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UDC - 530.145.81 

Модель  2SU  монополь Янга-Кулона  

Петросян Мара 
Арзуманян Силва 

Григорян Сусанна 
 

Ключевые слова: суперинтегрируемые системы, уравнение 

Шредингера, преобразования Гурвица, изотроп осциллятор, оператор 

Лапласа, тензор поля 

1. Кулон-осцилляторная аналогия 

 Рассмотрим радиальное уравнение Шредингера для D -мерного          

( 2D ) изотропного осциллятора 
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где R - радиальная часть волновой функции D -мерного изотропного 

осциллятора, а ,2,1,0L  – собственные значения оператора глобаль-

ного момента. 

 После подстановки 
2ur   уравнение  1  переходит в уравнение  
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Это весьма неожиданный результат. Если ,,8,6,4,2 D  то 

,,5,4,3,2 d  то уравнение  2  по форме совпадает с радиальным 

уравнением d -мерной задачи Кеплера-Кулона. При нечетных 2D  

величина d  пробегает полуцелые значения и поэтому не может иметь 

смысл размерности пространства в общепринятом понимании. Далее, l  

принимает не только целые, но и полуцелые значения, а это значит, что l  

имеет смысл полного момента и возникает вопрос о том, откуда берется 

фермионная степень свободы. На этот вопрос мы дадим ответ чуть 

позднее. Наконец, как отмечалось выше, уравнения  1  и  2  дуальны друг 
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к другу, а преобразованием дуальности является преобразование 2ur  .  

 Выше речь шла лишь о радиальной части волновой функции изотроп-

ного осциллятора. При переходе к самому уравнению Шредингера мы 

должны рассмотреть наряду с радиальным уравнением также уравнение, 

связанное с угловыми переменными. В этом смысле, преобразование 

дуальности должно включить в себя также преобразование угловых пере-

менных. Если замену 2ur   трактовать как механизм генерации электри-

ческого заряда, то (как мы убедимся в дальнейшем) с преобразованием 

угловых переменных связан механизм генерации магнитных зарядов. 

Условие 2ur   в декартовых координатах имеет вид, 

,2
1

2
2

2
1

2
0

2
1

2
2

2
1

2
0   Dd uuuuxxxx    4  

  который называют тождеством Эйлера. Согласно теореме Гурвица [8, 

1868-1872 ], если  1,,1,0  dixi   есть билинейная комбинация 

 1,,1,0  Du  , то тождество Эйлера  4  справедлива только для 

следующих пар чисел: 

         .5,8,3,4,2,2,1,1, dD  

 Преобразование    1,1, dD  связывает задачу линейного осцил-

лятора с задачей одномерного кулоновского аниона [19, 597-622; 20, 320-

328; 12, 422-439].  

 Преобразование    2,2, dD  есть известное из небесний механики 

преобразование Леви-Чивита [14, 411-417]. Это преобразование есть 

преобразование дуальности, которое задачу кругового осциллятора 

переводит в задачу двумерного аниона [17, 1605-1610; 15, 5-7; 18, 1868-

1872]. 

 Далее, преобразование, соответствующее паре чисел    3,4, dD  в 

небесной механике называют преобразованием Кустаанхеймо-Штифеля 

(KS-преобразование)[13, 204-219]. 

KS-преобразование переводит задачу четырехмерного изотропного 

осциллятора в систему МИК-Кеплер [10, 4083-4104; 3, 962-966]. 

Суперинтегрируемая система МИК-Кеплера является обобщением задачи 

Кеплера-Кулона в присутствие монополя Дирака и была рассмотрена с 

разных точек зрения в работах [11, 1088-1092; 9, 1073-1091; 4, 121-128]. 

 Наконец, преобразование Гурвица, которое соответствует случаю 
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   5,8, dD , переводит задачу о восьмимерном изотропном осцил-

ляторе в пятимерную задачу Кеплера-Кулона [6, 6121-6125; 2, 78-86]. 

Преобразование Гурвица, согласно работе [6, 6121-6125], можно предста-

вить в следующем виде 

  ,8; UuHX    5  

где  
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Матрица  8;uH  отличается от известной в математике матрицы 

Кели [5, 131-137] лишь перестановкой строк. Легко проверить, что для 

матрицы  8;uH  имеет место условие  

,2
 uHH T    7  

гарантирующее соблюдение тождества Эйлера. 

 Из уравнения  5 , с учетом соотношений  6 , преобразование 

Гурвица можно записать в виде 

,2
7

2
6

2
5

2
4

2
3

2
2

2
1

2
00 uuuuuuuux 

 ,2 736251401 uuuuuuuux 

 ,2 637241502 uuuuuuuux 

 ,2 534271603 uuuuuuuux 

 .2 435261704 uuuuuuuux   

 8  

Подчеркнем, что каждому элементу в 5IR  соответствует не один 

элемент, а целое множество элементов в 8IR , называемое слоем. В этом и 

состоит свойство небиективности преобразования    .58 xIRuIR


   

 Таким образом небиективное преобразование Гурвица 
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   xIRuIR
 58   устанавливает связь между задачой восьмимерного 

изитропного осциллятора и пятимерной системы Кеплера-Кулона. Возни-

кает очень простой вопрос, а в какую систему будет переводить биектив-

ное, т.е. взаимооднозначное,    xIRuIR
 58  , преобразование Гурвица, 

которое можно сконструировать дополнением соотношений  8  дополни-

тельными тремя координатами. Эту проблему мы будем исследовать в 

следующем параграфе.  

2. 
 2SU  монополь Янга-Кулона 

 Как и обещали в конце предыдущего параграфа, здесь мы выясним в 

какую систему переводит задачу восьмимерного изотропного осциллятора 

биективное, билинейное преобразовзние, которое получается добавлением 

к преобразованию Гурвица  8  трех углов, не зависящие от координат jx  

пространства  .5 xIR


 

 Следуя работе [7, 3021-3030] эти углы выбирем следующим образом: 
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Добавление углов (9) к преобразованиям  8  фактически означает, что 

мы получаем преобразование, которое пространство  uIR
8

 переводит в 

прямое произведение 
35 SIR   пространства  xIR

5
 и  .,,3

TTTS   

 Для полноты дальнейшего изложения здесь приведем некоторые 

полезные формулы.  

 Вначале напишем как координаты )7,,1,0( u выражаются 

через координаты )4,,1,0( jx j
и TTT  ,, . 
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 Теперь пользуясь определением метрического тензора 
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где ,7,,2,0,   а ,,, 765 TTT xxx    для ковариантных 

и контравариантных компонент метрического терзора получим выражения 
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    ,cossinsincos 421321   TTTT xxxx 
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1432

0

7 cossin
4

cos
TTT

T tgxxx
xr

g

 
     2431 sincos TTT tgxxx

      3214 cossin TTT tgxxx

    ,sincos 4213  TTT tgxxx   





7

5

,4
a

aaiii grg    

 

   


   1
432

0

5 cossin
4

TTT ctgxxx
xr

g

 

     2
431 sincos TTT ctgxxx

      3
214 cossin TTT ctgxxx

    ,sincos 4
213

 TTT ctgxxx   

    


   2
43

1
43

0

6 cossinsincos
4

TTTT xxxx
xr

g  

    ,cossinsincos 4
21

3
21

  TTTT xxxx   

 
  


  



1
43

0

7 cossin
sin

4
TT

T

xx
xr

g  

       3
21

2
43 cossinsincos TTTT xxxx

 

  .sincos 4
41

 TT xx   

 Детерминант метрического тензора g  имеет вид 

.
256

sin
,

65536

sin
det

2

2

r
g

r
gg TT 

   

 Теперь пользуясь приведенными выше формулами и определением 

оператора Лапласа 

,
1

























 x
gg

xg
 

где 7,,1,0,  , 
g  – контравариантные компоненты метри-

ческого тензора, g  – детерминант метричского тензора g , восьмимер-
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ный оператор Лапласа в координатах  4,,1,0 jx j
 и TTT  ,,  

запишется в следующем виде 

 

 
.ˆ2ˆ24 2

0

58 



















  T

xrrx
TAir

j

a
a
j  (10) 

Здесь   ,22
1

uxxr ii   а операторы  3,2,1ˆ aTa  есть генераторы 

группы  2SU  и имеют вид (см. например [1]) 

,
sin

cos
sincotcosˆ

1 

























TT

T

T

T

T

TTiT










 

,
sin

sin
coscotsinˆ

2 

























TT

T

T

T

T

TTiT








  (11) 

.ˆ,ˆ
33

TT

iTiT
 







   

 Триплет пяримерных векторов 
 aA


имеет вид  

  

 
 ,,,,,0

1
1234

0

1 xxxx
xrr

A 





 

 

 
 ,,,,,0

1
2143

0

2 xxxx
xrr

A 





 (12) 

 

 
 .,,,,0

1
3412

0

3 xxxx
xrr

A 





 

 Легко заметить, что векторы 
 aA


 ортогональны как друг к другу 

   

 
,

0
2

0
ba

b
j

a
j

xrr

xr
AA 






  (13) 

так и к радиус-вектору  .,,,, 43210 xxxxxr 


 

 Теперь пользуясь формулой (10) и условием ортогональности (13) 

уравнение Шредингера для восьмимерного изотропного осциллятора  

   uEu
u 






















22

22
0

8

0

2

 (14) 

можем записать в следующем виде: 
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  ,ˆ
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j
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  (15) 

где ,82
0    а 42 Ee  .  

 Таким образом мы получили уравнение, тождественное уравнению 

Паули, и по этому триплету пятимерных векторов 
 aA


 мы можем 

придать смысл вектор-потенциалов с осью сингулярностью, направленной 

вдоль положительной части оси .0x  

 Для дальнейшего удобно записать вектор-потенциалы  aA


 в 

следующем виде: 

 

 
.

2

0

j
a

ji
a
i x

xrr

i
A 


  (16) 

Здесь 
a  это 55  матрицы и имеют вид 

 

.

01000

10000

00010

00100

00000

2
,

00100

00010

10000

01000

00000

2
,

00010

00100

01000

10000

00000

2

321


















































































iii



 

Для 
a  матриц имеют место следующие соотношения: 

    ,
2

1
,,, ba

bac
cba

ba i  
 

  ,24 00
c

cbakikiba
b

kj
a
ji i    (17) 

 

   

    .
2

0000

0000

a
mikjkj

a
kimjmj

a
kjmimi

a
mjkiki

c
mj

b
jicba

i








 (18) 

Здесь скобки  ,  и  ,  означают коммутатор и антикоммутатор, 

соответственно. 

Теперь нам надо выяснить какую систему описывает уравнение (15). 

Для этого мы должны знать топологический заряд, создающий поле, 
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описываемое триплетом вектор-потенциалов (12). Чтобы вычислить 

значение топологического заряда необходимо знать явный вид тензора 

поля. Пользуясь определением тензора поля Янга-Милса  

 
   

   















c
k

b
icba

k

a
i

i

a
ka

ki AA
x

A

x

A
F   

и соотношениями (16), (18) получим 

          .2
1

002

a
ki

a
kii

a
ikk

a
ki iArxArx

r
F  


 (19) 

Теперь учитывая условие ортогональности   0a
ii Ax  и явный вид 

тензора поля (19) легко показать, что  
0

a
kii Fx , т.е. как и вектор-

потенциал, так и тензор поля ортогонален радиус-вектору частицы. 

 Отметим также, что из соотношений (13), (16), (17) и (19) следует, что  

       
,

11
2

2

6

 
c
kicbabakiki

b
kj

a
ji F

r
rxx

r
FF   

или 

   
.

4
2 ba

b
ki

a
ki

r
FF 

 (20) 

Из потенциалов 
 aA


 с помощью калибровочного преобразования  

    ,
1

1

j

jj
x

S
SiSASB

















 

где 
        ,ˆ,ˆ

a
a
jja

a
jj TBBTAA    а 

,323 TiTiTi
eeeS


  (21) 

Можно сконструировать потециалы  a
jB , сингулярность которых 

направлена вдоль отрицательной части оси 0x  и они имеют вид 

  

 
 ,,,,,0

1
1234

0

1 xxxx
xrr

B 





 

 

 
 ,,,,,0

1
2143

0

2 xxxx
xrr

B 





 (22) 

  

 
 .,,,,0

1
3412

0

3 xxxx
xrr

B 





 

Эйлеровы углы  ,   и   в (21) определены следующим образом: 
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  ,2,0ln
2 3412

3412  





xixxix
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2
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2
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xx

xx
 (23) 

   
   

  .4,0ln
2 3412

3412  





xixxix

xixxixi
 

Тензор поля для векторного потенциала  a
jB  обозначим через 

  .
~ a

jiF   

 Теперь зная явный вид тензора поля и его некоторые свойства, 

вычислим топологический заряд являющимся источником поля 

описываемое тензором  .a
jiF  Вычисление величины топологического 

заряда удобно произвести в пятимерных гиперсферических координатах, 

которые определим следующим образом: 

.
2

cossin

,
2

sinsin

,cos

2
34

2
12

0























i

i

erxix

erxix

rx

 
(24) 

Здесь          .4,0,,0,2,0,,,,0   or  

 Прямые вычисления показывают, что все  
0

a
krF , где 

,,,,, rk   а остальные компоненты имеют вид 
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Соответствующие компоненты тензора 
 a

jiF
~

имеют вид 
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 Теперь пользуясь определением дуального тензора 


  f

g
f

2

*  , 

где 14321  , g -детерминант метрического тензора g , и точными 

выражениями гиперсферических компонентов тензора   jiaF  , получим, 

что 
  jiaF 

 самодуальный тензор, т.е.  



 19 

    jiajia FF  *
. (25) 

Далее, ползуясь определением топологического заряда 

    SdFFq a
ji

jia 

 *

232

1


, 

где  

 dddd
r

Sd sinsin
8

3
4

  

есть дифференциальный элемент поверхности четырехмерной сферы вло-

женная в пятимерное пространство, и учитывая уравнение самодуальности 

(25) получим, что в нашем случае значение топологического заряда 

1q  [16, 99-108].  

Таким образом, уравнение (15) описывает систему состоящую из заря-

женной частицы и  2SU  монополя Янга [6, 6121-6125] с топологическим 

зарядом 1q , которую принято называть  2SU  монополем Янга-

Кулона [20, 320-328].  

