) և վտակների երկարության (
l
r ): 

Դրանցից առաջինը հանդես է գալիս որպես հարակից կարգ ունեցող 
վտակների քանակից կազմված նվազող երկրաչափական պրոգրեսիայի 
ընդհանուր հայտարար, իսկ նրա արժեքը հաշվարկվում է Հորթոնի 
վտակների քանակի օրինաչափության բանաձևով, որը հաստատում է 
ցանկացած գետային համակարգում հարակից կարգերի վտակների 
քանակների միջև հարաբերության հաստատունությունը: Վտակների 

երկարության (
l
r ) գործակիցը աճող երկրաչափական պրոգրեսիայի ընդ-

հանուր հայտարարար է, որի արժեքը հաշվարկվում է Հորթոնի վտակ-
ների երկարության հարաբերության բանաձևով [3, 137-141]: 

Գետային ցանցի խտության որոշման վերլուծական մեթոդը բխում է 
Ռ. Ե. Հորթոնի առաջարկած գետային ցանցի քանակական բնութագրիչ-
ների որոշման չորս հիմնական հարաչափների հարաբերություններից, 
որոնցից բխում են մի շարք օրենքներ, այդ թվում` գետային ցանցի խտու-
թյան օրենքը, որն ունի հետևյալ պատկերը` 

1

1
1

1

−

−
⋅=

−

ρ

ρ kk
bH

F
F

rl
d , (6) 

որտեղ 1l -ը առաջին կարգի վտակների միջին երկարությունն է, 
b

r -ն` 

երկատման գործակիցը, k -ն` գետի կարգը, ρ -ն` վտակների երկարու-
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թյունների և երկատման գործակիցների հարաբերությունը` bl rr /=ρ :  

ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    3333    
ԽոշորԽոշորԽոշորԽոշոր    գետերիգետերիգետերիգետերի    գետայինգետայինգետայինգետային    ցանցիցանցիցանցիցանցի    խտությանխտությանխտությանխտության    տարբերտարբերտարբերտարբեր    մեթոդներովմեթոդներովմեթոդներովմեթոդներով    

հաշվարկվածհաշվարկվածհաշվարկվածհաշվարկված    ցուցանիշներըցուցանիշներըցուցանիշներըցուցանիշները    

հհհհ////հհհհ    ԳետԳետԳետԳետ    
F

d     
B

d     
P

d     
N

d     
H

F
d     

1 Դեբեդ – գ. Սադախլո 0.87 0.24 1.33 1.15 1.27 

2 Փամբակ – կ. Թումանյան 0.85 0.27 1.20 1.18 1.22 

3 
Ձորագետ – 
Գարգառի թափ. ներքև 

0.86 0.21 1.48 1.16 1.66 

4 Կողբ – գետաբերանի մոտ 0.80 0.10 2.15 1.25 1.32 

5 Ոսկեպար – գ. Մազամլի 0.99 0.24 1.48 1.01 1.18 

6 Կարախան – գ. Կիրանց 1.42 0.35 1.40 0.70 0.98 

7 Աղստև – Ծուռ Կամուրջ 1.07 0.33 1.10 0.94 1.11 

8 Գետիկ – գետաբերան 1.31 0.38 1.27 0.76 1.02 

9 Հախում – գ. Հախում 1.53 0.25 1.57 0.65 0.96 

10 
Տավուշ –  
գ. Յուխարի Օքսուզլու 

1.28 0.20 1.64 0.78 1.20 

11 Խնձորուտ – գ. Աղդամ 1.03 0.25 1.33 0.97 1.27 

Ինչպես երևում է 3-րդ աղյուսակից, գետային ցանցի խտության Bd  և 

Pd  գործակիցների հետ Fd  գործակցի համեմատությունը ցույց է տալիս 

նրանց արժեքների` միմյանցից զգալի տարբերությունը և այդ ցուցանիշ-
ների հարաբերակցությունների ոչ միատիպությունը: Այսպես` եթե Bd -ի 

Գետիկ և Կողբ գետերի առավելագույն և նվազագույն ցուցանիշների 

հարաբերությունը կազմում է 3.8, իսկ 
P

d -ի դեպքում` 1.69, ապա 
F

d -ի 

դեպքում այն կազմում է ընդամենը 1.64: Ընդ որում ըստ 
F

d -ի խտության` 
առավելագույն և նվազագույն ցուցանիշները դիտվում են ոչ թե նշված 
գետերի, այլ Հախում և Կողբ գետերի ցուցանիշների միջև, որոնց հարաբե-
րությունը կազմում է 1.91: Սա վկայում է նշված մեթոդների զգալի 
տարբերությունների մասին: 

Fd -ի նշված առանձնահատկությունները վերաբերում են նաև Nd -ի 

ցուցանիշներին (տե՛ս աղ. 3), սակայն այս ցուցանիշի փոքր արժեքին 
համապատասխանում է գետային ցանցի խտության բարձր ցուցանիշը: 
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Այսպիսով` իրականցված հետազոտություններն ու կատարված 
հաշվարկները ապացուցում են գետային ցանցի խտության մեթոդների 
տարբերակված կիրառման անհրաժեշտությունն ու արդյունավետու-
թյունը կարգաբանական տարբեր խմբերին պատկանող գետերի համար, 
որը հնարավորություն է տալիս լիարժեք պատկերացում կազմելու հեղե-
ղային հոսքերի ձևավորման առանձնահատկությունների վերաբերյալ։ 
Բացի այդ` ներկայացված վերլուծությունից երևում է, որ գետային ցանցի 
խտության հաշվարկման վերլուծական մեթոդի կիրառությունը կարող է 
մանրամասն իրազեկությամբ ապահովել ջրատեխնիկական նախա-
գծային աշխատանքներ կատարելիս և հաշվարկներ իրականացնելիս։ 
Վերջին տասնամյակներին գետերի գումարային երկարության հաշվարկ-
ման համար ավելի ու ավելի լայն կիրառություն է ստանում ջրհավաք 
ավազանի ռելիեֆի երկրատեղեկատվական կաղապարների կիրառումը։ 
Այս և մյուս մեթոդները մոտ ապագայում հիմք կդառնան հարակցային 
(ապլիկատոր) մոդուլների լայն կիրառման համար։  

        

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Թադևոսյան Գ. Պ., Ջրագրական ցանցի կառուցվածքի հիմնական 
տոպոլոգիական օրինաչափությունները (ՀՀ տարածքում Կուրի 
վտակների օրինակով), ԳՊՀ գիտական հոդվածների ժողովածու, 
բնական գիտություններ, Երևան, 2009, էջ 141-146: 

2. Թադևոսյան Գ. Պ., ՀՀ տարածքում Կուրի վտակների ջրհավաք 
ավազանների գեոմորֆոլոգիական գործոնի վերլուծությունը, ՀՀ 
Ջրային հիմնախնդիրներին նվիրված հանրապետական գիտական 
նստաշրջանի նյութեր, պր. 1, Երևան, 2010, էջ 404-408: 

3. Թադևոսյան Գ. Պ., Մնացականյան Բ. Պ., Գետավազանի ջրագրա-
ձևաչափական վերլուծությունը որպես առավելագույն հոսքի 
ուսումնասիրման կարևոր պայման, ԳՊՀ գիտական հոդվածների 
ժողովածու, հ. 11, բնական գիտություններ, Երևան, 2009, էջ 137-141:  

 4. Մնացականյան Բ. Պ., Թադևոսյան Գ. Պ., Լոռու կլիման և ջրերը, 
Վանաձոր, «ՍԻՄ» տպագրատուն, 2007, 292 էջ։ 

5. Тадевосян Г. П., О взаимосвязи гидролого-морфометрических пара-
метров водосборных бассейнов горных рек (на примере притоков 
р. Куры в РА), Международная конф. посв. 80-летию член-кор. 
АНГР З. К. Таташидзе, Тбилиси, 2008, с. 299-304. 
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 6. Тадевосян Г. П., Мнацаканян Б. П., Морфометрические и структур-
ные особенности гидрографической сети водосборных бассейнов 
горных рек (на примере бассейна р. Дебед), Международная конф. 
посв. 80-летию член-кор. АНГР З. К. Таташидзе, Тбилиси, 2008, 
с. 305-311. 
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речной сети на примере притоков реки Кур речной сети на примере притоков реки Кур речной сети на примере притоков реки Кур речной сети на примере притоков реки Кур     

на территории РАна территории РАна территории РАна территории РА    
Гагик Тадевосян Гагик Тадевосян Гагик Тадевосян Гагик Тадевосян     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова։ ։ ։ ։ речная сеть, густота расчленения, порядковая 

группа, водораздельное пространство, морфометрия, падение реки, 
гидрография 

В статье рассматривается вопрос определения насыщенности 
территории речной сетью. Для научных и практических целей 
представляет большой интерес изучение процесса (динамики) изменения 
густоты речной сети по порядковым группам рек. 

Нами была определена мощность гидрографической сети каждого 
водосборного бассейна восьми притоков реки Куры по отдельности. 
Коэффициент мощности гидрографической сети был определен как 
отношение суммарного количества притоков водосборного бассейна на их 
минимальное количество для данного порядка.    Анализ структуры речной 
сети показывает, что по мере увеличения порядка показатель густоты 
речной сети резко снижается до минимума. Это явление объясняется 
большим разнообразием физико-географических условий водосбора 
горной реки, особенно гидрометеорологическими условиями, что в 
первую очередь связано с горными особенностями и условиями развития 
речной сети. 

Проведенные исследования и расчеты доказывают необходимость и 
эффективность дифференцированного применения методов определения 
густоты речной сети для рек, относящихся к разным порядковым группам, 
что дает возможность полного представления об особенностях 
формирования потоков. Кроме того, из представленного анализа следует, 
что применение аналитического метода расчета густоты речной сети 
может дать подробную информацию при выполнении проектных работ и 
расчетов водоснабжения и решения других гидротехнических задач. 
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Critical Analysis of Methodological Approaches for Determining the Critical Analysis of Methodological Approaches for Determining the Critical Analysis of Methodological Approaches for Determining the Critical Analysis of Methodological Approaches for Determining the 
Density of the River Network by the Example of the KUR River on the Density of the River Network by the Example of the KUR River on the Density of the River Network by the Example of the KUR River on the Density of the River Network by the Example of the KUR River on the 

Territory of Republic of ArmeniaTerritory of Republic of ArmeniaTerritory of Republic of ArmeniaTerritory of Republic of Armenia    
Gagik Tadevosyan Gagik Tadevosyan Gagik Tadevosyan Gagik Tadevosyan     

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: river network, dissection density, ordinal group, watershed, 

morphometry, river fall, hydrography    
The article discusses the issue of determining the saturation of the 

territory with the river network. For scientific and practical purposes, it is of 
great interest to study the process (dynamics) of changes in the density of the 
river network according to the ordinal groups of rivers. 

We have determined the capacity of the hydrographic network of each 
drainage basin of the eight tributaries of the Kura River separately. The power 
factor of the hydrographic network was defined as the ratio of the total number 
of tributaries in the catchment area to their minimum number for a given 
order. Analysis of the structure of the river network shows that as the order 
increases, the density indicator of the river network sharply decreases to a 
minimum. This phenomenon is explained by a wide variety of physical and 
geographical conditions of the catchment area of a mountain river, especially 
hydrometeorological conditions, which is primarily associated with mountain 
features and conditions for the development of the river network.    

The studies and calculations carried out, prove the necessity and 
effectiveness of the differentiated application of methods for determining the 
density of the river network for rivers belonging to different ordinal groups, 
which makes it possible to fully understand the features of the formation of 
streams. In addition, from the presented analysis, it follows that the use of an 
analytical method for calculating the density of the river network can provide 
detailed information when performing design work and calculating water 
supply, and solving other hydraulic engineering problems. 
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ՀՏԴ 519.85 
Գծային ծրագրավորման խնդիրներ տարբեր Գծային ծրագրավորման խնդիրներ տարբեր Գծային ծրագրավորման խնդիրներ տարբեր Գծային ծրագրավորման խնդիրներ տարբեր     

բնագավառներումբնագավառներումբնագավառներումբնագավառներում 

Սուրեն Սուրեն Սուրեն Սուրեն Էքսուզյան Էքսուզյան Էքսուզյան Էքսուզյան     
    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. լավարկման խնդիր, լավագույն հանքախառ-
նուրդի որոշման խնդիր, դիետայի խնդիր, արտադրության պլանավոր-
ման խնդիր, տրանսպորտային խնդիր, գյուղատնտեսական հողամասերի 
պլանավորման խնդիր, նպատակային ֆունկցիա 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Աշխատանքում դիտարկված է գծային ծրագրավորման մաթեմատի-
կական խնդիրը: Դիտարկված են գծային ծրագրավորման խնդրին բերվող 
տարբեր բնագավառների խնդիրներ:  

Աշխատանքը մեթոդական բնույթի է` նախատեսված գծային ծրագ-
րավորման խնդրի դասավանդման համար: 

Նույնիսկ շատ բարդ խնդիրներ բերվում են գծային ծրագրավորման 
խնդրի: Նման դեպքերում հիմնական դժվարությունն այն է, որ ստացվող 
գծային ծրագրավորման խնդրի սահմանափակումների և անհայտների 
քանակը կարող է շատ մեծ լինել: 

Գծային ծրագրավորման խնդիրը սահմանափակումներով լավարկ-
ման (օպտիմալացման) խնդիր է, որտեղ նպատակային ֆունկցիան 
(ֆունկցիաները) և բոլոր սահմանափակումներն անհայտներից ունեն 
գծային կախվածություն: Հայտնի են գծային ծրագրավորման խնդրի 
լուծման մի շարք մեթոդներ, որոնց անդրադառնում ենք ստորև: 

Ընդհանուր դրույթներ Ընդհանուր դրույթներ Ընդհանուր դրույթներ Ընդհանուր դրույթներ     

Մաթեմատիկական կամայական խնդիր կամ խնդրի լուծման մեթոդ 
կարևորվում է իր գործնական նշանակությամբ: Որքան տվյալ խնդիրը 
հաճախ է առաջանում տարբեր բնագավառներում, այնքան կարևոր են 
խնդրի դիտարկումն ու խնդրի լուծման մեթոդների մշակումը: Այդ իմաս-
տով կարևոր է դիտարկել տարբեր բնագավառների խնդիրներ, որոնք 
բերվում են դիտարկվող մաթեմատիկական խնդրին: 

Մյուս կողմից էլ մեթոդական տեսանկյունից նպատակահարմար է 
տվյալ խնդրի իմաստը պարզաբանել այդ խնդրին բերվող տարբեր բնա-
գավառներում առաջացող խնդիրների օրինակով: 

Աշխատանքում դիտարկված են գծային ծրագրավորման խնդրին 
բերվող տարբեր բնագավառների խնդիրներ: 
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«Լավարկում» ասելով` հասկանում ենք բոլոր հնարավոր տարբե-
րակներից լավագույն (օպտիմալ) տարբերակը գտնելու գործընթաց: 

Լավարկման խնդիրներում առկա են որոշակի թվով փոփոխական-
ներ (պարամետրեր): Այդ փոփոխականների քանակն անվանում են 
լավարկման խնդրի չափ: Լավարկման խնդիրներում պահանջվում է 
գտնել փոփոխականների արժեքների այնպիսի հավաքածու, որի դեպ-
քում տրված ֆունկցիան ընդունում է լավագույն (մեծագույն կամ փոքրա-
գույն) արժեք, կամ տրված մի քանի ֆունկցիաները ընդունում են լավա-
գույն արժեքներ: 

Այն ֆունկցիան, որի համար պահանջվում է գտնել լավագույն 
արժեք, անվանում են նպատակային ֆունկցիա կամ լավարկման հայ-
տանիշ: 

Լավարկման խնդիրները լինում են երկու հիմնական տիպի՝ անպայ-
ման լավարկման խնդիրներ և պայմանական լավարկման խնդիրներ:  

Անպայման լավարկման խնդիրներում տրված է որոշակի G տիրույթ 
և պահանջվում է գտնել այդ տիրույթից այնպիսի կետ, որտեղ նպատա-
կային ֆունկցիան ընդունում է օպտիմալ արժեք: 

Պայմանական լավարկման խնդիրներում տրված է որոշակի G 
տիրույթ և պահանջվում է գտնել այդ տիրույթից այնպիսի կետ, որը բա-
վարարում է տրված բոլոր սահմանափակումներին, և այդ կետում նպա-
տակային ֆունկցիան ընդունում է լավագույն արժեք: 

Սահմանափակումները կարող են տրված լինել հավասարումների 
համակարգի տեսքով, անհավասարությունների համակարգի տեսքով 
կամ հավասարումների և անհավասարությունների խառը համակարգի 
տեսքով: 

Օրինակ` սահմանափակումները կարող են տրված լինել հավասա-
րումների հետևյալ համակարգի տեսքով. 

TU"L", L$, … , LW� = 0U$L", L$, … , LW� = 0.		.		.U5L", L$, … , LW� = 0Y 
կամ անհավասարությունների հետևյալ համակարգի տեսքով. 

Z[\
[]U"L", L$, … , LW�≤ 0U$L", L$, … , LW�≤ 0.		.		.U5L", L$, … , LW�≤ 0

Y 
կամ հավասարումների և անհավասարությունների հետևյալ խառը 
համակարգի տեսքով. 
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Z[[
[\
[[[
] U"L", L$, … , LW� = 0U$L", L$, … , LW� = 0.		.		.U5L", L$, … , LW� = 0U5^"L", L$, … , LW�≤ 0U5^$L", L$, … , LW�≤ 0.		.		.U5^�L", L$, … , LW�≤ 0:

Y 

Մաթեմատիկական ծրագրավորման խնդիրները սահմանափակում-
ներով լավարկման խնդիրներն են:  

Մաթեմատիկական ծրագրավորման խնդիրները լինում են երկու 
տիպի՝ գծային ծրագրավորման խնդիրներ և ոչ գծային ծրագրավորման 
խնդիրներ: 

Գծային ծրագրավորման խնդիրներում նպատակային ֆունկցիան 
(ֆունկցիաները) և բոլոր սահմանափակումներն անհայտներից ունեն 
գծային կախվածություն:  

Ոչ գծային ծրագրավորման խնդիրներում նպատակային ֆունկցիան 
(գոնե մեկ նպատակային ֆունկցիա) կամ անհայտներից գոնե մեկ սահ-
մանափակում ունեն ոչ գծային կախվածություն:  

Հայտնի են գծային ծրագրավորման խնդրի լուծման մի շարք 
մեթոդներ: Դրանցից են որոնման, երկրաչափական, սիմպլեքս, էլիպ-
սոիդների և այլ մեթոդներ: 

Գծային ծրագրավորման խնդրի պլանների բազմությունը (սահմա-
նափակումներին բավարարող կետերի բազմությունը) նշանակենք D: Այն 
անվանում են գծային ծրագրավորման խնդրին համապատասխան 
բազմանիստ: Բազմանիստի գագաթները նշանակենք D0: Հայտնի է, որ 
եթե գծային ծրագրավորման խնդիրը D տիրույթում ունի լուծում, ապա 
այն ունի լուծում նաև D0-ի գագաթների վրա: Դա նշանակում է, որ եթե 
գծային ծրագրավորման խնդիրն ունի լուծում, ապա լուծումը կարելի է 
գտնել` դիտարկելով նպատակային ֆունկցիայի արժեքը D0-ի բոլոր 
գագաթների վրա: Լուծման այս մեթոդն անվանում են որոնման մեթոդ: 
Խնդրի լուծման այս մեթոդն արդյունավետ մեթոդ չէ: 

Գծային ծրագրավորման խնդրի լուծման մեթոդներից է սիմպլեքս 
մեթոդը, ըստ որի` ոչ թե ստուգվում են նպատակային ֆունկցիայի 
արժեքները D0-ի բոլոր գագաթների վրա, այլ ընտրվում է սկզբնական 
հենակետային պլան, և հաջորդ յուրաքանչյուր քայլում կատարվում է 
անցում այնպիսի պլանի, որի վրա նպատակային ֆունկցիայի արժեքը 
ավելի մոտ է լավագույն արժեքին: 
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Արդյունավետության առումով գծային ծրագրավորման խնդրի 
լուծման ավելի լավ մեթոդ է էլիպսոիդների մեթոդը: 

Խնդրի լուծման երկրաչափական մեթոդում կառուցվում է սահմա-
նափակումներին համապատասխան տիրույթը, և տիրույթից ընտրվում է 
այնպիսի կետ, որի վրա նպատակային ֆունկցիան ընդունում է իր 
լավագույն արժեքը: 

Գծային ծրագրավորման խնդրին բերվող խնդիրներ գործնականորեն 
առաջանում են բազմաթիվ բնագավառներում: 

Նույնիսկ շատ բարդ խնդիրներ բերվում են գծային ծրագրավորման 
խնդրի: Այս խնդիրների հիմնական դժվարությունն այն է, որ ստացվող 
գծային ծրագրավորման խնդրի սահմանափակումների և անհայտների 
թիվը կարող է շատ մեծ լինել: 

Դիտարկենք որոշ բնագավառներում առաջացող գծային ծրագրա-
վորման խնդիրներ: 

Գծային ծրագրավորման խնդիր սննդի կազմակերպման ոլորտումԳծային ծրագրավորման խնդիր սննդի կազմակերպման ոլորտումԳծային ծրագրավորման խնդիր սննդի կազմակերպման ոլորտումԳծային ծրագրավորման խնդիր սննդի կազմակերպման ոլորտում    
Հայտնի են n տեսակի սննդամթերքներ և նրանց մեջ պարունակվող 

սննդանյութերի m տեսակներ (վիտամիններ, սպիտակուցներ և այլն): 
Նշանակենք սննդանյութերի` մարդու օրգանիզմին անհրաժեշտ նվազա-
գույն քանակությունները համապատասխանաբար _",_$,… , _5,	 սննդա-
մթերքների մեկ միավորի գները՝	�",�$,… , �W, j-րդ (j=1,2,..,n) սննդամթերքի 
մեկ միավորում i-րդ (i=1,2,..,m) սննդանյութից պարունակվող քանակու-
թյունը՝ `Ma : 

Պահանջվում է այդ սննդամթերքից սննդակազմում օգտագործման 
համար ընտրել այնպիսի քանակություն, որի դեպքում մարդու օրգա-
նիզմը յուրաքանչյուր սննդանյութից ստանա գոնե նվազագույն քանակու-
թյուն, և այդ քանակությամբ սննդամթերքի գնման գումարային ծախսը 
կլինի փոքրագույն: 

Եթե օգտագործվող սննդամթերքի անհայտ քանակությունները նշա-
նակենք համապատասխանաբար b"b$…bW, ապա դիտարկվող խնդիրը 
կհանգի գծային ծրագրավորման հետևյալ խնդրին. գտնել b"b$…bW փո-
փոխականների այնպիսի արժեքներ, որոնք բավարարեն հետևյալ բոլոր 
սահմանափակումներին. 

T `""L" + `"$L$ +⋯+ `"WLW ≥ _"`$"L" + `$$L$ +⋯+ `$WLW ≥ _$……………………………………… . . .`5"L" + `5$L$ +⋯+ `5WLW ≥ _5
Y 

 

(1) 
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L" ≥ 0, L$ ≥ 0,…		LW ≥ 0		 2� 
 

այնպես, որ ծախսի հետևյալ նպատակային ֆունկցիան ունենա 
փոքրագույն արժեք. e"L" + e$L$ +⋯+ eWLW: (3) 

Այս խնդիրը հայտնի է որպես դիետայի խնդիր [2, 11-13]: 
 

Գծային ծրագրավորման խնդիր հանքարդյունաբերության ոլորտումԳծային ծրագրավորման խնդիր հանքարդյունաբերության ոլորտումԳծային ծրագրավորման խնդիր հանքարդյունաբերության ոլորտումԳծային ծրագրավորման խնդիր հանքարդյունաբերության ոլորտում    

Հայտնի են հանքանյութերի n տեսակներ, որոնց մեջ արտադրական 
տեսանկյունից կարևորվում են m տեսակի տարրեր: Նշանակենք j-րդ 
(j=1,2,..,n) հանքանյութի տեսակի մեկ միավորում i-րդ (i=1,2,..,m) տարրից 
պարունակվող քանակությունը` `Ma , j − րդ		j = 1,2, . . , n�, հանքանյութի 
մեկ միավորի արժեքը՝ ea:  

Պահանջվում է այդ հանքանյութերի տեսակներից ստանալ p 
քանակությամբ փոքրագույն արժեքով այնպիսի հանքախառնուրդ, որի 
մեջ		h − րդ		i = 1,2, . . , �� տարրի պարունակությունը լինի _M 
քանակությամբ: 

Եթե հանքախառնուրդում հանքանյութի տեսակներից պարունակ-
վող անհայտ քանակությունները նշանակենք համապատասխանաբար b",b$, … , bW, ապա դիտարկվող խնդիրը կհանգի գծային ծրագրավորման 
հետևյալ խնդրին. գտնել b", b$,… ,bW փոփոխականների այնպիսի արժեք-
ներ, որոնք բավարարեն հետևյալ բոլոր պայմանները L" + L$ +⋯+ LW = ( (4) 

 

T `""L" + `"$L$ +⋯+ `"WLW = _"`$"L" + `$$L$ +⋯+ `$WLW = _$……………………………………… . . .`5"L" + `5$L$ +⋯+ `5WLW = _5
Y 

 

(5) 

L" ≥ 0, L$ ≥ 0,… , LW ≥ 0 (6) 
այնպես, որ ծախսի հետևյալ նպատակային ֆունկցիան ունենա փոքրա-
գույն արժեք. e"L" + e$L$ +⋯+ eWLW (7) 

Այս խնդիրը հայտնի է որպես պահանջվող բաղադրությամբ լավա-
գույն հանքախառնուրդի որոշման խնդիր [1, 115-120]: 

        



– 73 – 

Գծային ծրագրավորման խնդիր արտադրության ոլորտումԳծային ծրագրավորման խնդիր արտադրության ոլորտումԳծային ծրագրավորման խնդիր արտադրության ոլորտումԳծային ծրագրավորման խնդիր արտադրության ոլորտում    

Արտադրության մեջ հնարավոր է արտադրել n արտադրատեսակ-
ներ, որոնց արտադրության համար օգտագործվում է m տեսակի պաշար 
(հումքի տեսակներ): Նշանակենք արտադրության մեջ պաշարի առկա 
քանակությունը համապատասխանաբար _",_,$… , _5, արտադրատեսակ-
ների` մեկ միավորի իրացումից ստացվող շահույթները` �", �$,… , �W, j-րդ 
(j=1,2,..,n), արտադրատեսակի մեկ միավորի արտադրության համար i-րդ 
(i=1,2,..,m) պաշարից օգտագործվոր քանակությունը՝ `Ma :  

Պահանջվում է ունեցած պաշարի սահմանում արտադրատեսակ-
ներից արտադրել այնպիսի քանակությամբ, որ արտադրանքի իրացումից 
ստացվող գումարային շահույթը լինի մեծագույն: 

Եթե արտադրատեսակների արտադրության անհայտ քանակու-
թյունները նշանակենք համապատասխանաբար b",b$,… ,bW, ապա 
դիտարկվող խնդիրը կհանգի գծային ծրագրավորման հետևյալ խնդրին. 
գտնել b",b$,… ,bW փոփոխականների այնպիսի արժեքներ, որոնք բավա-
րարեն հետևյալ բոլոր պայմանները 

T `""L" + `"$L$ +⋯+ `"WLW ≤ _"`$"L" + `$$L$ +⋯+ `$WLW ≤ _$……………………………………… . . .`5"L" + `5$L$ +⋯+ `5WLW ≤ _5
Y  (8) 

L" ≥ 0, L$ ≥ 0,… , LW ≥ 0						 (9) 

այնպես, որ շահույթի հետևյալ նպատակային ֆունկցիան ունենա 
մեծագույն արժեք. e"L" + e$L$ +⋯+ eWLW : (10) 

Այս խնդիրը հայտնի է որպես արտադրության պլանավորման 
խնդիր [2, 17-18]: 

ԳծայինԳծայինԳծայինԳծային    ծրագրավորմանծրագրավորմանծրագրավորմանծրագրավորման    խնդիրխնդիրխնդիրխնդիր    գյուղատնտեսությանգյուղատնտեսությանգյուղատնտեսությանգյուղատնտեսության    ոլորտումոլորտումոլորտումոլորտում    

Կան գյուղատնտեսական m քանակով հողամասեր, որոնք գտնվում 
են տարբեր բնակլիմայական գոտիներում և տարբերվում են իրենց 
բերքատվությամբ: Այդ հողամասերում հնարավոր է մշակել n տեսակի 
գյուղատնտեսական մշակաբույսեր: Նշանակենք հողամասերի մակերես-
ները համապատասխանաբար `",`$,… , `5, գյուղատնտեսական մշակա-
բույսերի համար նախատեսվող պլանները`	_",_$,… , _W, գյուղատնտեսա-
կան մշակաբույսերի` մեկ միավորից ստացվող շահույթները՝ �", �$, … , �W, 
i-րդ (i=1,2,..,m), հողամասում j-րդ (j=1,2,..,n) մշակաբույսի բերքատվու-
թյունը՝ `Ma :  
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Պահանջվում է որոշել հողամասերում գյուղատնտեսական մշակա-
բույսերի մշակման համար հողատարածքների այնպիսի մակերեսներ, 
որտեղ կկատարվի յուրաքանչյուր մշայաբույսի համար նախատեսված 
պլանը, և բոլոր հողամասերից կստացվի մեծագույն գումարային շահույթ:  

Եթե i-րդ (i=1,2,..,m) հողամասում j-րդ (j=1,2,..,n) գյուղատնտեսական 
մշակաբույսի մշակման համար նախատեսվող հողատարածքի անհայտ 
քանակությունը նշանակենք LMa , ապա դիտարկվող խնդիրը կհանգեցվի 
գծային ծրագրավորման հետևյալ խնդրին. գտնել LMa  (i=1,2,..,m; j=1,2,…,n) 
փոփոխականների այնպիսի արժեքներ, որոնք բավարարեն հետևյալ 
բոլոր պայմանները 

lLMaW
aR" = `M 	h = 1,�mmmmmm�		 (11) 

l`MaLMa5
MR" ≥ _a 	n = 1, ommmmm�		 (12) 

LMa ≥ 0		h = 1,�mmmmmm; 	n = 1, ommmmm�	 (13) 
այնպես, որ շահույթի հետևյալ նպատակային ֆունկցիան ունենա 
մեծագույն արժեք. 

leal`MaLMa 	5
MR"

W
aR" : (14) 

Այս խնդիրը հայտնի է որպես գյուղատնտեսական հողամասերի 
պլանավորման խնդիր [2, 16-17]: 

Գծային ծրագրավորման խնդիր տրանսպորտի ոլորտումԳծային ծրագրավորման խնդիր տրանսպորտի ոլորտումԳծային ծրագրավորման խնդիր տրանսպորտի ոլորտումԳծային ծրագրավորման խնդիր տրանսպորտի ոլորտում 

Կան m քանակի առաքման կետեր (պահեստներ), որոնցում կա միա-
տեսակ հումք համապատասխանաբար `", `$,… , `5	քանակություններով: 
Կան n քանակի սպառման կետեր (սպառողներ), որոնք ունեն հումքի 
սպառման պահանջարկ համապատասխանաբար _", _$, . . . _W քանակու-
թյուններով: Պահեստներում եղած հումքի գումարային քանակությունը 
հավասար է սպառողների կողմից պահանջվող հումքի գումարային 
քանակությանը: Հայտնի է յուրաքանչյուր i-րդ (i=1,2,…,m) պահեստից 
յուրաքանչյուր j-րդ (j=1,2,…n) սպառողին միավոր քանակությամբ հումքի 
տեղափոխման արժեքը՝	�Ma: 

Պահանջվում է պահեստներից սպառողներին հումք տեղափոխել 
այնպիսի քանակություններով, որ յուրաքանչյուր պահեստի ամբողջ 
հումքը առաքվի, յուրաքանչյուր սպառող ստանա հումք իր պահանջված 
քանակությամբ և հումքի տեղափոխման գումարային ծախսը լինի փոք-
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րագույն: Եթե i-րդ (i=1,2,…,m) պահեստից j-րդ (j=1,2,…n) սպառողին 
տեղափոխվող հումքի անհայտ քանակությունը նշանակենք bMa, ապա 
դիտարկվող խնդիրը կհանգի գծային ծրագրավորման հետևյալ խնդրին. 
գտնել bMa (i=1,2,…,m; j=1,2,…n) փոփոխականների այնպիսի արժեքներ, 
որոնք բավարարեն հետևյալ բոլոր սահմանափակումները 

lbMa = `M 	W
aR"  (15) 

lbMa = _a 	5
MR"  

 

(16) 

bMa ≥ 0	h = 1,�; n = 1, o )  (17) 

այնպես, որ տրանսպորտային գումարային ծախսի հետևյալ նպա-
տակային ֆունկցիան ունենա փոքրագույն արժեք. 

lWaR" l�MabMa		:5
MR"  (18) 

Այս խնդիրը հայտնի է որպես տրանսպորտային խնդիր [2, 15-16]: 
    

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Այսպիսով` դիտարկելով հանքարդյունաբերության բնագավառում 
պահանջվող բաղադրությամբ լավագույն հանքախառնուրդի որոշման 
խնդիրը, սննդի կազմակերպման բնագավառում` դիետայի խնդիրը, ար-
տադրության բնագավառում` արտադրության պլանավորման խնդիրը, 
տրանսպորտի բնագավառում` տրանսպորտային խնդիրը, գյուղատնտե-
սության բնագավառում` գյուղատնտեսական հողամասերի պլանավոր-
ման խնդիրը` պարզում ենք, որ հնարավոր է ի մի բերել և ընդհանրացնել 
գծային ծրագրավորման մաթեմատիկական խնդրին հանգող (հանգեց-
վող) տարբեր բնագավառների խնդիրներ: 

    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Էքսուզյան Ս. Հ., Պահանջվող բաղադրությամբ օպտիմալ հան-
քախառնուրդի որոշման խնդիր, ՎՊՀ գիտական տեղեկագիր, 
Պրակ Բ, Երևան, 2018, 323 Էջ:    

2. Ашманов Ц. А., Линейное программирование, М., Наука, 1981, 
304 с. 