Здесь также отметим, что в работе [3, 962-966] Янг доказал, что расши-

рение  1U  монополя Дирака на группу  2SU  возможно лишь только в 

пятимерном пространстве, и, что при этом, в отличие от монополя Дирака, 

 2SU  монополь имеет топологический заряд 1q . 
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Յանգ-Կուլոնի  2SU  մոնոպոլի մոդելը  

 
Պետրոսյան Մարա 

Արզումանյան Սիլվա 
Գրիգորյան Սուսաննա 

Ամփոփում 

 Հանգուցային բառեր. սուպերինտեգրվող համակարգեր, Շրյոդին-
գերի հավասարում, Հուրվիցի ձևափոխություն, իզոտրոպ օսցիլյատոր, 
Լապլասի օպերատոր, դաշտի տենզոր 

 Մոնոպոլների գեներացման խնդիրը ոչ ռելյատիվիստական քվան-

տային մեխանիկայի շրջանակներում վիտենյան երկակիության որոնման 

ավելի ընդհանուր խնդրի մի մասն է: Մոնոպոլների և դիոնների գեներաց-

ման մեկնարկային կետը Հուրվիցի ոչ բիեկտիվ ձևափոխություններն են, 

որոնք կապված են Քլիֆորդի հանրահաշվի հետ և բավարարում են ֆիզի-

կական տեսանկյունից կարևոր Էյլերի պայմանին։ Հուրվիցի ձևափոխու-

թյան եզակիությունն այն է, որ օսլիլատորի խնդրից ստացվում է Կեպլեր-

Կուլոնի խնդրը: Այնուամենայնիվ, նման անցումը հնարավոր է միայն 2, 4 

և 8 չափանի օսցիլյատորային տարածությունների համար: Հուրվիցի 

ձևափոխությունները վերափոխում են այս չափերը 2, 3 և 5 չափերի՝ 

ընդգրկելով տեսական ֆիզիկայի խնդիրների շատ լայն շրջանակ:  

 (2,4,8)→ (2,3,5) ձևափոխությունների ժամանակ ազատության որոշ 

աստիճաններ կորչում են։ Մենք հիմնարար դեր ենք տալիս ազատության 

այս աստիճաններին՝ օգտագործելով դրանք կոնֆիգուրացիոն տարածու-

թյունների վրա (2,3,5) տրամաչափային տարածություններ կառուցելու 

համար:  

Տոպոլոգիապես ոչ տրիվիալ օբյեկտների առաջացումը երկչափ, 

քառաչափ և ութչափանի իզոտրոպ օսցիլյատորներից սովորաբար 

կոչվում է դիոն-օսցիլատորային դուալություն, և հատուկ դեպքերում, երբ 

երկչափ, եռաչափ և ութչափանի իզոտրոպ օսցիլյատորներից գեներաց-

վում են երկչափ, եռաչափ և հնգչափանի Կեպլեր-Կուլոնի խնդիրները, 

ընդունված է անվանել Կուլոն-օսցիլյատորային դուալություն կամ 

Կուլոն- օսցիլյատորային անալոգիա։ 

 Էլեկտրական լիցքի գեներացիան ապահովում է Հուրվիցի ձևափո-

խությունները, որոնցով օսցիլյատորային մոդելներից ստացվում են 

կուլոնյան մոդելները: Մագնիսական լիցքի գեներացիան կատարվում է 

ձևափոխություններով, որը կապում է օսցիլյատորային տարածությունը 

տրամաչափային տարածության հետ: Այս մաթեմատիկական ձևափո-
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խությունների արդյունքում ծնվում են այնպիսի տոպոլոգիապես ոչ զրո-

յական օբյեկտներ, ինչպիսիք են լիցք-դիոն կապված համակարգը և 

Յանգ-Կուլոնի SU(2) մոնոպոլը: 

Օսցիլյատորային մոդելներից տոպոլոգիապես ոչ տրիվիալ համա-

կարգերի անցումը կրում է դուալության հայեցակարգային կարևոր 

տարր, որը բաղկացած է նրանից, որ օսցիլյատորի էներգիան և կապի 

հաստատունը վերածվում են տոպոլոգիապես ոչ տրիվիալ համակար-

գերի կապի հաստատունի և էներգիայի: Այսպիսով, օսցիլյատորը նույնա-

կան չէ, այլ դուալ է տոպոլոգիապես ոչ տրիվիալ համակարգերի հետ: Այս 

փաստը Շրյոդինգերի օպերատորի հիմնարար հատկությունն է, որը 

բացատրում է դիոնների առաջացման խնդրի և Վիտենի դուալության 

միջև կապը։ 

Դիտարկված է Յանգ-Կուլոնի SU(2) մոնոպոլի մոդելը, որը բաղկա-

ցած է լիցքավորված իզոսպինային մասնիկից և Յանգի մոնոպոլից, որը 

կառուցվել է ութչափանի իզոտրոպ օսլիլատորից՝ օգտագործելով Հուր-

վիցի ձևափոխությունների ընդհանրացված տարբերակը։ Նշենք նաև, որ 

սկզբնական համակարգում, այսինքն՝ ութչափանի իզոտրոպ օցիլատորի 

էներգիայի սպեկտրը ընդունում է միայն դիսկրետ արժեքներ, այսինքն՝ 

նման դաշտում գտնվող մասնիկը կատարում է միայն վերջավոր շար-

ժում: Մասնիկի վերջավոր շարժումով պայմանավորված, Բերտրանի 

թեորեմի համաձայն, միայն այս դաշտերում մասնիկի հետագծերը փակ 

կորեր են։ Ի տարբերություն սկզբնական համակարգի` ընդհանուր առ-

մամբ, վերջնական համակարգի էներգետիկ սպեկտրը կարող է ընդունել 

ինչպես դիսկրետ, այնպես էլ անընդհատ արժեքներ: 
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 The problem of generating monopoles is part of the broader problem of 

finding Witten duality within the framework of non-relativistic quantum 

mechanics. The non-bijective Hurwitz transformations, which are related to 

the Clifford algebra and meet the physically significant Euler condition, are the 

starting point for the creation of monopoles and dions. The uniqueness of the 

Hurwitz transformation is that it translates the oscillator problem into the 

Kepler-Coulomb problem. However, such a transition is possible only for 

oscillatory spaces with dimensions of 2, 4, and 8. Hurwitz transformations 

modify these dimensions into dimensions 2, 3 and 5, covering a very wide range 

of problems in theoretical physics. 

When displaying (2,4,8) → (2,3,5), some degrees of freedom are lost. We 

give these degrees of freedom a fundamental role by using them to construct 

gauge spaces on configuration spaces (2,3,5). 

The generation of topologically non-trivial objects from a two-

dimensional, four-dimensional and eight-dimensional isotropic oscillator is 

usually called a dione-oscillatory duality, and in specific cases, when a two-

dimensional, three- and eight-dimensional isotrop oscillator is generated by 

two-dimensional, three-dimensional and five-dimensional Kepler-Coulomb 

problems is usually called a coulomb-oscillatory duality or a coulomb-

oscillatory analogy. 

The generation of electric charge is provided by the Hurwitz transform, as 

it modifies the oscillatory models into Coulomb models. The generation of a 

magnetic charge is made by a transformation that connects oscillatory spaces 

with calibration spaces. As a result of these mathematical transformations, such 

topologically non-trivial objects as the connected charge-dion system and the 

SU(2) Yang-Coulomb monopole are generated. 

The transition from oscillator models to topologically non-trivial systems 

carries with it a conceptually important element of duality, consisting in the 
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fact that the energy and coupling constant of the oscillator transform into a 

coupling constant and energy of topologically non-trivial systems. Thus, the 

oscillator is not identical, but dual to topologically non-trivial systems. This fact 

is a fundamental property of the Schrödinger operator, which explains the 

connection of the problem of dione generation with witten duality. 

A five-dimensional model of the Young-Coulomb monopole, consisting of 

a charged isospin particle and a Young monopole, which was constructed from 

an eight-dimensional isotropic oscillator using a generalized version of the 

Hurwitz transformation, is considered. Note also that in the original system, i.e. 

in an eight-dimensional isotropic oscillator, the energy spectrum takes only 

discrete values, i.e. a particle in such a field makes only finite motion. Due to 

finite motion of a particle, according to Bertrand’s theorem, only in these fields 

are the trajectories of the particle closed curves. Generally speaking, unlike the 

original system, the energy spectrum of the finite system can take both discrete 

and continuous values. 
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ՀՏԴ 60.601 

Յոգուրտի սննդային արժեքի և քիմիական բաղադրության 

համեմատական վերլուծություն  

Մատինյան Անժելա 
Հովսեփյան Վարդուհի 

 
Հանգուցային բառեր. կաթնաթթվային բակտերիաներ, ֆերմեն-

տացված կաթնամթերք, սպիտակուց, լակտոզա, օսլա, պրոբիոտիկներ 

Սնունդը կյանքի պահպանման հիմնական աղբյուրն է։ Այն ապա-

հովում է օրգանիզմը անհրաժեշտ նյութերով և էներգիայով [2, 122-125]։ 

Ժամանակակից մարդու սննդակարգում կարևոր տեղ է հատկացվում 

կաթնաթթվային մթերքներին, որոնցից համեմատաբար ամենահայտնին 

յոգուրտն է [5, 303-305]։ Յոգուրտները վաղուց ներառվել են սննդակարգի 

մեջ օգտակար մթերքների շարքում: Նրանք հայտնի են շատ վաղուց և 

շատ տարածված են: Այն ֆերմենտացված կաթնամթերք է՝ կաթի չոր, 

յուղազերծված նյութերի բարձր պարունակությամբ, որն արտադրվում է 

միկրոօրգանիզմների խառնուրդի միջոցով [6]: Յոգուրտը հեշտ մարսվող 

արտադրանք է, որը ալերգիա չի առաջացնում: Բարելավում է աղիների 

աշխատանքը և մարսողական գործընթացը: Ապացուցված է, որ բնական 

յոգուրտը աղիների քաղցկեղի լավագույն կանխարգելման միջոցն է 

[2, 122-125]:  

Յոգուրտը բաղկացած է մեծ պարունակությամբ չոր ճարպազերծ 

նյութերից, յուղազերծված կամ նորմալ ճարպ պարունակող կաթնամթեր-

քից ստացված կաթից` ճարպային և չոր նյութերի տեսքով, որը 

ենթարկվում է ջերմային մշակման` հասունացնելով թերմոֆիլ մաքուր 

կաթնաթթվային ստրեպտոկոկ (Streptococcus thermophilus) և կաթնաթ-

թվային բուլղարական բացիլ (Lactobacillus delbruecki subsp. bulgaricus), 

որոնց կոնցենտրացիան կենդանի վիճակում պատրաստի արտադրան-

քում մինչև պահպանման ժամկետի վերջը պետք է կազմի ոչ պակաս, 

քան 107 ԳԱՄ/1 գրամ արտադրանքում [4]: 

Շնորհիվ այն բանի, որ յոգուրտը մածուցիկ նյութ է, օրգանիզմը շատ 

ավելի արագ է մարսում՝ համեմատած պինդ սննդի հետ: Պրոբիոտիկնե-

րով հարուստ կաթնամթերքի լայն տեսականին հաջողությամբ օգտա-

գործվում է որպես աղեստամոքսային հիվանդությունների կանխարգելիչ 

միջոց, կարգավորում է նյութափոխանակության պրոցեսները, մասնակ-

ցում տարբեր վիտամինների սինթեզին, բարձրացնում է իմունիտետը, 
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նպաստում ինֆեկցիոն հիվանդությունների կանխմանը և բուժմանը, ինչ-

պես նաև թուլացնում է օրգանիզմի վրա հակաբիոտիկների բացասական 

ազդեցությունը և այլն [8]: 

Յոգուրտի մեջ հայտնաբերված օգտակար բակտերիաները օգնում են 

պահպանել մարսողական համակարգի թթվայնությունը, որն օգնում է 

կանխել փորկապությունը և փորլուծությունը, բարելավում է սննդի մեջ 

պարունակվող սննդանյութերի կլանումը: Կալցիումի պարունակությունը 

օգտակար միջավայր է ստեղծում միկրոֆլորայի զարգացման համար և 

արգելակում է պաթոգենների զարգացումը: Յոգուրտը վերացնում է 

տոքսինները: Մեչնիկովը կարծում էր, որ մարդու վաղաժամ ծերացումը 

միկրոօրգանիզմների կենսագործունեության արդյունքում աղիներում 

կուտակված թունավոր նյութերի ազդեցության արդյունք է: Կաթնաթթվա-

յին յոգուրտի մշտական օգտագործումը նպաստում է կաթնաթթվային 

բակտերիաների զարգացմանը, որի արդյունքում փոխում է աղիների 

միջավայրի ռեակցիան և ճնշում է փտած միկրոֆլորայի գործունեու-

թյունը՝ պաշտպանելով օրգանիզմը դանդաղ թունավորումից [3]: 

Հայտնի է, որ խմելու յոգուրտների պահպանման ժամանակ տեղի են 

ունենում մի շարք տարբեր կենսաքիմիական, ֆիզիկական և քիմիական 

ռեակցիաներ, որոնք արտադրանքը դարձնում են անորակ և սպառման 

համար ոչ պիտանի: Այս առումով պատրաստի ֆերմենտացված կաթնա-

մթերքը պետք է ստուգվի` ըստ հիմնական որակի ցուցանիշների, հիմնա-

կան սանիտարահիգիենիկ անվտանգության ցուցանիշների և որոշվի 

բակտերիալ կազմը համապատասխան կարգավորող և տեխնիկական 

փաստաթղթերի միջոցով [6, 10-13]: 

Ներկայումս կաթնամթերքի ամենակարևոր պահանջն է անվտան-

գության, կայունության պահպանումը տարբեր ջերմաստիճաններում, 

լավ համի և սննդային արժեքի համապատասխանությունը ֆիզիկական, 

քիմիական, մանրէաբանական և հիգիենիկ չափանիշների ցուցանիշնե-

րին։ Այս բոլոր բնութագրերը ուղիղ համեմատական են պատրաստի 

արտադրանքի մանրէաբանական վիճակին, տեխնոլոգիական գործ-

ընթացի ճշտությանը, ինչպես նաև որպես հումք օգտագործվող կաթի 

որակին։ Ոչ մի սննդամթերք չի կարող պահպանել իր սկզբնական օպտի-

մալ որակը անսահման երկար: Պահպանման ջերմաստիճանի ռեժիմի 

խախտման ընթացքում անխուսափելիորեն տեղի է ունենում որակի 

վատթարացում ՝ արտադրանքը դարձնելով անորակ և սպառման համար 

ոչ պիտանի: Կարևոր է պահպանման ջերմաստիճանի ռեժիմի խստիվ 

պահպանումը: 
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Աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել յոգուրտի սննդային 

արժեքի և քիմիական բաղադրության փոփոխությունը՝ կախված պահ-

պանման պայմաններից։  

Հետազոտության մեթոդները 

Նմուշառման համար վերցվել են յոգուրտներ Վանաձոր քաղաքի 

խանութներից, ինչպես տեղական արտադրության, այնպես էլ ռուսական 

արտադրության՝ 15 օր, 30 օր և 3 ամիս պահպանման ժամկետով: Ուսում-

նասիրվող յոգուրտները պահվել են տարբեր պայմաններում, ինչպես 

սառնարանում, այնպես էլ սենյակային ջերմաստիճանում: Յոգուրտի 

օգտագործման վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով 

անց են կացվել էլեկտրոնայի հարցումներ: Հարցմանը մասնակցել է տար-

բեր տարիքային խմբի 122 անձ: Հարցման նպատակն է եղել տեղեկատ-

վություն ստանալ յոգուրտի կիրառելիության և կարևորության մասին: 

Լակտոզայի պարունակությունը յոգուրտներում որոշվել է յոդաչա-

փական եղանակով: Յոդաչափական եղանակի հիմքում հիմնային միջա-

վայրում շաքարների ալդեհիդային խմբերի օքսիդացումն է յոդով։ Սպի-

տակուցի պարունակությունը յոգուրտներում որոշվել է Բիուրետի մեթո-

դով [1]։ 

Հետազոտության արդյունքները 

Բնակչության շրջանում հարցման արդյունքները ցույց տվեցին, որ 

հարցվածների 92 %-ը օգտագործում են յոգուրտներ (տրամագիր 1)։ 

Հարցվողների 85 %-ը գտնում է, որ յոգուրտը օգտակար է առողջության 

համար, սակայն նրանց մեծ մասը այն օգտագործում է որպես դեսերտ, և 

շատ քիչ տոկոսն է օգտագործում յոգուրտը իր նշանակությամբ։ 

 
 

Տրամագիր 1. Յոգուրտի օգտագործման վերաբերյալ 
տվյալների վերլուծություն 
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Կաթնամթերքների հիմնական պրոբիոտիկները լակտոբացիլներն ու 

բիֆիդոբակտերիաներն են: Կաթնամթերքում օգտագործվում են նաև այս 

բակտերիաների աճը խթանող միացություններ պարունակող մրգային 

հավելումներ և դեղաբույսեր: Բուժիչ կաթնամթերքի հարստացումը լրա-

ցուցիչ լցանյութերով, ներառյալ՝ մրգային հավելումներով, հնարավորու-

թյուն է տալիս բարձրացնել նաև մթերքի կենսաբանական արժեքը: Հար-

ցումները ցույց են տվել, որ հարցվածների 56 %-ը նախընտրում է 

մրգային համով յոգուրտներ, իսկ 33 %-ը՝ մրգերի կտորներով, շատ քիչ 

տոկոսն է նախընտրում առանց հավելումների յոգուրտը (տրամագիր 2)։ 
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Տրամագիր 2. Յոգուրտի տեսակի վերաբերյալ տվյալների վերլուծություն 

 
Լակտոզայի անհանդուրժողականությամբ մարդիկ շատ հաճախ 

խուսափում են օգտագործել կաթնամթերքներ։ Կաթնամթերքներից 

յոգուրտը ավելի հեշտ են յուրացնում, քան կաթը, որը պայմանավորված է 

նրանով, որ յոգուրտը պարունակում է կենդանի բակտերիաներ, որոնք 

ճեղքում են լակտոզան։ Այն յոգուրտները, որոնք չեն պարունակում 

կենդանի բակտերիաներ, դժվար են յուրացվում։ Ֆերմենտացիայից հետո 

էլ յոգուրտի բաղադրության մեջ կարող է պարունակվել լակտոզա: Մեր 

ուսումնասիրած նմուշներից միայն մեկի մեջ է հայտնաբերվել 

լակտոզայի բարձր քանակ (7մգ/%)։ Լակտոզայի բարձր քանակ հայտնա-

բերվել է սենյակային ջերմաստիճանում պահված նմուշում։  

Ուսումնասիրված նմուշներից հայկական արտադրության նմուշում 

հայտնաբերվել է օսլա։ Օսլայի առկայությունը յոգուրտում մեծացնում է 
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արտադրանքի խտությունը: Այն հանդիսանում է խտացուցիչ. օսլան 

հավելում են, որպեսզի կանխեն շիճուկի առաջացումը՝ հարթ մակերես 

ստանալու նպատակով: Մեր ուսումնասիրած նմուշներից որոնցում չի 

հայտնաբերվել օսլա, ժամանակի ընթացքում նկատվել է ջրի անջատում 

և զանգվածի միասեռության խախտում:  

Յոգուրտի նմուշներում սպիտակուցների պարունակությունը տա-

տանվել է՝ կախված պահպանման պայմաններից։ Աղյուսակ 1-ում բեր-

ված է սպիտակուցների քանակության փոփոխությունը՝ կախված պահ-

պանման պայմաններից և յոգուրտի պահպանման ժամկետից։  

Մեր ուսումնասիրած ռուսական արտադրության նմուշները ունեն 

պահպանման երկար ժամանակ (մոտ 3 ամիս), իսկ հայկական արտա-

դրության նմուշները՝ 15 օր։ Եթե յոգուրտը պարունակում է կենդանի բակ-

տերիաներ, ապա նրա պահպանման ժամկետը կարճ է։ Ինչպես տեսնում 

ենք աղյուսակ 1-ից, սխալ պայմաններում պահելը բերում է յոգուրտի 

սննդային արժեքի իջեցմանը։ 
Աղյուսակ 1 

Սպիտակուցների քանակությունը յոգուրտի տարբեր նմուշներում՝  
կախված պահպանման պայմաններից 

 

Նմուշի 

համար 

 Սպիտակուցի 

քանակությունը 100 գ 

յոգուրտում (գ) 

1 
Ռուսական արտադրության (սենյակային 

ջերմաստիճանում պահված) 

6,4  

2 
Ռուսական արտադրության (սառնարանում 

պահված, արտադրման ժամկետի սկզբին) 

7,7  

3 

Ռուսական արտադրության (սառնարանում 

պահված, արտադրման ժամկետի 

ավարտին մոտ) 

5,75  

4 
Հայկական արտադրության (սենյակային 

ջերմաստիճանում պահված) 

7,2  

5 
Հայկական արտադրության (սառնարանում 

պահված, արտադրման ժամկետի սկզբին) 

6,8  

6 

Հայկական արտադրություն (սառնարանում 

պահված, արտադրման ժամկետի 

ավարտին մոտ) 

5,6  

7 
Ռուսական արտադրության, բացած 

վիճակում որոշ ժամանակ թողած  

5,1  

8 
Հայկական արտադրության, բացած 

վիճակում որոշ ժամանակ թողած 

6,7  
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Ժամկետի սկզբին ռուսական արտադրության և հայկական արտադ-

րության նմուշներում սպիտակուցների քանակը բարձր է (7,7 գ և 6,8 գ 100 

գ յոգուրտի մեջ), սխալ պայմաններում պահպանելիս և պահպանման 

ժամկետի ավարտին մոտ սպիտակուցի քանակությունը պակասել է։  

Համեմատելով յոգուրտի մեջ սպիտակուցի քանակությունը պահ-

պանման ժամկետի սկզբին և ավարտին մոտ՝ նկատվել է սպիտակուցի 

քանակության իջեցում։ Ռուսական արտադրության նմուշի դեպքում իջել 

է 25 %-ով, իսկ հայկական արտադրության նմուշում՝ 15 %-ով (տրամա-

գիր 3)։ 
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Տրամագիր 3. Սպիտակուցի քանակության տոկոսային փոփոխությունը՝  

ըստ արտադրող երկրի 

 

Ուսումնասիրության արդյունքում պարզվեց, որ պահպանման ժամ-

կետի ավարտին մոտ յոգուրտի նմուշներում նկատվում է սպիտակուցի 

քանակության իջեցում։ Սենյակային ջերմաստիճանում պահված նմու-

շում հայտնաբերվել է լակտոզայի բարձր քանակ (7մգ/%)։ Այսպիսով՝ 

սխալ պայմաններում յոգուրտի պահելը բերում է սննդային արժեքի 

իջեցմանը։  
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Сравнительный анализ пищевой ценности и  

химического состава йогурта 

Матинян Анжела 
 Овсепян Вардуи 

Резюме 

Ключевые слова։ молочнокислые бактерии, ферментированные 
молочные продукты, белок, лактоза, крахмал, пробиотики 

Важное место в питании современного человека отводится кисломо-

лочным продуктам, среди которых наиболее популярным и широко 

известным является йогурт – кисломолочный продукт с повышенным 

содержанием сухих обезжиренных веществ молока, произведенный с 

использованием смеси заквасочных микроорганизмов – термофильных 

молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки. 

Йогурт является отличным источником белка, более легкоусвояемого по 

сравнению с молоком, обладающим высокой биологической ценностью, 

содержит больше витаминов и микроэлементов. Белки кисломолочных 

продуктов обеспечивают весь набор незаменимых аминокислот, которые 

не вырабатываются в организме и должны поступать с пищей. В иссле-

дуемых образцах йогурта содержание белка колебалось в пределах 6.4-

7.7млг/100г. Уровень белка снижался при неправильном хранении. 

Следует отметить, что реализуемые в розничной сети йогурты чаще всего 

содержат значительное количество легкоусвояемых углеводов, что может 

привести к нежелательным колебаниям уровня сахара крови у лиц со 

сниженной толерантностью к глюкозе. Йогурт, как и другие кисломо-

лочные продукты, имеет сниженное по сравнению с цельным молоком 

содержание лактозы, что позволяет употреблять этот продукт лицам с лак-

тазной недостаточностью. В исследуемых образцах только в одном образце 

было обнаружено высокое содержание лактозы. В одном образце йогурта 

местного производства был обнаружен крахмал. Опрос потребителей 

показал что 92% опрошенных употрбляют йогурт и считают полезным для 

здоровья.  
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Comparative Analysis of Nutritional Value and 

Chemical Composition of Yogurt 
Matinyan Anzhela 

Hovsepyan Varduhi 

Summary 

Keywords։ lactic acid enzymes, fermented dairy products, protein, lactose, 
starch, probiotics 

Modern people signify the role of fermented milk products, among which 

the most popular and widely known is yogurt. Yogurt is a fermented milk 

product with a high content of skimmed milk solids, produced by using a 

mixture of new starting microorganisms – thermophilic lactic streptococci and 

Bulgarian lactic acid bacilli. In addition to the fact that yogurt is an excellent 

source of protein, which is more easily digestible compared to milk, it also has a 

high biological value with more vitamins and microelements. Proteins in 

fermented milk products provide the entire set of essential amino acids that are 

not produced in the body and must be used with food. In the studied samples of 

yogurt, the protein content ranged from 6.4 to 7.7 ml/100 g. The protein level 

decreases with improper storage. It should be mentioned that commercially 

available yogurts often contain a significant amount of easily digestible 

carbohydrates, which can lead to undesirable fluctuations of sugar level in 

blood among individuals with reduced glucose tolerance. Yogurt, as well as 

other oxygen products, has reduced levels of lactose compared to milk, which 

allows us to use this product for people with lactose intolerance. In the studied 

forms the high lactose content was founded only in one form. Starch was found 

in one sample of locally produced yogurt. A consumer survey showed that 92% 

of the surveyed, use yogurt and consider it good for health. 
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Эколого-токсикологическое состояние г. Еревана  
 

Унанян Сурик 
Варданян Кристина 

Варданян Заруи 
 Джангирян Татевик 

 
Ключевые слова: агрохимические показатели, тяжелые металлы, техно 

генез, экологическая опасность, урбанизация, загрязненность, почва 

Введение 

Экологическая опасность загрязнения природной среды крупных 

промышленных городов и мегаполисов мира стала одной из самых 

актуальных проблем современности. Крупные промышленные города 

являются центрами концентрации не только населения, но и значительных 

масс техногенных веществ, поступающих в городскую среду с промыш-

ленными, транспортными выбросами, отходами, стоками и формируют 

техногенные геохимические аномалии загрязняющих веществ в различных 

компонентах ландшафта [4, 200-202; 5, 36-38; 18, 1-4; 21, 536].  

Интенсивная техногенная нагрузка в крупных городах обусловлена, 

как правило, чрезмерной концентрацией промышленных производств, 

быстрым ростом численности транспортных средств, низким уровнем 

внедрения энергосберегающих и малоотходных технологий и рядом 

других экологических и социальных причин, негативно влияющих не 

только на городскую среду, но и на здоровье населения. 

Почва представляет собой открытую буферную динамическую 

систему, связанную с окружающей средой. Техногенные вещества, попадая 

в почву, включаются в естественный цикл и приводят к нарушению и изме-

нению химического состава почвенного слоя [12, 328; 16, 262; 19, 63-66].  

Под влиянием техногенных выбросов изменяются физико-химичес-

кие свойства почв, нарушается почвенный поглощающий комплекс, 

возрастает обменная кислотность, изменяется степень насыщенности осно-

ваниями, снижается или, наоборот, возрастает количество поглощенного 

кальция и содержание магния [4, 200-202; 5, 36-38; 10, 83-85; 22, 18].  

Загрязнение почвы приводит также к ослаблению и разрушению связи 

гумусовых веществ и минеральной части почвы, ослаблению скорости 
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разложения органического вещества, усилению процесса эрозии почв, 

нарушению соотношения элементов минерального питания, увеличению 

подвижности питательных элементов и снижению ее плодородия [14, 280; 

17, 24; 22, 18].  

Под воздействием техногенных выбросов у растений наблюдаются 

ряд морфологических нарушений: потеря тургора, изменения в процессах 

дыхания, подавление образования АТФ, нарушение действия фитогормо-

нов, хромосомные повреждения, понижение роста, развития и урожай-

ности с/х культур [8, 14; 9, 51-57].   

Среди загрязняющих веществ, по масштабам загрязнения и воздейст-

вию на биологические объекты, особое место занимают тяжелые металлы 

(ТМ). В начале 90-х гг. XX века суммарное годовое поступление ТМ в 

атмосферу в результате различной производственной деятельности в 

Северной Америке и Европе составило: свинца 370 тыс. т (в т.ч. за счет 

этилированного бензина 280 тыс. т), мышьяка - 31,2 тыс. т (черная и 

цветная металлургия, производство стекла, цемента), кадмия - 7,6 тыс. 

тонн (цветная металлургия 6,2 тыс. т) [20, 430; 21, 536].  

Цель исследований заключается в изучении агрохимических показа-

телей почв г. Еревана и их эколого-токсикологического состояния. 

Ереван относился к немногочисленным городам бывшего СССР по 

количеству проживающих в нем жителей, с сильно развитой химической, 

металлургической промышленностями и энергетикой – ННО «Наирит», 

Канакерский алюминиевый завод «Каназ», ТЭЦ, ПО «Поливинилацетат» и 

шинный завод [13, 54-56; 15, 287-290].  

Объект и методика исследований 

Город Ереван расположен на северо-восточной части Араратской 

котловины. На юге котловины возвышается массив Большого и Малого 

Араратов, на севере – Канакерское нагорье, северо-западе – Арагацский 

массив, вулкан Араилер и хребет Цахкуняц, на востоке котловина 

ограничена Гегамским нагорьем. Среднеараксинская впадина оказывает 

значительное влияние на физико-географические процессы, протекающие 

в Араратской котловине, особенно на распределение тепла, влаги и 

техногенных выбросов, обусловливая территориальное свооебразие 

гидроклиматического режима и особенности природно-территориальных 

комплексов [7, 129]. 

Территория города отличается исключительной пересеченностью, 

играющей важную роль в климатообразовании. По орографическим 
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формам территория города подразделяется на пять частей: нагорное плато 

высотой 900-1270 м., ступенчато опускающееся к центру города, 

Арабкирско-Канакерское плато в пределах высот 1050-1350 м. (понижаю-

щееся с северо-востока на юго-запад), Норкское плато высотой 1050-1360 

м., предгорные равнины, занимающие пониженную часть города со 

средней высотой 900 м., низменная часть на юго-западе города высотой 900 

м., рельеф холмисто-сопочный с выраженными ущельями р. Раздан, Гетар 

и Джрвеж, а также с отдельными балками, оврагами и ложбинами. 