– 76 – 

Задачи линейного программирования в разных областяхЗадачи линейного программирования в разных областяхЗадачи линейного программирования в разных областяхЗадачи линейного программирования в разных областях    
 

    Сурен Эксузян Сурен Эксузян Сурен Эксузян Сурен Эксузян     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: задача оптимизации, задача определения 
оптимальной минеральной смеси, задача диеты, задача планирования 
производства, транспортная задача, задача планирования сельскохозяйст-
венных земельных участков, целевая функция 

В работе рассмотрена математическая задача линейного программиро-
вания. Рассмотрены задачи разных областей, которые приводятся к задаче 
линейного программирования. В области добычи полезных ископаемых 
рассматривается задача определения оптимальной минеральной смеси с 
требуемым составом. В области организации общественного питания 
рассматривается задача диеты. В области производства рассматривается 
задача планирования производства. В области транспорта рассматривается 
транспортная задача. В области сельского хозяйства рассматривается задача 
планирования сельскохозяйственных земельных участков. 

Работа имеет методический характер, предусмотрена для преподава-
ния задачи линейного программирования.  

Даже очень сложные задачи приводятся к задаче линейного програм-
мирования. В таких случаях основная сложность состоит в том, что 
количество получаемых ограничений и неизвестных в задаче линейного 
программирования может быть очень большим. 

Задача линейного программирования является задачей оптимизации с 
ограничениями, где целевая функция (функции) и все ограничения имеют 
линейную зависимость от неизвестных. Существует ряд методов решения 
задачи линейного программирования: геометрический метод, симплекс 
метод, методы элипсоидов и другие. 
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Linear Programming Problems in Different SpheresLinear Programming Problems in Different SpheresLinear Programming Problems in Different SpheresLinear Programming Problems in Different Spheres    
 

Suren Eksuzyan Suren Eksuzyan Suren Eksuzyan Suren Eksuzyan     
SummarySummarySummarySummary    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words: optimization problem, the problem of determining the optimal 
mixture, diet problem, production planning problem, transport problem, the 
problem of planning agricultural lands, target function 

In this work, the mathematical problem of linear programming is 
considered. Problems in different areas related to the problem of linear 
programming are considered. The problem of determining the optimal mix 
with the required composition is considered in the mining field. In the field of 
food organization, the problem of diet is considered. In the field of production, 
the problem of production planning is considered. The transport problem is 
considered in the field of transport. In the field of agriculture, the problem of 
agricultural land planning is considered. 

The work is of methodic nature and is designed for the teaching of linear 
programming problem. 

Even very complicated problems lead to linear programming problem. The 
main difficulty in such cases is that the number of known constraints of the 
resulting linear programming problem can be very large. 

The linear programming problem is an optimization problem with 
constraints, where the target function (functions) and all the constraints are 
linearly dependent on the unknown figure. A number of methods for solving 
the linear programming problem are known, such as search method, geometric 
method, simplex method, ellipsoid methods and other methods. 
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ՀՏԴ 517.9 
Решение колебаний круглой мембраны при заданных начальных Решение колебаний круглой мембраны при заданных начальных Решение колебаний круглой мембраны при заданных начальных Решение колебаний круглой мембраны при заданных начальных 

условиях и граничных условияхусловиях и граничных условияхусловиях и граничных условияхусловиях и граничных условиях    
Рафик Кроян Рафик Кроян Рафик Кроян Рафик Кроян     

    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: разделения переменных, уравнение Бессела, Гамма 

функция, функция Бессела, цилиндрические функции,    равномерная 
сходимость, разложение по собственным функциям 

АннотацияАннотацияАннотацияАннотация. При изучении колебаний круглой мембраны полезно 
перейти к полярным координатам. Тогда уравнение колебаний имеет вид: 

 11 pp1 q1 prp1s + 11$ p$rpt$ = 1̀$ p$rp�$ 	 1� 
Будем искать решение этого уравнения при заданных начальных 

условиях r1, t, 0� = U"1, 0� 
 

2� ru1, t, 0� = U$1, 0� 
И граничном условии r1-, t, �� = 0	 3� 

(закреплённом по краям мембрана радиус а1-). 
 Как и в случае прямоугольной мембраны, мы прибегаем к 

разделению переменных. 
Положив r1, t, �� = v1, t� ∙ !��	 4� 

мы получим уравнения для	!��	и	v1, t� 11 pp1 q1! pvp1s + 11$ ! p$vpt$ = 1̀$ v w$!w�$  
Откуда получим 1v x11 pp1 q1 pvp1s + 11$ p$vpt$y = 1̀$ 1! w$!w�$ 	 5� 
Чтобы функция 4�		была решением уравнения  1�, равенство 5�	 

должно удовлетворяться тождественно, т. е. для всех значений 
независимых переменных.  
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1v x11 pp1 q1 pvp1s + 11$ p$vpt$y = 1̀$ 1! w$!w�$ = −4,	 6� 
где 4	постоянная.  

Из соотношения 6�	получаем !zz�� + `$4!��	 7� 
и 11 pp1 q1 pvp1s + 11$ p$vpt$ + 4v = 0	 8� 

Здесь 0<	1<1-, |v0, t�| < ∞ (условия ограниченности), v1-, t� = 0 (граничное условие), v1, t� = v1, t + 2+� (условие периодичности). 
Функция v	должна быть однозначной и дифференцируемой 

функцией точки; поскольку же t	является циклической координатой, то 
для однозначности v	мы должны требовать, чтобы выполнялось условие    
периодичности с периодом 2+. 

 
Положим 

v1, t� = }1�tt�	 9� 
 
Подставляя 9�	в	8�	и производя деление на	}t ≢ 0, получаем: 

−�1 ww1 H1 w}w1J} + 41$� = t"t 	 10� 
Правая часть равенства10�является функцией только переменного	t, 

а левая часть равенства	10� при изменении своих аргументов сохраняют 
постоянное значение. 

Отсюда приходим к уравнениям t" + �$t = 0	 11� 
 tt� = tt + 2+�;t ′t� = t ′t + 2+�. 
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11 ww1 q1 w}w1s + x4 − �$1$y} = 0	 12� 
 }1-� = 0, |}0�| < ∞. 
Решим уравнения	7�	и	11�, которые являются линейными 

однородными уравнениями второго порядка с постоянными    
коэффициентами. 

Характеристическое уравнение для	7�	будет 	�$ + `$4 = 0	4 > 0�, откуда �",$ = ±h`√4. 
Общее решение для	!��	будет 

!�� = e" cos `√4� + e$ sin `√4�	 13� 
Характеристическое уравнение для 11�	будет	�$ + �$ = 0, откуда � = ±h�. 
Общее решение для	tt� будет tt� = �" cos �t + �$ sin �t. 
Нетривиальные периодические решения для	tt�	существуют лишь 

при � = o	(o	целое число) иимеет вид tWt� = �"W cos ot + �$W sin ot.	 14� 
 
Для определения функции	}1�	мы имеем уравнение w$}w1$ + 11 w}w1 + x4 − o$1$y} = 0	 15� 
 
С однородными граничными условиями }1-� = 0	, 16� 

|}0�| < ∞. 17� 
Таким образом, для определения функции	}1�	мы должны решить 

задачу о собственных значениях. 
Вводя новую переменную L = √41 
И обозначая }1� = } q L√4s = OL� 
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Получим для определения функции OL� уравнение цилиндрических 
функций o −го порядка. w$OwL$ + 1L wOwL + x1 − o$L$yO = 0 

	L$O" + LOz + L$ − o$�O = 0 18� 
 18� имеет особую точку при L = 0, поэтом урешение OL� следует 

искать в виде степенного ряда OL� = L�`- + `"L + `$L$+. . . +`�L�+. . . �.	 19� 
Подставляя ряд 19� в уравнение 18� и приравнивая нулю 

коэффиценты при LW, LW^", . . . , LW^�, получим систему уравнений для 
определения коэффицентов `� и уравнение для определени я�: `-�$ − o$� = 0`"�� + 1�$ − o$� = 0`$�� + 2�$ − o$� + `- = 0…`��� + N�$ − o$� + `��$ = 0

N = 2,3, . . . �. 20� 
 
Так как мы можем предположить, что	`- ≠ 0, то из первого уравнения 

(20) следует, что  �$ − o$ = 0 или � = ±o. 21� 
Перепишем N −е уравнение 20�	N > 1 в виде � + N + o�� + N − o�`� + `��$ = 0. 22� 
Тогда из второго уравнения 20�, в силу 21�, будем иметь `" = 0.	 23� 
Уравнение 22� даёт рекуррентную формулу для определения `� 

через `��$: `� = − `��$� + N + o�� + N − o�.	 24� 
Из 23� уравнения заключаем, что все нечётные коэффиценты равны 

нулю. При � = −o решение обращается в бесконечность в точке L = 0. 
Остановимся на случае � = o. Из 24� следует, что каждый четный 
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коэффицент может быть выражен через предыдущий: 

`$5 = −`$5�$ 12$�� + o�	.	 25� 
 
Последовательное применение этой формулы позволяет найти 

выражение `$5 через `- `$5 = −1�5 `-2$5�! o + 1�o + 2�. . . o + ��	.	 26� 
 
Воспользуемся свойством гамма-функции Г�� 
Г� + 1� = �Г�� = �� − 1�Г� − 1� = �� − 1�� − 2�Г� − 2� =. . .= �� − 1�� − 2�. . . � − N�Г� − N�. 
Если � −целое число, то Г� + 1� = �! 
Коэффициент	`-	до сих пор оставался произвольным,. Если o > 0 

целое число то пологая `- = 12WГo + 1� 27� 
 

и используя отмеченное выше свойство гамма-функции, получим: 

`$� = −1�� 12$�^"ГN + 1�ГN + o + 1� 28� 
 
Ряд	19�, соответствующий � = o, с коэффицентами 27� и 28� 

�WL� = l−1�� 1ГN + 1�ГN + o + 1�
�
�R- HL2J$�^W 29� 

называется функцией Бесселя первого рода o −го порядка. 
Если � = −o,то полагая `- = 12�WГ−o + 1� 

получим:  `$� = −1�� 12$��WГN + 1�ГN − o + 1� 
и 

��WL� = l −1��ГN + 1�ГN − o + 1�
�
�R- HL2J$��W	 30� 
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которое представляет второе решение уравнения 18�, линейно зависимое 
от �WL�. Ряды 29� и 30�, очевидно, сходятся на всей плоскости L. 
Действительно, �WL� и ��WL� (o- целое число), линейно зависимы, так как  ��WL� = −1�W�WL�.	 31� 

 
В 30�	ГN − o + 1� = ±∞ для N ≤ N- = o − 1, суммирование 30� 

фактически начинается с означений N = N- + 1 = o. Изменяя в 30� индекс 
суммирования N = o + N´, где N´ = 0,1,2, . . ., получаем 31�). 

Общее решение уравнения 18� имеет вид OL� = w"�WL� + w$SWL�	,	 32� 
 

где �WL�функция Бесселя, SWL�функция Неймана	o −го порядка. Из 
второго условия	19� следует, чтоw$=0. Первое условие даёт: �W�√41-� = 0	или �W�� = 0 33� 

 
Если �5W�	�-й корень уровнения �W�� = 0, то 

4W,5 = ��5W�1- �$.	 34� 
 
Этому собственному значению принадлежит собственная функция 

}W,5 = O�√41� = �W ��5W�1- 1�	 35� 
Отметим следующие свойства собственных функций 35�: 
1. Собственные функции }1�, принадлежащие различным 

собственным значениям 4, ортогональны с весом 1: 
 

� 1�W ��5�W�1- 1�I�
- �W ��5�W�1- 1� w1 = 0 36� 
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2. Норма этих функций равна 

� 1�W$ ��5W�1- 1� w1 = 1-$2 ��W´�5W��$I�
- . 37� 

В частности, норма функции �- q����I� 1s равна 
� 1 ��- ��5-�1- 1� $I�
- w1 = 1-$2 ¡�"��5-��¢$.	 38� 

 
3. Всякая непрерывная в интервале 0, 1-� функция U1�, имеющая 

кусочно-непрерывные первую и вторую производные и удовлетворяющая 
граничным условиям задачи, может быть разложена в абсолютнои 
равномерносходящийся ряд 

 
Причём коэффициенты разложения определяются формулой 
 

U5 = £ 1U1��W x�5W�1- 1y w1I�- 1-$2 ¡�W��5W��¢$ .	 40� 
Возвращаясь к задаче о собственных значениях для круглой 

мембраны, получим для собственного  

v5,Wmmmmm = �W ��5W�1- 1� cos ot , v5,W¤¤¤¤¤ =
= �W ��5�значения	¥¦,�	две	собственные	функцииW�1- 1� sin ot	 41� 

 
Составив их линейную комбинацию, получим: 

v5,W1, t� = �W ��5W�1- 1� �§5,W cos ot + ¨5,W sin ot�.	 42� 
 
Вычислим норму собственной функции v5,W;  

4. U1� = l U5�
5R" �W ��5W�1- 1�, 39� 



– 85 – 

� � vW�,5�mmmmmmmmI�
-

$©
- · vW�,5�mmmmmmmm1w1wt
= � �W�I�

- ��5�W��1- 1� �W� ��5�W��1- 1� 1w1 � cos o"t cos o$t$©
- wt

=
Z[
\
[] 0, при	o" ≠ o$0, при	o" = o$	, �" ≠ �$1-$2 ¡�W��5W��¢$+, при	o" = o$ = o ≠ 0	и	�" = �$ 	= �1-$2 ¡�-��5-��¢$2+, при	o" = o$ = 0	и	�" = �$ 	= �

Y 
43� 

 
Аналогичные условия имеют место для функции v5,W¤¤¤¤¤. Выражение для 

нормы можно записать в виде ®v5,W$w� = 1-$2 +,W
Σ

¡�W´��5W��¢$, w� = 1w1wt� 44� 
где	,W = ¯2,при	o = 0	,1,при	o ≠ 0. Y 

Из общей теории следует, что всякая непрерывная функция°1, t� 
может быть разложена в абсолютно и равномерно сходящийся ряд  

°1, t� = l §5,Wv5,Wmmmmm�
W,5R- 1, t� + ¨5,Wv5,W¤¤¤¤¤1, t� 45� 

по собственным функциям задачи. Коэффициенты разложения 
вычисляются по формулам 

§5,W = £ £ °1, t��W x�5W�1- 1y cos ot1w1wtI�-$©- +1-$2 ,W¡�W´��5W��¢$ ,	 46� 
 

¨5,W = £ £ °1, t��W x�5W�1- 1y sin otw1wtI�-$©- +1-$2 ,W¡�W´��5W��¢$ . 
Отметим, что функция 

v-,51, t� = �- ��5-�1- 1� 
независит от	t. 
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Если заданная функция	° зависит только от 1, ° = °1�, то ряд, 
представляющий разложение ° по собственным функциям, будет 
содержать лишь функции v-,5: °1� = l §-,5�- ��5-�1- 1� .�

5R"  47� 
где 

§-,5 = £ °1��- x�5-�1- 1y 1w1I�- 1-$2 �"$��5-�� .	 48� 
Все остальные коэффициенты §5,W и ¨5,W равны нулю. Возвращаясь к 

исходной задаче колебания мембраны при заданном начальном 
отклонениии начальной скорости, можем написать её решение в виде 

 

r1, t, �� = l v5,Wmmmmm∞

W,5R- 1, t� �§5,W cos `�5W�1- � + ¨5,W sin `�5W�1- �� + 
+ l v5,W¤¤¤¤¤∞

W,5R- 1, t� ��5,W cos `�5W�1- + �5,W sin `�5W�1- ��. 
 

(49) 

 
Коэффициенты §5,W,¨5,W , �5,W, �5,W определяются из начальных 

условий. 
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Կլոր մեմբրանի տատանման լուծումըԿլոր մեմբրանի տատանման լուծումըԿլոր մեմբրանի տատանման լուծումըԿլոր մեմբրանի տատանման լուծումը՝՝՝՝    տրված սկզբնական և տրված սկզբնական և տրված սկզբնական և տրված սկզբնական և 
եզրային պայմանների դեպքումեզրային պայմանների դեպքումեզրային պայմանների դեպքումեզրային պայմանների դեպքում    

Ռաֆիկ Ռաֆիկ Ռաֆիկ Ռաֆիկ Կռոյան Կռոյան Կռոյան Կռոյան     
ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր.բառեր.բառեր.բառեր. փոփոխականների անջատում, Բեսսելի 
հավասարում, Գամմա ֆունկցիա, Բեսսելի ֆունկցիա, գլանային 
ֆունկցիաներ, սեփական ֆունկցիայի հատկություններ, հավասարաչափ 
զուգամիտություն, վերլուծությունը՝ ըստ սեփական ֆունցիաների  

Կլոր մեմբրանի տատանումը ուսումնասիրելիս օգտակար է անցնել 
բևեռային կոորդինատների: 

Այս դեպքում տատանումը կունենա հետևյալ տեսքը. 11 pp1 q1 prp1s + 11$ p$rpt$ = 1̀$ p$rp�$ : 
Գտնում ենք այս հավասարման լուծումը՝ տրված սկզբնական 

պայմանների r1, t, 0� = U"1, t� ru1, t, 0� = U$1, t� 
և r1-, t, �� = 0	 
եզրային պայմանի համար (1- շառավղով մեմբրանի ծայրերը ամրացված 
են): 
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SummarySummarySummarySummary    
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functions, Analysis by proper function, equal coherence.    

While studying the vibration of round membrane, it is useful to pass on to 
the use of polar coordinates. 

In this case the vibration will have the following form: 11 pp1 q1 prp1s + 11$ p$rpt$ = 1̀$ p$rp�$ . 
We find the solution to this equation according to the conditions given 

primarely r1, t, 0� = U"1, t� ru1, t, 0� = U$1, t� 
and r1-, t, �� = 0	 

For the final condition (the ends of membrane, heavily the radius 1-, are 
attached ). 

As in the case of a rectangular membrane, we resort to the division of 
variables. 

Putting  r1, t, �� = v1, t� ∙ !�� 
we will get an equation for !��	and v1, t�. 

    
    
 

    
    
    
    
    

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    21.21.21.21.09090909.2021 .2021 .2021 .2021 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    12.10.12.10.12.10.12.10.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թթթթ....    
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ՀՏԴ 37.02 
ՏՏՏՏարբերակված ինքնուրույն աշխատանքները` որպես քիմիայի արբերակված ինքնուրույն աշխատանքները` որպես քիմիայի արբերակված ինքնուրույն աշխատանքները` որպես քիմիայի արբերակված ինքնուրույն աշխատանքները` որպես քիմիայի 

ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոց ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոց ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոց ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոց     
    

Մետաքսյա Մետաքսյա Մետաքսյա Մետաքսյա Հակոբյան Հակոբյան Հակոբյան Հակոբյան     
Լուսինե Լուսինե Լուսինե Լուսինե Հովսեփյան Հովսեփյան Հովսեփյան Հովսեփյան     

    
        Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. անհատական    ինքնուրույն աշխատանք, 

տարբերակված առաջադրանք, դասի նպատակ, որոնողական գործու-
նեություն, մտավոր փորձարարություն, գիտելիքներ, հմտություններ, 
աշակերտակենտրոն ուսուցում 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
 Գիտության և տեխնիկայի զարգացման ընթացքի աննախադեպ աճը 

հանգեցնում է նոր որակներով անհատի ձևավորմանը։ Նա պետք է կարո-
ղանա արագ և ճիշտ կոմնորոշվել կյանքի կամայական իրավիճակում, 
ինքնուրույն ձեռք բերել և գործնականում կիրառել գիտելիքներ, մտածել 
քննադատաբար, տեսնել ծագող խնդիրները և տալ դրանց լուծման բանա-
կան ուղիները։ 

Այսօրվա դպրոցի սովորողը անտարբեր է բնագիտական առարկա-
ների նկատմամբ։ Յուրաքանչյուր աշակերտ պետք է կրթվի` իր նախասի-
րությունների համաձայն։ Դրա համար անհրաժեշտ է բազմագործառա-
կան կրթական միջավայր։ Այդ միջավայրը պետք է հնարավորություն տա 
աշակերտին լինելու ուսուցման գործընթացի եռանդուն սուբյեկտ և 
ապահովի աշակերտների ինքնուրույնության զարգացումն այնպես, որ 
յուրաքանչյուր աշակերտ շարժվի իր հետագծով։  

Սկսած տարրական դպրոցից՝ աշակերտների մեջ պետք է ձևավորել 
ինքնուրույն աշխատանքներ կատարելու համար անհրաժեշտ կարո-
ղություններ և հմտություններ։ Միջին տարիքի դպրոցականն արդեն մեծ 
քայլ է կատարում որպես պատանի հետազոտող։ Ձեռք բերված գիտելիք-
ները, ինչպես նաև ձևավորված կարողություններն ու հմտությունները 
լավ հիմք են դառնում արդեն ավագ դպրոցում` պատանի հետազոտողին 
բնորոշ որակներն ավելի խորացնելու և ընդլայնելու [1, 30]։ 

Ուսուցչի խնդիրն է նկատել այն աշակերտներին, որոնք 
հետաքրքրություն են ցուցաբերում առարկայի նկատմամբ, դասից հետո 
մոտենում են ուսուցչին իրենց` հուզող հարցերը տալու համար, կարդում 
են լրացուցիչ գրականություն:  
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Տարբերակված ինքնուրույն աշխատանքների կազմակերպման Տարբերակված ինքնուրույն աշխատանքների կազմակերպման Տարբերակված ինքնուրույն աշխատանքների կազմակերպման Տարբերակված ինքնուրույն աշխատանքների կազմակերպման 
անհրաժեշտությունըանհրաժեշտությունըանհրաժեշտությունըանհրաժեշտությունը    

 Ինքնուրույն աշխատանքների տրման ժամանակը, բովանդակու-
թյունը և բարդության աստիճանը պայմանավորված են դասի նպատա-
կով, ուսումնական նյութի առանձնահատկությունով, աշակերտների 
պատրաստվածության մակարդակով։  

Գործնականորեն ապացուցված է, որ դասերի ընթացքում հաճա-
խակի ինքնուրույն աշխատանքներ հանձնարարելիս բարձրանում է 
աշակերտների շահադրդումը (մոտիվացիան) ուսման նկատմամբ [4, 38]։  

Նոր նյութի յուրացման նպատակով ուսուցիչները հաճախ կրկնում 
են նախորդ թեման։ Այդ նպատակի համար կարելի է աշակերտներին 
հանձնարարել ինքնուրույն աշխատանք, որը ներառի առաջադրանքներ՝ 
հարցերի և խնդիրների բաղկացությամբ։ Այդ առաջադրանքների լուծման 
համար աշակերտները պետք է հիշեն թեմայի հետ կապված կարևոր 
հասկացություններ և փաստեր, որոնք կօգնեն նոր դասի յուրացմանը և 
կամրապնդեն այնպիսի հմտություններ, որոնք կնպաստեն ուսումնասիր-
վող դասանյութն առավել արդյունավետ կիրառելուն։ 

Օրինակ՝ 9-րդ դասարանի քիմիայի դասընթացում իոնային և 
բևեռային կապերով նյութերի էլեկտրոլիտիկ դիսոցման մեխանիզմը հաս-
կանալու համար աշակերտները պետք է լավ իմանան, թե ինչ են էլեկտ-
րոլիտները, ինչ կառուցվածք ունեն տարբեր քիմիական կապեր ունեցող 
նյութերի մոլեկուլները և բյուրեղները [2]: Ինքնուրույն աշխատանքը 
կարելի է կազմակերպել ընդհանուր դասարանի համար, որպեսզի արագ 
և պարզ ձևով անցկացվի արդյունքների բանավոր քննարկումը: Սակայն 
գիտենք, որ դասարանում կան տարբեր ընդունակություններով աշա-
կերտներ, այդ պատճառով նպատակահարմար է կազմակերպել անհա-
տական ինքնուրույն աշխատանքներ՝ տարբերակված առաջադրանք-
ներով։ Մասնավորապես առաջադրանքները կարող են լինել այսպիսին. 

Տարբերակ 1Տարբերակ 1Տարբերակ 1Տարբերակ 1 
Պարզ առաջադրանքներ  
1. Հետևյալ նյութերը գրել երեք սյունակով՝ ըստ իոնային, կովալենտ 

բևեռային, կովալենտ ոչ բևեռային կապերի.  
բրոմաջրածին, քլոր, նատրիումի հիդրօքսիդ, ազոտական թթու, կալիումի 
սուլֆատ, թթվածին։ 

2. Բերված նախադասությունների մեջ գրել նյութերի անունները և 
համապատասխան բացատրությունները` նախադասություններն ավար-
տելու համար.  

ա/ նյութերը, օրինակ՝ … անվանում են էլեկտրոլիտներ, որովհետև…:  
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բ/ նյութերը, ՝օրինակ՝ … անվանում են ոչ էլեկտրոլիտներ, 
որովհետև…։ 
Տարբերակ 2Տարբերակ 2Տարբերակ 2Տարբերակ 2    
Միջին բարդության առաջադրանքներ 
1. Գրել հետևյալ նյութերի բանաձևերը 3 սյունակով՝ ըստ իոնային, 

կովալենտ բևեռային, կովալենտ ոչ բևեռային կապերի. 
 կալիումի հիդրօքսիդ, ֆոսֆորական թթու, բրոմ, ծծմբական թթու, 

ջրածին, յոդաջրածին, երկաթի (III) քլորիդ, ծծումբ, ալյումինիումի 
սուլֆատ։ 

2. Ո՞ր նյութի դեպքում կվառվի լամպը էլեկտրահաղորդականու-
թյունն ստուգելիս, եթե տրված են`  
պղնձարջասպի լուծույթ, յոդի բյուրեղներ, օսլայի լուծույթ, կավճի 
փոշի, ծծմբական թթվի լուծույթ։ 

3. Իոնային բյուրեղավանդակ ունեցող նյութերն ինչո՞վ են տարբեր-
վում մոլեկուլային բյուրեղավանդակ ունեցող նյութերից։ 

Տարբերակ 3Տարբերակ 3Տարբերակ 3Տարբերակ 3    
Բարդ առաջադրանքներ 
1. Բերել այնպիսի 3 նյութերի բանաձևեր, որոնց բաղադրության մեջ 

մտնող տարրերը պատկանեն պարբերական համակարգի 4-րդ 
խմբին։ 

2. Տրված են հետևյալ չոր նյութերով լցված բաժակներ.  
բարիումի սուլֆատ, բորաթթու, պղնձի (II) նիտրատ, գլյուկոզ։ 
Ունելով ջուր և էլեկտրականությունը չափող սարք` ինչպե՞ս 
որոշել, թե ո՛ր նյութը ո՛ր բաժակում է:  

3. Տարբերվու՞մ են արդյոք իոնային և մոլեկուլային բյուրեղավան-
դակ ունեցող նյութերի լուծվելու գործընթացները [3]: 

Առաջադրանքների առաջին տարբերակը կատարելու համար ան-
հրաժեշտ է վերհիշել անցած նախորդ թեմաները։ Երկրորդ տարբերակը 
միջին բարդության առաջադրանքներ են, որոնց կատարման համար 
աշակերտները պետք է ունենան արդեն ձևավորված գիտելիքներ, 
որպեսզի կատարեն մտավոր փորձարարություն։ Երրորդ տարբերակը 
նախատեսված է աշակերտների այն խմբի համար, որոնք հետաքրքրված 
են քիմիա առարկայով, կարողանում են կողմնորոշվել բարդ իրավիճակ-
ներում՝ կիրառելով իրենց ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները։ 
Այդ պատճառով էլ այդ առաջադրանքում հարցերն այնպես են կազմված, 
որ պահանջում են առավելապես որոնողական գործունեություն՝ ի համե-
մատ երկրորդ տարբերակում ընդգրկված հարցերի։  

Փորձը ցույց է տալիս, որ նոր նյութի ուսումնասիրմանը նվիրված 
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դասերի վերջում հաճախ նպատակահարմար է կիրառել տարբերակված 
ինքնուրույն աշխատանքներ։  

Օրինակ՝ «Ածխածնի քիմիական հատկությունները» ուսումնասիրե-
լիս դասը կարելի է անցկացնել զրույցի մեթոդով, իսկ դասն ավարտին 
հասցնել ինքուրույն առաջադրանքներով, որոնք կնպաստեն աշակերտ-
ների գիտելիքների ամրապնդմանը։ 

Տարբերակ 1Տարբերակ 1Տարբերակ 1Տարբերակ 1    
1. Կազմել ածխածնի միացությունների բանաձևերը կալցիումի և 
ծծմբի հետ։ 

2. Գրել ածխի և կապարի (IV) օքսիդի միջև տեղի ունեցող 
ռեակցիաների հավասարումները։  

Տարբերակ 2Տարբերակ 2Տարբերակ 2Տարբերակ 2    
1. Կազմել ածխածնի միցությունների բանաձևերը ալյումինիումի և 

քլորի հետ։ Նշել տարրերի օքսիդացման աստիճանները։ 
2. Գրել ածխի և անագի (II) օքսիդի միջև տեղի ունեցող ռեակցիա-

ների հավասարումները։  
Ուսումնասիրվող նյութի բնույթից կախված է այն հարցը, թե ինչ-

պիսի ինքնուրույն աշխատանք ինչ հարցադրումներով պետք է հանձնա-
րարել աշակերտներին։ Որպես օրինակ վերլուծենք «Էլեկտրոլիտիկ 
դիսոցում» թեմայի ընթացքում իրականացվող ինքնուրույն աշխատանքի 
մեթոդը այն նպատակով, որ դասի ընթացքում աշակերտները պետք է 
յուրացնեն դասի բովանդակությունը և ձեռք բերեն նոր գիտելիքներ և 
հմտություններ։ Այսպիսով` այդ դասի ընթացքում աշակերտները պետք է 
յուրացնեն գիտելիքների և հմտությունների նոր բաղադրիչներ.  

ԳիտելիքներԳիտելիքներԳիտելիքներԳիտելիքներ    
1. Գաղափար էլեկտրոլիտիկ դիսոցման տեսության մասին 
2. Գաղափար իոնացման մասին 
3. Գաղափար պրոտոնի, հիդրօքսոնիում իոնի հիդրատացման 
մասին 

4. Գաղափար ընդհանրացված էլեկտրոնային զույգի մասին 
5. Գաղափար կովալենտային կապի դոնորակցեպտորային մեխա-
նիզմի մասին 

6. Գաղափար իոնային բյուրեղավանդակ ունեցող նյութերի և 
բևեռային կովալենտ կապով առաջացած մոլեկուլների դիսոցման 
մեխանիզմների տարբերության մասին 

ՀմտություններՀմտություններՀմտություններՀմտություններ    
1. Նատրիումի քլորիդի դիսոցման հավասարում կազմելու 

հմտություն: 
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2. Քլորաջրածնի դիսոցման հավասարում գրելու հմտություն՝ 
հաշվի առնելով պրոտոնի հիդրատացումը: 

Այդ դասի համար հիմնական հասկացություները հետևյալներն են.  
▪ իոն, 
▪ իոնային բյուրեղավանդակ, 
▪ էլեկտրաբացասականություն,  
▪ ջրի բևեռային մոլեկուլ, 
▪ դիսոցում, 
▪ էլեկտրոլիտներ: 
Ինչպես տեսնում ենք, գիտելիքների նոր բաղադրիչներն ավելի շատ 

են, քան հիմնական հասկացությունները։ Այս դեպքում ակնհայտ է, որ 
ինքնուրույն աշխատանքի մեթոդը նպատակահարմար չէ հանձնարարել 
այս թեման ուսումնասիրելիս։  

Սակայն «Իոնափոխանակման ռեակցիաներ։ Նստվածքի գոյացմամբ 
ընթացող իոնափոխանակման ռեակցիաներ» թեմայի քննարկման ժամա-
նակ աշակերտները պետք է յուրացնեն գիտելիքների և հմտությունների 
հետևյալ նոր բաղադրիչները. 

▪ Գաղափար աղերի դիսոցման մասին 
▪ Գաղափար ալկալիների դիսոցման մասին 
▪ Գաղափար թթուների դիսոցման մասին  
▪ Փոխանակման ռեակցիաների մոլեկուլային հավասարում կազ-
մելու հմտություն 

▪ աղերի, թթուների, և ալկալիների դիսոցման հավասարումներ 
կազմելու հմտություն 

▪ «Աղերի, հիմքերի, թթուների լուծելիությունը ջրում» աղյուսակից 
օգտվելու հմտություն 

Այս դասի ընթացքում նախորդ թեմայից ձեռք բերված գիտելիքներն 
ու հմտությունները թույլ են տալիս կազմակերպել ինքնուրույն 
աշխատանք` փորձարարական առաջադրանքների կատարմամբ և 
դրանց վերլուծությամբ։ Նման առաջադրանքի նմուշ-օրինակներ են. 

Առաջադրանք Առաջադրանք Առաջադրանք Առաջադրանք     
1. Իրականացնել ռեակցիաներ հետևյալ էլեկտրոլիտների միջև.  

▪ 4CuSO  , NaOH  

▪ 2BaCl , NaOH  

▪ SH2 , ( )
23NOPb  

▪  32CONa , 2CuCl  
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2. Միացությունների ո՞ր դասին են պատկանում նյութերի զույգերը։ 
3. Կազմել ընթացող ռեակցիաների լրիվ իոնական հավասարում-

ները։ 
4. Գրել յուրաքանչյուր ռեակցիայի կրճատ իոնական հավասարումը։ 
Վերջում կատարում ենք ինքնուրույն աշխատանքի վերլուծություն և 

գնահատում աշակերտներին:  
Ինքնուրույն աշխատանքներ կարելի է հանձնարարել ոչ միայն 

անհատական, այլ նաև խմբային ձևով։ Սակայն նոր նյութի յուրացման 
ընթացքում խմբային աշխատանքները այդքան էլ արդյունավետ չեն։ Այն 
կարելի է կազմակերպել միայն այն դեպքում, երբ ուսումնական նյութը 
բարդ տեսական հասկացություններ չի պարունակում։ Միևնույն ժամա-
նակ աշխատանքի խմբային ձևը լավ արդյունքներ է տալիս, երբ նոր 
գիտելիքները ձևավորվում են մակածական (ինդուկտիվ) եղանակով։ Այս 
դեպքում հեշտ է կազմակերպել համատեղ քննարկումներ և կատարել 
վերջնական եզրակացություն ուսումնասիրվող ուսումնական նյութի 
վերաբերյալ [5]։ 

Անհատական ինքնուրույն աշխատանքները դրական արդյունք են 
տալիս նոր գիտելիքները արտածական (դեդուկտիվ) եղանակով ձևավո-
րելիս։ Աշակերտները, իմանալով ընդհանուր դրույթները, օրինաչափու-
թյունները ուսումնական նյութի վերաբերյալ, կարող են մասնակի եզրա-
կացություններ անել և լուծել բավականին բարդ խնդիրներ։  

Որպես ինքնուրույն աշխատանքի տեսակ կարելի է կիրառել նաև 
փորձարարական խնդիրները՝ հետաքրքիր հարցադրումներով։ Փորձա-
րարական խնդիրների լուծման ժամանակ նախատեսվում է աշակերտ-
ների գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների ինքնուրույն 
կիրառում ենթադրությունների, եզրահանգումների հաստատման 
համար:  

Փորձարարական խնդիրների օրինակներՓորձարարական խնդիրների օրինակներՓորձարարական խնդիրների օրինակներՓորձարարական խնդիրների օրինակներ    
1. Դուք պատահաբար կոտրել եք սնդիկային ջերմաչափ։ Հաշվի 

առնելով, որ սնդիկի գոլորշիները խիստ թունավոր են, շտապ պետք է 
ազատվել թափված սնդիկից։ Դրա համար անհրաժեշտ է. 

▪ հավաքել և դեն նետել ապակու բեկորները, 
▪ ծածկել սնդիկը ավազով, 
▪ հավաքել սնդիկը կաթոցիկով, 
▪ ծածկել սնդիկը ծծմբով։ 
Ընտրել ճիշտ պատասխանը՝ հիմնավորելով այն քիմիական ռեակ-

ցիայի հավասարմամբ: 
2. Օգտագործելով սեղանի վրա եղած ազդանյութերը՝ ստանալ 
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բարիումի սուլֆատ. 
▪ Ba(OH)2 , Ba(NO3)2 , BaCl2 , K2SO4 , H2SO4 : 
3. Պիտակավորված անոթների մեջ ունենք նատրիումի կարբո-

նատի, պղնձարջասպի լուծույթներ, երկաթե մեխ և պղնձե լար։ Փորձերի 
միջոցով դասավորել տրված նյութերում ընդգրկված երեք մետաղներն 
ըստ քիմիական ակտիվության աճման կարգի։ Եզրակացությունը հիմնա-
վորել քիմիական ռեակցիաների հավասարումների միջոցով։  

Հաճախ արդյունավետ է լինում թեման կամ դասն ավարտելուց հետո 
աշակերտներին հանձնարարել տարբերակված ինքնուրույն աշխա-
տանք` հաշվարկային խնդիրներով։ 

Օրինակ 1. Օրինակ 1. Օրինակ 1. Օրինակ 1.     
1. Որոշե՛ք հետևյալ նյութաքանակներով գազային քլորի 
մոլեկուլների թիվը՝ 

ա)  0,1 մոլ, բ)  0,5 մոլ, գ)  1 մոլ, դ)  3 մոլ: 
2. Քանի՞ մասնիկ է առաջանում 1 մոլեկուլ կալցիումի քլորիդը 

( CaCl2)  ջրում լուծելիս: 
3. Որքա՞ն է լիթիում տարրի զանգվածային բաժինը ( %)  Li2SO3 

բանձևային միավորով նյութում: 
4. Ի՞նչ զանգվածով ( գ)  ջուր կառաջանա 67,2 լ ( ն.պ.)  մեթանի 

( CH4)  այրումից: 
5. Ո՞ր նյութի մոլեկուլում է թթվածնի մոլային բաժինն առավել մեծ. 
1)  CO2,  2)  SO2,  3)  SO3,   4)  SiO2: 
6. Արդյոք նու՞յն, թե՞ տարբեր նյութաքանակներ են հետևյալ 
զանգվածներով զույգ նյութերում. 

ա)  98 գ H3PO4 և 17 գ NH3,  բ)  49 գ H3PO4 և 49 գ H2SO4: 
Օրինակ 2. Օրինակ 2. Օրինակ 2. Օրինակ 2.     
1. Եթե տարրից հեռանա α -մասնիկ, ապա ատոմի զանգվածը և լիցքը 

կփոխվեն համապաատսխանաբար հետևյալ միավորներով.    
1) 4 և 1  3) 8 և 2 
2) 2 և 2  4) 8 և 4 
2. Եթե β -մասնիկների հոսքն անցկացվի էլեկտրական դաշտի միջով, 

ապա կշեղվի դեպի՝ 
1) դրական բևեռը, 
2) բացասական բևեռը, 
3) մի մասը՝ դրական, մյուս մասը՝ բացասական բևեռը, 
4) չի շեղվի ուղղագիծ ընթացքից: 
 3. Ինչո՞ւ էր Է. Ռեզերֆորդը α -մասնիկների համար որպես 

«ռմբակոծման» թիրախ ընտրել ոսկու թիթեղը: Չէ՞ր կարելի 
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վերցնել այլ մետաղ: 
4. Ի՞նչ բաղադրություն ունեն հետևյալ տարրերի միջուկները.  
ա) 35Cl, 37Cl,   բ) 20Ne, 22Ne,    գ) 24Mg, 25Mg, 26Mg, 
 5. Կաթոդային ճառագայթները, հարվածելով անոդին, այնտեղից 

դուրս են կորզում ճառագայթներ, որոնք կոչվում են ռենտգենյան: Ի՞նչ 
գիտեք այդ ճառագայթների կիրառության մասին: 

 6. Ատոմային էլեկտրակայանների որոշ տեսակի փոխարկիչներում 
(ռեակտոր) որպես դանդաղեցուցիչ (նեյտրոնների կլանիչ) օգտագործվում 
է §ծանր ջուր¦, որը սովորական ջրի (H2O) և ծանր ջրի (D2O) խառնուրդ է: 
Նման մի խառնուրդի գոլորշու խտությունը, ըստ ջրածնի, 9,8 է: Որոշե՛ք 
ջրածնի ծանր իզոտոպի զանգվածային բաժինը (%) այդ խառնուրդում 
(օգտվե՛ք կլորացված հարաբերական ատոմային զանգվածներից): 

    
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Ամփոփելով աշխատանքը՝ պետք է նշել, որ քիմիայի ուսուցման 
արդյունավետությունը հնարավոր է բարձրացնել, երբ ինքնուրույն 
աշխատանքի կազմակերպման ժամանակ աշակերտներին տրվում են 
տարբերակված առաջադրանքներ։ Դասերի ընթացքում կարելի է 
ստեղծել այնպիսի իրավիճակներ, երբ առաջին հերթին բարդ թվացող 
ուսումնական նյութը ինքնուրույն աշխատանքի կիրառման շնորհիվ 
բավականին հեշտ է յուրացվում: Այդպիսի առաջադրանքները կարելի է 
հանձնարարել ոչ միայն անհատական, այլ նաև խմբային ձևով։ 

Այս դեպքում ուսուցումը դառնում է առավել աշակերտակենտրոն և 
շահադրդված։  

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Հակոբյան Մ. Մ., Մարգարյան Կ. Ս., Տիգրանյան Ն. Ա., Բնագիտա-

կան առարկաների դասավանդման գործնական ուղղվածության 
ապահովման ուղիները. Բնագետ, հատուկ թողարկում, Համահայ-
կական 3-րդ կրթական գիտաժողով, 2012, 30 էջ: 

2. Սահակյան Լ. Ա., Խաչատրյան Հ. Գ., Բդոյան Ք. Հ., Քիմիա, 9-րդ 
դասարան, Երևան, «Տիգրան Մեծ», 2015, 232 էջ:  

3. Гузей Л. С., Суровцева Р. П., Химия: Вопросы, задачи, упражнения. 
8-9 кл., учеб. пособие для общеобразовательных учреждений, М., 
«Дрофа», 2001, 288 с. 

4. Широва М. Ф., Организация самостоятельной работы учащихся // 
Химия в школе, 2001, №9.  

5. Щукина Г. И., Активизация познавательной деятельности 
учащихся в учебном процессе, М., «Просвещение», 1979, 144 с. 
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Дифференцированная самостоятельная работа как средство Дифференцированная самостоятельная работа как средство Дифференцированная самостоятельная работа как средство Дифференцированная самостоятельная работа как средство     
повышения эффективности преподавания химииповышения эффективности преподавания химииповышения эффективности преподавания химииповышения эффективности преподавания химии    

    
Метакся Акопян Метакся Акопян Метакся Акопян Метакся Акопян     
Лусине Овсепян Лусине Овсепян Лусине Овсепян Лусине Овсепян     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
КлючевыеКлючевыеКлючевыеКлючевые    слова:слова:слова:слова: индивидуальная самостоятельная работа, дифферен-

цированное задание, цель урока, поисковая деятельность, интеллек-
туальная опытность, знания, умения, студентоориентированное обучение    

Ученик сегодняшней школы безразличен к естествознанию. Каждый 
ученик должен получать образование в соответствии со своими предпочте-
ниями. Необходимо создать многофункциональную образовательную 
среду, которая позволит учащемуся быть активным субъектом учебного 
процесса, обеспечить развитие самостоятельности учащихся, чтобы 
каждый ученик двигался по-своему. 

На практике доказано, что при частом назначении самостоятельной 
работы во время уроков мотивация студентов к обучению возрастает. 

В случае дифференцированного подхода к самостоятельной работе по 
химии студенты используют методы научного познания, что способствует 
развитию мышления студентов. 

Учителя часто повторяют предыдущую тему, чтобы лучше усвоить 
новый материал. Для этого студентам может быть задана самостоятельная    
работа, на которой будут представлены задания в виде вопросов и задач. 
Чтобы решить эти задачи, учащимся необходимо вспомнить важные 
понятия, связанные с темой, факты, которые помогут им усвоить новый 
урок, укрепить навыки, которые помогут им более эффективно исполь-
зовать материал урока. 

В статье утверждается, что эффективность обучения химии может 
быть повышена, если студентам будет предложен другой подход к 
процессу организации выполнения их собственных заданий. Опыт работы    
показывает, что в этом случае обучение становится более моти-
вированным. 
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DDDDifferentiated ifferentiated ifferentiated ifferentiated IndividualIndividualIndividualIndividual    WWWWork as a ork as a ork as a ork as a MMMMeans ofeans ofeans ofeans of    Increasing theIncreasing theIncreasing theIncreasing the    EEEEfficiencyfficiencyfficiencyfficiency    
of Tof Tof Tof Teachingeachingeachingeaching    CCCChemistryhemistryhemistryhemistry    

MetaksyaMetaksyaMetaksyaMetaksya    HakobyanHakobyanHakobyanHakobyan 
 LusineLusineLusineLusine    HovsepyanHovsepyanHovsepyanHovsepyan    

SummarySummarySummarySummary    
KeyKeyKeyKey    wordswordswordswords:::: individual work, differentiated task, lesson purpose, search 

activity, intellectual experience, knowledge, skills, student-oriented learning 
 Nowadays pupils are indifferent to natural science subjects in schools. 

Each student should be educated according to their preferences. It is necessary 
to create a multifunctional educational environment, which will let the student 
be active during the learning process, ensure the development    of students’ 
independence so that each student studies individually. 

In practice, it has been proven that with the frequent assignment of 
individual work during lessons, students’ motivation towards learning increases. 

In case of the differentiated approach to individual work in chemistry, 
students use methods of scientific cognition, which contribute to the 
development of students’ thinking. 

Teachers often repeat the previous topic in order to master the new 
material. For this purpose, students can be assigned individual work, which will 
present tasks in the form of questions and tasks. To solve those tasks,    students 
need to recall important concepts related to the topic and facts that will help 
them learn a new lesson and reinforce skills helping them to use the lesson 
material more effectively. 

The article argues that the effectiveness of teaching chemistry can be    
enhanced when students are given different approaches to the process of    
organizing their own assignments. Work experience shows that, in this case,    
learning becomes more motivated. 
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ՀՏԴ 37.02 
Ուսուցման գործընթացում ֆիզիկայի արդի նվաճումների Ուսուցման գործընթացում ֆիզիկայի արդի նվաճումների Ուսուցման գործընթացում ֆիզիկայի արդի նվաճումների Ուսուցման գործընթացում ֆիզիկայի արդի նվաճումների 
հանրամատչելի ներկայացման մեթոդաբանական որոշ հանրամատչելի ներկայացման մեթոդաբանական որոշ հանրամատչելի ներկայացման մեթոդաբանական որոշ հանրամատչելի ներկայացման մեթոդաբանական որոշ 

մոտեցումների մասինմոտեցումների մասինմոտեցումների մասինմոտեցումների մասին    
Վարդան ՄանուկյանՎարդան ՄանուկյանՎարդան ՄանուկյանՎարդան Մանուկյան    

        
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. երևույթ, տեսություն, գաղափար, արդյունք, 

տիեզերաբանություն, տարածություն, շարժում 
 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Ներկայումս ֆիզիկան զարգանում է սրընթաց և շատ ավելի մեծ 
արագությամբ, քան նախորդող դարաշրջաններում: Վերջինս պայմանա-
վորված է բազմաթիվ գործոններով, որոնցից են աշխարհում գիտությամբ 
զբաղվողների քանակի աճը, արդի տեխնոլոգիաների զարգացման շեշ-
տակիորեն աճող պահանջները, համակարգչային տեխնիկայի ընձեռած 
հաշվողական հսկայական նոր հնարավորությունները: Գիտության աճին 
մեծապես նպաստում է նաև գիտական տեղեկատվության հասանելիու-
թյունն ու աշխարհում որևէ գիտական նորույթի` շատ արագ տարածման 
ներկայիս հնարավորությունները: 

Ժամանակակից ֆիզիկան զբաղվում է այնպիսի հարցերով և խնդիր-
ներով, որոնց մասին անգամ դժվար էր պատկերացնել նախկինում 
նույնիսկ գիտական ֆանտաստիկայի ժանրում: Տեսական հետազոտու-
թյուններն արդեն ընդգրկում են տարածության 10-35 – 1027 մ և ժամանակի 
10-44 – 1016 վ տիրույթներում ընթացող ֆիզիկական երևույթներ, և փորձա-
րարական ֆիզիկան էլ իր հերթին գրանցում է նորանոր հետաքրքիր 
արդյունքներ` մշտապես ընդլայնելով իր հետազոտման դաշտը, և միա-
ժամանակ ստանում է ամենատարբեր կիրառություններ արդյունաբերու-
թյան մեջ և մարդկային գործունեության տարբեր ոլորտներում:  

Պարզ է, որ կրթական ծրագրերի փոփոխությունների դինամիկան 
պետք է հընթացս արձագանքի գիտության արագ աճին, և ուսուցվող 
նյութն էլ չպետք է «հետ ընկնի» աշխարհի ֆիզիկական պատկերի ներ-
կայիս ընկալումներից: Ցավոք, ֆիզիկայի նորագույն նվաճումների հան-
րամատչելի ներկայացումը թե՛ բուհում և թե՛ դպրոցում ոչ լիարժեք է, որը 
լուրջ խոչընդոտ է սովորողների շահադրդման (մոտիվացիայի), ուսուց-
ման արդյունավետության բարձրացման համար, մինչդեռ ակնհայտ է, որ 
այն ոչ միայն ուսուցմանը նպաստող և խթանող լավագույն միջոցներից է, 
այլև հենց ուսուցման ընթացքի կարևոր ու անբաժանելի մասն է: 
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Ներկայումս առկա է այնպիսի իրավիճակ, երբ «սմարթ» հեռախոսներից և 
համակարգիչներից օգտվող երեխաներին ֆիզիկայի դասերին հիմնակա-
նում առաջարկում ենք լուծել խնդիրներ, որոնց ուսումնասիրման օբյեկտ-
ները ավազը, չորսուն և սնդիկն են: Նման մոտեցումը մեր կարծիքով չի 
կարող չառաջացնել հետաքրքրության անկում ֆիզիկայի նկատմամբ: 
Սույն աշխատանքում վեր հանելով կրթական գործընթացում գիտության 
արդի նվաճումների հանրամատչելի ներկայացման կարևորությունը, 
ինչպես նաև գիտության զանգվածայնացման դերը` մասնավոր օրինակ-
ների միջոցով ի հայտ ենք բերելու դրանց իրականացման որոշ մեթոդա-
բանական ուղիներ` մատնանշելով ինչպես այդ գործընթացի իրականաց-
ման ընթացքում առկա դժվարությունները, այնպես էլ վերջիններիս հաղ-
թահարման հնարավոր ճանապարհները, ինչն էլ աշխատանքի գիտամե-
թոդական նորույթն է: 

 
Ֆիզիկայի գիտական արդի նվաճումների հանրամատչելի Ֆիզիկայի գիտական արդի նվաճումների հանրամատչելի Ֆիզիկայի գիտական արդի նվաճումների հանրամատչելի Ֆիզիկայի գիտական արդի նվաճումների հանրամատչելի 
ներկայացման մեթոդաբանական որոշ մոտեցումներ. ներկայացման մեթոդաբանական որոշ մոտեցումներ. ներկայացման մեթոդաբանական որոշ մոտեցումներ. ներկայացման մեթոդաբանական որոշ մոտեցումներ.     