Климат Еревана сухой континентальный с жарким сухим летом и 

холодной зимой. Годовая амплитуда средних месячных температур +31oC, 

абсолютная +42oC, минимальная  -31oC. Количество осадков в течение года 

распределяется крайне неравномерно [7, 129]. 

Город Ереван крупный промышленный центр с многоотраслевой 

структурой промышленного производства. В нем проживает 34% 

населения республики, территория города составляет 22500 га [1, 23; 2, 25; 

3, 63-66; 7, 129]. 

По данным Ж.А. Амирджаняна (1993), О.А. Джугарян (2000), в городе 

размещено более 400 промышленных предприятий, из которых 137 имели 

выбросы вредных веществ, которые без предварительного обезвреживания 

попадали в окружаюшую среду, загрязняя атмосферный воздух, раститель-

ный покров, водную среду и почвы. Автопарк города превышал 80 тыс. 

автомашин [13, 54-56].  

Загрязненность почвенного покрова территории г. Ереван была 

изучена Ж.А. Амирджаняном, С.А. Унаняном (1991), С.А. Унаняном, 

Ж.А. Амирджаняном (1986), О.А. Джугаряном (2000) и М.Г. Аветисяном, 

Г.С. Аревшатяном (2005). Однако, изучение агрохимических показателей 

почв города за последние 30 лет в условиях техногенеза не проводилось, 

следовательно, их изучение имеет санитарно-гигиеническое, эколо-

гическое значение, поскольку результаты могут использоваться при 

озеленении территории города. 

Экспериментальные исследования проводились методом полевых, 

камеральных работ, лабораторными агрохимическими анализами почвен-

ных и растительных образцов. Полевые обследования уровня загрязнен-

ности почвенного покрова техногенными выбросами через атмосферу 

велись по методике, разработанной в почвенном институте им. 

В.В. Докучаева [11, 314]. 

Основные закономерности распространения подвижных форм 
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тяжелых металлов изучали на образцах почв, взятых из более 13 шурфов, а 

также на 65 смешанных и индивидуальных образцах почв.  

Анализы проводились по общепринятым в агрохимической практике 

методам: механический состав почв - по Робинсону (классификация почв 

по механическому составу - по Н.А. Качинскому), реакция среды (pH) - 

потенциометром (в водяной суспензии); валовый азот - по Къельдалю; 

валовый фосфор - по Лоренцу и калий - пламенным спектрофотометром; 

подвижный азот в почвах - по Тюрину и Кононовой; подвижный фосфор в 

карбонатных почвах - по Мачигину, в безкарбонатных - по Аррениусу, а 

калий - по Масловой [6, 490]. Содержание подвижных форм ТМ опреде-

ляли атомно-абсорбционным методом на спектрофотометре «ААS-1».  

Площадки для отбора почвенных проб закладывались по географичес-

ким направлениям с учетом розы ветров и рельефа местности. С опытных 

площадок отбирались смешанные образцы почв с глубины 20 см.  

Один смешанный образец почвы состоит из пяти проб почвы, 

отобранных методом «конверта» с площадки не более 1 га. Каждая из пяти 

проб представлена пятью отдельными прикопками, сделанными на углах и 

в центре пробной площадки. В итоге, каждый смешанный почвенный 

образец состоит из 25 проб. 

Результаты и обсуждения 

Почвенный покров города представлен тремя типами: а) орошаемые 

лугово-бурые, б) палео-гидроморфные слитые солонцеватые и в) бурые 

полупустынные.  

Лугово-бурые орошаемые почвы в основном распространены в 

южной, юго-восточной и юго-западной частях города и расположены в 

пределах 850-950 м. над уровнем моря, климатические условия характери-

зуются резкой континентальностью, малоснежной холодной зимой и 

сухим жарким летом. Почвы этой части города формировались под влия-

нием полупустынного климата и векового орошения. Эти почвы маломощ-

ны, бедны органическим веществом (гумус 1,9-2,2 %), имеют средне- и 

тяжелоглинистый механический состав, слабощелочную реакцию среды 

(pH 7,4-7,6), богаты валовыми фосфором (0,21-0,29 %) и калием (2,4-2,8 %), 

бедны подвижными азотом, фосфором, но хорошо обеспечены калием 

(табл. 1). 
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Таблица 1 
Агрохимические показатели почв территории г. Ереван и его окрестностей 

(среднее содержание, 0-20 см) 

Почва, местонахождение, 

номер разреза 

Гумус, 

% 

Физ. 

глина, 

% 

pH 

Подвижные 

питательные 

элементы, мг/100 

г почвы 

Валовые 

питательные 

элементы, % 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Бурые полупустынные, 

Сараландж, (Парк Победы), С 
1,4 38,2 7,6 1,77 2,5 40,3 0,12 0,14 1,4 

Бурые полупустынные,  

пр. Ленинградян, С/В 
1,4 46,6 7,8 1,04 1,64 40,90 0,09 0,14 1,7 

Бурые полупустынные, 

Цицернакаберд, С/В 
1,2 47,9 7,8 2,1 2,1 38,1 0,10 0,16 0,15 

Бурые полупустынные, 

Нубарашен, Ю/В 
1,0 49,64 7,6 1,54 2,8 47,3 0,09 0,12 2,0 

Бурые полупустынные, Канакер, 

«Каназ», С 
0,92 36,0 7,6 1,5 1,3 34,0 0,11 0,18 1,8 

Бурые полупустынные,  

Н. Норкский массив, В 
1,6 35,2 7,6 1,8 2,0 35,7 0,14 0,15 1,7 

Бурые полупустынные,  

Сари Таг, С/В 
1,2 34,0 7,7 1,80 2,1 30,4 0,12 0,14 2,1 

Бурые полупустынные, Мараш, В 1,1 30,0 7,6 1,86 2,4 38,6 0,13 0,14 1,96 

Бурые полупустынные, 

Араратский массив, С/З 
0,60 29,7 7,8 1,6 1,8 29,2 0,12 0,13 1,7 

Орошаемые лугово-бурые,  

3-й участок, ск. Г. Нжде, Ю 
1,9 42,0 7,5 2,90 3,2 45,8 0,16 0,29 2,4 

Орошаемые лугово-бурые, Опера 

(парк Спендиаряна), Ю 
1,9 49,92 7,6 3,0 2,36 49,42 0,12 0,21 2,8 

Орошаемые лугово-бурые, 

Аргаванд, Ю/З 
2,2 44,8 7,4 2,1 3,2 56,0 0,12 0,29 2,4 

Палео-гидроморфные слитые 

солонцеватые, музей Эребуни, 

Ю/В 
0,52 62,0 8,9 0,60 0,82 35,0 0,07 0,15 2,3 

 

Палео-гидроморфные слитые солонцеватые почвы распространены в 

юго-восточной части города на высоте 850-1300 м. над уровнем моря. 

Процессы почвообразования в этих почвах протекают в условиях сухого 

континентального климата (гидротермический коэффициент по Иванову 

0,3). Почвы характеризуются тяжелым механическим составом, одно-

родным строением профиля, в котором встречается гипс отдельными 

прослойками и скоплениями, богаты валовыми фосфором (0,15%) и калием 

(2,3%), бедны подвижными формами азота и фосфора. Содержание 
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органического вещества (гумус 0,52%) незначительно, имеет щелочную 

(pH 8,9) реакцию среды. Таким образом, эти почвы имеют неблагоприят-

ные агрономические показатели и пригодны для сельскохозяйственного 

использования или посадки декоративных насаждений только после 

химической мелиорации и внесения больших доз органических и мине-

ральных удобрений. 

Бурые полупустынные почвы на территории города сформировались 

в предгорной зоне Араратской равнины на высоте 900-1350 м. над уровнем 

моря. Они распространены в юго-восточной, северной, восточной, северо-

восточной и северо-западной частях города. Эти почвы маломощные и 

характеризуются легко- и среднесуглинистым механическим составом. В 

основном щебеновато-каменистые, имеют щелочную (pH 7,6-7,8) реакцию 

среды, бедны гумусом (0,60-1,6 %), слабо обеспечены подвижным азотом и 

фосфором хорошо обеспечены калием (табл. 1). 

Таким образом, почвенный покров территории города неоднороден. 

Поэтому при разработке различной проектной документации по озелене-

нию города необходимо учитывать генетические и физико-химические 

особенности почв. Поскольку одной из основных задач данной работы 

является изучение влияния техногенных выбросов на степень загрязнен-

ности почв, то ниже опишем изучаемые поллютанты. 

Медь (Cu) - Массовая доля меди в земной коре относительно не 

велика и составляет 0,005-0,01 %. В почвах содержание меди составляет 

2×10-3 %. Физиологическая роль меди в значительной степени опреде-

ляется ее вхождением в состав ферментов. Повышенная концентрация 

меди в питательной среде вызывает физиологические нарушения. Симп-

томы избытка меди проявляются в виде хлороза. Воздействие меди на 

здоровье человека проявляется в виде органических изменений в тканях, 

распада костной ткани, гепатита [11, 314; 23, 185-202]. Содержание под-

вижной меди в орошаемых лугово-бурых полупустынных почвах 

составляет 7,9-9,4 мг/кг [6, 490; 19, 63-66]. Так, содержание подвижной 

меди в почвах территории города колеблется в переделах от 3,6 до 17,9 

мг/кг, что по сравнению с фоновым (3,2 мг/кг) превышает в 1,1-5,6 раза. 

Максимальное накопление зафиксировано в окрестности Оперы (парк 

Спендиаряна). Высокое содержание металла зарегистрировано также в 

окрестностях Канакерского алюминиевого завода «Каназ» -15,0 мг/кг, 

Сараланджа - 12,44 мг/кг, Цицернакаберда - 12,1 мг/кг, пр. Ленинградян - 

9,2 мг/кг, Сари тага - 9,3 мг/кг (табл. 2). 
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Таблица 2 
Среднее содержание подвижных форм тяжелых металлов в почвах территории 

г. Ереван и его окрестностей (0-20 см) 

Почва, местонахождение, 

 номер разреза 

Тяжелые металлы, мг/кг 

Cu Pb Mo Zn Co Cd 

Бурые полупустынные, 

Сараландж,  

(Парк Победы), С 

12,44±1,5 57,0±1,8 3,6±0,18 58,0±2,2 7,4±0,53 1,5±0,09 

Бурые полупустынные, 

пр. Ленинградян, С/В 
9,2±0,64 38,0±1,9 1,0±0,06 64,0±2,8 3,8±0,15 0,50±0,02 

Бурые полупустынные, 

Цицернакаберд, С/В 
12,1±1,0 15,4±1,1 1,6±0,25 52,2±2,7 7,6±0,60 - 

Бурые полупустынные, 

Нубарашен, Ю/В 
4,0±0,35 3,7±0,50 0,48±0,07 7,8±0,47 3,1±0,42 3,043±0,01 

Бурые полупустынные, 

Канакер, «Каназ», С 
15,0±1,1 24,0±0,51 1,2±0,09 62±3,2 3,9±0,26 3,21±0,05 

Бурые полупустынные, 

Н. Норкский массив, В 
3,9±0,18 12,48±0,32 0,60±0,06 4,3±0,55 3,1±0,21 0,85±0,09 

Бурые полупустынные, 

Сари Таг, С/В 
9,3±1,80 54,8±4,7 1,3±0,15 26,8±1,76 7,0±1,76 0,72±0,42 

Бурые полупустынные, 

Мараш, В 
4,2±0,70 7,8±1,20 0,96±0,03 42,0±2,8 4,6±0,75 0,98±0,04 

Бурые полупустынные, 

Араратский массив, С/З 
3,8±0,12 10,9±0,09 0,62±0,04 15,0±0,12 3,2±0,09 0,96±0,12 

Орошаемые лугово-

бурые, 3-й участок,  

ск. Г. Нжде, Ю 

6,8±0,38 47,9±0,40 1,83±0,09 29,6±3,2 2,6±0,06 1,3±0,10 

Орошаемые лугово-

бурые, (Опера) (парк 

Спендиаряна), Ю 

17,9±0,98 50,0±1,9 1,2±0,13 27,9±1,8 8,5±0,35 0,63±0,15 

Орошаемые лугово-

бурые, Аргаванд, Ю/З 
9,8±1,2 68,0±1,5 2,4±0,18 24,7±1,8 5,8±0,34 1,9±0,07 

Орошаемые, лугово-

бурые, ТЭС, Ю/В 
5,1±0,96 43±2,8 0,98±0,09 6,45±0,35 3,7±0,60 3,8±0,16 

Палео-гидроморфные 

слитые солонцеватые, 

музей Эребуни, Ю/В 

3,6±0,34 2,6±0,12 0,48±0,07 5,7±0,64 2,8±0,13 0,29±0,01 

От города 5 км (фон), В 3,2±1,40 2,2±1,65 0,32±0,09 6,0±0,48 2,9±0,21 0,21±0,03 
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 Свинец (Pb) - Является одним из опасных загрязнителей для органи-

ческого мира, в т.ч. и для человека. Попадая в организм человека через 

пищевую цепь, влияет на кровеносную, нервную и мочеполовую системы, 

приводит к повреждениям печени и почек, снижению умственных 

способностей у детей и т.д. Среднее содержание в почвах n×10-3 %, уровень 

содержания свинца в незагрязненных почвах, как правило, обусловлено 

содержанием элемента в почвообразующих породах [11, 314; 12, 328; 14, 

280; 16, 262]. 

Из таблицы 2 следует, что содержание подвижного свинца в почвах 

города превышает фон в 1,2-30,9 раза. Высокое содержание зафиксировано 

на участках Аргаванда, Сараланджа, Сари Тага, парка Спендиаряна, 3-его 

участка (ск. Г. Нжде), пр. Ленинградян. Сравнительно больше содержится 

также в окрестностях «Каназ»-а, Цицернакаберда, Н. Норкского и 

Араратского массивов. Массовое загрязнение свинцом почв территорий го-

рода несомненно связано с интенсивностью движения автотранспорта и 

источниками техногенных выбросов. 

Молибден (Mo) - Содержание молибдена в почве, по данным 

А. П. Виноградова, составила 2×10-4 % [11, 314; 20, 430]. Потребность 

молибдена доказано как для высших, так и для низших растений, а также 

для микроорганизмов и животных. Молибден участвует в азотном обмене, 

в окислительно-восстановительных реакциях, участвует в нуклеиновом 

обмене и в ряде важнейших метоболических процессах. При недостатке 

молибдена наблюдаются нарушения в метаболизме фосфорных соедине-

ний. Содержание в почве 1,5 мг/кг молибдена считается недостаточным, 

1,5-4,0 мг/кг - нормальным, а больше 4 мг/кг токсичным для растений и 

вызывает болезнь зубов у человека [16, 262]. При избытке молибдена (30 

мг/кг) у животных наблюдается молибденовый токсикоз, задержка роста, 

анемия [18, 126-136]. По данным Ж.А. Амирджаняна и др. (1983), в 

орошаемых лугово-бурых почвах содержание валового и подвижного 

молибдена составляет 2,0-5,1 и 0,2-0,25 мг/кг [19, 63-66]. Исследованиями 

установлено, что содержание подвижного молибдена в почвах территории 

г. Ереван колеблется в переделах 0,48-3,6 мг/кг, что превышает фоновое 

содержание в 1,5-11,3 раз. Максимальное содержание наблюдается на 

участке Сараланджа. Высокое накопление зафиксировано также в Арга-

ванде, 3-ем yчасткe (ск. Н. Нжде) и Цицернакаберде. 3,0-4,1 раза превы-

шает фоновое содержание на участках Сари Тага, «Каназ»-а, пр. Ленин-

градян, ТЭС, Мараша и в 1,8-1,9 раза выше на участках Араратского и 

Норкского массивов, близко к фону около Нубарашена, музея Еребуни. 
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Цинк (Zn) - Среднее содержание цинка в литосфере составляет 0,004-

0,0008 %, а в почвах - 5×10-3 %. Физиологическая роль цинка в растениях 

очень разнообразна. Он участвует в окислительно-восстановительных 

процессах. Недостаток этого элемента приводит к нарушению углеводного 

обмена. При недостатке цинка происходит накопление небелковых 

растворимых форм азота и тормозится биосинтез белков. Уровень поступ-

ления цинка зависит от многих факторов, в т.ч. от вида автотранспорта и 

интенсивности его движения, функционального назначения и особеннос-

тей, и свойств почв и растений [21, 536; 23, 185-202]. По данным 

Ж.А. Амирджаняна (1983), содержание валового и подвижного цинка в 

орошаемых лугово-бурых и бурых полупустынных почвах составляет 60-79 

и 2,1-2,4; 35,0-35,9 и 0,48-0,50 мг/кг.  

Количество подвижной формы цинка в почвах г. Ереван колеблется в 

больших пределах и составляет от 4,3 до 64,0 мг/кг. Наиболее высокое 

содержание характерно для участков пр. Ленинградян, завода «Каназ», 

Сараланджа, Цицернакаберда, Мараша (64,0± 2,8; 62±3,2; 58,0±2,2; 52,2±2,7; 

42,0±2,8 мг/кг), что превышает фон соответственно в 10,7; 10,3; 9,7; 8,7 и 7,0 

раз. Высокое содержание подвижного цинка характерно также для участ-

ков ск. Г. Нжде, парк Спендиаряна, Сари Тага, Аргаванда, Араратского 

массива, которое больше фона в 2,5-4,9 раза, близкие к фоновому содержа-

нию территории Нубарашена, музея Эребуни и меньше Н. Норкского 

массива (табл. 2). 

Кобальт (Co) - Средний кларк кобальта в литосфере равен 3×10-3 %, в 

почве - 8×10-4 % [11, 314]. Содержание кобальта в почвах основном опре-

деляется составом и происхождением материнских пород и типом почво-

образования [16, 262; 18, 126-136]. Кобальт участвует во многих физиологи-

ческих процессах в организме животных и человека. В растениях он акти-

вирует ферменты белкового обмена, участвует в окислительно-восстанови-

тельных реакциях и процессе фотосинтеза [23, 185-202]. Содержание 

валового и подвижного кобальта в орошаемых лугово-бурых, бурых 

полупустынных почвах составляет 12,4 и 3,4; 3,8 и 2,5 мг/кг [4, 200-202]. 

Приведенные данные (табл. 2) показывают, что содержание подвиж-

ного кобальта в почвах территории города распределено неравномерно и 

колеблется в пределах 2,6-8,5 мг/кг. Максимальное содержание 

подвижного кобальта зафиксирована в парке Спендиаряна (8,5±0,35 мг/кг). 

Высокое содержание характерно для участков Цицернакаберда, Сара-

ланджа, Сари тага, Аргаванда, Мараша, что по сравнению с фоном больше 

соответственно в 2,6; 2,6; 2,4; 2,0; 1,6 раза (табл. 2). Близко к фону или 
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незначительное колебание от него наблюдается на участках «Каназ»-а, пр. 

Ленинградян, Араратского и Норкского массивов, ТЭС, музея «Эребуни», 

ск. Г. Нжде.  

Кадмий (Cd) - является очень токсическим химическим элементом 

для органического мира, в т.ч. и для человека. Накапливаясь в организме 

человека, приводит к циррозу печени, нарушениям функции почек, 

протеинурие, болезни «итай-итай». Среднее содержание кадмия в 

литосфере колеблется около n×10-5 %, в почвах 0,07-1,10 мг/кг (Черных, 

2003). Основным фактором, определяющим содержание кадмия в почвах, 

является химический состав материнских пород. Кадмий наиболее 

подвижен в кислых почвах в интервале pH 4,5-5,5, тогда как в щелочных 

он относительно неподвижен. По данным О.А. Джугарян (2000), среднее 

содержание валовой и подвижной форм кадмия в окрестностях ТЭС и 

«Наирит» составляет 4,2; 5,0 и 1,2; 2,8 мг/кг соответственно. Нашими иссле-

дованиями установлено, что содержание подвижного кадмия в верхних 

слоях (0-20см.) почвы на территории г. Ереван, в зависимости от рельефа 

местности, направления розы ветров, движения автотранспорта, места 

расположения источника техногенных выбросов колеблется в больших 

пределах - от 0,29 до 3,8 мг/кг, что свидетельствует об его техногенном 

происхождении. Высокое накопление токсиканта в почвах зафиксировано 

в окрестностях промышленных, энергетических объектов и мусоросвалок. 

Так, в окрестностях ТЭС, «Каназ»-а, Нубарашена количество кадмия 

превышает фоновое содержание в 18,1; 15,3; 14,5 раза соответственно. 

Наличие подвижного кадмия относительно больше на участках Аргаванда, 

Сараланджа, ск. Г. Нжде, что превышает фоновое содержание в 9,0-6,1 раза 

(табл. 2). Значительное количество кадмия наблюдается в админист-

ративных районах Мараш, Араратский и Н. Норкский массивы, парке 

Спендиаряна, Сари таге, пр. Ленинградян, где количество металла по 

сравнению с фоном больше в 4,7; 3,4; 4,0; 3,0; 3,4; 2,4 раза.  

Сравнение результатов с контролем дает следующую картину 

(Рисунок 1). 

Из рисунка видно, что самый высокий показатель получен в случае 

содержания свинца в почве Аргаванд, где содержание свинца выше фона в 

30,9 раза, а самый низкий показатель получен в Нор Норке, содержание 

цинка 0,71 раза выше фона (Рисунок 1).  
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Рисунок 1. Содержание подвижных форм тяжелых металлов  

в почвах территории г. Ереван по сравнению результатов с контролем 

По степени загрязненности тяжелыми металлами почвы территории 

города располагаются в следующий ряд: 

Cu – парк Спендиаряна > Каназ > Сараландж > Цицернакаберд > 

Аргаванд > Сари таг > пр. Ленинградян > ск. Г. Нжде > ТЭС > 

Мараш > Нубарашен > Н. Норкский массив> Араратский массив > 

музей Эребуни  

Pb – Аргаванд > Сараландж > Сари таг > парк Спендиаряна > ск. 

Г. Нжде > ТЭС > пр. Ленинградян > Каназ > Цицернакаберд > 

Н. Норкский мас. > Араратский мас. > Мараш > Нубарашен > музей 

Эребуни 

Mo – Сараландж > Аргаванд > ск. Г. Нжде > Цицернакабер > Сари таг > 

парк Спендиаряна > Канакер > пр. Ленинградян > ТЭС > Мараш > 

Араратский мас. > Н. Норкский мас. > музей Эребуни > Нубарашен 

Zn – пр. Ленинградян > Канакер > Сараландж > Цицернакаберд > 

Мараш > ск. Г. Нжде > парк Спендиаряна > Сари таг > Аргаванд > 

Нубарашен > Араратский мас. > ТЭС > музей Эребуни > Н. 

Норкский мас.  

Co – парк Спендиаряна > Цицернакаберд > Сараландж > Сари таг > 

Аргаванд > Мараш > Канакер > пр. Ленинградян > ТЭС > 

Араратский мас. > Н. Норкский мас. > Нубарашен > музей Эребуни 

> ск. Г. Нжде 

Cd – ТЭС > Каназ > Нубарашен > Аргаванд > Сараландж > ск. Г. Нжде > 

Мараш > Араратский мас. > Н. Норкский мас. > Сари Таг > парк 

Спендиаряна > пр. Ленинградян > музей Эребуни  
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На основании проведенных исследований пришли к следующим 

выводам. 

1. Почвенный покров территории города по происхождению 

неоднороден и представлен тремя типами: орошаемые лугово-

бурые, палео-гидроморфные слитые солонцеватые, бурые полупус-

тынные, что необходимо учитывать при составлении различных 

проектов по озеленению. 

2. Почвы, находящиеся на территории города, в основном имеют 

слабощелочную и щелочную реакцию среды (pH 7,4-8,9), где содер-

жание гумуса незначительное (0,52-2,2 %). Богаты валовыми фос-

фором (0,12-0,29 %) и калием (0,15-2,8 %), очень бедны валовым и 

подвижным азотом. В основном имеют легко- и тяжелосуглинис-

тый механический состав. 

3. Содержание тяжелых металлов в почвах на территории города и в 

его окрестностях неоднородно и в основном зависит от количества 

и интенсивности движения городского транспорта и легковых 

машин, природно-климатических условий, рельефа местности и 

наличия техногенных источников. 

4. Содержание подвижных форм тяжелых металлов в почвах 

территории города превышает фоновое содержание: Cu - 1,3-5,6, Pb 

- 1,2-30,9, Mo - 1,5-11,3, Zn - 0,72-10,7, Co - 0,89-2,93, Cd - 1,4-18,1 

раза. 

5. С целью повышения плодородия почв г. Ереван и снижения отри-

цательного воздействия тяжелых металлов на рост, развитие 

древесно-кустарниковой растительности, однолетних и многолет-

них трав, предлагаем совместно с органическими удобрениями в 

почву вносить и минеральные удобрения в дозе навоз 25-30 т/га + 

N90P45K45 кг/га или компост 30-40 т/га + N45P90K45 кг/га. 
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Երևան քաղաքի էկոլոգատոքսիկոլոգիական վիճակը 
 

Հունանյան Սուրիկ 
Վարդանյան Քրիստինա 

Վարդանյան Զարուհի 
Ջհանգիրյան Տաթևիկ 

Ամփոփում 

Հանգուցային բառեր. ագրոքիմիական ցուցանիշներ, ծանր 
մետաղներ, տեխնոգենեզ, էկոլոգիական վտանգ, ուրբանիզացիա, 
աղտոտվածություն, հող 

Խոշոր արդյունաբերական քաղաքները ոչ միայն բնակչության, այլև 

տեխնածին նյութերի խտացման կենտրոններ են: Տեխնածին նյութերը 

քաղաքային միջավայր են թափանցում արդյունաբերության թափոնների, 

տրանսպորտային արտանետումների, հոսքաջրերի հետ և առաջացնում 

են լանդշաֆտի տարբեր բաղկացուցիչ մասերի` աղտոտիչ նյութերով 

տեխնածին գեոքիմիական անոմալիաներ: 

Խոշոր քաղաքների ինտենսիվ տեխնածին բեռնվածությունը պայմա-

նավորված է արդյունաբերական արտադրության կենտրոնացումով, 

տրանսպորտային միջոցների թվաքանակի արագընթաց աճով, էներգա-

խնայող և քիչ թափոն ունեցող տեխնոլոգիաների ներդրման ցածր մա-

կարդակով և էկոլոգիական ու սոցիալական բազմաթիվ պատճառներով, 

որոնք բացասական ներգործություն են ունենում ոչ միայն քաղաքային 

միջավայրի, այլև բնակչության առողջության վրա: 

Տեխնածին թափոնների ազդեցությամբ փոխվում են հողերի ֆիզիկա-

քիմիական հատկությունները, խախտվում է հողի կլանող կոմպլեքսը, 

փոխվում է միջավայրի ռեակցիան, փոխվում է հիմքերով հագեցվածու-

թյան աստիճանը, նվազում կամ, հակառակը, ավելանում է կլանված 

կալցիումի քանակը, աճում է մագնեզիումի պարունակությունը: 

Աղտոտող նյութերի շարքում, ըստ կենսաբանական օբյեկտների վրա 

ունեցած ազդեցության, առանձնահատուկ տեղ են զբաղեցնում ծանր 

մետաղները: 

Աշխատանքի նպատակն է եղել ուսումանասիրել Երևան քաղաքի 

հողերի ագրոքիմիական ցուցանիշները և էկոլոգատոքսիկոլոգիական 

վիճակը: Քաղաքի հողային ծածկույթը համասեռ չէ, այդ իսկ պատճառով 

քաղաքի կանաչապատման նախագծերի քննարկման ժամանակ անհրա-

ժեշտ է հաշվի առնել հողերի գենետիկական և ֆիզիկաքիմիական 

առանձնահատկությունները: 

Ուսումնասիրվել են Երևան քաղաքի հողերի ագրոքիմիական ցուցա-
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նիշները և տեխնածին ծանր մետաղներով աղտոտվածության աստի-

ճանը: Քաղաքի տարածքում ձևավորված է երեք հողատիպ, որոնք 

աղքատ են օրգանական նյութերով (հումուս-0,52-2,2 %), ունեն միջին և 

ծանր կավային մեխանիկական կազմ, միջավայրի հիմնային և ուժեղ 

հիմնային ռեակցիա (PH-7,4-8,9), ապահովված են ընդհանուր ֆոսֆորով 

(0,12-0,29 %) և կալիումով (0,15-2,8 %), թույլ՝ շարժուն ազոտով, ֆոսֆո-

րով, լավ՝ շարժուն կալիումով: 

Շարժուն պղնձի պարունակությունը ֆոնին գերազանցում է 1.3-5.6 

անգամ, կապարը՝ 1.2-30.9 անգամ, մոլիբդենը՝ 1.5-11.3, ցինկը՝ 0.72-10.7 

անգամ, կոբալտը՝ 0.89-2.93 անգամ, կադմիումը՝ 1.4-18.1 անգամ:  

Երևան քաղաքի հողերի բերրիությունը բարձրացնելու և ծառաթփա-

յին բուսականության, միամյա և բազմամյա բույսերի աճման ու զարգաց-

ման վրա ծանր մետաղների բացասական ազդեցությունը նվազեցնելու 

նպատակով առաջարկում ենք օրգանական պարարտանյութերի հետ 

միասին հող մտցնել հանքային պարարտանյութեր հետևյալ չափաքա-

նակներով՝ գոմաղբ 25-30 տ/հա + N90P45K45 կգ/հա կամ կոմպոստ՝ 30-

40տ/հա + N45P90K45 կգ/հա: 

 

 

The Ecotoxicological Condition of Yerevan 

 
Hunanyan Surik  

Vardanyan Kristina  
Vardanyan Zaruhi  

Jhangiryan Tatevik  
Summary 

Key words: agrochemical indicators, heavy metals, technogenesis, 
environmental hazard, urbanization, pollution, soil 

The large industrial cities are not only centers of population condensation, 

but also of man-made materials. Man-made materials penetrate into the urban 

environment along with industrial wastes, transport emissions, runoff, and 

cause man-made geochemical anomalies with contaminants in various 

components of the landscape. 