առկա դժվարություններ և հաղթահարման ուղիներառկա դժվարություններ և հաղթահարման ուղիներառկա դժվարություններ և հաղթահարման ուղիներառկա դժվարություններ և հաղթահարման ուղիներ 
Ժամանակակից ֆիզիկական տեսությունների և գաղափարների 

հանրամատչելի ներկայացումը բախվում է մի շարք խնդիրների: Հիմնա-
կան ակնհայտ դժվարությունը պայմանավորված է դրանց բարդությամբ, 
որը թույլ չի տալիս այդ դժվարությունների ուղղակիորեն մատուցումը 
սովորողին: Ի տարբերություն ֆիզիկայի դասական տեսությունների` 
այստեղ գիտական իրողությունից ուսումնական նյութի ստացումն ու 
մշակումը շատ ավելի դժվար աշխատանք է: Այլ կերպ ասած` արդի 
ֆիզիկան բավականին բարդ է դպրոցում և բուհում ուսուցելու և հանրայ-
նացնելու համար: Հաջորդ դժվարությունը պայմանավորված է ժամանա-
կակից ֆիզիկական գաղափարների մի մասի` դեռևս լիարժեք ձևավոր-
վածության բացակայության և վարկածային բնույթ կրելու հանգամանքվ, 
ինչը նպատակահարմար չի դարձնում դրանց կանոնավոր ուսուցումը: 
Սակայն նման դեպքերում ևս ցանկալի է, որ սովորողը ծանոթանա և 
առնչվի այդ գաղափարներին ոչ միայն իրազեկության տարբեր աղբյուր-
ներից, այլև հենց ուսուցման ընթացքում, երբ դասավանդողը կարող է 
օգնել նրան ճիշտ կողմնորոշվելու նման հարցերում և խուսափելու թյուր 
կարծիքների ձևավորումից: Ֆիզիկայի ժամանակակից ձեռքբերումների 
ծանոթացմանը օբյեկտիվորեն խոչընդոտում է նաև այն, որ ուսումնական 
լաբորատորիաների հին, պարզունակ և սահմանափակ միջոցները հնա-
րավորություն չեն տալիս թեկուզ ընդհանուր պատկերացում կազմելու 
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արդի գիտական լաբորատորիաներում կատարվող բարդ և ճշգրիտ 
փորձերի մասին: 

Ստորև կներկայացնենք մեթոդաբանական մոտեցումներ և դրանք 
լուսաբանող համապատասխան մասնավոր օրինակներ, որոնք կարող են 
կիրառվել արդի ֆիզիկական գաղափարները աշակերտին և ուսանողին 
որոշ չափով հասանելի դարձնելու համար: 

▪ Բանն այն է, որ հարկ է երևույթը թեկուզ ոչ լիարժեք խստությամբ 
և ճշտությամբ փորձել բացատրել սովորողներին ծանոթ ֆիզիկական տե-
սությունների շրջանակներում, այնուհետև բացատրել, որ ներկայացվածը 
ունի բացեր, որոնք արդեն չկան երևույթի առավել ճշգրիտ տեսության 
շրջանակում քննարկման դեպքում: Այս մոտեցումը հնարավորություն 
կտա ընդհանուր գաղափար կազմելու դիտարկվող երևույթի մասին, որի 
շնորհիվ սովորողը առավել կարժևորի ֆիզիկայի դասընթացից ձեռք 
բերած իր գիտելիքները: Նա կհասկանա, որ այս պահին իր իմացածը 
կարող է տալ ժամանակակից ֆիզիկայում դիտարկվող երևույթների 
որոշակի բացատրություններ (թեկուզ ոչ լիարժեք) և հետագայում, 
խորացնելով գիտելիքներն ու ծանոթանալով նոր տեսությունների, նա 
կկարողանա առավել լավ պատկերացնել ու ճշգրտորեն բացատրել իրեն 
արդեն մասամբ ծանոթ այդ երևույթները: Հարկ է նշել, որ երբեմն 
հանդիպում ենք դեպքերի, երբ արդի ֆիզիկական տեսությունների շրջա-
նակում ընդունելի բացատրություն ունեցող երևույթը քանակապես գրեթե 
ճշգրիտ կամ լրիվ ճշգրիտ կերպով նկարագրվում է սովորողներին ծանոթ 
դասական տեսությունների շրջանակներում նույնպես: Ներկայացնենք 
նման մի օրինակ: 

1799 թ. սև խոռոչի հասկացության ընկալմանը եկավ ֆրանսիացի 
մաթեմատիկոս Լապլասը: Չնայած այն հանգամանքին, որ նմանատիպ 
օբյեկտների նկարագրության ժամանակ «սև խոռոչ» տերմինը Լապլասը 
չէր էլ կիրառում, պարզ է, որ նա դիտարկում էր հենց այն նույն դեպքը, 
երբ լույսի արագությունը հավասարվում է օբյեկտից անվերադարձ 
հեռացման արագությանը: Հարկ է նշել, որ ավագ դպրոցի 10-րդ դասա-
րանի ֆիզիկայի դասընթացի [2] շրջանակում կարելի է լիովին ներկայաց-
նել Լապլասի այս դատողությունները և ստանալ վերջնարդյունքը: Իրոք, 
անհրաժեշտ է միայն պահանջել, որ համաձայն էներգիայի պահպանման 
օրենքի` սահմանային դեպքում լուսային մասնիկի կինետիկ էներգիան 
հավասար լինի նրա սև անցքի հետ փոխազդեցության պոտենցիալ 
էներգիային` 



– 102 – 

2

:
2

mc Mm
G

R
=  

Ստացվածից հետևում է, որ սև անցք լինելու համար M  զանգվածով 
գնդի համար R  շառավիղը չի կարող գերազանցել հետևյալ արժեքը` 

2

2
R ,

S

GM

c
=  

որտեղ c-ն լույսի արագությունն է, իսկ R
S
-ը` լապլասյան սև խոռոչի 

շառավղի կրիտիկական արժեքը: Ստացված արտահայտությունը լիովին 
համընկնում է Շվարցշիլդի շառավղի արտահայտությանը, որը ստաց-
վում է, երբ սև խոռոչը քննարկվում է նման հարցերի համար առավել 
համարժեք և ճշգրիտ տեսության, այն է՝ հարաբերականության ընդ-
հանուր տեսության շրջանակներում: 

▪ Հարկ է առանց ապացույցների աշակերտներին տրամադրել 
արդի ֆիզիկական տեսության այն անհրաժեշտ ֆիզիկական և մաթեմա-
տիկական հիմնական գաղափարները, որոնք այնուհետև միջոցներ 
պիտի հանդիսանան այդ տեսության շրջանակում ուսումնասիրվող 
կարևոր և հետաքրքիր երևույթների ներկայացվելիք բացատրություների 
և հիմնավորումների համար: Պատկերավոր ասած` նշված ֆիզիկական և 
մաթեմատիկական գաղափարներն ու տեղեկույթը աշակերտին տրա-
մադրում են որպես «գործիքներ» (որոնց էությանն ու աշխատանքի 
սկզբունքներին նա լիովին չի տիրապետում)` ընդամենը տալով պատկե-
րացում այդ «գործիքների» դերի, նշանակության և կիրառման մասին: 
Նման բազմաթիվ օրինակների հանդիպում ենք Էդուարդ Ղազարյանի 
գիտամեթոդական հոդվածներում և գրքերում: Բերենք մեկ օրինակ: 

Ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի շրջանակում քվանտային 
մեխանիկայի մասին տրվող հպանցիկ գաղափարները [4, 163-164] հնա-
րավորություն չեն ընձեռում ներկայացնել այդ տեսության զանազան 
կարևոր կիրառությունները: Այս դժվարության շրջանցման ճանապարհ-
ներից մեկը պոտենցիալ փոսում գտնվող մասնիկի վարքը նկարագրող 
Շրյոդինգերի հավասարման մասին գաղափարի ներկայացումն է: Շատ 
կարևոր է, որ ցույց տրվի այդ հավասարման և պարզագույն մեխանիկա-
կան համակարգերի ներդաշնակ տատանումները բնութագրող հավա-
սարման մաթեմատիկական նույնականությունը [5, 58-59]: Վերջինս հնա-
րավորություն է տալիս մեխանիկական տատանումներ բաժնից աշակեր-
տին ծանոթ լուծումներն ու արդյունքները «տեղափոխել» մանրաշխարհ և 
ստանալ պոտենցիալ փոսում գտնվող մասնիկի վիճակը նկարագրող 
ալիքային ֆունկցիաներն ու էներգիական մակարդակները: Ավելին, ունե-
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նալով այդ ամենը` հնարավորություն է ընձեռվում որակապես, իսկ 
երբեմն էլ քանակապես նկարագրելու չափային քվանտացման երևույթ-
ները և գաղափար տալու նանոֆիզիկայի կարևոր հարցերի մասին: 

▪ Հարկ է ֆիզիկական երևույթը հնարավորինս մատչելի կերպով 
կաղապարելուց հետո փորձել դրան համապատասխան կաղապարներ 
գտնել նաև բնության մեջ և առօրյայում հանդիպող պարզ իրավիճակների 
համար: Նման «փոխարիրնող իրավիճակի» կաղապարի տեսական և 
փորձնական վերլուծության արդյունքները և առհասարակ վերլուծության 
գործընթացը կօգնեն աշակերտներին առավել լավ պատկերացնելու 
ֆիզիկայի արդի հիմնախնդիրների ավելի վերամբարձ կաղապարներն ու 
դրանց շրջանակներում սպասվելիք ֆիզիկական արդյունքները: Ներկա-
յացնենք մեկ օրինակ: 

Ժամանակին տիեզերաբանության մեջ հայտնի է եղել լուսաչափա-
կան մի պարադոքս՝ Օլբերսի պարադոքսը: Առաջին հայացքից ակնհայտ 
թվացող, սակայն ոչ լիարժեք խստություն ունեցող ֆիզիկական դատողու-
թյուններով ստացվում էր, որ տիեզերքի հաստատուն և համասեռ լինելու 
դեպքում Երկրի վրա ինչպես ցերեկային, այնպես էլ գիշերային երկինքը 
ամբողջովին պետք է լուսավորված լիներ գրեթե ցերեկային արևի պայծա-
ռությամբ [8]: Ժամանակի ընթացքում բազմաթիվ գիտնականների 
ջանքերի շնորհիվ Օլբերսի պարադոքսը ստացավ իր լիարժեք բացատ-
րությունը: Հետաքրքիր է, որ պարադոքսի առաջին որակապես ճիշտ 
բացատրությունը տվել է Էդգար Ալլան Պոն «Էվրիկա» փիլիսոփայական 
պոեմում: Օլբերսի պարադոքսի բացատրությունն ու դրա ճանապարհին 
առաջացած հարակից հարցերի քննարկումը շատ կարևոր են սովորող-
ների մեջ տիեզերաբանականական արդի գաղափարների ձևավորման 
համար: Ստորև ներկայացվող խնդիրներից երկրորդը Օլբերսի պարա-
դոքսին առնչվող խնդիր է: Առաջին խնդիրը թեև ուսումնասիրման 
օբյեկտով բոլորովին չի առնչվում երկրորդի հետ, սակայն իր կաղապար-
ման և լուծման մոտեցումներով դրան շատ մոտ մի խնդիր է: Լինելով 
առավել «առօրեական և երկրային»` այն ինքնին պակաս հետաքրքրու-
թյուն չի առաջացնում, սակայն ավելի հեշտ է լուծվում, ընդ որում դրա 
լուծման ձևն ու ստացված արդյունքը հուշող և կողմնորոշող կարող է 
լինել երկրորդ խնդրի լուծման համար: Բերենք նշված երկու խնդիրները 
[7, 30-31]: 

1. Ենթադրենք Շերվուդյան անտառում ծառերի միջին շառավիղը 
1R = մ է, իսկ դրանց քանակը անտառի միավոր մակերեսում՝ 0,005Σ =

մ-2: Որոշել, թե միջինում ի՞նչ l հեռավորություն կարող է անցնել Ռոբին 
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Հուդի` պատահական ուղղությամբ արձակած նետը նախքան առաջին 
ծառին հարվածելը: 

2. Ենթադրենք` գտնվում ենք անսահման մեծ, անսահման հին 
տիեզերքում, որի մեջ աստղերի միջին խտությունը 910n =  Մպա-3 է, և 
միջին աստղային շառավիղը հավասար է Արևի շառավղին՝                     } = }± = 7 ∙ 100	մ: Միջին հաշվով որքա՞ն հեռու կարող ենք տեսնել որևէ 
կամայական ուղղությամբ` նախքան մեր տեսադաշտի աստղին հան-
դիպելը: (Ընդունեք, որ այս տիեզերքում գործում է ստանդարտ 
Էվկլիդեսյան երկրաչափությունը): 

▪ Կարևոր է մասնավոր պարզ իրավիճակների դիտարկումը, 
օրինակ, երբ երևույթի ընթացքի համար էական մի քանի գործոններից 
մեկը կամ մի քանիսը հաշվի չառնելով` դիտարկում են պարզեցված 
կաղապար կամ կաղապարներ և ապա փորձում են աստիճանաբար 
բարդացնել կաղապարը կամ «վերադրել» մի քանի կաղապարների շրջա-
նակներում ստացված արդյունքները: Հարկավոր է իհարկե, սովորողների 
ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքին, որ միշտ չէ, որ ընդհանուր 
կաղապարում դիտվող երևույթը կարելի է ստանալ պարզ մոդելներում 
դիտվող առանձին երևույթների պարզագույն «գումարմամբ»: Օրինակ` 
ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի ֆիզիկայի դասընթացում նախ 
դիտարկվում են մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի գծերի ուղղությամբ և 
այդ գծերին ուղղահայաց մտնող լիցքավորված մասնիկների շարժում-
ները, ապա կամայական ուղղությամբ մտնող մասնիկի շարժումը՝ որպես 
դրանց վերադրում [3, 272-273]: Դպրոցական ծրագրի շրջանակում առա-
ջադրվում են նաև խնդիրներ, երբ մասնիկը շարժվում է համատեղ գործող 
հաստատուն և համասեռ էլեկտրական և մագնիսական դաշտերում [1, 
196], որոնք ունեն նաև արդի կիրառական նշանակություն [6, 43-47]: 
Նշված բոլոր օրինակներում էլեկտրական և մագնիսական դաշտերը 
համագիծ են, աշխատում են «անկախ» ձևով, և գործում է շարժումների 
վերադրման սկզբունքը, որը թույլ է տալիս խնդրի լուծումը ներկայացնել 
մասնավոր խնդիրների լուծումների միավորմամբ: Սակայն հարկ է նշել, 
որ էլեկտրական և մագնիսական խաչվող դաշտերի կամայական 
ուղղորդվածության դեպքում այդ պարզագույն վերադրումը տեղի չունի, և 
լիցքավորված մասնիկի տեղաշարժը քննարկելու համար պետք է 
ցուցաբերել միանգամայն այլ մոտեցումներ: 

Մասնավոր իրավիճակի օրինակ է, երբ ֆիզիկական երևույթներն ու 
դրանց նկարագրման մաթեմատիկական զինանոցը քննարկում են ցածր 
չափումներով տարածության մեջ և ապա ստացված արդյունքները փոր-
ձում ընդհանրացնել ավելի բարձր չափումներով տարածության համար: 
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Այս դեպքում նույնպես ցածր չափումներից բարձրի անցումը շատ բաներ 
էապես փոխում է, սակայն որոշակի գաղափարներ, որոնք դժվար է կամ 
անհնար պատկերացնել եռաչափ տարածության համար, կարելի է 
պատկերացնել երկչափի համար, որը հնարավորություն է տալիս 
սովորողին դրանք ավելի բնական ու իմաստավորված կերպով ընկալելու 
եռաչափ տարածության համար: Բերենք մեկ օրինակ: Ակնհայտ է, որ 
եռաչափ տարածության մեջ R  շառավղով գնդային մակերևույթը երկ-
չափ կոր տարածություն է, որի կորության շառավիղը R  է: Բակալավրա-
կան կրթության ցածր կուրսերի և նույնիսկ ավագ դպրոցի խորացված 
ուսուցման շրջանակներում բևեռային կոորդինատների ներմուծմամբ 
բավականին պարզ դատողություններով կարելի է ստանալ նշված 
գնդային մակերևույթի ( , )r θ  և ( , )r dr dθ θ+ +  կետերի միջև հեռավորու-

թյան հետևյալ արտահայտությունը՝ 
2 2 2 2 2

sin ( / ) :dl dr R r R dθ= +  

Եռաչափ տարածության պարագայում դժվար է պատկերացնել 
տարածության կոր լինելը, առավել ևս դրա կետերի միջև հեռավորության 
որոշման հարցը: Սակայն երկչափ տարածության համար, արդեն 
ստացած լինելով հեռավորության բանաձևը, այն հեշտությամբ կարելի է 
ընդհանրացնել եռաչափի համար (գնդաձև կոորդինատային համա-
կարգում)՝ 

2 2 2 2 2 2 2sin ( / )[ sin ]:dl dr R r R d dθ θ φ= + +  

Վերևում ներկայացվածը, իհարկե, չունի խիստ հիմնավորում և 
ապացույցի ուժ, սակայն քիչ գիտելիքների պարագայում օգնում է ձեռք 
բերելու նոր գիտելիք, որն էլ իր հերթին կարող է կիրառվել արդի 
տիեզերաբանական հարցերի քննարկման համար: 

    
    

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Ամփոփելով կարող ենք փաստել, որ ֆիզիկայի արդի նվաճումների 
հանրամատչելի մատուցման աշխատանքում ներկայացված մեթոդաբա-
նական ուղիներն արդարացված, հաջողված և արդյունավետ «գործիք» 
կարող են լինել սովորողներին դպրոցական և բուհական իմացության 
շրջանակում ժամանակակից ֆիզիկական ձեռքբերումների հնարավո-
րինս ընդունելի ներկայացման համար։ Ինչպես համոզվեցինք, այդ ամենը 
լավագույնս կարելի է իրականացնել «ճիշտ» ընտրված, աստիճանական 
բարդացման սկզբունքով կազմված բազմամակարդակ խնդիրների միջո-
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ցով, ինչը, կարծում ենք, կնպաստի սովորողների կարողությունների և 
հմտությունների խթանմանը` զարգացնելով նրանց որոնողական ընդու-
նակություններն ու ստեղծագործական մտածողությունը։ 

Հետազոտությունն իրականացվել է ՇՊՀ-ի կողմից տրամադրվող 
ֆինանսական աջակցության շնորհիվ՝ № ShSU SCI-02-2020 ծածկագրով 
գիտական թեմայի շրջանակներում:    

    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Ալավերդյան Ռ., Մելիքյան Գ., Նինոյան Ժ., Պետրոսյան Ա., Ֆիզի-
կայի խնդիրների ժողովածու, Երևան, հեղ հրատ., 2009, 272 էջ։ 

2. Ղազարյան Է., Կիրակոսյան Ա., Մելիքյան Գ., Մամյան Ա., 
Մայիլյան Ս., Ֆիզիկա, Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի դասա-
գիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար, 
Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2010, 272 էջ։ 

3. Ղազարյան Է., Կիրակոսյան Ա., Մելիքյան Գ., Մամյան Ա., 
Մայիլյան Ս., Ֆիզիկա, Ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի դասա-
գիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար, 
Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2010, 368 էջ։ 

4. Ղազարյան Է., Կիրակոսյան Ա., Մելիքյան Գ., Մամյան Ա., 
Մայիլյան Ս., Ֆիզիկա, Ավագ դպրոցի 12-րդ դասարանի 
դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 
համար, Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2011, 264 էջ։ 

5. Ղազարյան Է., Սարգսյան Հ., Հայրապետյան Դ., Զարմանալի 
նանոաշխարհ, Երևան, «Աստղիկ գրատուն», 2013, 128 էջ։ 

6. Սերոբյան Ե., Մանուկյան Վ., Լիցքավորված մասնիկի շարժումը 
զուգորդված էլեկտրական և մագնիսական դաշտերում, 
«Բնագետ», 2006, 1-2, էջ 43-47: 

7. Ryden B., Introduction to cosmology, Cambridge University Press, 
2006, 302 p. 

8. https://en.wikipedia.org/wiki/Olbers%27_paradox. 
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О некоторых методологических подходах популярного изложения О некоторых методологических подходах популярного изложения О некоторых методологических подходах популярного изложения О некоторых методологических подходах популярного изложения 
современных достижений физики в современных достижений физики в современных достижений физики в современных достижений физики в процессе обученияпроцессе обученияпроцессе обученияпроцессе обучения    

    
ВарданВарданВарданВардан    Манукян Манукян Манукян Манукян     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: явление, теория, идея, результат, космология, 

пространство, движение 
В статье рассматриваются некоторые методологические подходы к 

обучению идеям современной физики. Теоретическая и эксперимен-
тальная физика в настоящее время достигла интересных результатов, 
постоянно расширяя область своих исследований, получая множество 
приложений в промышленности и в различных областях человеческой 
деятельности. Ясно, что динамика изменений в образовательных програм-
мах должна реагировать на быстрый рост науки, а преподаваемый 
материал не должен «отставать» от текущих представлений о физической 
картине мира. К сожалению, популярное изложение последних достиже-
ний физики как в университете, так и в школе является неполным, что 
является серьезным препятствием для мотивации студентов и повышения 
эффективности обучения. В настоящее время сложилась ситуация, когда 
мы предлагаем детям, использующим смартфоны и компьютеры на уроках 
физики, решать задачи, объектами изучения которых являются песок, брус, 
ртуть. Такой подход, на наш взгляд, вызывает снижение интереса к физике. 

В данной работе, подчеркивая важность представления современных 
достижений науки в образовательном процессе, на конкретных примерах 
указаны некоторые методологические пути их реализации, отметив также 
возникающие трудности а также возможные способы их преодоления.     
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Modern Achievements of Physics in the Learning ProcessModern Achievements of Physics in the Learning ProcessModern Achievements of Physics in the Learning ProcessModern Achievements of Physics in the Learning Process    

    
    Vardan Manukyan Vardan Manukyan Vardan Manukyan Vardan Manukyan     

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: phenomenon, theory, idea, result, cosmology, space, motion 
The article discusses some methodological approaches to teaching the ideas 

of modern physics. Theoretical and experimental physics has now achieved 
interesting results, constantly expanding the area of its research, receiving 
many applications in industry and various fields of human activity. It is clear    
that the dynamics of changes in educational programs should respond to the 
rapid growth of science, and the material taught should not “lag behind” the 
current understanding of the physical picture of the world. Unfortunately, the 
popular presentation of the latest advances in physics both at university and in 
school is incomplete, which is a serious obstacle to motivating students and 
improving learning efficiency. Currently, there is a situation when we offer 
children who use smartphones and computers in physics lessons to solve 
problems, the objects of study of which are sand, timber, mercury. This 
approach, in our opinion, causes a decrease in interest in physics. 

In this paper, emphasizing the importance of presenting modern 
achievements of science in the educational process, using specific examples, we    
indicate some methodological ways of their implementation, noting the 
difficulties that arise, as well as possible ways to overcome them. 

 
 

 

 
 
 
 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    27.09.27.09.27.09.27.09.2021 2021 2021 2021 թ.թ.թ.թ.    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    18.10.18.10.18.10.18.10.2021 2021 2021 2021 թ.թ.թ.թ.    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 37.02 
Կոմպլեքս թվերի դասավանդման մեր փորձըԿոմպլեքս թվերի դասավանդման մեր փորձըԿոմպլեքս թվերի դասավանդման մեր փորձըԿոմպլեքս թվերի դասավանդման մեր փորձը    

    
Ալեքսան Ալեքսան Ալեքսան Ալեքսան ՄարգարյանՄարգարյանՄարգարյանՄարգարյան     

 Ջանիբեկ Ջանիբեկ Ջանիբեկ Ջանիբեկ ՍրապիոնյանՍրապիոնյանՍրապիոնյանՍրապիոնյան      
 

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. կեղծ թվեր, կոմպլեքս թվերի երկրաչափական 
մեկնաբանությունը, կոմպլեքս թվերի հանրահաշվական, եռանկյունա-
չափական և ցուցչային տեսքերը, կոմպլեքս արմատ,կոմպլեքս դիմադրու-
թյուն, ակտիվ և ռեակտիվ դիմադրություններ 

    
ՆՆՆՆախաբանախաբանախաբանախաբան    

Ինչպես հայտնի է, երկու բնականբնականբնականբնական    թվերի գումարը և արտադրյալը 
նույպես բնական թիվ է, սակայն այս դրույթը ճիշտ չէ բնական թվերի 
տարբերության կամ բաժանման դեպքում. միշտ չէ, որ երկու բնական 
թվերի տարբերությունը կամ հարաբերությունը բնական թիվ է: Այն 
կարող է լինել նաև ամբողջ բացասական թիվ: Ցանկացած բնական կամ 
ամբողջ թվերի հարաբերությունը (բացառությամբ զրոյի բաժանելուց) 
միշտ չէ, որ ամբողջ թիվ է /օր.1/2, -3/4, 2/9, …/: Այդ իսկ պատճառով 
ներմուծվեց ռացիոնալռացիոնալռացիոնալռացիոնալ    թվերի բազմությունը`Q: Ընդհանրապես, ցանկա-
ցած ռացիոնալ թիվ կարելի է ներկայացնել m/n հարաբերության տեսքով, 
որտեղ ² ∈ ´ և µ ∈ ¶: Սակայն ռացիոնալ թվերի վրա կիրառված 
մաթեմատիկական այնպիսի գործողություններ, ինչպիսիք են տրված 
թվից արմատ հանելը, միշտ չէ, որ արդյունքը տալիս է ռացիոնալ թիվ: 
Այդպիսի թվերին անվանում են իռացիոնալ իռացիոնալ իռացիոնալ իռացիոնալ թվեր: Օրինակ √2-ը իռացիո-
նալ թիվ է: Ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերի բազմությունները միասին 
կազմում են իրականիրականիրականիրական թվերի բազմությունը`R: Սակայն իրական թվերի 
բազմությունը ևս կատարյալ չէ: Օրինակ միշտ չէ, որ իրական թվի 
արմատը որոշված է: Օրինակ, ինչպես գիտենք զույգ աստիճանի արմատ-
ները, որոնց արմատատակ թվերը բացասական են`√−1, √−1· … իրական 
թվերի բազմության վրա իմաստ չունեն: Այսինքն գոյություն չունեն 
իրական թվեր որոնց զույգ աստիճանները բացասական թվեր են: Դրա 
համար անհրաժեշտություն առաջացավ ընդլայնել իրական թվային 
առանցքը և դրանց հետ մեկտեղ ուսումնասիրել նաև b√−1=bi տեսքի 
թվերը, որոնց անվանում են կեղծ կեղծ կեղծ կեղծ թվեր, իսկ	√−1=i–ին անվանում են կեղծ 
միավոր: Իսկ առավել ընդանրական ուսումնասիրվում է a+ib, `, _ ∈ R 
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տեսքի թվերը, որոնց անվանում են կոմպլեքս թվեր: Կոմպլեքս թվերի 
բազմությունը նշանակում են C տառով:Բարձրագույն մաթեմատիկայի 
դասընթացում ապացուցվում է, որ կոմպլեքս թվերի դաշտը լրիվ դաշտը լրիվ դաշտը լրիվ դաշտը լրիվ է և 
հանրահաշվորեն փակհանրահաշվորեն փակհանրահաշվորեն փակհանրահաշվորեն փակ    [2, 5-17]: 

ԴիտողությունԴիտողությունԴիտողությունԴիտողություն – Դաշտը, դա զրոն չպարունակող, տեղափոխելիու-
թյան հատկությամբ օժտված այնպիսի բազմություն է, որտեղ յուրա-
քանչյուր ,A x B y A B⋅ = ⋅ =  հավասարումներից յուրաքանչյուրը օժտված 

է միարժեք լուծումով: Լրիվ` նշանակում է, որ յուրաքանչյուր Կոշիի 
(ֆունդամենտալ) հաջորդականություն այնտեղ զուգամետ է: Հանրա-
հաշվորեն փակ նշանակում է, որ ցանկացած n-րդ աստիճանի հանրա-
հաշվական բազմանդամ այնտեղ ունի առնվազն մեկ արմատ: 

 

Կոմպլեքս թվերի հաԿոմպլեքս թվերի հաԿոմպլեքս թվերի հաԿոմպլեքս թվերի հանրահաշվական, եռանկյունաչափական և նրահաշվական, եռանկյունաչափական և նրահաշվական, եռանկյունաչափական և նրահաշվական, եռանկյունաչափական և ցուցչային ցուցչային ցուցչային ցուցչային 
տեսքերը: Գործողություններ կոմպլեքս թվերի հետ:տեսքերը: Գործողություններ կոմպլեքս թվերի հետ:տեսքերը: Գործողություններ կոմպլեքս թվերի հետ:տեսքերը: Գործողություններ կոմպլեքս թվերի հետ:    

Ինչպես գիտենք իրական թվերի բազմության վրա 2 1 0x + =  
հավասարումը լուծում չունի: Այսինքն, չկա մի այնպիսի իրական թիվ, 
որի քառակուսին հավասար լինի մեկի: Դրա համար ընդլայնենք իրական 
թվերի բազմությունն այնպես, որ նշված և նմանատիպ հավասարումները 

ունենան լուծումներ: Դիտարկենք բոլոր ( ),a b  թվազույգերը, որտեղ 

,a b R∈  (այսինքն այդ թվազույգերը դիտարկվում ենR R× դեկարտյան 

արտադրյալի վրա) ընդունելով ( );0a a= : Այդ թվազույգերի վրա սահ-

մանվում է նրանց գումարն ու արտադրյալը հետևյալ կերպ:  
Դիցուք տրված են �`",_"� և �`$,_$� թվազույգերը. 

( ) ( ) ( )1 1 2 2 1 2 1 2, , ,a b a b a a b b+ = + + ; ( ) ( ) ( )1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2, , , :a b a b a a bb a b b a⋅ = − +
 

Դժվար չէ ստուգել, որ վերևում սահմանված իրական թվերից կազմված 
բոլոր կարգավորված զույգերի բազմությունը վերածվում է դաշտի: Նրան 
անվանում են կոմպլեքս թվերի դաշտ, իսկ նրա տարրերին` կոմպլեքս 

թվեր: Դիտարկենք ( )0,1  թվազույգը: Համաձայն վերը սահմանված 

արտադրյալի ( ) ( ) ( ) ( )
2

0,1 0,1 0,1 1,0 1= ⋅ = − = − , ուստի այս թվազույգերի 

մեջ գտնվեց մեկ թվազույգ, որի քառակուսին հավասար է մինուս մեկի: 

Նրան անվանում են կեղծ միավոր և նշանակում են i -ով` ( )0,1i = : 

Հետևաբար    2 1i = − ։  
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Նկատենք, որ ( ) ( )
2 23 2 4 2 5 4, 1 1, 1,i i i i i i i i i= ⋅ = − = = − = = ⋅ = L

 
և այլն: 

Քանի որ ցանկացած ( ),a b  թվազույգ կարելի ներկայացնել հետևյալ 

տեսքով` ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), ,0 0, ,0 0,1 0,a b a b a b= + = +
 

ապա կստանաք 

կոմպլեքս թվի ներկայացման հետևյալ տեսքը` ( ),a b a ib= + : Եթե 

նշանակենք ( ),z a b= , ապա կունենանք z a ib= + : Կոմպլեքս թվերի 

այսպիսի ներկայացմանը անվանում են կոմպլեքս թվի հանրահաշվական 
տեսք: Եթե z x iy= + , որևէ կոմպլեքս թիվ է, ապա x -ին անվանում են z  
կոմպլեքս թվի իրական մաս, y -ին` կեղծ մաս և նշանակում են՝ 

Re , Im :x z y z= = Այսպիսով, ցանկացած z կոմպլեքս թիվ կարելի է գրել

Re Imz z i z= + տեսքով: 
Այժմ ենթադրենք, թե տրված են 

1 1 1z x iy= +  և 2 2 2z x iy= +  երկու 

կոմպլեքս թվեր:  
ԱԱԱԱ. . . . Երկու կոմպլեքս թվեր կհամարենք իրար հավասար այն և միայն 

այն դեպքում, եթե համապատասխանաբար հավասար են նրանց 
իրական և կեղծ մասերը, այսինքն` 

1 2z z= ⇔ , 
1 2x x=  և 

1 2y y= :  

 ԲԲԲԲ. . . . Երկու կոմպլեքս թվեր գումարելիս նրանց իրական մասերը 
գումարվում են իրար իսկ կեղծ մասերը`իրար, այսինքն` 

( )1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 :z z x iy x iy x x i y y+ = + + + = + + +  Համանման ձևով 

ստացվում է նաև երկու կոմպլեքս թվերի տարբերությունը: 

( ) ( ) ( )1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 :z z x iy x iy x x i y y− = + − + = − + −
  

ԳԳԳԳ.... Երկու կոմպլեքս թվերի բազմապատկումը կատարվում է ելնելով 
սովորական բախշական կանոնից և հաշվի առնելով, որ 
 h$ = −1,	կստանանք. 
( )( ) ( )1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 :z z x iy x iy x x ix y iy x y y x x y y i x y y x⋅ = + + = + + − = − + +

 
ՍահմանումՍահմանումՍահմանումՍահմանում. . . . z x iy= +  կոմպլեքս թվի համալուծ կոմպլեքս թիվ 

կոչվում է x iy−  կոմպլեքս թիվը և նշանակվում է z  -ով: Այսպիսով 

z x iy x iy= + = − : Նկատենք, որ իրական թվերի համալուծները համընկ-

նում են իրենք իրենց հետ:  
ԴԴԴԴ. 

1z  կոմպլեքս թվի հարաբերությունը 2z  կոմպլեքս թվին կհասկա-
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նանք այնպիսի 
3 3 3z x iy= +  կոմպլեքս թիվ, որ պետք է 2z -ը բազ-

մապատկել
3z -ով 

1z -ը ստանալու համար, որն իրականացվում է 

հետևյալ կերպ. 

( )( )
( ) ( )

( )1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 21 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

2 2 2 2 2 2

2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2

:
x iy x iy x x y y i y x x yz z z x x y y y x x y

i
z x iy x iy x y x y x yz z

+ − + + −⋅ + −
= = = = +

+ − + + +

 
Վերջավոր կոմպլեքս թվերի բազմությունը նշանակում են C -ով 

[1, 8-20]:  
Կոմպլեքս թվերը օժտված են հետևյալ պարզ երկրաչափական մեկ-

նաբանությամբ: Յուրաքանչյուր z x iy= +  կոմպլեքս թվին համապատաս-

խանության մեջ դնենք XOY  հարթության այն վեկտորը, որի սկիզբնա-

կետը 0-ն է`կոորդինատների սկզբնակետը, իսկ ծայրակետը` ( ),M x y
 

կետը (նկ. 1): 

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    1111․․․․    ԿոմպլեքսԿոմպլեքսԿոմպլեքսԿոմպլեքս    թվերիթվերիթվերիթվերի        երկրաչափականերկրաչափականերկրաչափականերկրաչափական    մեկնաբանությունըմեկնաբանությունըմեկնաբանությունըմեկնաբանությունը    

 

OM  վեկտորի երկարությանը անվանում են z կոմպլեքս թվի 
մոդուլ` 

2 2 : :OM z x y r= = + =
uuuur

 
OM
uuuur

 վեկտորի և OX -երի դրական 

կիսաառանցքի հետ կազմած անկյունը նշանակենք ϕ -ով: Նրան 

անվանում են z  կոմպլեքս թվի արգումենտ և նշանակում են՝ Argz ϕ= : 

Նկատենք, որ զրոյական կոմպլեքս թվի արգումենտը որոշված չէ: Հարկ է 
նշել, որ Argz -ը միարժեք չէ: Այն որոշվում է 2 ,k k Zπ ∈  ճշգրտությամբ: 
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Նշանակում են arg zπ π− < ≤  և անվանում են Argz -ի գլխավոր արժեք: 

Այսպիսով arg 2 , :Argz z k k Zπ= + ∈  Այսինքն Argz -ը բազմարժեք 

ֆունկցիա է: Ըստ քառորդների այն կարելի է որոշել հետևյալ կերպ. 

, 0,

, 0, 0,

, 0, 0,

arg 0, 0, 0,

, 0, 0,

, 0, 0,
2

, 0, 0
2

  

y
arctg x

x

y
arctg x y

x

y
arctg x y

x

z y x

y x

y x

y x

π

π

π

π

π


>


 + < >


− + < <



= = >
 = <

 > =

− < =




»ñµ 

»ñµ 

»ñµ 

»ñµ 

»ñµ  

 »ñµ  

»ñµ  

 

Այսպիսով ստեղծվում է փոխմիարժեք արտապատկերում կոմպլեքս 
թվերի և XOY հարթության միջև: Եթե գործ ենք ունենում կոմպլեքս 
թվերի հետ, ապա OX առանցքին անվանում են e ,R z իսկ OY -ին` Im z  

(նկ. 2): Այն իրենից ներկայացնում է մեկ չափանի կոմպլեքս հարթություն: 

Այս դեպքում ասում են, որ տրված է ( )z  կոմպլեքս հարթությունը:  

Նկատենք, որ նկ.1-ի OAM∆ -ից` cos , sinx r y rϕ ϕ= = : 

 ( )cos sin cos sin :z x iy r ir r iϕ ϕ ϕ ϕ= + = + = +   

 
Նկար 2Նկար 2Նկար 2Նկար 2․․․․    Մեկ չափանի կոմպլեքս հարթությունՄեկ չափանի կոմպլեքս հարթությունՄեկ չափանի կոմպլեքս հարթությունՄեկ չափանի կոմպլեքս հարթություն 
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Կոմպլեքս թվերի    այդ տեսքով ներկայացմանը անվանում են կոմպ-
լեքս թվերի եռանկյունաչափական տեսք: 

Դիցուք եռանկյունաչափական տեսքով տրված է 

( )1 1 1 1cos sinz r iϕ ϕ= +
 
և ( )2 2 2 2cos sinz r iϕ ϕ= +

 
կոմպլեքս թվերը: 

Հաշվենք 
1 2z z⋅  արտադրյալը: 

( ) ( )

( ) ( )(
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2

cos cos sin sin cos sin sin cos

cos sin :

z z r r i

r r i

ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ

⋅ = ⋅ − + + =  

= ⋅ + + + 

Այսինքն երկու կոմպլեքս թվեր բազմապատկելիս նրանց մոդուլները 
բազմապատկվում են, իսկ արգումենտները գումարվում.	|¸"¸$| = |¸"||¸$|,

1 2 1 2 :Argz z Argz Argz⋅ = +  Մասնավորապես, եթե 

( )1 2: cos sinz z z r iϕ ϕ= = = + , ապա ( )2 2
cos2 sin2z r iϕ ϕ= +

( )3 3
cos3 sin3z r iϕ ϕ= + … ( )cos sin :

n n
z r n i n n Nϕ ϕ= + ∀ ∈  Ստացված 

արտահայտությունը անվանում են Մուավրի բանաձևՄուավրի բանաձևՄուավրի բանաձևՄուավրի բանաձև: Եթե 

( )cos sin 0z r iϕ ϕ= + ≠ , ապա 

( )( )

( ) ( ) ( )( )

1 1 1

1 1

1 cos sin

cos sin cos sin cos sin

cos sin cos sin :

i
z r r

i i i

r i r i

ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ

− − −

− −

−
= = =

+ + −

= − = − + −

 

Եվ քանի որ ցանկացած 1
1

2 2

1
,

z
z

z z
=  ապա պարզ է, որ 

1
1 2

2

:
z

Arg Argz Argz
z

= −  Հետևապես Մուավրի բանաձևը ճշմարիտ է 

ցանկացած n Z∈  ամբողջ թվի համար: Օգտվելով Էյլերի բանաձևից՝ BM¹ = cosº + h sinº, կստանանք կոմպլեքս թվերի ներկայացման 
ցուցչային տեսքը՝ ¸ = 1BM¹: Դիցուք n N∈  բնական թիվ է, դիտարկենք 
n z -ը [3,7-25]: 

Սահմանում. Սահմանում. Սահմանում. Սահմանում. n z ասելով կհասկանանք բոլոր այն w  կոմպլեքս 
թվերի բազմությունը, որոնց համար nw z= : Ենթադրենք 

( )cos sinw iρ θ θ= +
 
և ( )cos sinz r ϕ ϕ= + : Ըստ Մուավրի բանաձևի 

կունենանք. 

( ) ( )cos sin cos sin
n n

w i Z r iρ θ θ ϕ ϕ= + = = + : 
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Ելնելով երկու կոմպլեքս թվերի հավասարությունից կունենանք 
n nr rρ ρ= ⇒ =  իրական դրական n աստիճանի արմատ: 

2ArgZ argZ k
n

n n n

ϕ π
θ ϕ θ

+
= ⇒ = = = , որտեղ k Z∈ : Երբ 0,1,..., 1n n= − , 

ապա w -ի համար ստացվում են n հատ միմյանցից տարբեր արմատներ: 
Իրոք, եթե k n≥ , ապա k nl m= + , որտեղ 0 1m n≤ ≤ −  և  

arg 2 arg 2
2 :

z k z m
l

n n

π π
θ π

+ +
= = +  

Այսպիսով, եթե ( )cos sinz r ϕ ϕ= + , ապա 

arg 2 arg 2
: cos sin , 0,1,..., 1 :n n

k k

z k z k
z z C z r i k n

n n

π π + +  
= ∈ = + = −  

  
 

Եթե գործ ենք ունենում ավելի ցածր աստիճանի կոմպլեքս արմատի 
հետ, ապա կոմպլեքս արմատը կարելի է հաշվել նաև այլ կերպ: Օրինակ 
հաշվել √3 + 4h: Այն ներկացնենք հետևյալ կերպ. √3 + 4h=a+hb: 
Հավասարության երկու մասն էլ բարձրացնելով քառակուսի կստանանք. 
3+h4=a2-b2+2abh: Հավասարեցնելով աջ և ձախ մասերի իրական և կեղծ 
մասերը կունենանք.  

»`$ − _$ = 32`_ = 4 Y =>	¼`$ −  ½� = 3_ = $½
Y =>	` -3`$-4 =0: 

 Նշանակելով `$= t կունենանք	�$-3t-4 =0 , որտեղից ¾ �" = 4�$ = −1Y => `$ = 4 , ` = ±2 => _=±1: 
Հետևապես √3 + 4h = 2+h , կամ √3 + 4h = -2-h: 
Կոմպլեքս թվերը և նրանց վրա կառուցված տեսությունը՝ կոմպլեքս 

փոփոխականների ֆունկցիաների տեսությունը, լայն կիրառություններ 
ունեն բնագիտության, մասնավորապես բարձրագույն ֆիզիկայում: 
Էլեկտրական դիմադրության ներկայացումը կոմպլեքս տեսքով հնարա-
վորություն է տալիս պատկերացում կազմել ակտիվ (ջերմային) և 
ռեակտիվ (ինդուկտիվ և ունակային) դիմադրությունների մասին, որոնք 
առկա են ժամանակակից գրեթե բոլոր ռադիոէլեկտրոնային սարքավո-
րումներում՝ հեռուստացույցներում, հեռախոսներում, համակարգիչնե-
րում, բժշկական սարքերում, ռազմական տեխնիկայում և այլուր` մաս-
նավորապես, նրանց կազմության մեջ մտնող տատանողական կոնտուր-
ներում:  
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Որոշակի ω հաճախության դեպքում կոնտուրի լրիվ դիմադրու-
թյունը որոշվում է կոմպլեքսային ձևով, հետևյալ արտահայտությամբ՝ ¿À = ¿BM¹ = } + h?Á − h 1?� = } + hb 

Այդ դիմադրության մոդուլը, որը որոշվում է է․շ․ու․-ի և հոսանքի 
ամպլիտուդների հարաբերությամբ, կլինի՝ 

¿ = 8}$ + q?Á − 1?�s$ = }81 + qb}s$ 
իսկ արգումենտը, այսինքն՝ է․շ․ու․-ի և հոսանքի փուլերի տարբե-

րությունը, կորոշվի հետևյալ հավասարումից՝ 

�º = b} = ?Á − 1?�}  

 

    
ՆկարՆկարՆկարՆկար    3333․․․․    ՏատանողականՏատանողականՏատանողականՏատանողական    կոնտուրիկոնտուրիկոնտուրիկոնտուրի    ռեակտիվռեակտիվռեակտիվռեակտիվ    դիմադրություններիդիմադրություններիդիմադրություններիդիմադրությունների        

հաճախայինհաճախայինհաճախայինհաճախային    կախվածություններըկախվածություններըկախվածություններըկախվածությունները    
 

Հարկադրական տատանումների դեպքում գոյություն ունի գեներա-
տորի փոփոխվող հաճախության այնպիսի մի արժեք, որի դեպքում ռեակ-
տիվ դիմադրությունը (էլեկտրական դիմադրության կեղծ մասը) դառնում է 
զրո, ուստի հոսանքի մեծությունը որոշվում է միայն ակտիվ դիմադ-
րությամբ (էլեկտրական դիմադրության իրական մասը) [4, 119-136]: 

 Ժամանակի հաշվվման՝ մեր ընտրած սկզբի դեպքում է.շ.ու.-ի կոմպ-
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լեքսային լայնույթը կլինի՝ %5À = %5BM� = %5 
Հոսանքի կոմպլեքսային լայնույթը կորոշվի Օհմի օրենքի 

համաձայն՝ �5À = %À¿À = %5¿BM¹ = %5¿ B�M¹ = �5B�M¹ 
Հետևաբար, հոսանքի վեկտորը կարելի է ներկայացնել հետևյալ 

կերպ՝ �BÀ M@u = �5BM@u�¹� 
Այսինքն` ռեզոնանսի երևույթը արդյունավետ և մատչելի կերպով 

կարելի է մեկնաբանել կոնտուրի կոմպլեքս դիմադրության միջոցով: 
    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Մուսոյան Վ. Խ., Կոմպլեքս անալիզ, դասախոսություններ, 
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 1991, 87 էջ:  

2. Привалов И. И., Введение в теорию функций комплексного 
переменного, Москва, Москва Наука, 1977, 432 ст. 

3. Сидоров Ю. В., Федорюк М. В., Шабунин М. И., Лекции по теории 
функций комплексного переменного, Москва, Наука -1976, 480 ст. 

4. Харкевич А. А., Основы радиотехники, Москва, физматлит, 2007, 
512 ст. 
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Наш опыт обучения комплексным числамНаш опыт обучения комплексным числамНаш опыт обучения комплексным числамНаш опыт обучения комплексным числам    
    

Алексан Маргаряан Алексан Маргаряан Алексан Маргаряан Алексан Маргаряан     
Джанибек Срапионяан Джанибек Срапионяан Джанибек Срапионяан Джанибек Срапионяан     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: комплексные числа, геометрическая интерпретация 

комплексных чисел, алгебрические и тригонометрические представления    
комплексных чисел, комплексный корень, комплексное сопротивление,    
активные и реактивные сопротивления 

В статье рассматриваются методические особенности обучения 
комплексным числам с учетом комплексных чисел, их суммы и разности 
произведения. Обсуждается принцип, согласно которому натуральные, 
целые, рациональные и действительные числа не являются «совершен-
ными». Хотя набор действительных чисел полный, он не является 
алгебраически замкнутым. То есть не все эрудиты имеют настоящие 
корни. Таким образом, набор действительных чисел расширяется так, что 
любой алгебраический многочлен имеет корень, действительный или 
комплексный. Для результата деления определяется комплексное число,    
затем соотношение двух комплексных чисел. Что касается тригонометри-
ческого вида комплексных чисел, мы обращаемся к их геометрической 
интерпретации. Формула Муавра была взята из геометрического представ-
ления комплексных чисел, она была обобщена для любого целого числа. 
Затем были изучены комплексный корень из комплексных чисел, а также 
некоторые доступные примеры из сложных корней. Комплексный корень 
n-степени комплексного числа имеет n различных корней, один из 
которых совпадает с обычным настоящим    корнем n-степени, если он 
существует. Наконец, как конкретное применение комплексных чисел, 
приводится эффективное объяснение резонанса колебаний через 
комплексное сопротивление. 
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Our Experience in Teaching Complex NumbersOur Experience in Teaching Complex NumbersOur Experience in Teaching Complex NumbersOur Experience in Teaching Complex Numbers    
    

Aleksan Margaryan Aleksan Margaryan Aleksan Margaryan Aleksan Margaryan     
Djanibek Srapionyan Djanibek Srapionyan Djanibek Srapionyan Djanibek Srapionyan     

SummarySummarySummarySummary    
Key Key Key Key words:words:words:words: complex numbers, geometric interpretation of complex 

numbers, algebraic and trigonometric views of complex numbers, complex root, 
complex resistance, active and reactive resistances 

The article discusses the methodological features of teaching complex 
numbers. The principle that both natural, integer, rational and real numbers are 
not "perfect" is discussed. Although the set of real numbers is complete, it is not 
algebraically closed. That is, not all polymaths have real roots. Therefore, the 
set of real numbers is expanded so that any kind of algebraic polynomial has a 
root: real or complex. For the result of division, a complex number is defined,    
then the ratio of the two complex numbers. For the trigonometric appearance    
of complex numbers, we refer to their geometric interpretation. The Muavr 
formula was taken out of the geometric representation of complex numbers; it 
was generalized to any integer. Complex roots from complex numbers were 
then studied, as well as some available examples from complex roots. The 
complex root of the n-degree of a complex number has n different roots, one of 
which coincides with the ordinary n-degree real root, if it exists. Finally, as a 
specific application of complex numbers, an effective interpretation of the 
oscillation resonance phenomenon through complex resistance is given. 
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ՀՏԴ 37.02 
Տրամաբանական խնդիրների դերը մաթեմատիկայիՏրամաբանական խնդիրների դերը մաթեմատիկայիՏրամաբանական խնդիրների դերը մաթեմատիկայիՏրամաբանական խնդիրների դերը մաթեմատիկայի    

ուսուցման գործընթացումուսուցման գործընթացումուսուցման գործընթացումուսուցման գործընթացում    
Գագիկ Գագիկ Գագիկ Գագիկ Նիկողոսյան Նիկողոսյան Նիկողոսյան Նիկողոսյան     

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. . . . ստեղծագործական ընդունակություններ, 

մտածողություն, սկզբունք, գեղեցկության բնութագրման հայտանիշներ, 
հաստատուն մեծություն, ներկում, կշռում 

    
ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան 

Անկասկած, նոր սերնդի ուսուցման, դաստիարակության և զարգաց-
ման հարցերը բոլոր ժամանակներում եղել և մնում են մարդկային հասա-
րակության գլխավոր հիմնախնդիրների ծիրում, ինչով էլ պայմանավոր-
ված է թեմայի արդիականությունը։ 

Ուսուցման և զարգացման հարաբերակցության շուրջ աշխարհի 
մանկավարժության մեջ կա երեք ավանդական տեսակետ [1, 50]: 
Առաջին` ամենատարածված կարծիքն այն է, ըստ որի` ուսուցումը և 
զարգացումը դիտվում են որպես իրարից անկախ գործընթացներ 
(Ֆ. Դիստերվեգ, Վ. Շտեռն և ուրիշներ)։ Ուսուցումը հասկացվում է որպես 
արտաքին հնարավորությունների օգտագործում, որը ծագում է զարգաց-
ման գործընթացում։ Երկրորդ տեսակետի կողմնակիցները 
(Ռ. Թորնդայկ, Ջ. Լանգե և ուրիշներ) կարծում են, որ ուսուցումը և զար-
գացումն ընդօրինակում են մեկը մյուսին, որ դրանք լրացնում են իրար։ 
Երրորդ տեսակետին հարող գիտնականները (Լ. Վիգոտսկի, Վ. Սլաս-
տենին և ուրիշներ) իրար են միացնում առաջին և երկրորդ տեսակետ-
ները, դրանք լրացնում են նոր դրույթներով։ Մասնավորապես նրանք 
գտնում են, որ ուսուցումը ոչ միայն կարող է ընթանալ զարգացումից 
հետո, այլ կարող է նաև նրա հետ ընթանալ քայլ քայլի։ 

Ժամանակակից մանկավարժությունն ընդունում է, որ ուսուցումն ու 
զարգացումը փոխկապակցված են ու միասնական, որն էլ նրանց դիալեկ-
տիկական կողմն է։ Ուսուցումը, զարգացումն ու դաստիարակությունը 
նպաստում են անձի հանրայնացմանը: 

Դպրոցում մաթեմատիկայի դասավանդման նպատակները երեքն 
են՝ հանրակրթական, դաստիարակչական և գործնական, որոնց կիզակե-
տում, անշուշտ, սովորողների ստեղծագործական ընդունակությունների, 
տրամաբանական մտածողության ձևավորումն ու զարգացումն է, որին 
հասնելու միակ ուղին ուսուցման նպատակաուղղված գործընթացի 
կազմակերպումն է: 
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Այս համաշարում սույն աշխատանքը նվիրված է մաթեմատիկայի 
դպրոցական դասընթացում հետաքրքրաշարժ տրամաբանական խնդիր-
ների դերի վերհանմանը՝ որպես սովորողների ստեղծագործական ընդու-
նակությունների և տրամաբանական մտածողության զարգացման և 
գեղեցիկի ձևավորման ու ընկալման միջոցի, որն էլ աշխատանքի գիտա-
մանկավարժական նորույթն է։  

Մենք շեշտը դնում ենք հատկապես ձևայնացված (բանաձևային) 
գիտելիքներ չպահանջող հետաքրքրաշարժ տրամաբանական խնդիր-
ների (հայտնի գումարով հավասար գումարելիների բերվող, վերջից 
լուծվող թվաբանական, հաստատուն մեծություն պարունակող, կեղծ մե-
տաղադրամների վերաբերյալ, լուցկու հատիկներով, ներկման միջոցով 
լուծվող խնդիրներ և այլն)` որպես սովորողների ստեղծագործական 
մտածողության խթանման լավագույն միջոցներից մեկի վրա, քանզի 
համոզված ենք, որ այդպիսի խնդիրների լուծման ընթացքում, կաշկանդ-
ված չլինելով տիպային խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ 
բանաձևային գիտելիքների պարտադիր կիրառման անհրաժեշտությամբ, 
աշակերտը լիարժեքորեն կարող է դրսևորել իր մտքի թռիչքը և լավա-
գույնս իրացնել իր ազատությունն ու ինքնուրույնությունը: 

Աշխատանքում նախ համառոտ կնշենք գեղեցիկի ձևավորման հատ-
կանիշները խնդիրների ուսուցման գործընթացում, որից հետո, որպես 
այդ սկզբունքների և գեղեցիկի «իրացման» հնարավորություն, կառանձ-
նացնեք բանաձևային գիտելիքներ չպահանջող տրամաբանական խնդիր-
ների տարբեր դասեր և այդ դասերին վերաբերող որոշակի տիպային 
խնդիրներ, որոնց համար վեր կհանենք նաև վերջիններիս լուծման 
համար կիրառվող անհրաժեշտ «գործիքակազմը»։ 

1111․․․․    Գեղեցիկի ձևավորումը խնդիրների ուսուցման գործընթացումԳեղեցիկի ձևավորումը խնդիրների ուսուցման գործընթացումԳեղեցիկի ձևավորումը խնդիրների ուսուցման գործընթացումԳեղեցիկի ձևավորումը խնդիրների ուսուցման գործընթացում 
Յուրաքանչյուր մարդ, իր առօրյա կյանքի ընթացքում առնչվելով 

կենցաղային, մասնագիտական, բանական ամենատարբեր խնդիրների, 
պետք է փորձի ըմբռնել դրանց էությունը, պատկերացնել առկա միջոց-
ները, լուծել դրանք և հանգել որոշակի պատասխանի: Նման գործընթացը 
կարծես կրկնում է մաթեմատիկական գործունեությանը բնորոշ առանձ-
նահատկությունները: Ավելին, մաթեմատիկան սովորեցնում է լուծել 
խնդիրը: Մաթեմատիկական խնդիրը աչքի է ընկնում իր հստակությամբ, 
իսկ նրա լուծումը՝ հուսալիությամբ։  

Մաթեմատիկան կոչված է նաև կաղապարելու (մոդելավորելու) 
կյանքում և գիտության այլ բնագավառներում առաջացած զանազան 
խնդիրներ, այսինքն՝ մաթեմատիկայի լեզվով գրել կիրառական խնդիրը 
և, բնականաբար, նրա լուծումը ստանալ մաթեմատիկական գործիքա-
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կազմով և մեթոդներով, ինչով էլ պայմանավորված է մաթեմատիկայի 
միջառարկայան և միջգիտական կապերի էությունը։  

Յուրաքանչյուր խնդիր իր պարզության կամ բարդության, լուծման 
հեշտության կամ դժվարության և այլ հատկանիշների հետ միասին ունի 
նաև իր գեղեցկությունը: Ըստ այդմ կարող է բնական հարց առաջանալ՝ 
իսկ ո՞րն է մաթեմատիկական խնդրի գեղեցկությունը, նրա գեղագիտա-
կան գրավչությունը: Հայտնի մանկավարժ-գիտնական Մ. Յակիրը որպես 
մաթեմատիկական խնդրի գեղեցկության բնութագրման հայտանիշներ 
առաջարկում է անկանխատեսելիությունը, անսպասելիությունը, պարանկանխատեսելիությունը, անսպասելիությունը, պարանկանխատեսելիությունը, անսպասելիությունը, պարանկանխատեսելիությունը, անսպասելիությունը, պար----
զուզուզուզությունը և հեղափոխական քայլի առկայությունըթյունը և հեղափոխական քայլի առկայությունըթյունը և հեղափոխական քայլի առկայությունըթյունը և հեղափոխական քայլի առկայությունը [3, 42-43]:  

ԱնկանխատեսելիությունըԱնկանխատեսելիությունըԱնկանխատեսելիությունըԱնկանխատեսելիությունը հանդես է գալիս, երբ մարդ ի զորու չէ ի 
սկզբանե կռահելու խնդրի եզրակացությունը, իսկ անսպասելիությունըանսպասելիությունըանսպասելիությունըանսպասելիությունը՝ 
երբ խնդրի պայմանները չեն թելադրում նրա եզրակացությունը: Նման 
դեպքերում երբեմն դժվար է լինում հավատալ խնդրում առաջադրված 
պահանջի ճշմարտացիությանը:  

Կարծում ենք` հետաքրքրաշարժ տրամաբանական խնդիրներն 
ինքնին կարող են լինել անսպասելիության և անկանխատեսելիության 
լավագույն օրինակ, երբ թվում է, թե ոչինչ չի «հուշում» խնդրի անմիջա-
կան լուծման կամ պնդման ճշմարտացիության հիմնավորումը, մինչդեռ 
բավական է «հարմար» ձևով կիրառել որևէ հնարք, և տրամաբանական 
դատողությունների միջոցով անմիջականորեն հանգում ենք տրամաբա-
նական խնդրի լուծմանը կամ պնդման ապացույցին։ 

Խնդրի պարզությունըպարզությունըպարզությունըպարզությունը վերաբերում է ինչպես նրա բովանդակու-
թյանը, այնպես էլ շարադրանքին և լուծման ընթացքում կիրառվող եղա-
նակին: Հաճախ խնդիրը անհասկանալի է դառնում նրա ձևակերպման 
լեզվական անհարթությունների պատճառով, իսկ երբեմն էլ երկար-
բարակ ձևակերպված պայմանների ետևում կռահելու բան չի մնում: 
Հասկանալի է, որ ավելորդ է խոսել նման խնդիրների գեղագիտական 
գրավչության մասին: Որպես «կանոն» հետաքրքրաշարժ տրամաբանա-
կան խնդիրները շարադրվում են գրագետ, հստակ և հակիրճ։ Ավելորդ չէ 
նշել, որ ստորև դիտարկվող տրամաբանական խնդիրները և վերջին-
ներիս լուծման ընթացքում կիրառվող մոտեցումներն ինչպես բովանդա-
կությամբ, այնպես էլ շարադրանքով ավելի քան պարզ և հստակ են ձևա-
կերպված։ 

Հեղափոխական քայլի առկայությունըՀեղափոխական քայլի առկայությունըՀեղափոխական քայլի առկայությունըՀեղափոխական քայլի առկայությունը առավելապես վերաբերում է 
խնդրի լուծման ընթացքին: Երբ որևէ մեթոդ կամ հնարք հաջողվում է 
տեղայնացնել և կիրառել տվյալ հետաքրքրաշարժ խնդրում, այդ պահից 
սկսած` ապահովված է հեղափոխական քայլի առկայությունը, որն իր 
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գոյությամբ որպես կանոն արդեն իսկ ապահովում է թե՛ անկանխատեսե-
լիությունը, թե՛ անսպասելիությունը և թե՛ խնդրի լուծման բարեհաջող 
ելքի գրավականը։ Ակնհայտ է, որ տրամաբանական խնդրի լուծումն 
ինքնին խարսխված է հեղափոխական քայլի կիրառման վրա։ 

Առհասարակ, հետաքրքրաշարժ տրամաբանական խնդիրների լուծ-
ման միջոցով ձևավորված գիտելիքները, կարողություններն ու հմտու-
թյունները արտահայտում են իմացության այն մակարդակը, երբ սովո-
րողը կարողանում է կիրառել իր ունակությունները, գնահատել դրանք, 
դրսևորել ինքնավստահություն: Այդ ամենը ստեղծում է մաթեմատիկայի 
ուսուցման ընդհանուր գեղագիտական դրական միջավայր, իսկ խնդրի 
լուծման գործընթացի առանձին տարրերի իրականացման դրական 
ընթացքն ուղեկցվում է համապատասխան դրական, հուզական ապրում-
ներով: Մասնավորապես խնդրի պնդման ապացույցի ճշմարտացիության 
հիմնավորման ապահովմանը հաջորդում է ոգևորվածության այնպիսի 
հուզական վիճակ, որը սովորողին մղում է հետագա գործունեության: 
Սովորողին հետաքրքրում են նոր խնդիրներ, նա ձգտում է դրանց լուծ-
մանը և լուծման համար անհրաժեշտ գիտելիքների իմացության: Սրա 
շնորհիվ ուսուցման ողջ գործընթացը նրան դուր է գալիս, նա սիրում է 
սովորել, իսկ իրեն սիրել «ստիպում», «պարտադրում» է գեղեցիկը: 
Վերջնարդյունքում գեղեցիկ է դառնում ուսուցման ողջ գործընթացը 
[2, 87]: 

2222․․․․    Տրամաբանական խնդիրները` որպես սովորողների Տրամաբանական խնդիրները` որպես սովորողների Տրամաբանական խնդիրները` որպես սովորողների Տրամաբանական խնդիրները` որպես սովորողների 
ստեղծագործական ընդունակությունների զարգացման և գեղեցիկի ստեղծագործական ընդունակությունների զարգացման և գեղեցիկի ստեղծագործական ընդունակությունների զարգացման և գեղեցիկի ստեղծագործական ընդունակությունների զարգացման և գեղեցիկի 

««««իրացմանիրացմանիրացմանիրացման» » » » հնարավորությունհնարավորությունհնարավորությունհնարավորություն 
Ուսուցման գործընթացում մաթեմատիկական խնդիրներն ունեն 