The intensive man-made load of large cities is caused by the concentration 

of industrial production, the rapid growth of the number of vehicles, the low 

level of energy-saving introduction, low-waste technologies, and many 

environmental and social reasons that have a negative impact not only on the 
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urban environment but also on the population health. 

Man-made wastes change the physicochemical properties of soils, disrupt 

the soil absorption complex, increase the exchange acidity, change the 

saturation of the bases, decrease or increase the amount of absorbed calcium, 

and increase the magnesium content. 

The heavy metals have a special place among the pollutants according to 

their impact on biological objects. 

The aim of the work is to represent the study of the agrochemical 

indicators of lands in Yerevan and their ecotoxicological condition. The land 

cover of the city is not homogeneous, therefore, when discussing urban land 

scraping projects, it is necessary to take into account the genetic and 

physicochemical characteristics of the land. 

The agrochemical indicators of the lands of Yerevan and the degree of 

contamination with man-made heavy metals were studied. It turned out that 

three types of soils are formed in the city area, which are poor in organic matter 

(humus- 0.52 – 2.2%), have medium and heavy clay mechanical composition, 

basic and strong basic reaction of the environment (pH-7.4-8.9), poor in mobile 

phosphorus and rich in mobile potassium. 

The mobile copper content is 1.3-5.6 times higher than the background 

content, lead – 1.2-30.9 times, molybdenum – 1.5-11.3 times, zinc – 0.72-10.7, 

cobalt – 0.89-2.93 times, cadmium – 1.4-18.1 times. 

In order to increase the yield of Yerevan soils and to reduce the negative 

impact of heavy metals on shrub vegetation, annuals and perennials, growth 

and development of heavy plant, we propose to add mineral fertilizers to the 

soil with the following norms: manure 25-30t/ha + N90 P45 K45 kg/ha or compost 

: 30-40t/ha + N45 P90K45 kg/ha.  
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ՀՏԴ 631.674.1 

Սիսիանի տարածաշրջանի էրոզացված լանջային վարելահողերում 

ոռոգման արդյունավետության բարձրացման 

հնարավորությունները 
Մարկոսյան Ալբերտ 

Հունանյան Սուրիկ 

Ջհանգիրյան Տաթևիկ 
 

Հանգուցային բառեր. ոռոգման ձև, ակոս, ջրամատակարարում, 
հողատարում, պոլիէթիլենային խողովակ, արդյունավետություն 

Նախաբան 

 Հայաստանի Հանրապետության լեռնային երկրագործական շրջան-

ների համար գյուղատնտեսական արդյունավետության բարձրացման 

գործում հակաէրոզային միջոցառումներին զուգընթաց կարևոր դեր 

ունեն նաև ոռոգման ջրի արդյունավետ օգտագործման հիմնահարցերը:  

Չորային պայմաններում գյուղատնտեսական մթերքների արտադ-

րությունը և դրան կայուն բնույթ հաղորդելը հանդիսանում է ՀՀ գյուղա-

տնտեսության հիմնական խնդիրներից մեկը: Այդպիսի պայմաններում 

անհրաժեշտ քանակությամբ մթերքների արտադրության երաշխիքը 

հանդիսանում է ոռոգումը: Վերջինիս միջոցով ապահովվում է մշակա-

բույսերի ջրի պահանջը վեգետացիայի ընթացքում [1, 9-15; 2, 246-250; 3; 7, 

346-361]: 

 Հարկ է նշել, որ մշակաբույսերի ջրի պահանջը փոփոխվում է` ըստ 

զարգացման փուլերի և հողային, կլիմայական, հիդրոլոգիական պայ-

մանների: Ուստի ոռոգման ռեժիմի բաղկացուցիչ տարրերի կարգավո-

րումը հնարավորություն է տալիս խոնավության պակասի դեպքում մշա-

կաբույսերի համար կանխել բացասական հետևանքները [4, 261-264]: 

Ըստ վերջին տասնամյակի վիճակագրական ցուցանիշների՝ ոռոգ-
ման ջրի անբավարարության հետևանքով նվազում է ոչ միայն գյու-
ղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվությունը, այլև հազարավոր 
հեկտար արժեքավոր հողատեսքեր դուրս են մղվում գյուղատնտեսական 
շրջանառությունից և ենթարկվում դեգրադացման [10, 65-73]:  

Ինչպես աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում 

հիդրոմելիորատիվ համակարգերի շահագործման փորձը ցույց է տալիս, 

որ ոռոգումը ունի ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական ազդեցու-

թյուն ագրոլանդշաֆտների վրա: Մի կողմից, 2-3 անգամ բարձրանում է 
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գյուղատնտեսական հողատեսքերի բերքատվությունը, լուծվում է պարե-

նային խնդիրը, մյուս կողմից, չի ապահովում գյուղատնտեսական մշա-

կաբույսերի պոտենցիալ բերքատվության մակարդակը, ընդ որում 

դիտարկվում է էկոլոգիական վիճակի վատթարացում, որը բնութագրվում 

է գրունտային ջրերի մակարդակի բարձրացմամբ, երկրորդային աղա-

կալման, ջրային էրոզիայի գործընթացների զարգացմամբ, բնական ջրերի 

աղտոտմամբ [5, 28-30; 6, 7-11]: 

Հոդվածի բովանդակությունը 

Ոռոգվող վարելահողերի մակերեսը մեր երկրում 2020 թ. տվյալնե-

րով կազմում է 117 հազ. հա: Այդ հողատարածքների օգտագործման արդ-

յունավետությունը բավականին ցածր է, իսկ ոռոգման վրա կատարվող 

լրացուցիչ ծախսերը բացասաբար են ազդում ստացվող արտադրանքի 

ինքնարժեքի վրա: 

Հետազոտություններով հաստատվել է նաև, որ ջրային ռեսուրսների 

անբավարար կառավարումը, նույնիսկ ոռոգման` հոսքի և ինֆիլտրա-

ցիայի տեսքով, համակարգի ամենաբարձր տեխնիկական հագեցվածու-

թյան դեպքում հանգեցնում է ոռոգման ջրի անարդյունավետ կորուստ-

ների՝ ջրովի հողերի բերրիության նվազեցման: Ընդ որում, անարդյունա-

վետ կորչում են ջրամատակարման վրա կատարված միջոցները և էներ-

գետիկ ծախսերը, ինչը անթույլատրելի է արդի պայմաններում, երբ ար-

ձանագրվում է էներգակիրների գների զգալի աճ: 

Այդ տեսանկյունից Հայաստանի Հանրապետության լեռնային երկ-

րագործական շրջանների համար ոռոգման ջրի արդյունավետ օգտա-

գործման հիմնահարցերի լուծումը թե´ էկոլոգիական և թե´ տնտեսական 

տեսանկյունից խիստ կարևոր է և անհրաժեշտ:  

Ընդհանրապես, ոռոգմանը ներկայացվող պահանջները պայմանա-
կանորեն դասակարգվում են ըստ հետևյալ կազմակերպական խմբերի՝ 
ագրոկենսաբանական, ագրոհողային և մելիորատիվ: Ագրոկենսաբանա-
կանը ենթադրում է բույսերին չափավոր քանակությամբ ջրով ապահո-
վում, իսկ ագրոհողային և մելիորատիվ պահանջները՝ հողերի միկրոֆլո-
րայի, կառուցվածքի, մեխանիկական կազմի և մելիորատիվ վիճակի 
պահպանում և բարելավում: Դրա համար ջրման տեխնիկան և տեխնոլո-
գիան չպետք է հանգեցնեն էրոզայի, հողի ստրուկտուրայի քայքայման և 
հողի ամրացման երևույթների առաջացմանը [8, 1-23; 9, 15]:  

Հարկ է նշել, որ ոռոգման համակարգի կառուցվածքը կախված է 

տեղանքի կոնկրետ պայմաններից (հողերից, ռելիեֆից, ջրի աղբյուրից, 

կլիմայից), էներգետիկ, նյութական և մարդկային ռեսուրսներից, ոռոգման 
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տեխնիկայից և ձևից: Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ջրման արդ-

յունավետությունը մեծապես կախված է ջրման տեխնիկայի և ոռոգման 

համակարգի կառուցվածքից: 

Ջրման աղբյուրի տեղադիրքից կախված ոռոգվող տարածք ջուրը 

կարելի է հասցնել ինքնահոսով (առուներով և խողովակներով) կամ 

մեխանիկական եղանակով՝ ջրամղիչ պոմպերի միջոցով:  

Հայաստանի Հանրապետության ներկա տնտեսվարման պայմաննե-

րում, հաշվի առնելով մեխանիկական ոռգման և ոռոգման մեքենաների 

ներդրման բազայի բացակայությունը, կարելի է սպասել, որ դեռևս 

ակոսային ոռոգումը կմնա որպես գերակայող: Այն ոռոգման համաչա-

փությունը և ջրխնայողությունը ապահովող ամենահասարակ և էժան 

եղանակն է:  

Այդ պատճառով անհրաժեշտ է վերանայել ակոսային ոռոգման այս 

կամ այն տեխնիկայի առաջնայնությունը, որը պետք է ներդրվի անհրա-

ժեշտ պայմաններում:  

Հատկապես փոքր տնտեսություններում ակոսներով ջրումը համար-

վում է ամենատարածված, մատչելի և նվազ էներգատար ձևը գյուղա-

տնտեսական, այդ թվում`բանջարաբոստանային մշակաբույսերի համար: 

Ակոսներով ջրման գլխավոր առավելությունը հանդիսանում է հողի 

խորը խոնավացումը` պահպանելով վարելաշերտի ստրուկտուրան: 

Ակոսներով բարձրորակ և արդյունավետ ջրման համար պահանջվում են 

տեղանքի/ ռելիեֆի հարթ մակերևույթներ:  

Ակոսներով ջրման հիմնական թերությունը ջրման նորմայի կարգա-

վորումն է, հատկապես փոքր չափաքանակների դեպքում (պակաս 400-

500 մ3/հա), ակոսի երկարությամբ անհամաչափ խոնավացումը, ձեռքի 

աշխատանքի լայնորեն կիրառումը:  

Հարթ մակերևույթ և ակոսներով որակով ոռոգում իրականացնելու 

համար անհրաժեշտ է մինչև ցանքը դաշտը հարթեցնել և հողը մշակել 

վարելաշերտի օպտիմալ խոնավության պայմաններում: Ակոսներին ջուր 

մատակարարելու համար լայնորեն օգտագործվում են կոշտ և ճկուն 

ոռոգման խողովակներ: 

Ճկուն խողովակները փոխարինում են ակոսներին ջրով ապահո-

վելու համար ստեղծվող ժամանակավոր ջրատարներին: Դրանք պատ-

րաստվում են մելիորատիվ կապրոնային գործվածքից, որոնց տրամա-

գիծը սովորաբար լինում է 145, 200, 300, 350, 420 և 460 մմ, իսկ պոլիէթիլե-

նային խողովակները ունենում են 150, 200, 250 և 300 մմ տրամագիծ:  
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Հետազոտության մեթոդները, փորձարարական վերլուծությունը և 

արդյունքները 

Փորձերը իրականացվել են 2016-2018 թթ.: Ուսումնասիրվել է գալա-
րաձև ակոսներով ոռոգման արդյունավետությունը փակ ակոսներով 
ոռոգման հետ համեմատ: Հետազոտվել է նաև սովորական ջրատարների 
համեմատ ակոսներին պոլիէթիլենային խողովակներով կամ կիսախողո-
վակներով ջրման արդյունավետությունը: Հետազոտությունները իրակա-
նացվել են եգիպտացորենի ցանքերում:  

Ուսումնասիրությունները իրականացվել են Սիսիանի տարածա-

շրջանի «Աղվեսաբլուր» կոչվող տեղամասում, որը ունի հարավային 

դիրքադրություն, 7-8˚ թեքություն և զբաղեցնում է 7.2 հա տարածք: 

Դաշտային հետազոտություններն ուղեկցվել են հողերի ջրաֆիզիկա-
կան և ագրոքիմիական հատկությունների ուսումնասիրմամբ: Հողա-
նմուշները վերցվել են ըստ հողային հորիզոնների: Հողերի մեխանիկա-
կան և միկրոագրեգատային կազմը որոշվել է Ն. Ա. Կաչինսկու, ստրուկ-
տուրան` Ն. Ի. Սավինովի մեթոդներով:  

Հողերի ագրոքիմիական հատկությունները հետազոտվել են 3 
համընթաց/զուգահեռ նմուշներում, որոնցում հումուսը որոշվել է 
Ի. Վ. Տյուրինի, հողային լուծույթի ռեակցիան՝ պոտենցիոմետրիկ 
եղանակով՝ ապակյա էլեկտրոդով, հիդրոլիզվող ազոտը՝ Ի. Վ. Տյուրինի և 
Մ. Մ. Կոնոնովայի, շարժուն ֆոսֆորը՝ Բ. Պ. Մաչիգինի, փոխանակային 
կալիումը՝ Ա. Լ. Մասլովայի մեթոդներով: 

Ցանքերի մշակության և խնամքի աշխատանքները կատարվել են 
յուրաքանչյուր գոտու համար ընդունված ագրոկանոններով: 

Փորձատարածքի հողերը բաց շագանակագույն հողեր են, որոնք 

բնութագրվում են միջակ կավավազային մեխանիկական կազմով: 

Հողային պրոֆիլի միջին մասում նկատվում է կավային (<0.01 մմ) մաս-

նիկների կուտակում: Փորձատեղամասի հողերը բնութագրվում են թույլ 

ու միջակ քարքարոտությամբ, հողային հորիզոնների կնձկա-փոշենման 

ստրուկտուրայով: Փոշու պարունակությունը պրոֆիլում տատանվում է 

72.8-ից մինչև 86.8 %: Օրգանական նյութերի ցածր պարունակության 

պայմաններում ջրակայուն ագրեգատների բարձր պարունակությունը, 

հատկապես ենթավարելաշերտում (47.2 և 46.9 %), խոսում է դիատոմիտ-

ների բարձր ագրեգատացնող մանրագույն մասնիկները սոսնձելու հատ-

կության մասին: Հումուսի քանակությունը հողի վերին հորիզոններում չի 

գերազանցում 2 %-ը, որն, ըստ խորության, օրինաչափորեն նվազում է: 

Համանման օրինաչափություն նկատվում է նաև մատչելի սննդատար-

րերի բաշխվածության առումով, որոնց ապահովվածությունը հեշտ 
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հիդրոլիզվող ազոտով թույլ է, շարժուն ֆոսֆորով և փոխանակային կա-

լիումով՝ միջակ (աղյուսակ 1):  
Աղյուսակ 1 

Փորձատեղամասերի հողերի ագրոքիմիական հատկությունները 
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Շարժուն 