ուսուցողական, գործնական և դաստիարակչական նշանակություն։ 
Մաթեմատիկայի դպրոցական դասագրքերում զետեղված խնդիրները 
որպես կանոն նպատակաուղղված են տվյալ թեմայի տեսական նյութի 
յուրացմանը։ Սահմանափակվելով միայն այդպիսի խնդիրներով` սովո-
րողների մեջ կարող են ձևավորվել միայն սերտողական բնույթի գիտելիք-
ներ։ Միօրինակ, լոկ բանաձևային գիտելիքների իմացություն պահանջող 
խնդիրները չեն կարող ապահովել սովորողների մտավոր զարգացմանը 
ներկայացվող պահանջները։ Ի տարբերություն բանձևային գիտելիքներ 
պահանջող հաշվարկային խնդիրների, որոնց լուծման հիմնական մասը 
անխուսափելիորեն ուղեկցվում է մաթեմատիկական տարատեսակ ձևա-
փոխություններով և հաշվումներով, տիպային հավասարումների և 
համակարգերի լուծմամբ` հետաքրքրաշարժ տրամաբանական խնդիր-
ները, իրենց մեջ կրելով գեղեցիկի հատկանիշները, խարսխված են տրա-
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մաբանական քայլերի և եզրահանգումների վրա, լուծվում են առավելա-
պես հեղափոխական քայլի կիրամամբ, սովորողների մեջ ձևավորում են 
մաթեմատիկան կիրառելու գործնական հմտություններ, զարգացնում են 
գեղեցիկը տեսնելու և ընկալելու ստեղծագործական ընդունակու-
թյուններ։ 

Ստորև նախ կդիտարկենք բանաձևային գիտելիքներ չպահանջող 
հետաքրքրաշարժ տրամաբանական խնդիրների մասնավոր դասեր, 
որոնք թե՛ իրենց շարադրանքով և թե՛ լուծման ընթացքում կիրառվող 
մոտեցումներով լավագույնս կրում են մաթեմատիկայի ուսուցման հիմ-
նական դիդակտիկական սկզբունքները և աչքի են ընկնում գեղագիտա-
կան գրավչությամբ, որից հետո կքննարկենք այդ դասերին պատկանող 
մի քանի տիպային խնդիրներ և մեթոդական ցուցումներով համառոտ 
կնկարագրենք վերջիններիս լուծման ընթացքում կիրառվող հնարքներն 
ու տրամաբանական մոտեցումները։ 

I.I.I.I. Հայտնի գումարով հավասար գումարելիների բերվող խնդիրներ Հայտնի գումարով հավասար գումարելիների բերվող խնդիրներ Հայտնի գումարով հավասար գումարելիների բերվող խնդիրներ Հայտնի գումարով հավասար գումարելիների բերվող խնդիրներ     
Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում հանդիպում են թվա-

բանական խնդիրներ, երբ հայտնի է վերջավոր քանակի գումարելիների 
գումարը, տրված են որոշակի կապեր այդ գումարելիների միջև և 
պահանջվում է գտնել վերջիններս։ Բերենք երկու օրինակ։ 

Խնդիր 1Խնդիր 1Խնդիր 1Խնդիր 1։ Երեք գրադարակներում միասին կա 69 գիրք։ Հայտնի է, որ 
առաջին գրադարակի գրքերի քանակը 1-ով պակաս է երկրորդ գրադա-
րակի գրքերի քանակից, իսկ երրորդ գրադարակի գրքերի քանակը 1-ով 
ավել է երկրորդ գրադարակի գրքերի քանակից։ Պարզել, թե որքան գիրք 
կա յուրաքանչյուր գրադարակում [4,17]:  

Խնդիր 2։Խնդիր 2։Խնդիր 2։Խնդիր 2։ Սագերն ու ճագարները միասին ունեն 15 գլուխ և 46 ոտք։ 
Քանի սագ և քանի ճագար կա [4, 22]: 

Զուտ հանրահաշվական մոտեցման համաձայն, իհարկե, այս 
խնդիրները կարելի է լուծել փոփոխականների ներմուծմամբ և համապա-
տասխան հավասարումների կազմման և լուծման միջոցով, սակայն տրա-
մաբանական մոտեցումը հուշում է այլ եղանակ, այն է՝ անհրաժեշտ է 
մտովի հայտնի գումարների մեջ հավասարեցնել անհայտ գումարելի-
ները, մասնավորապես 1-ին խնդրում վերադասավորումների միջոցով 
անհրաժեշտ է հասնել նրան, որ բոլոր գրադարակներում լինեն միևնույն 
քանակի գրքեր, իսկ 2-րդ խնդրում մտովի պետք է պատկերացնել, որ 
բոլոր կենդանիներն ունեն նույն քանակի ոտքեր։ Նման վերափոխում-
ների շնորհիվ կունենանք հայտնի գումարով միմյանց հավասար գումա-
րելիներ, որոնք հեշտությամբ կորոշենք և այնուհետև կվերադառնանք 
խնդիրների ելակետային պայմաններին։ 
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II.II.II.II. Վերջից լուծվող թվաբանական խնդիրներՎերջից լուծվող թվաբանական խնդիրներՎերջից լուծվող թվաբանական խնդիրներՎերջից լուծվող թվաբանական խնդիրներ    
Հանդիպում են թվաբանական խնդիրներ, երբ նույնատիպ գործողու-

թյուններից հետո հանգում ենք որոշակի ելքի։ Բերենք երկու օրինակ։ 
Խնդիր 3։Խնդիր 3։Խնդիր 3։Խնդիր 3։ Մայրն առավոտյան սեղանին թողել էր սալորներ։ Առաջինն 

արթնանում է ավագ որդին, վերցնում սեղանին եղած սալորների 1/3-ը ու 
հեռանում։ Այնուհետև արթնանում է միջնեկ որդին, վերցնում է սեղանին 
մնացած սալորների 1/3-ը ու հեռանում։ Վերջում արթնանում է կրտսեր 
որդին, վերցնում է սեղանին մնացած սալորների 1/3-ը ու հեռանում, որից 
հետո սեղանին մնում է 8 սալոր։ Պարզել, թե մայրն առավոտյան որքան 
սալոր էր թողել սեղանին [5, 6]: 

Խնդիր 4։Խնդիր 4։Խնդիր 4։Խնդիր 4։ Ձիավաճառը շուկա էր բերել ձիեր՝ վաճառքի նպատակով։ 
Առաջին գնորդին նա վաճառել է իր մոտ եղած ձիերի կեսը ու էլի կես ձի։ 
Երկրորդ գնորդին նա վաճառել է իր մոտ մնացած ձիերի կեսը ու էլի կես 
ձի։ Երրորդ գնորդին նա վաճառել է իր մոտ մնացած ձիերի կեսը ու էլի 
կես ձի, որից հետո մնացել է 1 ձի, որով ձիավաճառը վերադարձել է տուն։ 
Պարզել, թե ձիավաճառը որքան ձի էր բերել շուկա` վաճառելու [6, 12]: 

Զուտ հանրահաշվական մոտեցման համաձայն` նմանատիպ 
խնդիրները ևս կարելի է լուծել փոփոխականների ներմուծմամբ և համա-
պատասխան հավասարումների կազմման և լուծման միջոցով, սակայն 
տրամաբանական մոտեցումը հուշում է այլ եղանակ, այն է՝ անհրաժեշտ 
է նախ գնահատել յուրաքանչյուր քայլում վերցվող և մնացած առարկա-
ների քանակների միջև եղած կապը (մասնավորապես 3-րդ խնդրում 
անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ամեն անգամ յուրաքանչյուր տղայի 
վերցրած սալորները քանի անգամ են պակաս սեղանին մնացած սալոր-
ներից, իսկ 4-րդ խնդրում պետք է հասկանալ, թե յուրաքանչյուր գնորդ ի 
վերջո քանի ձի ավել է գնում, քան մնում է ձիավաճառի մոտ, և այդ ամենի 
համար օգտակար նախադրյալ կարող են հանդիսանալ նախորդ տիպի 
խնդիրներում ձևավորված կարողություններն ու հմտությունները), որից 
հետո խնդիրը պետք է լուծել վերջից՝ օգտագործելով խնդրում առկա, 
գործընթացի ավարտից հետո վերջնարդյունքում մնացած առարկաների 
քանակը։  

III.III.III.III. Հաստատուն մեծություն պարունակող խնդիրներՀաստատուն մեծություն պարունակող խնդիրներՀաստատուն մեծություն պարունակող խնդիրներՀաստատուն մեծություն պարունակող խնդիրներ    
Հանդիպում են թվաբանական խնդիրներ, երբ խնդրում բացահայտ 

կամ ոչ բացահայտ ձևով առկա է հաստատուն մեծություն։ Բերենք երկու 
օրինակ։ 

Խնդիր 5Խնդիր 5Խնդիր 5Խնդիր 5։ Դասարանում բացակաների քանակը կազմում է ներկա-
ների քանակի 1/6-րդ մասը։ Այն բանից հետո, երբ դասասենյակից մեկ 
աշակերտ դուրս եկավ, բացակաների քանակը կազմեց ներկաների 
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քանակի 1/5-րդ մասը։ Պարզել, թե քանի աշակերտ է սովորում տվյալ 
դասարանում [5, 6]։    

Խնդիր 6Խնդիր 6Խնդիր 6Խնդիր 6։ Հայրը որդուց մեծ է 4 անգամ։ 20 տարի անց հայրը որդուց 
մեծ կլինի 2 անգամ։ Պարզել, թե քանի տարեկան է այժմ հայրը [5, 7]։    

Զուտ հանրահաշվական մոտեցման համաձայն` նմանատիպ 
խնդիրները հեշտությամբ կարելի է լուծել փոփոխական ներմուծելով և 
վերջինիս նկատմամբ համապատասխան հավասարում կազմելով, սա-
կայն տրամաբանական մոտեցումը հուշում է այլ եղանակ, այն է՝ անհրա-
ժեշտ է հասկանալ, թե խնդրի բնույթով պայմանավորված ո՛ր մեծությունն 
է, որ անփոփող է մնում նկարագրվող ողջ գործընթացում, որից հետո 
խնդրի տվյալներում առկա մեծություններն արտահայտել այդ անփոփող 
մեծության միջոցով (մասնավորապես պետք է ի նկատի ունենալ, որ 5-րդ 
խնդրում, անկախ ներկաների և բացակաների քանակից, անփոփող է 
դասարանի բոլոր աշակերտների քանակը, իսկ 6-րդ խնդրում կամայա-
կան ժամանակ անփոփող է հոր և որդու տարիքների տարբերությունը)։  

IV.IV.IV.IV. Կշռման կամ կեղծ մետաղադրամների վերաբերյալ խնդիրներԿշռման կամ կեղծ մետաղադրամների վերաբերյալ խնդիրներԿշռման կամ կեղծ մետաղադրամների վերաբերյալ խնդիրներԿշռման կամ կեղծ մետաղադրամների վերաբերյալ խնդիրներ    
Մաթեմատիկական տարբեր օլիմպիադաներում հանդիպում ենք 

խնդիրների, երբ պահանջվում է լծակավոր կշեռքի միջոցով մի քանի 
կշռումների հետևանքով պարզել կեղծ մետաղադրամը, որը իր քաշով 
տարբերվում է տրված վերջավոր քանակի մնացած մետադրամներից։ 
Բերենք երեք օրինակ։ 

Խնդիր 7։Խնդիր 7։Խնդիր 7։Խնդիր 7։ Տրված 4 մետաղադրամներից մեկը կեղծ է, սակայն հայտնի 
չէ` այն ծա՞նր է, թե՞ թեթև մնացածներից։ Ինչպես նժարավոր կշեռքով 2 
կշռումների միջոցով գտնել կեղծ մետաղադրամը [6, 29]: 

Խնդիր 8։Խնդիր 8։Խնդիր 8։Խնդիր 8։ 81 միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է և ծանր է 
մյուսներից։ Ինչպե՞ս կարելի է լծակավոր կշեռքով 4 կշռումներից հետո 
առանձնացնել կեղծ մետաղադրամը [6, 33]: 

Նմանատիպ խնդիրներ լուծելիս անհրաժեշտ է կշռումներից յուրա-
քանչյուրի դեպքում հաջող ձևով ընտրել կշռվող մետաղադրամները 
(քանակը) և ստացված համեմատությունների արդյունքների հիման վրա 
որոշել կեղծ մետաղադրամը։ Մասնավորապես պետք է ի նկատի ունե-
նալ, որ եթե հայտնի է կեղծ մետաղադրամի ծանր կամ թեթև լինելու 
փաստը, ապա մեկ կշռման միջոցով առավելագույնը 3 մետաղադրամ-
ներից միշտ կարելի է որոշել կեղծը։ 

V.V.V.V. Լուցկու հատիկներով խնդիրներԼուցկու հատիկներով խնդիրներԼուցկու հատիկներով խնդիրներԼուցկու հատիկներով խնդիրներ    
Մաթեմատիկական տարբեր խնդրագրքերում հանդիպում ենք 

խնդիրների, երբ պահանջվում է լուցկու հատիկներից կազմված որևէ 
պատկերում մի քանի հատիկների տեղափոխմամբ ստանալ այլ ձևի 
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պատկեր։ Բերենք երկու օրինակ։ 
Խնդիր 9։Խնդիր 9։Խնդիր 9։Խնդիր 9։ Լուցկու 12 հատիկ 

դասավորված են այնպես, ինչպես 
ցույց է տրված 1-ին աաաա նկարում։ 
Ստացված պատկերից` 
 ա) հեռացրե՛ք լուցկու 2 հատիկ 
այնպես, որ մնա 2 տարբեր 
չափսերի քառակուսի, 
բ) տեղափոխե՛ք լուցկու 3 հատիկ 
այնպես, որ մնա 3 հավասար 
քառակուսի [7, 19]: 

Խնդիր 10։Խնդիր 10։Խնդիր 10։Խնդիր 10։ Լուցկու 24 հատիկ 
դասավորված են այնպես, ինչպես 
ցույց է տրված 1-ին բբբբ նկարում։ 
Ստացված պատկերից հեռացրե՛ք` ա) լուցկու 4 հատիկ այնպես, որ մնա 
5 փոքր քառակուսի, բ) լուցկու 6 հատիկ այնպես, որ մնա 5 փոքր 
քառակուսի, գ) լուցկու 8 հատիկ այնպես, որ մնա 5 փոքր քառակուսի 
[7, 20]: 

Այսպիսի խնդիրները կարող են ունենալ ինչպես մեկ, այնպես էլ 
տարբեր լուծումներ։ Պարզապես մինչ նման խնդիրների դիտարկումը 
անհրաժեշտ է շեշտել, որ չի թույլատրվում ձևափոխվող պատկերներում 
թողնել լուցկու հատիկների ազատ ծայրեր (կամ, որ նույնն է, լուցկու 
«ավելորդ» հատիկներ)։ 

VI.VI.VI.VI. Ներկման միջոցով լուծվող խնդիրներՆերկման միջոցով լուծվող խնդիրներՆերկման միջոցով լուծվող խնդիրներՆերկման միջոցով լուծվող խնդիրներ    
Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում հանդիպում են 

ապացուցման կամ հերքման տարբեր տրամաբանական-իրավիճակային 
խնդիրներ, երբ առաջին հայացքից թվում է, թե ոչինչ հնարավոր չէ 
կռահել։ Բերենք երկու օրինակ։ 

Խնդիր 11։Խնդիր 11։Խնդիր 11։Խնդիր 11։ 2001 x 2001 չափսերի քառակուսային ցանցի յուրա-
քանչյուր վանդակում կա մեկ մորեխ։ Որսորդի կրակոցից հետո ամեն մի 
մորեխ տեղափոխվում է իր հարևան (աջ, ձախ, վերին կամ ստորին) որևէ 
վանդակ։ Ապացուցել, որ ցանկացած պարագայում քառակուսային ցանցի 
վրա կգտնվի առնվազն մեկ դատարկ վանդակ [7, 37]: 

Խնդիր 12։Խնդիր 12։Խնդիր 12։Խնդիր 12։ 20 x 20 չափսերի քառակուսային ցանցից կտրել-հանել են 
ամենաաջ-ամենավերին և ամենաձախ-ամենաստորին մեկական վան-
դակները։ Ապացուցել, որ ստացված պատկերը հնարավոր չէ ծածկել 2 x 1 
չափսերի 398 հատ «դոմինոներով» [6, 17]: 

Շատ դեպքերում այսպիսի խնդիրների լուծման համար արդյունա-

Նկար Նկար Նկար Նկար 1111....            Լուցկու Լուցկու Լուցկու Լուցկու 
հատիկներից կազմված հատիկներից կազմված հատիկներից կազմված հատիկներից կազմված 2x22x22x22x2    ևևևև    3x33x33x33x3    

չափսերի քառակուսիներչափսերի քառակուսիներչափսերի քառակուսիներչափսերի քառակուսիներ    
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վետ (ինչու չէ, նաև անխուսափելի) «գործիք» կարող է դառնալ ներկումը, 
երբ ելակետային տիրույթի վանդակները որոշակի սկզբունքով ներկում 
ենք մի քանի գույնով և տրամաբանական դատողությունների միջոցով, ի 
նկատի ունենալով որոշակի գույների վանդակների քանակը, ապացու-
ցում պահանջվող պնդումը (մասնավորապես դիտարկվող խնդիրներում 
անհրաժեշտ է ելակետային տիրույթները ներկել շախմատաձև սև-
սպիտակ գույներով, նկատել, որ յուրաքանչյուր խնդրում ներկման 
հետևանքով սև և սպիտակ գույների վանդակների քանակները տարբեր 
են և 11-րդ խնդրում ի նկատի ունենալ, որ յուրաքանչյուր մորեխ շարժ-
ման հետևանքով հայտնվում է այլ գույնի վանդակում, իսկ 12-րդ խնդրում 
ի նկատի ունենալ, որ «դոմինոյի» յուրաքանչյուր հատիկ ծածկում է մեկ 
սև և մեկ սպիտակ վանդակ)։ 

Անշուշտ, տրամաբանական խնդիրների վերոգրյալ դասերը կարելի 
է շարունակել և դիտարկել այլ հետաքրքրաշարժ դասեր (թվային ռեբուս-
ների, զույգության, տիրույթների մասերի բաժանման, հեղուկի փոխ-
դատարկման, ճանապարհային, համատեղ աշխատանքի, տոկոսների, 
զվարճալի և/կամ անհավանական իրավիճակների վերաբերյալ խնդիր-
ներ և այլն)։ Սակայն էականն այն է, որ առաջադրվող դասերում քննարկ-
վող խնդիրները կազմված լինեն աստիճանական բարդացման սկզբուն-
քով, հնարավորության սահմաններում յուրաքանչյուր հաջորդ դասի 
խնդիրներում կիրառելի լինեն նախորդ դասի խնդիրների լուծման 
ընթացքում ձևավորված կարողություններն ու հմտությունները, և, որ 
շատ էական է, հեղափոխական քայլն առկա լինի խնդիրների լուծման 
ընթացքում։  

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Ամփոփելով կարող ենք փաստել, որ մաթեմատիկայի դպրոցական 

դասընթացում հետաքրքրաշարժ տրամաբանական խնդիրների նկատա-
կաուղղված և համակարգված կիրառումը լավագույնս կարող է նպաստել 
սովորողների ստեղծագործական ընդունակությունների ձևավորմանը և 
տրամաբանական մտածողության զարգացմանը։ Այսպիսի խնդիրները, 
իրենց մեջ կրելով և գեղեցիկի հատկանիշները, մի կողմից` հետաքրքիր, 
անսպասելի և ինքնատիպ են դարձնում ուսուցման ընթացքը, նպաստում 
են առհասարակ ուսուցման և մասնավորապես մաթեմատիկայի նկատ-
մամբ սովորողների հետաքրքրությունների ձևավորմանն ու զարգաց-
մանը, նրանց շահադրդման (մոտիվացիայի) բարձրացմանը, մյուս 
կողմից` ստեղծում են բավարար նախադրյալներ ուսուցման հաջորդող 
փուլերում մատուցվող մաթեմատիկական և այլ առարկայական գիտե-
լիքների լավագույն յուրացման համար։ Այսպես` ներկման միջոցով 
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լուծվող խնդիրները հնարավորություն կտան հետագայում լավագույնս 
ըմբռնելու Դիրիխլեի մաթեմատիկական սկզբունքը, հակասող ենթադրու-
թյան մեթոդը և վերջիններիս հնարավոր արդյունավետ կիրառություն-
ները։ Հաստատունի կիրառմամբ լուծվող խնդիրները կհանդիսանան 
հաջող նախադրյալ հետագայում անփոփոխակի (ինվարիանտի) կիրառ-
ման մեթոդի լավագույն յուրացման և կիրառման համար։ Լուցկու 
հատիկների վերաբերյալ խնդիրները կձևավորեն անհրաժեշտ նախա-
դրյալներ հետագայում սովորողների մեջ տարածական պատկերացում-
ների ձևավորման և երկրաչափական գծագիրը «տեսնելու» և/կամ 
«կարդալու» ունակությունների ձևավորման և զարգացման համար։ 
Կշռման միջոցով կեղծ մետաղադրամի որոշման խնդիրները հաջող 
նախադրյալ կարող են լինել սովորողների մեջ ինչպես ալգորիթմական 
մտածողության ձևավորման և զարգացման համար, այնպես էլ հետա-
գայում ֆիզիկայի ուսուցման ընթացքում փորձարարական խնդիրների 
լուծման համար անհրաժեշտ նախնական կարողությունների և հմտու-
թյունների ձևավորման համար։ 

Հետազոտությունն իրականացվել է ՇՊՀ-ի կողմից տրամադրվող 
ֆինանսական աջակցության շնորհիվ՝ № ShSU SCI-02-2020 ծածկագրով 
գիտական թեմայի շրջանակներում: 

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
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Ուսումնական ձեռնարկ մանկավարժական բուհերի ուսանողների 
համար, «Մանկավարժ» հրատ., Երևան, 2005, 456 էջ: 

2. Միքայելյան Հ․, Մաթեմատիկական կրթության գեղագիտական 
հիմունքները, Երևան, «Ճարտարագետ», 2016, 276 էջ։ 

3. Якир М. С., Что такое красивая задача?, М., «Математика в школе», 
1989, №6, с. 41-46. 

4. Чулков П. В., Арифметические задачи, М., МЦНМО, 2014, 64 с. 
5. Бабинская И. Л., Задачи математических олимпиад, М., «Наука», 
1975,112с. 

6. Горбачев Н. В., Сборник олимпиадных задач по математике, М., 
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7. Козлова Е. Г., Сказки и подсказки. Задачи для математического 
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Роль логических задач в Роль логических задач в Роль логических задач в Роль логических задач в процессепроцессепроцессепроцессе    обученияобученияобученияобучения    математикиматематикиматематикиматематики    
    

Гагик НикогосянГагик НикогосянГагик НикогосянГагик Никогосян    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: творческие способности, мышление, принцип, 
характеристики описания красоты, постоянная величина, раскраска, 
взвешивание 

Работа посвящена выявлению роли увлекательных логических задач в 
школьном курсе математики, не требующих формальных знаний. В статье 
показано, что такие задачи как по содержанию, так и по приемам и 
подходам, использованная во время решения, напрямую включают в себя 
практически все характеристики описания красоты математической 
задачи, такие как непредсказуемость, неожиданность, простота, наличие 
революционного шага, внесенный известным педагогом-ученым Якиром.    
Показано, что увлекательные логические задачи могут быть лучшим 
средством как для развития творческих способностей и логического 
мышления учащихся, так и для реализации и проявления вышеупомяну-
тых характеристик красоты математических задач. 

В статье рассматриваются конкретные типы логических задач, в 
частности задачи с известной суммой, приводимые к равным слагаемым, 
арифметические задачи решаемые с конца, задачи содержащие постоян-
ную величину, задачи с фальшивой монетой, задачи со спичками, задачи 
решаемые с помощью раскраски. Обсуждаются конкретные примеры для 
каждого типа, даются методические указания по приемам и подходам, 
используемым при их решении. Обосновано также, что увлекательные 
логические задачи создают достаточные предпосылки для наилучшего 
усвоения математических и других предметных знаний, предоставляемых 
на следующих этапах обучения. 
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The Role of Logical Tasks in the Process of Teaching MathematicsThe Role of Logical Tasks in the Process of Teaching MathematicsThe Role of Logical Tasks in the Process of Teaching MathematicsThe Role of Logical Tasks in the Process of Teaching Mathematics    
    

Gagik Nikoghosyan Gagik Nikoghosyan Gagik Nikoghosyan Gagik Nikoghosyan     
SummarySummarySummarySummary    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words: creative skills, thinking, principle, beauty description 
characteristics, constant, coloring, weighing 

The work is devoted to identifying the role of fascinating logical problems 
in the school mathematics course that do not require formal knowledge. The 
article shows that such tasks, both in content and in techniques and approaches, 
used during the solution, directly include almost all the characteristics of 
describing the beauty of a mathematical task, such as unpredictability, 
unexpectedness, simplicity, the presence of a revolutionary step introduced by a 
famous teacher-scientist Yakir. It is shown that fascinating logical problems can 
be the best means both for the development of creative abilities and logical 
thinking of students and for the implementation and manifestation of the 
above-mentioned characteristics of the beauty of mathematical problems. 

The article discusses specific types of logical problems, in particular, 
problems with a known sum, reduced to equal terms, arithmetic problems 
solved from the end, problems containing a constant value, problems with a 
fake coin, problems with matches, problems solved using coloring. Specific 
examples for each type are discussed, methodological instructions are given on 
the techniques and approaches used in their solution. It is also substantiated 
that exciting logical problems create sufficient prerequisites for the best 
assimilation of mathematical and other subject knowledge provided at the next 
stages of training. 
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ՀՏԴ 37.02 
Կենսաբանության դասերին ժամանակակից մեթոդների ու Կենսաբանության դասերին ժամանակակից մեթոդների ու Կենսաբանության դասերին ժամանակակից մեթոդների ու Կենսաբանության դասերին ժամանակակից մեթոդների ու 

տեխնոլոգիաների կիրառումը` որպես ուսուցման տեխնոլոգիաների կիրառումը` որպես ուսուցման տեխնոլոգիաների կիրառումը` որպես ուսուցման տեխնոլոգիաների կիրառումը` որպես ուսուցման 
արդյունավետության բարձրացման միջոցարդյունավետության բարձրացման միջոցարդյունավետության բարձրացման միջոցարդյունավետության բարձրացման միջոց    

Նարինե ՎարդումյանՆարինե ՎարդումյանՆարինե ՎարդումյանՆարինե Վարդումյան    
    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. հաղորդակցման հարթակ, էլեկտրոնային 
միջոցներ, շահադրդում, խառնուսուցում, փոխներգործուն գրատախտակ, 
ներունակ լաբորատորիա, տեսադաս, փորձ, վեբ-կայքեր, առարկայական 
չափորոշիչ, համաժամանակյա և տարաժամանակյա ուսուցում 

    
ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան 

 Մարդկության զարգացման պատմության մեջ երբևէ չեն եղել 
փոփոխությունների ավելի հզոր ուժ և խթան, քան տեխնոլոգիաները: 
Տեխնոլոգիաները փոխել են ամեն ինչ՝ մարդկանց ապրելակերպը, 
սնվելու ձևը, տեղափոխվելու միջոցները, հաղորդակցման ձևը և անգամ 
մտածելակերպը [4, 1]:  

21-րդ դարը տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների 
(այսուհետ՝ ՏՀՏ) դարաշրջան է, որոնց սրընթաց զարգացումն ամբողջ 
աշխարհում նոր պահանջներ է դրել կրթական համակարգերի առջև: 
Ուստի այս ամենը չէր կարող չանդրադառնալ ժամանակակից ուսուցչի 
աշխատանքի, ուսուցման մեթոդների և դասավանդման ընթացքի վրա: 
Ներկա աշխարհում ՏՀՏ-ները դարձել են արդիական կրթության ուսուց-
ման նոր գործիք: 

Համակարգչային համակարգերի օգտագործման դասերը չեն փոխա-
րինում ուսուցչին, այլ ընդհակառակը, սովորողի հետ հաղորդակցումը 
դարձնում են ավելի իմաստալից, անհատական և աշխույժ, քանի որ 
ուսման շահադրդումը (մոտիվացիան) մեծանում է ուսումնասիրվող 
նյութի գործնական նշանակության բացահայտման միջոցով` հնարավո-
րություն ընձեռելով փորձելու մտավոր ուժ և ցուցադրելու ինքնատիպու-
թյուն՝ հետաքրքիր խնդիր դընելով, կամայական հարց տալով և լուծում-
ներ առաջարկելով՝ առանց դրա համար ցածր գնահատական ստանալու 
վտանգի. այս ամենը նպաստում է ուսման նկատմամբ դրական վերաբեր-
մունքի ձևավորմանը: Ժամանակակից կրթական համակարգերում 
դրանք անչափ գործունակ միջոցներ են, որոնք օգնում են աշակերտներին 
խորացնելու ուսուցվող նյութի իմացությունը, հասնելու բնագիտական 
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առարկաների ավելի խոր ընկալման, ստանալու ավելի բազմազան և 
շատ դեպքերում անձնական պահանջմունքներին ավելի համապատաս-
խան իրազեկություն:  

ՏՀՏ-ները հնարավորություն են ընձեռում մուտք գործելու մի նոր 
ուսուցողական միջավայր, որտեղ հասանելի են գրեթե անսահմանափակ 
քանակությամբ նոր նյութեր ու տեղեկություններ, ընդլայնելու ուսումնա-
կան ծրագրերի և դասագրքերի շրջանակը, առաջադրելու և իրագործելու 
բոլորովին այլ՝ որակապես նոր խնդիրներ: 

 Մեր օրերում համացանցի կրթական կայքերը և կրթական էլեկտրո-
նային միջոցները արդյունավետ ուսումնաօժանդակ գործիքներ են, որոնք 
նպաստում են ուսուցչի աշխատանքի հեշտացմանը, նրանց մասնագի-
տական գիտելիքների ու ՏՀՏ հմտությունների զարգացմանը, բարձրաց-
նում են աշակերտների հետաքրքրվածությունն ու շահադրդումը: Դրանք 
նպաստում են նաև աշակերտներին ուսումնառության գործընթացին 
գործունաբար ընդգրկելուն: 

Բոլոր ժամանակներում ուսուցչի առջև դրված խնդիրնեն`  
ա) ինչ ուսուցել,  
բ) ինչպես ուսուցել:  
Ուսուցման արդյունքն ավելի շատ կախված է երկրորդ հարցա-

դրումի ճիշտ ընկալումից և մեթոդների ու հնարների ճիշտ ընտրու-
թյունից: 

«Հարկ է նշել, որ համադրելի կրթական վերջնարդյունքների կարելի 
է հասնել դասավանդման և ուսումնառության տարբեր ձևերի, մեթոդների 
և տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Կրթական ծրագրում դասավանդման և 
ուսումնառության մոտեցումների և մեթոդների ընտրության արդյունա-
վետության գնահատումը պետք է կատարվի այն դիտանկյունից, թե 
որքանով են դրանք նպաստում ուսանողների կողմից ակնկալվող կրթա-
կան վերջնարդյունքների ձեռքբերմանը» [1, 168]։ 

Այսօրվա դպրոցի սովորողները անտարբեր են հատկապես բնա-
գիտական առար-կաների նկատմամբ: Սա ունի մի շարք պատճառներ, 
որոնցից մեկը թերևս այն է, որ գերիշխում է դասավանդման ակադեմիա-
կան ուղղվածությունը, և բավարար ուշադրություն չի դարձվում գործնա-
կան նշանակությամբ գիտելիքների հաղորդմանը, ինչպես նաև կարողու-
թյունների և հմտությունների ձևավորմանը: Սովորողների մտածողական 
գործունեությունը, նրանց ապրումներն ու ոգևորությունը փոխկապակց-
ված են ընկալ-ման և մտապահման որակին: Այդ պատճառով կարևոր 
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նյութի նկարագրության, ինչպես նաև բացատրության ժամանակ ան-
հրաժեշտ է օգտագործել ընկալման ոչ թե մեկ, այլ բոլոր տեսակները` 
տեսողական, լսողական, շարժողական, տրամաբանական, հուզական, 
պատկերավոր, համագործակցային և այլն:  

 Ինչպես գիտենք, գիտելիքի յուրացումը շատ ավելի դյուրին է լինում, 
երբ ավելի շատ զգայական ուղիներ են օգտագործվում: 

 Այս ամենի ողջ նշանակությունը իր մեջ ընդհանրացնում է 
Ուշինսկու դրույթը. «Մանկական հիշողության մեջ որևէ բան ամուր կեր-
պով դրոշմել ցանկացող մանկա-վարժը պարտավոր է հոգ տանել այն 
մասին, որ ըստ հնարավորին ավելի շատ զգայական օրգաններ` աչք, 
ականջ, ձայն, մկանային շարժման զգացումներն ու նույնիսկ, եթե հնա-
րավոր է, հոտառության ու համի զգացողություն, մասնակցեն մտապահ-
ման գործողությանը: Դասի ժամանակ պարտադիր է ճանաչողական օրի-
նաչափությունների ամբողջական իրականացում ընկալման և հիշողու-
թյան բոլոր տեսակների միջոցով, ինքնուրույն մտածողության գործու-
նեություն՝ հուզական ապրումների միջոցով» [6, 22]: 

    
ՈւսուցմանՈւսուցմանՈւսուցմանՈւսուցման    նպատակը՝նպատակը՝նպատակը՝նպատակը՝    ըստըստըստըստ    կրթությանկրթությանկրթությանկրթության    աստիճաններիաստիճաններիաստիճաններիաստիճանների    ևևևև        

առարկայականառարկայականառարկայականառարկայական    չափորոշչայինչափորոշչայինչափորոշչայինչափորոշչային    պահանջներիպահանջներիպահանջներիպահանջների 
«Կենսաբանություն» առարկան միտված է կենսաբանությանն 

առնչվող հետաքրքիր և հարուստ ուսումնառության փորձառություն 
ապահովելու միջոցով սովորողների մեջ ձևավորելու նախագիտական 
գրագիտություն և առողջ ապրելակերպ, որպեսզի նրանք դառնան ժամա-
նակակից հարափոփոխ, գիտելիքահեն հասարակության լիարժեք 
անդամներ և ցկյանս սովորողներ՝ հետաքրքրված գիտությամբ, տեխնոլո-
գիաներով և պատրաստ իրենց հետագա ուսումնառությանը կամ առաջ-
խաղացմանը կենսաբանությանն առնչվող բազմազան ոլորտներում [3, 1]: 

Կենսաբանությունն ուսումնասիրում է Երկրի կենդանի օրգա-
նիզմների բազմազանությունը՝ բույսերի, կենդանիների, սնկերի, մանրէ-
ների, մարդու, բջջի կառուցվածքային և կենսագործունեության առանձ-
նահատկությունները: «Կենսաբանություն» առարկայի ուսուցման 
նպատակն է՝ 

▪ ծանոթացնել կենդանիների բազմազանությանը, կենսագործունեու-
թյան առանձնակատկություններին,  

▪ ձևավորել և զարգացնել գիտելիքներ կենդանի-բնություն կապի, 
փոխներգործության մասին,  
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▪ ուսուցել գիտելիքներ մարդու օրգան-համակարգային կառուց-
վածքի և գործառույթների, ինչպես նաև սպառնացող հիվանդու-
թյունների մասին,  

▪ ընդլայնել գիտելիքներն առողջ ապրելակերպի կանոնների, վնա-
սակար սովորություններից զերծ մնալու (ծխախոտ, ալկոհոլ, 
թմրանյութեր), վնասվածքների դեպքում առաջին օգնություն 
ցուցաբերելու վերաբերյալ, 

▪ ուսուցել և զարգացնել կարողություններ և հմտություններ ընդհա-
նուր կենսաբանությունից կյանքի ծագման, կենդանի օրգանիզմ-
ների բջջային կառուցվածքի, ժառանգականության օրինաչափու-
թյան, նյութերի և էներգիայի փոխանակության մասին, 

▪ սովորողի մեջ սերմանել խելամիտ և հարգալից վերաբերմունք 
բնական միջավայրի նկատմամբ, նպաստել էկոլոգիական դաս-
տիարակության և էկոլոգիական խնդիրների լուծմանը, 

▪ կապ հաստատել բնական այլ գիտությունների հետ՝ իրականացնե-
լով միջառարկայական կապեր, փորձեր, 

▪ օգտագործել օտար լեզուների իմացությունը բնական նյութերի ան-
վանումները թարգմանելիս, 

▪ ծանոթացնել կիրառական կենսաբանության ճյուղերի հետ (հատ-
կապես ՀՀ-ում), 

▪ ստեղծել ուսումնական նյութեր: 
Կրթությունը, ըստ չափորոշչային պահանջների և առարկայական 

ծրագրի, պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու և մատուցված նյութը 
սովորողի սեփականությունը դարձնելու նպատակով կատարում են բազ-
մաթիվ լաբորատոր-գործնական աշխատանքներ՝ շրջապատող միջավայ-
րում կենդանի օրգանիզմների զննում, դիտարկում, մանրադիտակային 
հետազոտում, ուսումնական արշավների կազմակերպում: 

Ժամանակակից աշխարհում, երբ ամեն օր զարգանում է տեխնիկան 
և ներդրվում կյանքի բոլոր բնագավառներում, անկասկած, պետք է 
փոխվեն նաև դասավանդման մեթոդիկայի հետ կապված մոտեցումները: 
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն առավել մեծ հնարավորություն են 
տալիս ճանաչելու, ուսումնասիրելու ավելին, կատարելու առավել շատ 
դիտարկումներ, որոնք հնարավոր չեն լաբորատոր պայմաններում:  

Ներկայացնենք որոշ նորարարական մոտեցումներ, ՏՀՏ գործիքներ, 
որոնք կենսաբանության դասավանդումը կդարձնեն ավելի արդյունա-
վետ, դասի ընթացքը՝ հետաքրքիր, գունեղ, ուսուցվող նյութը` ավելի 



– 136 – 

տեսանելի, և աշակերտներն ավելի հաճույքով կներգրավվեն դասին, և 
նրանք ակամայից ունկնդրից կփոխարկվեն մասնակցի, կատարողի: 

    
Moodle Moodle Moodle Moodle համակարգը` որպես հեռավար ոսուցման հարթակ.համակարգը` որպես հեռավար ոսուցման հարթակ.համակարգը` որպես հեռավար ոսուցման հարթակ.համակարգը` որպես հեռավար ոսուցման հարթակ.    

Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի հանգույցում 
2011 թ.-ից գործում է «Հեռավար ուսուցման» Moodle համակարգը, որը 
հայալեզու հարթակ է:  

Հեռավար ուսուցումը կրթական գործընթացի կազմակերպում է` 
ժամանակակից տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների 
կիրառմամբ: Այն կարող է շոշափելիորեն ավելացնել սովորողների 
հետաքրքրությունը ուսման գործընթացի նկատմամբ և նրանց 
գիտելիքների պաշարը: Դրա միջոցով մասնակիցները գործնական փորձ 
ու գիտելիք են ստանում համացանցից, իրականացնում են մտքերի փո-
խանակում, ձեռք են բերում նոր հմտություններ: Հեռավար ուսուցում 
կարելի է կազմակերպել նաև առկա ուսումնառությանը զուգահեռ՝ տե-
ղադրելով նոր նյութեր, ստեղծելով հետաքրքրաշարժ և արդյունավետ գի-
տելիքների ստուգման տարբերակներ, օրինակ՝ թեստային առաջա-
դրանքներ, խաչբառեր, հանձնարարություններ խաղիկների ձևով, որոնք 
կարելի է իրականացնել տարաժամանակյա ուսուցման ձևաչափով: 

Էլեկտրոնային ուսուցման առավելություններից են էլեկտրոնային 
գրականության առավել մեծ ծավալները, նյութերի և առաջադրանքների 
արագ հասանելիությունը, ու-սուցման մեթոդների ճկունությունը, նյու-
թերի համատեղ և բազմակի օգտագործումը, սովորողների առավել մեծ 
լսարանի հետ աշխատելու առանձնահատկությունը, դասընթացի մաս-
նակիցների և դասավանդողի աշխարհագրական դիրքից և ժամանակից 
անկախությունը, բարդ նյութերի ընկալողականության բարձրացումը, 
քանի որ ուսուցվող նյութերը կարելի է հավելել տեսանյութերով, գրաֆիկ-
ներով և այլ փոխներգործուն (ինտերակտիվ) նյութերով: 

Հեռավար ուսուցում իրականացնելու համար անհրաժեշտ են 
հետևյալ պայմանները. 

1. դասավանդողի և աշակերտի համար՝ համակարգիչների և համա-
ցանցի առկայությունը, 

2. դասավանդողի համար՝ դասընթաց մշակելու կարողությունը,  
3. համակարգչից կամ տեխնիկայի այլ միջոցներից օգտվելու կարո-

ղությունը: 
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Առցանց ուսուցման տեսակներըԱռցանց ուսուցման տեսակներըԱռցանց ուսուցման տեսակներըԱռցանց ուսուցման տեսակները 
1.1.1.1. Համաժամանակյա ուսուցում: ԴՀամաժամանակյա ուսուցում: ԴՀամաժամանակյա ուսուցում: ԴՀամաժամանակյա ուսուցում: Դասընթացի կազմակերպումն է 

հաղորդակցման տարբեր գործիքների միջոցով՝ կենդանի կապ սահմա-
նելով մասնակիցների միջև: Այն կարող է լինել միանգամայն անհատա-
կանացված ուսուցում կամ ուսուցում` մեծ լսարանի համար:    

2.2.2.2. Տարաժամանակյա ուսուցում: Տարաժամանակյա ուսուցում: Տարաժամանակյա ուսուցում: Տարաժամանակյա ուսուցում: Այն եղանակն է,    երբ սովորողներն 
առցանց ուսուցման հարթակում տեղադրված նյութերը կարող են ուսում-
նասիրել իրենց հարմար ժամանակահատվածում կամ կատարել ուսուցչի 
տեղադրած առաջադրանքները կամայական պահի:    

3.3.3.3. ԽառնուսուցումԽառնուսուցումԽառնուսուցումԽառնուսուցում (հիբրիդային ուսուցում): Մեր ժամանակներում 
լայն տարածում ունի նաև ուսուցման այս եղանակը, որը նորագույն 
տեխնոլոգիաների, օրինակ` նպատակահարմար («սմարթ») գրատախ-
տակների և առցանց էլեկտրոնային այլ միջոցների կիրառությունն է 
ավանդական պարապմունքների ընթացքում:     

    
    
 
 
 
 
 
        

ԽառնԽառնԽառնԽառնուսուցման հիմնական փուլերըուսուցման հիմնական փուլերըուսուցման հիմնական փուլերըուսուցման հիմնական փուլերը    
    

1. ՈւսուցումՈւսուցումՈւսուցումՈւսուցում    – ուսուցման գործընթաց: 
2. Ուսուցվող նյութի թվայնացումՈւսուցվող նյութի թվայնացումՈւսուցվող նյութի թվայնացումՈւսուցվող նյութի թվայնացում    ––––    համապատասխան ձևաչափ, որը 

հնարավոր կլինի օգտագործել առցանց: 
3. ԳնահատումԳնահատումԳնահատումԳնահատում    ––––    դասընթացի մասնակիցների առաջադիմության 

վերահսկում և գնահատում:  
 Այժմ «Կրթական ծրագրերի կենտրոնը» (ԾԻԳ) ևս ստեղծել է բնա-

գիտական առարկաների դասընթացներին թերևս առավել կիրառվող 
հայալեզու հարթակներից մեկը, որը հագեցած է առարկայական չափո-
րոշչային ծրագրերին համապատասխան կառուցվածք ունեցող ներունակ 
(վիրտուալ) լաբորատորիաներով և տեսական նյութերի գրագետ մեկնա-
բանություններով՝ քիմիա, ֆիզիկա, կենսաբանություն և երկրաչափու-
թյուն առարկաներից: Նշված առարկաներից յուրաքանչյուրի կազմի մեջ 

Ավանդական Ավանդական Ավանդական Ավանդական 
ուսուցումուսուցումուսուցումուսուցում 

ՆորարարականՆորարարականՆորարարականՆորարարական    
ուսուցումուսուցումուսուցումուսուցում 

ՀիբրիդՀիբրիդՀիբրիդՀիբրիդ    
    ուսուցումուսուցումուսուցումուսուցում 
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մտնող ուսումնական նյութը ներկայացվում է ցուցադրություն, լաբորա-
տոր աշխատանք, գործնական աշխատանք, փոխներգործուն աշխատանք 
բաժիններով: Ներունակ լաբորատորիաները հնարավորություն են 
տալիս աշակերտներին ինքնուրույն իրականացնելու փորձեր, դիտար-
կելու դրանք, կատարելու վերլուծություններ: Այս հարթակը շատ կիրա-
ռելի է նպատակահարմար գրատախտակի առկայության պարագայում, 
որը հնարավորություն կտա, որ բոլոր սովորողները միաժամանակ 
հետևեն տեսական նյութին կամ փորձի ընթացքին, ինքնուրույն կա-
տարեն դիտարկումներ: Բերենք կենսաբանության դասերին կիրառվող 
մի քանի գեղեցիկ օրինակներ: 7-րդ դասարանի դասընթացում երեխա-
ները ծանոթանում են ծածկասերմ բույսերին, սովորում են դրանց օրգան-
ները, առանձին օրգանների կառուցվածքն ու առանձնահատկություն-
ները [2, 57]: Դասը կարելի է հագեցնել ուսուցման փոխներգործուն տեխ-
նոլոգիաների կայքում տեղադրված գունեղ և նկարազարդ տեսական 
նութով, որն ուղեկցվում է գրագետ բացատրությամբ: Որպես դասի անդ-
րադարձ կարելի է կատարել նույն հարթակի ներունակ լաբորատորիա-
յում տեղադրված գործնական աշխատանքը, որի ընթացքում երեխաները 
պետք է համապատասխանեցնեն ծաղկի մասերի անվանումները դրանց 
համապատասխան նկարի հետ: 

8-րդ դասարանի դասընթացում «Հենաշարժիչ համակարգ» թեմայի 
ուսումնասիրության ընթացքում [5, 65-82] շատ օգտակար կլինի, որ 
ուսուցչի խոսքին և բացատրությանը զուգահեռ երեխաները դիտեն վերը 
նշված հարթակում տեղադրված թեմային համապատասխանող 
տեսանյութը, իսկ որպես գործնական աշխատանք դիտարկեն հենա-
շարժիչ համակարգի առանձին բաժինները, կատարեն առաջադրանքներ 
և ձեռք բերեն նաև հմտություններ դրանց` վնասվածքների դեպքում 
առաջին օգնություն ցուցաբերելու վերաբերյալ: 

 Նմանօրինակ տեսադասեր և գործնական աշխատանքներ հարթա-
կում տեղադրված են գրեթե բոլոր թեմաների շուրջ: Երեխաները մեծ 
հետաքրքրությամբ դիտում են դրանք և կատարում տեղադրված առաջա-
դրանքները: Կարծում եմ` այսօրվա կրթական համակարգում ներունակ 
լաբորատորիաները կարող են դառնալ հենց այն հարթակները, որոնք 
կկարողանան օգնել ուսուցիչներին` վերականգնելու իրական լաբորա-
տորիաների բացակայությունը և կազմակերպելու կրթություն` միջազ-
գայնորեն ընդունված չափանիշներին համապատասխան: 
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Միավորային գնահատման իրականացումՄիավորային գնահատման իրականացումՄիավորային գնահատման իրականացումՄիավորային գնահատման իրականացում    
Quizizz Quizizz Quizizz Quizizz առցանց գործիքի միջոցովառցանց գործիքի միջոցովառցանց գործիքի միջոցովառցանց գործիքի միջոցով 

 Այս ծրագրի օգնությամբ հնարավոր է իրականացնել սովորողների 
առցանց համաժամանակյա միավորային գնահատում: Գործիքն օգտա-
գործելիս սովորողները պետք է իմանան համապատասխան հարցման 
մուտքի կոդը: Սովորողները հարցադրումներին հետևելու և պատաս-
խանները նշելու են տիրույթին միացված կամայական գործիքի (հեռա-
խոս, համակարգիչ, պլանշետ) օգնությամբ: Հարցման ավարտին հնարա-
վոր է MS Exel ձևաչափով ներբեռնել սովորողների միավորային գնահա-
տականները: Այս տիրույթում աշխատելիս գնահատվում է սովորողների 
կատարած առաջադրանքների և՛ արագությունը, և՛ ճշտությունը: Վար-
ժություններ ստեղծելիս հնարավոր է կազմել հարցադրումներ` բազմակի 
ընտրանքի ձևաչափով: Հարցերի հաջորդականությունը խառնվում է 
համակարգի միջոցով:  

Quizizz Quizizz Quizizz Quizizz առցանց գործիքը առցանց գործիքը առցանց գործիքը առցանց գործիքը հնարավորություն է տալիս իրակա-
նացնելու հետևյալ աշխատանքները. 

▪ միաժամանակ ստեղծել տարբեր թեմաներով և տարբեր հարցերից 
կազմված առաջադրանքներ, 

▪ խմբագրել պատրաստի վարժություններ և դրանք պահպանել 
առցանց, 

▪ հետևել սովորողների առաջադիմությանն առցանց, 
▪ տարածել պատրաստի առաջադրանքները հղման միջոցով, 
▪ յուրաքանչյուր հարցի համար սահմանել ժամանակ, 
▪ հրապարակման համար ընտրել ցանկալի լեզուն և սահմանել 
աստիճանը: 

Quizizz առցանց տիրույթ մուտք գործելու, գրանցվելու և աշխատելու 
համար անհրաժեշտ կամայական զննարկիչում գրել quizizz.com հասցեն 
և մուտք գործել: 

    
QuizizzQuizizzQuizizzQuizizz    առառառառցանց գործիքի կիրառամամբ կունենաքցանց գործիքի կիրառամամբ կունենաքցանց գործիքի կիրառամամբ կունենաքցանց գործիքի կիրառամամբ կունենաք    առցանց 

թեմատիկ վաժությունների միավորային գնահատում իրականացնելու 
համար պատրաստի վարժությունները հղմամբ առցանց տարածելու 
հնարավորություն, սովորողների առաջադիմության միավորային 
արդյունքների ներբեռնում և վերլուծություն [7]: 
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Padlet Padlet Padlet Padlet առցանց գործիքը, որպես համագործակցային առցանց գործիքը, որպես համագործակցային առցանց գործիքը, որպես համագործակցային առցանց գործիքը, որպես համագործակցային 
աշխատանքային տիրույթաշխատանքային տիրույթաշխատանքային տիրույթաշխատանքային տիրույթ    

Այս ծրագրի օգնությամբ հնարավոր է իրականացնել խառնուսու-
ցում՝ «շըրջված դասարանի» կաղապարով: Padlet գործիքը կծառայի, 
որպես առցանց աշխատանքային համագործակցային տիրութ դասա-
վանդողների և սովորողների համար:  

Այն հնարավորություն է տալիս իրականացնելու հետևյալ աշխա-
տանքները. 

▪ միաժամանակ ստեղծել մի քանի տարբեր վիրտուալ գրատախ-
տակներ, 

▪ վերբեռնել տարբեր ձևաչափի նիշքեր (ֆայլ), հղումներ, ստեղծել 
յուրաքանչյուր սովորողի համար անձնական աշխատանքային 
տիրույթ և պահպանել դրանք անձնական տիրույթում,    

▪ փոխանակել անձնական հաղորդագրություններ անձնական 
տիրույթում,    

▪ փոփոխել աշխատանքային տիրույթի կահավորանքը՝ թեմային 
համապատասխան,    

▪ ներգրավել մասնակիցների Ձեր աշխատանքային տիրույթ,    
▪ իրականացնել համաժամանակյա և տարաժամանակյա համագոր-
ծակցային աշխատանք,    

▪ հրապարակել ներունակ գրատախտակը համապատասխան 
հղման միջոցով,    

▪ ներունակ գրատախտակի միջոցով իրականացնել առցանց 
հետազոտական աշխատանքներ, պատրաստել և ցուցադրել էլեկ-
տրոնային պաստառներ, կազմակերպել դրանց դիտումն ու կատա-
րել քննարկումներ,    

▪ այս տիրույթում աշխատելիս ընտրել համագործակցային տիրույթի 
տեսակը (սյուներով, ամբողջական, բաժիններով),    

▪ ներունակ գրատախտակի (Padlet) միջավայրում գրանցվել կամա-
յական զննարկիչի հասցեի տողում` մուտքագրելով padlet.com 
էլեկտրոնային հասցեն և սեղմելով «գրանցվել» կոճակը [8] : 
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն 

 «Կենսաբանություն» առարկան դասավանդելու բազմաթիվ արդյու-
նավետ և հետաքըրքիր միջոցներ կան, որոնց շարքում կարևոր դեր ունեն 
տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաները: Դրանց կիրա-
ռումը երբեք չպետք է պակասեցնի ուսուցչի դերը կրթական գործըն-
թացում, այլ պետք է օգնի ուսուցչին՝ առավել հետաքրքիր և արդյունա-
վետ կազմակերպելու ուսուցման գործընթացը: Ժամանակակից գիտա-
տեխնիկական առաջընթացը իր ազդեցությունն ունի նաև ուսուցման 
գործընթացի վրա, ՏՀՏ-ները դարձել են ուսումնառության անքակտելի 
մասը, քանի որ դրանք հնարավորություն են ընձեռում անսահմանափակ 
իրազեկության՝ տարբեր ոլորտներում, հաճախ գործնական պարապ-
մունքների ժամանակ փոխարինում են դպրոցներում բացակայող կահա-
վորված լաբորատորիաներին: Հաճախ ուսուցիչներն ու ծնողները 
դժգոհում են, որ երեխաները շատ ժամանակ են անցկացնում համացան-
ցում կամ այն օգտագործում են ոչ պիտանի նպատակներով: Ուսուցչի 
դերը պետք է մեծ լինի նաև այս պարագայում. երեխաներին պետք է 
սովորեցնել ցանցագրագիտություն, ուղղորդել ճիշտ կայքերից օգտվելուն, 
ստանալու արդյունավետ իրազեկություն, հետաքրքիր դարձնելու ուսում-
նառության գործընթացը: 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Բուդաղյան Ա., Գրիգորյան Ա., Արդյունահեն դասընթացների և 

կրթական ծրագրերի մշակում. դասախոսի ձեռնարկ, Երևան, 
2017, 284 էջ: 

2. Գևորգյան է., Դանիելյան Ֆ., Եսայան Ա., Հովհաննիսյան Ն., 
Նանագյուլյան Ս., Կենսաբանություն. 7-րդ դասարանի դասա-
գիրք, «Աստղիկ գրատուն», Երևան, 2018, 258 էջ: 

3. Հանրակրթական չափորոշիչ և օրինակելի ծրագիր: Կենսաբանու-
թյուն (նախագիծ), 2020, 140 էջ: 

4. Հարությունյան Կ., Կուզմինա Ե., Սիմոնյան Թ., «Իմ դպրոց» 
կրթական կայքից օգտվելու մեթոդական ուղեցույց, «Անտարես» 
հրատարակչատուն, 2019, 144 էջ: 

5.Սիսակյան Հ., Թանգամյան Ս., Միրզոյան Գ., Կենսաբանություն.   
8-րդ դասարանի դասագիրք, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2014, 210 էջ:  

6 Ուշինսկի Կ., Մանկավարժական ընտիր երկեր, «Լույս», 1981, 
444 էջ: 

7. https://quizizz.com/ (էլեկտրոնային բաց կայք) 
8. https://padlet.com/ (էլեկտրոնային բաց կայք) 
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Применение современных методПрименение современных методПрименение современных методПрименение современных методов и технологий на уроках ов и технологий на уроках ов и технологий на уроках ов и технологий на уроках 
биологии как способ повышения эффективностибиологии как способ повышения эффективностибиологии как способ повышения эффективностибиологии как способ повышения эффективности    

 
Нарине Вардумян Нарине Вардумян Нарине Вардумян Нарине Вардумян     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: коммуникационное поле, электронный ресурс, 

мотивация, гибридное обучение, интерактивная доска, виртуальная 
лаборатория, видеоурок, опыт, веб-сайты, методические стандарты, 
синхронное и асинхронное обучение 

Существует много различных эффективных и интересных методов для 
преподавания предмета «Биология», и среди них важную роль играют 
информационно-коммуникационные технологии. Их использование 
никогда не должно снижать важность учителя в процессе обучения, но 
должно помочь сделать процесс более интересным и эффективным. 
Современное научно-технологическое продвижение имеет свое влияние 
на учебный процесс. ИКТ стали неотъемлемой частью образования, так как 
они предоставляют возможность получения неограниченной информации 
в разных областях, часто на практических занятиях выступают вместо 
отсутствующих в школах лабораторий. Общеизвестно, что учителя и 
родители выражают свое недовольство, в силу того, что дети много 
времени проводят в интернете, либо используют его в нежелательных 
целях. Роль учителя должна быть значительной, и в этом случае, нужно    
помочь детям стать медиа-образованными, пользоваться нужными 
сайтами, получать эффективную информацию, сделать учебный процесс 
более интересным. 

Цель статьи заключается в том, чтобы продемонстрировать некоторые 
платформы и инструменты, которые являются наиболее целесообразными 
и применяемыми для биологических предметов, в частности для уроков 
биологии, подчеркнуть роль инновационных технологий в учебном 
процессе.   
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Application of Modern Methods and Technologies in Biology Classes as Application of Modern Methods and Technologies in Biology Classes as Application of Modern Methods and Technologies in Biology Classes as Application of Modern Methods and Technologies in Biology Classes as 
a Way of Improving Efficiencya Way of Improving Efficiencya Way of Improving Efficiencya Way of Improving Efficiency    

Narine Vardumyan Narine Vardumyan Narine Vardumyan Narine Vardumyan     
SummarySummarySummarySummary    

Key words: communication field, electronic resource, motivation, hybrid 
teaching, interactive whiteboard, virtual laboratory, video lesson, experience, 
websites, methodological standards, synchronous and asynchronous teaching  

There are various effective and interesting methods for teaching the 
subject “Biology”, and among them information and communication 
technologies play an important role. Their use should never diminish the 
importance of the teacher in the learning process, but should help to make the 
process more interesting and effective. Modern scientific and technological 
advances have had their impact on the learning process. ICTs have become an 
integral part of education as they provide unlimited information in various 
fields, often acting as a substitute for the laboratories absent from schools in 
practical classes. Teachers and parents are notoriously frustrated by children 
spending a lot of time on the Internet or using it for unfavorable purposes. The 
role of the teacher should be significant and in this case, it is necessary to help 
children to become media literate, use the right sites, get effective information, 
make the learning process more interesting. 

The aim of the article is to demonstrate some platforms and tools that are 
most appropriate and applicable for biology subjects, in particular for biology 
lessons, to highlight the role of innovative technologies in the learning process.
   