սննդատարրեր, 

մգ/100գ հողում 

N P2O5 K2 O 

Շագանակագույ

ն, միջակ 

էրոզացված 

0-18 43.6 28.6 7.8 35.9 1.8 2.6 5.0 26.0 

18-48 36.5 47.2 7.7 35.0 1.3 2.3 3.6 24.4 

48-60 40.7 46.9 7.6 34.7 1.0 1.9 2.0 25.0 

60-79 34.3 26.0 7.9 33.3 0.6 1.4 2.0 23.0 

Աղյուսակը կազմվել է հեղինակների կողմից* 
 

Մեր կողմից իրականացված հետազոտությունները ցույց են տալիս, 

որ մեծ թեքություների վրա երկայնական ակոսային ոռոգման դեպքում 

նկատվում է հողի ողողատարում և բերրի շերտի լվացում, ջրի մեծ 

կորուստներ, ինչպես արմատաբնակ շերտից ներքև ինֆիլտրացիայի, 

այնպես էլ մակերեսային հոսքերի տեսքով: Հողատարումը այդ ձևով 

ոռոգման դեպքում հասնում է մինչև 30-40 տ/հա-ի շագանակագույն 

հողերի պայմաններում (նկար 1): 

 

 
Նկար 1. Ակոսային ոռոգման ձևերը Սիսիանի բաց տարածքներում 
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Ոռոգման ջրի ներկա գների, ինչպես նաև սղության պարագայում 

անհարժեշտ է ուղիներ որոնել կատարելագործելու և ակոսային ոռոգման 

արդյունավետությունը բարձրացնելու ուղղությամբ:  

Մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ Սիսիանի միջակ 

կավավազային մեխանիկական կազմով հողերում ակոսների միջև 

հեռավորությունը պետք է սահմանվի 0.7-0.8 մ, խորությունը՝ 20-25 սմ: 

Բացի հողերի ջրաֆիզիկական հատկություններից, խոնավացման 

ուրվագծի վրա ազդում են նաև ոռոգման չափաքանակները: Ակոսային 

ոռոգման դեպքում հավասարաչափ խոնավացման և ոչ մեխանիկական 

ոռոգման օգտակար գործողության գործակիցը թերևս կախված է 

հիմնականում ակոսի կառուցվածքից: Այդ տեսակետից ուշադրության է 

արժանի գալարաձև ակոսներով ոռոգման ձևը, որի դեպքում ակոսները 

քաշվում են լանջի հորիզոնականների ուղղությամբ, որոնք ծայրերից` 

մեկ աջ, մեկ ձախ կողմից, միացվում են միմյանց: Այս դեպքում դաշտի 

համաչափ խոնավացումը բարձր է, սակայն պահպանվում է ակոսի 

ճեղքման վտանգը (նկար 2): Այս եղանակը նաև որպես մշակության ձև 

կանխում է հորդառատ անձրևների ժամանակ առաջացող մակերեսային 

հոսքերը:  

 

 
Նկար 2. Գալարաձև ակոսներով ոռոգման փորձը, Սիսիան 

 

Ոռոգման ջրի արդյունավետ օգտագործման և մինչև դաշտ հասցվող 

ջրի ֆիլտրացիոն կորուստները նվազեցնելու նպատակով մեր կողմից 

ներդրման նպատակով առաջարկվում է կիրառել համապատասխան 
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պոլիվինիլքլորիդային կիսախողովակներ (ինքնահոս ոռոգման համա-

կարգեր, նկար 3, 4), որոնք ապահովում են մինչև դաշտ և դաշտում ակոս-

ներին ջուր մատակարարելու պարագայում մինչև 15-25 % ջրի խնայողու-

թյուն (կարգավորվող անցքերի շնորհիվ ակոսներին ջուրը մատակարար-

վում է հավասարաչափ և դաշտը խոնավանում է համաչափ): Բացի վերը 

նշված առավելությունից` այդ խողովակները կարելի է տեղափոխել 

տարբեր դաշտեր, օգտագործել հաջորդ տարի, ինչպես նաև կիրառել պա-

րարտանյութերը ջրի հետ լուծված վիճակում հող մտցնելու համար: 

 

 
Նկար 3. Ոռոգումը պոլիվինիլքլորիդային խողովակներով  

(ինքնահոս ոռոգման համակարգ) 

 
Նկար 4. Ոռոգումը պոլիվինիլքլորիդային խողովակներով 

(ինքնահոս ոռոգման համակարգ) 
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Եզրակացություններ 

Վերը նշված հետազոտությունների հիման վրա կարելի է եզրակաց-

նել, որ յուրաքանչյուր տարածքում ոռոգման նպատակահարմար ձև ընտ-

րելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել համապատասխան հետազո-

տություններ, ինչը պետք է ներառի հողերի մեխանիկական կազմի, 

ռելիեֆի առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն, տեղումների 

քանակության և վեգետացիայի ընթացքում բաշխվածության տվյալների 

վերաբերյալ դիտարկումներ: 

Հետազոտվող տարածքներում ոռոգման նախընտրելի ձև է համար-

վում գալարաձև ակոսներով ոռոգումը:  

Ոչ բավարար հարթ պայմաններում կամ վատ ջրաթափանցիկու-

թյուն ունեցող հողերում խորհուրդ է տրվում ակոսներում իրականացնել 

ճեղքավորում: Վերջինս իրենից ներկայացնում է ակոսի հատակին 3-4 սմ 

լայնությամբ և 15-20 սմ խորությամբ խորացումներ, որոնք նպաստում են 

ջրի արագ ներթափացմանը և ջրման համաչափ իրականացմանը: 

Ակոսներին ջուր մատակարարելու համար պոլիէթիլենային խողո-

վակների կիրառումն ունի մի շարք առավելություններ՝ ապահովում է 15-

25 % ջրի խնայողություն, կրճատում է աշխատանքները (բահի օգտա-

գործման բացառում՝ ժամանակավոր ջրատարների պատրաստման 

նպատակով), հնարավորություն է ստեղծում ջրի հավասարաչափ բաշխ-

ման համար, վերանում են ջրատար առվի մեջ մոլախոտերի դեմ պայքա-

րելու անհրաժեշտությունը և ջրի ավելորդ կորուստները: Շարժական 

խողովակաշարերը հեշտորեն հավաքվում, տեղափոխվում և պահեստա-

վորվում են, իսկ աղբով խցանվելուց պաշտպանելու համար գլխամասում 

կարելի է տեղադրել ցանց:  
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Возможности повышения эффективности орошения  

на эродированных склоновых пахотных землях Сисианского района 
  

Маркосян Альберт 
 Унанян Сурик 

 Джангирян Татевик 
Резюме 
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полиэтиленовая труба, эффективность  

Наряду с противоэрозионными мероприятиями важную роль в повы-

шении эффективности сельского хозяйства горных сельскохозяйственных 

районов Республики Армения играют также вопросы рационального 

использования оросительной воды. 

По статистическим показателям последнего десятилетия, в результате 

недостаточного количества оросительной воды не только снижается 

урожайность сельскохозяйственных культур, но и тысячи гектаров ценных 

земель вытесняются из сельскохозяйственного оборота и подвергаются 

деградации. 

В то же время, в нынешних экономических условиях Республики 

Армения, с учетом отсутствия инвестиционной базы для механического 

полива и дождевальных машин, особенно в мелких хозяйствах, полив по 

бороздам считается наиболее распространенным, доступным и менее 

энергоемким видом для сельскохозяйственных культур, включая овощи. 

По этой причине необходимо пересмотреть приоритетность того или 

иного приема бороздкового полива, который следует осуществлять в 

необходимых условиях. 

В настоящей работе исследована эффективность полива спиральными 

канавками, а также эффективность подачи воды в поливные борозды по 

полиэтиленовым трубам или полутрубам по сравнению с обычными 

выводными бороздамы.  

Исследования проводились на участке под названием «Агвесаблур» в 

Сисианском районе, который имеет южную экспозицию, крутизной 7-8˚. 

Почвы опытного участка светло-каштановые, среднесуглинистые по 

механическому составу. Количество гумуса в верхних горизонтах почвы не 

превышает 2%. Слабо обеспечен легкогидролизуемым азотом, умеренно 

подвижным фосфором и обменным калием.  

Проведенные нами исследования показывают, что при продольном 

бороздковом поливе на крутых склонах происходит смыв почвы и 
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вымывание плодородного слоя, большие потери воды, как в виде 

инфильтрации ниже корнеобитаемого слоя, так и в виде поверхностных 

стоков. В условиях каштановых почв, при таком орошении смыв почвы 

достигает до 30-40 т/га. 

Подтверждено, что при поливе со спиральными канавками относи-

тельная влажность поля выше, но сохраняется риск разрыва гребни борозд. 

Этот способ также служит способом для предотвращения поверхностного 

стока во время ливней. Применение полиэтиленовых труб для подачи 

воды в поливные борозды обеспечивает экономию воды на 15-25% за счет 

снижения фильтрационных потерь в поле, сокращает работы, создает 

возможность для равномерного распределения воды, исключает необходи-

мость борьбы с сорняками в водотоке и лишние потери воды. Передвиж-

ной трубопровод легко монтируется, транспортируется и хранится. 
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Along with anti-erosion measures, the rational use of irrigation water also 

plays an important role in improving the efficiency of agriculture in the 

mountainous agricultural regions of the Republic of Armenia. 

According to the statistics of the last decade, as a result of an insufficient 

amount of irrigation water, not only the productivity of crops decreases, but 

also thousands of hectares of valuable land are forced out of agricultural 

circulation and are subject to degradation. 

At the same time, in the current economic conditions of the Republic of 

Armenia, taking into account the lack of an investment base for mechanical 

irrigation and sprinklers, especially in small farms, furrow irrigation is 

considered the most common, affordable and less energy-intensive form for 

crops, including vegetables. 

For this reason, it is necessary to reconsider the priority of furrow 
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irrigation methods, which should be carried out under the necessary 

conditions. 

In this work, the effectiveness of irrigation with spiral grooves, as well as 

the efficiency of water supply to irrigation furrows through polyethylene pipes 

or half pipes in comparison with conventional outlet furrows, was studied.  

Our research demonstrates that when longitudinal furrow irrigation is 

used on steep slopes, soil is washed away, the fertile layer is washed out, and 

there are significant water losses that take the form of both surface runoff and 

infiltration below the root layer. Under the conditions of chestnut soils, with 

such irrigation, soil washout reaches up to 30-40 t/ha. 

The relative humidity of the field is confirmed to be higher when using 

spiral grooves for irrigation, although there is still a chance of breaking the 

crests of the furrows. This method also serves as a way to prevent surface runoff 

during rainstorms. The use of polyethylene pipes for supplying water to 

irrigation furrows saves water for 15-25% by reducing seepage losses in the 

field, reduces work, creates the possibility for uniform distribution of water, 

eliminates the need for weed control in the watercourse and unnecessary waste 

of water. The mobile pipeline is easy to install, transport and store. 
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ՀՏԴ 004.94 

Կառույցի ինֆորմացիոն մոդելի (BIM) տեխնոլոգիական ռեսուսները 

ընդլայնված պատկերացման համար բարդ օբյեկտների վրա 
Հարությունյան Յուրիկ  

Գյուրջինյան Աշոտ  
 
Հանգուցային բառեր. BIM տեխնոլոգիա, շինարարական օբյեկտի 

կյանքի ցիկլը, նորարարական տեխնոլոգիաներ, տեղեկատվական 
մոդելավորում շինարարության մեջ, կապիտալիզացոն կոմպեքս օբյեկտ, 
վերակառուցման համալիր օբյեկտ, տեղանք 

Նախաբան 

Շինարարության մեջ տեղեկատվական մոդելավորումը` շինարա-

րական օբյեկտի տեղեկատվական մոդելավորումը (BIM-տեխնոլոգիա-

ներ), նոր տեխնոլոգիա է։ Շինարարական օբյեկտի կյանքի ցիկլի փուլերի 

պահպանումը թույլ է տալիս մոդելում պարզաբանել վերջինիս վրա կա-

տարված փոփոխությունները: Ներկայումս տեղեկատվական մոդելավո-

րումն ընդգրկում է համալիր վերակառուցման օբյեկտները, շինարարա-

կան սարքավորումները, բուն շենքը, ինժեներական և տրանսպորտային 

ցանցերը և շենքերի հաղորդակցման համակարգերը: Հոդվածում ներկա-

յացված են BIM-տեխնոլոգիաների մոդելավորման ռեսուրսները, որոնք 

ապահովում են բարդ կապիտալիզացոն օբյեկտի տարրերի կապերը: 

Շենքի գտնվելու վայրը տեղեկատվական մոդելավորման մեջ ներկայաց-

ված է տվյալների շարքով, որոնց վերլուծական մշակումն ապահովվում է 

ժամանակի և տարածության մեջ: 

Հետազոտության մեթոդները։ Կոմպլեքս կապիտալիզացոն օբյեկտ-

ները, որոնք միավորում են բարդ կազմակերպման և ներդրումային 

օբյեկտներ, որոնք տնտեսական որոշումներ կայացնելու համար դառնում 

են կարևոր գործիք նորարարական տեխնոլոգիաների ներդրման հնարա-

վորությունները գնահատելիս [1, 15]: Նման կիրառման օրինակ է տրված 

CALS տեխնոլոգիաների վերլուծությունը։ CALS-տեխնոլոգիաները խոս-

տումնալից ուղղություն են՝ ուղղված արդյունաբերական ձեռնարկու-

թյունների աշխատանքի արտադրողականության և արտադրանքի 

որակի բարձրացմանը: CALS-տեխնոլոգիաները նախագծված են նոր ապ-

րանքների արտադրության մեջ թողարկելու ժամանակը նվազեցնելու 

համար: CALS-ը անգլերեն բառերի առաջին տառերի հապավումն է 

(Continuous Acquisition and Lifecycle Support), որը թարգմանվում է որպես 
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«շարունակական տեղեկատվական աջակցություն մատակարարումների 

և կյանքի ցիկլի համար» [3, 21]։ 

Նկար 1-ում CALS տեխնոլոգիաների ներդրման մեջ ներգրավված 

համալիր կապիտալիզացիոն օբյեկտների մոդելի շերտերն են: Կոմպլեքս 

կապիտալիզացիոն օբյեկտների 1-ին և 7-րդ շերտերը ներգրավված չեն 

կապիտալացման գործընթացում, քանի որ CALS տեխնոլոգիաներում այս 

շերտերի մշակման համար ներդրողներ չկան: Ծրագրի իրականացման 

հարցում շահագրգիռ կողմերի լիարժեք համագործակցության բացակա-

յությունը կարող է կասկածի տակ դնել դրա հաջողությունը: Թվում է, թե 

հնարավոր է օգտագործել CALS տեխնոլոգիաների ներդրման մեջ բարդ 

կապիտալիզացիոն օբյեկտներ, մասնավորապես 7-րդ շերտը (շենքի 

գտնվելու վայրի տարածքը)` օգտագործելով շենքի տեղեկատվական 

մոդելավորման տեխնոլոգիաներից մեկը՝ BIM տեխնոլոգիաները: 

 

 
 

Նկար 1. Շենքի կյանքի ցիկլի ընդհանրացված մոդել 

 

BIM-ի գաղափարը ծնվել է 20-րդ դարի 70-ական թվականներին և 

այդ ժամանակվանից ակտիվորեն զարգանում է։ Ստանդարտ NBIMS-ը 

(ԱՄՆ-ի ազգային BIM ստանդարտ), շենքերի տեղեկատվական մոդելա-

վորման այս տեխնոլոգիան սահմանվում է հետևյալ կերպ. «Շենքի տեղե-

կատվական մոդելը (BIM) կառույցի ֆիզիկական և ֆունկցիոնալ ներկա-

յացումն է: BIM մոդելը տեղեկատվության ընդհանուր աղբյուր է, որն 

օգնում է պատասխանատու որոշումներ կայացնել և ուղեկցում է կա-

ռույցի ողջ կյանքի ցիկլին` գաղափարից մինչև քանդումը» [2, 10]: 

BIM-տեխնոլոգիան պատկանում է CALS տեխնոլոգիաների ընտա-

նիքին, որի տեղեկատվական մոդելները հնարավորություն են տալիս 

պատկերացնել և ճշգրիտ նկարագրել շենքի օբյեկտի ձևը դրա ֆունկ-
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ցիոնալ բովանդակության տարբեր մեկնաբանությունների ձևավորմամբ: 

Փորձարարական վերլուծություն և արդյունքները: CAD BIM-ը, որը 

լայնորեն օգտագործվում է շենքերի նախագծման մեջ, ներդրումային և 

շինարարական նախագծի տեսողական ներկայացման համար, ունի 

երկու հիմնական առավելություն. 