 

 

 

 

 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    16.09.16.09.16.09.16.09.2021 2021 2021 2021 թ.թ.թ.թ.    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    22.10.22.10.22.10.22.10.2021 2021 2021 2021 թ.թ.թ.թ.    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 519.85 
WEB WEB WEB WEB ծրագրավորման ծրագրավորման ծրագրավորման ծրագրավորման Javascript Javascript Javascript Javascript լեզուն ուսուցանող լեզուն ուսուցանող լեզուն ուսուցանող լեզուն ուսուցանող     
առցանցառցանցառցանցառցանց    միջավայրմիջավայրմիջավայրմիջավայր....    աշխատանքի սկզբունքներըաշխատանքի սկզբունքներըաշխատանքի սկզբունքներըաշխատանքի սկզբունքները    

Հեղինե Հեղինե Հեղինե Հեղինե Օհանյան Օհանյան Օհանյան Օհանյան     
Արմենուհի Արմենուհի Արմենուհի Արմենուհի ԿյուրեղյանԿյուրեղյանԿյուրեղյանԿյուրեղյան    

Գայանե Գայանե Գայանե Գայանե Քանարյան Քանարյան Քանարյան Քանարյան     

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. առցանց միջավայր, JavaScript, տեսական նյութ, 
ներմուծման և արտածման մեթոդներ, պայմանի օպերատորներ, ցիկլի 
օպերատորներ, տեսադաս 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Այսօր խիստ արդիական է դարձել սեփական գովազդային, ուսուցա-

նող, տեղեկատվական և այլ բնույթի web էջեր ստեղծելու խնդիրը, և այդ 
խնդիրն ինքնուրույն լուծելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ, հմտու-
թյուններ ձեռք բերելը՝ պահանջարկված։  

Մեր կողմից մշակվել է Web ծրագրավորման JavaScript լեզուն ուսու-
ցանող online միջավայրը, որը հնարավորություն է ստեղծում ինքնուրույն 
ուսումնասիրել, սովորել JavaScript լեզուն, ծանոթանալ ծրագրի գրառման 
ձևերին, տվյալների տիպերի, մաթեմատիկական գործողությունների, 
ստանդարտ ֆունկցիաների, պայմանի, ցիկլի օպերատորների հետ: 
Միջավայրում առկա են նշված թեմաների տեսական նյութերը՝ ներդրված 
և հղումների տեսքով, ինչպես նաև խնդիրների լուծման օրինակներ: 
Որպես լրացուցիչ նյութ առկա է նաև տեսադաս։ Թեմաների ներկայաց-
ման ավարտին օգտվողին առաջարկվում է բացել «Առաջադրանքներ» 
բաժինը և ինքնուրույն ստուգել թեմայի յուրացման մակարդակը։ Միջա-
վայրի ստեղծման համար օգտագործվել են web ծրագրավորման 
HTML/CSS, JavaScript լեզուների հնարավորությունները։ 

Մշակված միջավայրից օգտվելը նախնական գիտելիքների մեծ 
պաշար չի պահանջում, հեշտ է յուրացման տեսանկյունից, հարմար է 
օգտագործման համար՝ ժամանակի և տեղի առումով։ Բաց է ընդլայնում-
ների համար։ 

Web ծրագրավորման JavaScript լեզուն ուսուցող առցանց միջավայրի 
«Գլխավոր» էջն ունի 1-ին նկարում պատկերված տեսքը: Էջի վերևի 
տողում տեղակայված է մենյուի տող, որի յուրաքանչյուր բաժնի ընտրու-
թյան արդյունքում բացվում է համապատասխան էջը: 
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ՆՆՆՆկկկկար ար ար ար 1111.Գլխավոր էջԳլխավոր էջԳլխավոր էջԳլխավոր էջ 

 
1. Մենյուի տողից «Մեր Մասին» բաժինը ընտրելու դեպքում հղում 

կկատարվի էջի համապատասխան տիրույթին, որտեղ ներկայացված է 
ինֆորմացիա կայքի տիրոջ մասին (նկար 2): 

 
 

 
ՆՆՆՆկկկկար ար ար ար 2222. . . . ««««Մեր ՄասինՄեր ՄասինՄեր ՄասինՄեր Մասին» » » » բաժինըբաժինըբաժինըբաժինը 

 
2. Գլխավոր էջի «Մուտք գործել» կոճակը ընտրելու դեպքում կբացվի 

նոր էջ, որտեղ ներկայացված է պատմական ակնարկ JavaScript-ի մասին, 
ինչպես նաև ներկայացված են JavaScript-ի առավելություններն ու 
սահմանափակումները (նկար 3): 
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ՆՆՆՆկկկկարարարար    3333. . . . Պատմական ակնարկ Պատմական ակնարկ Պատմական ակնարկ Պատմական ակնարկ JavaScriptJavaScriptJavaScriptJavaScript----ի մասինի մասինի մասինի մասին    

 
3.  «Տեսական նյութեր» բաժնի ընտրության դեպքում կբացվի 

հաջորդ էջը (նկար 4), որտեղ տեղադրված է տեսական նյութ նիշքի 
ստեղծման (նկարներ 5, 6), տվյալների ներմուծման ու արտածման՝ 
Alert(), Prompt(), Confirm() մեթոդների (նկարներ 7, 8, 9), պայմանի և ցիկլի 
օպերատորների աշխատանքի կազմակերպման վերաբերյալ (նկարներ 
10-16):  

4.  

 
ՆՆՆՆկկկկարարարար    4444. . . . ««««Տեսական նյութերՏեսական նյութերՏեսական նյութերՏեսական նյութեր»»»»    էջէջէջէջ    

 
Գոյություն ունեն JavaScript նիշք ստեղծելու հետևյալ եղանակները. 
▪ էկրանին ստեղծել New�Text Document, այն անվանել index և տալ 

html ընդլայնում: Ստեղծած նիշքը բացել Notepad++ -ի, Visual Studio Code-ի, 
կամ այլ խմբագրիչի միջոցով: Այս դեպքում JavaScript լեզվի արահայտու-
թյունները պետք է գրառել <Script> և </Script> թեգերի մեջ, ինչպես երևում 
է 5-րդ նկարում։ 
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ՆկարՆկարՆկարՆկար    5555.    JavaScript JavaScript JavaScript JavaScript նիշքնիշքնիշքնիշք    ստեղծելու ստեղծելու ստեղծելու ստեղծելու առաջին եղանակըառաջին եղանակըառաջին եղանակըառաջին եղանակը    

    
▪ Նույն ճանապարհով ստեղծել նոր նիշք` script.js և նրա մեջ գրել 

JavaScript կոդը: Արդեն ստեղծած index.html նիշքում կանչել JavaScript 
կոդը, ինչպես ցույց է տրված 6-րդ նկարում. 

 

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    6666.    JavaScriptJavaScriptJavaScriptJavaScript    նիշքնիշքնիշքնիշք    ստեղծելու երկրորդ եղանակըստեղծելու երկրորդ եղանակըստեղծելու երկրորդ եղանակըստեղծելու երկրորդ եղանակը 

 
Այսինքն <script></script> թեգերի մեջ գրվել է ճանապարհը` 

src="js/script.js": 
JavaScript ծրագրավորման լեզվում տվյալների ներմուծման և 

արտածման համար օգտագործվում են html-ի երեք ստանդարտ 
մեթոդները՝ Alert(), Confirm(), Prompt()1: Այս մեթոդներից յուրաքանչյուրը 
արտացոլվում է բրաուզերի վրա սահող պատուհանի միջոցով, և 
օգտագործողը կարող է որոշակիորեն պատասխանել դրանց: 

▪ Alert() նշանակում է ուշադրություն, տվյալ մեթոդը թույլ է տալիս 
արտածել երկխոսության պատուհան տրված հաղորդագրությամբ և OK 
ստեղնով, շարահյուսությունը հետևյալն է. 

alert (հաղորդագրություն);  
                                                                 
1[2]  
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ՆՆՆՆկարկարկարկար    7777.    AlertAlertAlertAlert()()()()    մեթոդի կիրառությունըմեթոդի կիրառությունըմեթոդի կիրառությունըմեթոդի կիրառությունը 

 
Տրված օրինակում (նկար 7) alert("Hello!");-ի միջոցով էկրանին 

կերևա սահող պատուհան, ուր գրված է Hello! և որն ունի միայն OK: 
Այն պատուհանները, որոնք ունեն օգտատերի և ծրագրերի հետագա 

գործողությունների արգելակման, կանգնեցման հատկություն, անվանում 
են մոդալ պատուհաններ: Այսպիսով՝ Alert() մեթոդի միջոցով ստեղծված 
պատուհանը մոդալ է: Այս մեթոդի միջոցով կարելի է արտածել որևէ 
արտահայտության հաշվման արդյունքը և կանգնեցնել ծրագրի 
կատարումը մինչև OK-ի սեղմումը: 

▪ Confirm() մեթոդը թույլ է տալիս արտածել պատուհան հաղորդա-
գրությամբ և 2 ստեղնով` OK և Cancel: Ի տարբերություն Alert() մեթոդի 
Confirm()-ը վերադարձնում է տրամաբանական մեծություն, որի արժեքը 
կախված է նրանից, թե որ ստեղնի վրա է դակել օգտատերը. եթե դակի OK, 
ապա մեթոդը կվերադարձնի true տրամաբանական արժեքը, եթե դակի 
Cancel, ապա` false: Confirm() մեթոդի շարահյուսությունը հետևյալն է. 

Confirm (հաղորդագրություն);  
Ընդհանուր առմամբ հաղորդագրությունը կամայական տիպի 

տվյալների բազմություն է` չակերտների մեջ գրառված (նիշերի հաջոր-
դականություն, թիվ` չակերտներով կամ առանց, փոփոխական կամ 
արտահայտություն): 
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ՆկարՆկարՆկարՆկար    8888.    ConfirmConfirmConfirmConfirm()()()()    մեթոդի կիրառությունըմեթոդի կիրառությունըմեթոդի կիրառությունըմեթոդի կիրառությունը 

 
Confirm() մեթոդով էկրանի վրա արտածված պատուհանը կարելի է 

վերացնել OK կամ Cancel ստեղների վրա մեկ դակումով, մինչ այդ 
հնարավոր չէ անցնել մյուս բացված պատուհաններին: Փաստորեն 
Confirm()-ի միջոցով ստեղծված պատուհանը ևս մոդալ է:  

▪ Prompt() մեթոդը թույլ է տալիս արտածել էկրանի վրա պատուհան 
հաղորդագրությունով, նաև տեքստային դաշտով, որում օգտատերը 
կարող է ներմուծել տվյալներ, բացի դրանից այս պատուհանում նախա-
տեսված են 2 ստեղն` OK և Cancel: Ի տարբերություն Alert() և Confirm() 
մեթոդների, Prompt() մեթոդն ունի 2 պարամետր` հաղորդագրություն և 
արժեք: Եթե օգտատերը դակի OK ստեղնի վրա, ապա մեթոդը կվերա-
դարձնի տվյալների ներմուծման դաշտի պարունակությունը, եթե օգտա-
տերը դակի Cancel ստեղնի վրա, ապա մեթոդը կվերադարձնի false: 

Prompt() մեթոդի շարահյուսությունը հետևյալն է. 
Prompt (հաղորդագրություն, տվյալների ներմուծման դաշտի արժեք); 
 

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    9999.    Prompt()Prompt()Prompt()Prompt()    մեթոդի կիրառությունըմեթոդի կիրառությունըմեթոդի կիրառությունըմեթոդի կիրառությունը    
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Պայմանական և ցիկլային օպերատորների2 յուրացումը պարզեց-
նելու համար առաջարկվել են մի շարք խնդիրներ՝ իրենց լուծումներով։ 

Պայմանի օպերատորներ 
 

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    10101010.    Խնդիր 1Խնդիր 1Խնդիր 1Խնդիր 1    

 
Էկրանին կարտածվի ` x=y: 
▪ Switch օպերատոր. ներկայացվում է Switch օպերատորի 

օգտագործման օրինակներ.  
 

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    11111111.    Խնդիր 2Խնդիր 2Խնդիր 2Խնդիր 2    

 
Էկրանին կարտածվի` result=3 

                                                                 
2 [3] 
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ՆկարՆկարՆկարՆկար    12121212.    Խնդիր 3Խնդիր 3Խնդիր 3Խնդիր 3    

 
Այս դեպքում էկրանին կարտածվի` result>4 
▪ Եռակի օպերատորը տրվում է ? նշանի օգնությամբ և ունի հետևյալ 

կառուցվածքը. 
 

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    13131313.    Խնդիր 4Խնդիր 4Խնդիր 4Խնդիր 4    

 
Գրվում է պայմանը` x>y և դրվում ? նշանը: Եթե պայմանը տեղի ունի 

կարտածվի true, եթե ոչ`false: Տրված օրինակում էկրանին կարտածվի 
true: 

Ցիկլի օպերատորները 
▪ For 

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    14141414.    Խնդիր 5Խնդիր 5Խնդիր 5Խնդիր 5    

 
Տրված օրինակում նախ սահմանվել է i փոփոխականը, ապա for 

ցիկլի օպերատորի օգնությամբ այն սկզբնարժեքավորվել է` i=0 և 
անջատվել ;-ով, որից հետո գրվել է պայմանը` i<10, այն նորից անջատվել 
;-ով, ապա` i++, որը նշանակում է որ i -ի յուրաքանչյուր հաջորդ արժեքը 
նախորդից մեծ է 1-ով: Այս դեպքում էկրանին կարտածվեն 0-9 թվերը։ 

▪ While  
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ՆկարՆկարՆկարՆկար    15151515.    Խնդիր 6Խնդիր 6Խնդիր 6Խնդիր 6    

Էկրանին կարտածվեն 0, 2, 4, 6, 8 թվերը։ 
▪ Do While  

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    16161616.    Խնդիր 7Խնդիր 7Խնդիր 7Խնդիր 7    

Այսինքն, նախ անհրաժեշտ է սահմանել փոփոխական` y=1000, որից 
հետո ձևավոր փակագծերի մեջ գրվում է ցիկլի մարմինը՝ 
document.write("cikl is run"+"<br/>"), ապա նոր միայն պայմանը` while 
(y<100); Էկրանին կարտածվի cikl is run: Այսինքն, ցիկլի մարմինը, 
անկախ պայմանի ճիշտ կամ սխալ լինելուց, առնվազն մեկ անգամ 
կատարվել է: 

Նշենք, որ յուրաքանչյուր թեմայի վերջում «Հղվել տեսական նյութին» 
կոճակի սեղմումով կներբեռնվի pdf ձևաչափով փաստաթուղթ, որտեղ 
առավել մանրամասն ներկայացված է տեսական նյութը3 համապատաս-
խան թեմայի վերաբերյալ (նկար 17):  

 
Նկար Նկար Նկար Նկար 17171717.Տեսական նյութՏեսական նյութՏեսական նյութՏեսական նյութերերերերի ներբեռնումի ներբեռնումի ներբեռնումի ներբեռնում    

4. «Տեսադասեր» բաժնի ընտրության դեպքում բացված էջում 
                                                                 
3 [1, 105-120]  
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հասանելի է տեսադաս4, որպես լրացուցիչ նյութ, որն արդեն իսկ 
հասկանալի կլինի միջավայրում տեղադրված տեսական նյութերի հետ 
ծանոթանալուց և օրինակների կատարումից հետո (նկար 18): 

 
ՆՆՆՆկկկկար ար ար ար 18181818. . . . ««««ՏեսադասերՏեսադասերՏեսադասերՏեսադասեր»»»»    էջէջէջէջ    

 
5. «Օրինակներ» բաժնի ընտրության դեպքում կբացվի նոր էջ, որտեղ 

ներկայացված են ուսումնասիրվող թեմաների վերաբերյալ տարբեր 
խնդիրների լուծման օրինակներ (նկար 19): 

 

 
ՆՆՆՆկկկկար ար ար ար 19191919. . . . ««««ՕրինակներՕրինակներՕրինակներՕրինակներ»»»»    էջէջէջէջ    

6. «Առաջադրանքներ» բաժնի ընտրության դեպքում բացվում է էջ, 

                                                                 
4 [4] 
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որը պարունակում է առաջադրանքներ ինքնուրույն աշխատանքի 
համար: Այդ առաջադրանքների կատարման արդյունքում սովորողը 
կարող է ստուգել, թե որքանով է յուրացրել նյութը (նկար 20): 

 

 
ՆՆՆՆկկկկարարարար    20202020. . . . ««««ԱռաջադրանքներԱռաջադրանքներԱռաջադրանքներԱռաջադրանքներ»»»»    էջէջէջէջ    

 
Այսպիսով, մշակվել է Web ծրագրավորման JavaScript լեզուն ուսու-

ցանող online միջավայր՝ կիրառելով HTML/CSS, Bootstrap-ի հնարավորու-
թյունները: Ուսուցանող միջավայրը հնարավորություն է տալիս ինքնու-
րույն ուսումնասիրել ծրագրավորման JavaScript լեզվի հիմնական հաս-
կացությունները, թեգերը, տվյալների մուտքի, ելքի, պայմանի և ցիկլի 
օպերատորները, նկարագրվել են հիմնական օպերատորները, տրվել են 
համապատասխան օրինակների ծրագրերը JavaScript լեզվով։ 

Մշակված միջավայրից օգտվելը նախնական գիտելիքների մեծ 
պաշար չի պահանջում, հեշտ է յուրացման տեսանկյունից, հարմար է 
օգտագործման համար ժամանակի և տեղի առումով։ Բաց է ընդլայնում-
ների համար։ 

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Дунаев В. Самоучитель JavaScript, 2-е изд. Питер, 2005. 
2. https://www.w3schools.com/js/default.asp (Հասանելի է՝ 05.08.2021 թ.) 
3. http://old.code.mu/tasks/javascript/  (Հասանելի է՝ 2.08.2021 թ.) 
4. https://www.youtube.com/watch?v=e9vy_BOYebA  

(Հասանելի է՝ 15.08.2021 թ.) 
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принципы работыпринципы работыпринципы работыпринципы работы    
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методы ввода и вывода, условные операторы, операторы цикла, видеоурок. 

Сегодня очень актуальной стала задача создания собственных 
рекламных, образовательных, информационных и иного характера web 
страниц, и соответственно, для самостоятельного решения этой задачи 
востребовано приобретение необходимых знаний и навыков. 

Нами была разработана online средa для изучения языка web програм-
мирования JavaScript, которая позволяет самостоятельно изучить язык 
JavaScript, познакомиться со способами записи текстов программ, типами 
данных, математическими операциями, стандартными функциями, опера-
торами условий и циклов. В разработанной среде есть теоретические 
материалы по указанным темам, как встроенные, так и в виде ссылок, а 
также примеры решения задач. В качестве дополнительного материала 
предлагается видео. По окончании изложения тем, пользователю предла-
гается открыть раздел «Задания», чтобы самостоятельно проверить уровень 
усвоения темы. Для создания среды использовались возможности 
следующих языков web программирования: HTML /CSS, JavaScript. 
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SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: online environment, JavaScript, theoretical material, methods 
of input and output, condition operators, loop operators, video lesson 

Today, the problem of creating one’s own advertising, educational, 
informational web pages of other nature has become very urgent, acquiring the 
necessary knowledge and skills to solve that problem on one's own is in 
demand. 

We have developed an online environment for learning JavaScript web 
programming language, which allows you to study, learn JavaScript language, 
get acquainted with program writing forms, data types, mathematical 
operations, standard functions, condition, loop operators. There are theoretical 
materials on the mentioned topics in the environment, embedded in the form 
of links, as well as examples of problem solving. There is a video as an 
additional material. At the end of the presentation of the topics, the user is 
offered to open the “Tasks” section to independently check the level of 
mastering the topic. The capabilities of HTML / CSS, JavaScript programming 
languages were used to create the environment. 

Using the developed environment does not require a large amount of prior 
knowledge, it is easy to master, suitable for use in terms of time and place. 
Open for extensions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՆեՆեՆեՆերկայացվել էրկայացվել էրկայացվել էրկայացվել է    03.003.003.003.09999.2021 .2021 .2021 .2021 թ.թ.թ.թ.    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    22225555.0.0.0.09999.2021 .2021 .2021 .2021 թ.թ.թ.թ.    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թ.թ.թ.թ.    
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Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԻ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԻ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԻ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ    
    

Հոդվածները տպագրվում են հայերենով, ռուսերենով կամ 
անգլերենով: Հոդվածը պետք է ներկայացնել թղթային և էլեկտրո-
նային տարբերակներով: Համակարգչային շարվածքը՝ Microsoft 
Office Word 2007 ծրագրով, A4 ձևաչափի թղթի վրա, լուսանցքները 
վերևից (Top)՝ 20 մմ, ներքևից (Bottom)` 25 մմ, ձախից (Left)` 30 մմ, 
աջից (Right)՝ 10 մմ: Տառատեսակը՝ Unicode (Sylfaen), ռուսերենի և 
անգլերենի դեպքում՝ Times New Roman, տառաչափը՝ 12, միջտո-
ղային հեռավորությունը (Line spacing)՝ 1.5, պարբերությունը (First 
line)` 0,75 սմ: Չօգտագործել մեկից ավել տառաբացակ: Աղյուսակ-
ները, նկարները, գծագրական պատկերները պետք է ունենան 
համարակալում, վերնագրային բացատրություն՝ 10 տառաչափով, 
թավ, շեղ (Bold, Italic): Դրանց բարձրությունը չպետք է գերազանցի 
170 մմ-ը, լայնությունը՝ 110 մմ-ը: Աղյուսակների տեքստը պետք է 
լինի 10 տառաչափով: Բանաձևերը և մաթեմատիկական արտա-
հայտությունները ներկայացվում են Microsoft Equation, շեղ, իսկ 
հիմնականները՝ առանձին տողով, մեջտեղում. կարող են 
համարակալվել նույն տողի աջ անկյունում՝ կոր () փակագծերի 
մեջ: Այն հոդվածների համար, որոնք պարունակում են խորհրդա-
նշաններ և Sylfaen տառատեսակի մեջ չկան, պարտադիր է նաև 
դրանց էլեկտրոնային ֆոնտը: Առաջին էջի վերևում՝ մեջտեղում, 
տրվում է վերնագիրը՝ թավ, առանց գլխատառերի: Հաջորդ 
տողում՝ աջ կողմում, անուն, ազգանուն (թավ և շեղ), գիտական 
աստիճան, կազմակերպություն: Հաջորդ տողում գրել 
«Հանգուցային բառեր.» արտահայտությունը և 6-8 հանգուցային 
բառեր կամ բառակապակցություն: Հանգուցային բառերի շարք չեն 
ներառվում վերնագրում արդեն իսկ նշված բառերը: Տեքստում 
հղումները տրվում են կա՛մ ուղղանկյուն փակագծերում [], կա՛մ 
էջի ներքևում՝ հերթական համարակալմամբ: Ծանոթագրություն-
ները տրվում են հերթական համարակալմամբ: Հոդվածի տեքստին 
հաջորդող տողի մեջտեղում գրվում է «Գրականություն» բառը՝ 
թավ, առանց գլխատառերի: Հաջորդ տողից բերվում է գրականու-
թյան ցանկը՝ այբբենական կարգով, համարակալված: Գրականու-
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թյան ցանկին հաջորդում են ամփոփումները՝ երկու լեզվով, որոնք 
իրենց բովանդակությամբ և հանգուցային բառերով պետք է լինեն 
նույնական և բաղկացած լինեն 150-200 բառից: Գրվում է հոդվածի 
վերնագիրը, հաջորդ տողում՝ անունը, ազգանունը (ձևավորումը՝ 
ըստ բնագրային հոդվածի), և առանձին տողերով՝ ա) «Ամփոփում» 
բառը՝ համապատասխան լեզվով, առանց գլխատառերի, բ) հան-
գուցային բառերը, գ) ամփոփման տեքստը: Ամփոփումները չպետք 
է պարունակեն հապավումներ, հղումներ և մեջբերումներ: Ամփո-
փումները պետք է հոդվածի մասին պատկերացում տան հոդվա-
ծից առանձին և արտացոլեն հոդվածի բովանդակությունը: Հոդ-
վածի առավելագույն ծավալը 15 էջ է, նվազագույնը՝ ա) 4 էջ՝ ֆիզի-
կամաթեմատիկական, բնագիտական, տեխնիկական գիտություն-
ների համար, բ) 6 էջ՝ հումանիտար և հասարակագիտական 
գիտությունների համար, գ) 8 էջ՝ ուսումնամեթոդական աշխա-
տանքների համար: Հոդվածի ծավալի՝ առաջադրված չափանիշնե-
րին չհամապատասխանելու դեպքում տպագրության վերաբերյալ 
որոշումը կայացնում է խմբագրական խորհուրդը: Հոդվածի 
ծավալի մեջ չեն մտնում երկու լեզվով ամփոփումները և գրակա-
նության, աղբյուրների, համառոտագրությունների ցանկերը: 

 
ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ    

    
Մեր հասցեն՝ ՀՀ, 2001, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36 

Հեռ.՝ (+374 322) 20917 
Կայքէջ՝ www.vsu.am 

էլ. փոստ՝ texekagir@vsu.am 
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К СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮ    
 

Статьи публикуются на армянском, русском или английском 
языках. Статьи должны быть представлены в бумажном и 
электронном виде. Компьютерное оформление: файл Microsoft 
Office Word 2007. Размер бумаги − А4. Поля: сверху − 20 мм, снизу − 
25 мм, слева − 30 мм, справа − 10 мм. Шрифт − Unicode (Sylfaen), для 
русского и английского языков − Times New Roman, размер шрифта 
− 12, межстрочный интервал − 1,5, абзац (первая строка) − 0,75 см. 
Не использовать более одного пробела. Таблицы, рисунки и 
графические изображения должны иметь нумерацию, их заголовки 
должны иметь размер шрифта − 10 (Bold, Italic). Их высота не 
должна превышать 170 мм, ширина − 110 мм. Размер шрифта в 
таблице – 10. Формулы и математические выражения представ-
ляются в формате Microsoft Equation, курсивом, а основные − 
отдельной строкой в центре; могут быть пронумерованы в правом 
углу той же строки в круглых скобках (). Если статья содержит 
символы, не значащиеся в шрифте Sylfaen, то необходим и 
электронный фонт этих символов. На первой странице по центру 
указывается заголовок (Bold), без заглавных букв (кроме инициалов). 
На следующей строке посередине должны быть указаны имя и 
фамилия автора, ученая степень и название организации (Bold, 
Italic). Через строку написать словосочетание «Ключевые слова:» и 
6-8 ключевых слов или словосочетаний. Слова, используемые в 
заголовке статьи, не должны включаться в ключевые слова. Ссылки 
в тексте даются либо в квадратных скобках [], либо в нижней части 
страницы с возрастающей нумерацией. Примечания даются с 
возрастающей нумерацией. По центру строки, пишется слово 
«Литература» жирным шрифтом, без заглавных букв. Со следующей 
строки – список литературы в алфавитном порядке, пронумерован-
ный. После списка литературы представляются резюме на двух 
языках. Содержание резюме и ключевые слова на двух языках 
должны быть идентичными и состоять из 150-200 слов. Резюме 
должно отражать основные утверждения статьи. Сначала указы-
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вается заглавие статьи, на следующей строке – имя и фамилия 
автора, затем отдельными строками: а) слово «Резюме» на 
соответствующем языке, без заглавных букв, б) ключевые слова, 
в) текст резюме. Резюме не должно содержать ссылок на 
литературу, аббревиатуры и цитаты. Максимальный объем статьи – 
15 страниц, минимальный: а) 4 страницы для физико-
математических, естественных, технических наук, б) 6 страниц для 
гуманитарных и общественных наук, в) 8 страниц для учебно-
методических статей. В случае, если объем статьи не соответствует 
установленным критериям, решение о публикации статьи прини-
мается редакционной коллегией. Объем статьи не включает резюме 
на двух языках, списки литературы, источников и примечаный. 

Статьи будут опубликованы только после прохождения 
экспертизы и проверки на плагиат. 
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The articles are published in Armenian, Russian or English. The 
articles must be submitted in paper and electronic versions. The 
computer layout should be in Microsoft Office Word 2007 on A4 paper, 
margins: top − 20 mm, bottom − 25 mm, left − 30 mm, right − 10 mm. 
Font − Unicode (Sylfaen), in case of Russian and English − Times New 
Roman, font size − 12, line spacing – 1,5, paragraph (First line) − 0.75 
cm. No double space. Tables, pictures and graphic images should have 
numbering; their titles should have the font size – 10 (Bold, Italic). Their 
height should not exceed 170 mm, width − 110 mm. The font size of the 
tables should be 10. Formulas and mathematical expressions are 
presented in Microsoft Equation (Italic), and the main ones are on a 
separate line in the middle: can be numbered in the right hand corner of 
the same line, in round brackets (). If the article contains some symbols 
not found in Sylfaen font, the electronic font of those symbols is 
required as well. At the top of the first page, in the middle, the title of 
the article is written in Bold, without uppercase letters (except the 
initials). The author’s surname, name, academic degree and the name of 
organization should be in the middle of the next line (Bold, Italic). The 
next line should start with the phrase – ‘‘Key words’’, which should 
comprise 6-8 key words or expressions. Words used in the title should 
not be included in the key words. References in the text are given either 
in square brackets [] or at the bottom of the page (numbered). Footnotes 
are given only at the bottom of the page. At the end of the text, the 
word ‘‘Bibliography’’ should be written in Bold, without uppercase 
letters. In the middle of the line the word “Bibliography” should be 
written in Bold, without uppercase letters. The list of literary sources is 
presented in the next line in alphabetical order, numbered.  

Bibliography is followed by summaries in two languages, which 
should be identical in their content and key words and consist of 150-
200 words. The summaries should reflect the content of the article 
(should not be taken from the text). First, the title of the article is 
written, the author’s name and surname, then in separate lines: a) the 
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word ‘‘Summary’’ in the corresponding language, without uppercase 
letters, b) key words, c) the text of the summary. Summaries should not 
contain abbreviations, references and citations. The maximum length of 
the article is 15 pages, the minimum: a) 4 pages for physico-
mathematical, natural and technical sciences, b) 6 pages for humanities 
and social sciences, c) 8 pages for teaching and methodological articles. 
In case the length of the article does not meet the set criteria, the 
decision concerning the publishing of the article is made by the editorial 
board. Summaries in two languages, lists of literary sources, footnotes 
and abbreviations are not included in the text length. 

Articles will be published only after being reviewed and being 
checked by plagiarism detection software. 
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