▪ BIM մոդելները և կառավարման օբյեկտները պարզապես գրաֆի-

կական օբյեկտներ չեն. դրանք տեղեկատվություն են, որոնք թույլ 

են տալիս ավտոմատ կերպով ստեղծել գծագրեր և հաշվետվու-

թյուններ, կատարել նախագծերի վերլուծություն, մոդելավորել 

աշխատանքային գրաֆիկը, գործարկել օբյեկտները և այլն, որոնք 

նախագծողների թիմին տրամադրում են անսահմանափակ հնա-

րավորություններ՝ ընդունելու լավագույն (ներդրումների առումով) 

որոշումը՝ հաշվի առնելով առկա բոլոր տվյալները։ 

▪ BIM-ն աջակցում է բաշխված խմբերին, այդ պատճառով էլ նախա-

գծողները, ծրագրերը և առաջադրանքները կարող են արդյու-

նավետորեն կիսել այս տեղեկատվությունը շենքի կյանքի ցիկլի 

ընթացքում՝ վերացնելով ավելորդությունը, տվյալների նորից 

մուտքն ու կորուստը, դրանց փոխանցման և փոխակերպման 

սխալները: Եռաչափ (3D) մոդելները երկար ժամանակ օգտագործ-

վել են օբյեկտները պատկերացնելու համար [7, 1], սակայն BIM 

մոդելների և դրանց տվյալների բազաների համար անհրաժեշտ 

տեղեկատվական աջակցության բազան և մասնագիտական բաց 

լինելը, որոնք անհրաժեշտ են հետաքրքրված մասնագետների լայն 

շրջանակի համար, առաջացել են միայն վերջին տարիներին։  

BIM տեխնոլոգիայի հիմքը ընդհանուր տվյալների CDE-ի (Common 

Data Environment) համար միասնական ինտեգրված տեղեկատվական 

միջավայրի ստեղծումն է: BIM տեխնոլոգիայի տվյալները ընտրվում են՝ 

նշելով օբյեկտի կետ առ կետ ներկայացումը, որը ստացվում է, օրինակ, 

չափումներ կատարելով և նշելով շենքի պարամետրային մոդելը, որը 

համատեղում է 3D մոդելը և արտաքին տվյալները: Ավելին, մոդելի յուրա-

քանչյուր տարրին կարող են վերագրվել լրացուցիչ հատկանիշներ: Այս 

մոտեցման առանձնահատկությունը այն է, որ շենքի օբյեկտն իրականում 

նախագծված է որպես մեկ ամբողջություն: Եվ դրա ցանկացած պարա-

մետրի փոփոխությունը ենթադրում է ավտոմատ փոփոխություն այլ 

պարամետրերի և դրա հետ կապված օբյեկտների մեջ՝ ընդհուպ մինչև 

գծագրեր, պատկերացումներ, բնութագրեր և ժամանակացույց: 

BIM տեխնոլոգիայի ներդրմամբ լուծված հիմնական խնդիրներն են. 
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▪ տրված նախագծային փաստաթղթերի որակի բարելավում և 

նախագծման ժամանակի կրճատում, 

▪ աշխատանք օբյեկտի վերաբերյալ մեկ տվյալների բազայի հետ, 

▪ վիզուալ մոդելի ձեռքբերում, 

▪ նախագծման և շինարարության գործընթացում մասնակիցների 

համակարգվածության մակարդակի բարձրացում, 

▪ օգտագործվող ծրագրաշարի արդյունավետության բարձրացում, 

▪ օբյեկտի մասին օբյեկտիվ տեղեկատվության ստացում։ 

Ամփոփելով ասվածը` կարելի է սահմանել շենքի տեղեկատվական 

մոդելավորումը որպես շենքի կառուցման, սարքավորման, շահագործ-

ման և վերանորոգման (օբյեկտի կյանքի ցիկլը կառավարելու) մոտեցում, 

որը ներառում է համալիր մշակում՝ շենքի մասին բոլոր ճարտարապե-

տական, նախագծային, տեխնոլոգիական, տնտեսական և այլ տեղեկատ-

վության նախագծման գործընթացն իր բոլոր փոխկապակցվածություն-

ներով և կախվածությամբ, երբ շենքը և դրա հետ կապված ամեն ինչ 

դիտարկվում են որպես մեկ օբյեկտ. մեր դեպքում դա կապիտալիզացիոն 

համալիր օբյեկտ է։ Փոխազդեցության մեջ գտնվող տարբեր փոխազդող 

օբյեկտների կյանքի ցիկլերի բարդ ասոցիացիան ներկայացված է նկար 1-

ում: Շենքի կյանքի ցիկլը, որը տրամադրվում է BIM տեխնոլոգիաներով 

[4, 103], ներկայացված է նկար 2-ում՝ տարածքի կյանքի ցիկլի հետ 

համատեղ: 

Ստեղծելով շինարարության / նախագծման / վերակառուցման օբյեկ-

տի ճշգրիտ թվային տեղեկատվական մոդելը, ընդհանուր տվյալների հա-

մար մեկ միասնական տեղեկատվական միջավայր, CDE-ն թույլ է տալիս 

ներդրումների և շինարարության գործընթացի բոլոր մասնակիցներին, 

ըստ իրենց թույլտվության, ստանալ և փոխանակել նախագծի վերաբեր-

յալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն ցանկացած ժամանակ: CDE տեխնո-

լոգիաների հաշվին BIM տեխնոլոգիան ներդրողին թույլ է տալիս վերա-

հսկել միջոցների օգտագործումը և ծախսումը շենքի նախագծի բոլոր 

փուլերում, իսկ տարածքի կյանքի ցիկլի հետ ինտեգրումը թույլ է տալիս 

հաշվի առնել շենքի պարամետրերի փոփոխությունները, որոնք ներդրվել 

են, ինչպես նաև տարածքի բնութագրերի փոփոխությունները և հակա-

ռակը: 

Շենքի և տարածքի կյանքի ցիկլերը ներդաշնակեցնելու անհրաժեշ-

տության օրինակ կարող է լինել մոնիտորինգի ընտրությունը՝ երկու 

օբյեկտներում փոփոխություններ գրանցելու համար: 
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Նկար 2. Շենքի կյանքի ցիկլերի և շենքի գտնվելու վայրի 

տարածքի համալիր ինտեգրման մոդել 

 

Շենքի գտնվելու վայրը՝ կախված նրա աշխարհագրական դիրքից, 

կլիմայական պայմաններից և այլնից, պահանջում է համապատասխան 

հետազոտություններ՝ շենքը կառուցելու և դրա գործունեությունը վերա-

հսկելու համար այս տարածքում, որին հաջորդում են հողերի մելիորա-

ցիան, հողի կազմի փոփոխությունները և այլն։ 

Շենքի և շենքի տարածքի փոփոխությունները որոշելու համար 

օգտագործվում է օբյեկտների առանձին մոնիտորինգը: Ներկայումս 

շինարարության մեջ օգտագործվում են մոնիտորինգի տարբեր տեսակ-

ներ: Մոնիտորինգի ընթացքում վերահսկվող պարամետրերի քանակը 

որոշվում է ԳՕՍՏ 26433.2-94-ով և ներառում է խմբեր, որոնցից յուրա-
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քանչյուրը պարունակում է տասնյակ պարամետրեր, օրինակ՝ գծային 

չափսեր, անկյունային չափսեր, ուղենիշների շեղումներ, առանցքների 

համընկնում, տեղադրման համաչափություն, մակերևույթների համընկ-

նում և այլն։ Նման տվյալների ամրագրումը որոշում է գործունեության 

փոփոխությունները առավել խոցելի տարրերից՝ շենքային կառույցներ, 

ինժեներական ցանցեր և այլն։ 

Հաշվի առնելով 1-ին և 2-րդ նկարներում ներկայացված մոդելները` 

մենք կարող ենք եզրակացնել, որ շենքի, կառուցվածքի և դրա գտնվելու 

վայրի, տարածքի ազդեցությունը կյանքի ցիկլերի վրա, որն իրականաց-

վում է` հաշվի առնելով ինժեներական և տրանսպորտային ցանցերի 

կյանքի ցիկլը և կապի համակարգը, կարող են վերագրվել այս կամ այն 

օբյեկտին։ 

Ինժեներական հաղորդակցությունների խափանումը զգալիորեն 

ազդում է շենքի գործառույթների կատարման վրա, քանի որ ռեսուրսի 

մատակարարումը շենքին ընդհատվում է (այս կամ այն աստիճանով): 

Միևնույն ժամանակ, ինժեներական հաղորդակցության վնասված համա-

կարգերից ռեսուրսի սպառումը սպառնում է ոչնչացնել համակարգի 

վերակառուցման օբյեկտի այլ տարրերի ֆունկցիոնալ ռեսուրսը [5, 16]: 

Այս սպառնալիքների դեմ պայքարի հիմնական միջոցը այս օբյեկտ-

ներից յուրաքանչյուրի մոնիտորինգն է, և մոնիտորինգի արդյունքը 

կարող է լինել տեղակայված շենքի տարածքի ամրացման, շենքի հիմքի և 

շենքի կառուցվածքի ամրացման որոշումը, այսինքն` համապատասխան 

վերակառուցման տեխնոլոգիաների կիրառումը: Այս դեպքում կարող է 

կիրառվել «ինտելեկտուալ շինություն» տեխնոլոգիան, որի հիման վրա 

կազմակերպվում է ինժեներական սարքավորումների մոնիտորինգի և 

կառավարման կառուցվածքային համակարգ: Այս համակարգը պետք է 

ապահովի հետևյալ հիմնական ապակայունացնող գործոնների վերա-

հսկումը` ջեռուցման համակարգում, սառը և տաք ջրամատակարարման 

խախտումներ, որոնք առաջացել են կենտրոնական ջեռուցման կետերի, 

կաթսայատների ինժեներական սարքավորումների խափանումների, 

ինչպես նաև խողովակաշարերի և ջեռուցման սարքերի վթարների 

հետևանքով. 

▪ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման խախտումներ, 

▪ վերելակների սարքավորումների շահագործման խափանումներ, 

▪ հրդեհավտանգ իրավիճակների առաջացում, 

▪ ճառագայթման և թունավոր նյութերի մակարդակի բարձրացում, 
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▪ տարածքների, ջրահեռացման համակարգերի և տեխնոլոգիական 

փոսերի հեղեղում, 

▪ գազի արտահոսք, 

▪ արտադրական գործընթացների նորմատիվային պարամետրերից 

շեղում, որը կարող է հանգեցնել արտակարգ իրավիճակների։ 

Այս գործոնների նույնականացումը հանգեցնում է ինժեներական 

կապի համակարգի անսարք հատվածի արագ անջատման, շենքի 

անսարքությունը վերացնելու և կորցրած գործառույթը վերականգնելու 

աշխատանքների իրականացման մասին որոշմանը, որը կապված է 

վերակառուցման այնպիսի տեսակների հետ, ինչպիսիք են վերանորո-

գումը, վերակառուցումը, վերականգնումը: Շենքի շահագործման և դրա 

գտնվելու վայրի ինտեգրված մոնիտորինգը (CM) տեխնոլոգիա է՝ այս 

օբյեկտներից յուրաքանչյուրի աշխատանքի մեջ համակարգային փոփո-

խությունները հայտնաբերելու, դրանց փոխգործունեության մասին 

որոշում կայացնելու համար [6, 57]: Շենքի տարածքը, կախված իր աշ-

խարհագրական դիրքից, կլիմայական պայմաններից և այլնից, պահան-

ջում է համապատասխան հետազոտություն՝ շենքը կառուցելու և դրա 

գործունեությունը վերահսկելու համար: Շենքի նախագիծը և դրա իրա-

կանացումը կախված են տարածքի բնութագրերի փոփոխություններից: 

Եզրակացություն 

CM-ն ներկայացված է մեկ տեսակի՝ արտաքին մոնիտորինգի համա-

կարգային ասոցիացիայով, որն իրականացվում է այս օբյեկտներից 

յուրաքանչյուրի հղման կետերից՝ օգտագործելով BIM տեխնոլոգիաները: 

Սա թույլ է տալիս լիովին որոշել շենքի արտաքին միջավայրի վիճակը և 

դրա գտնվելու վայրի տարածքը և հուսալի եզրակացություն անել դրանց 

գործունեության վերաբերյալ` որպես վերակառուցման համալիր օբյեկտի 

մաս:  
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Средства BIM-технологии, расширяющие представление 

групповых объектов капитализации 
Арутюнян Юрик  

Гюрджинян Ашот  
Резюме 

Ключевые слова: технология BIM, жизненный цикл строительного 
объекта, инновационные технологии, информационное моделирование в 
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Комплексная модель объекта капитализации расширяет возможности 

внедрения инновационных технологий, так как позволяет инвестору 

получить полное представление об объекте инвестирования, а, следова-

тельно, определить реальную стоимость объекта. На сегодняшний день без 

дополнительных вложений в разработку специализированного програм-

много обеспечения, в дополнение к существующему на рынке, невозможно 

использовать все слои, объединяющие сложный объект реконструкции. 

Поэтому технология BIM позволяет в краткосрочной перспективе решать 

локальные задачи для каждого слоя модели, объединяющего сложный 

объект реконструкции, а в долгосрочной перспективе использовать все 

слои, объединяющие сложный объект реконструкции. 

Следует подчеркнуть, что BIM - это не название компьютерной 

программы или части программного обеспечения; скорее, это способ 

проектирования, который учитывает всю проектную информацию и харак-

теристики, относящиеся к жизненному циклу здания, такие как стоимость 

покупки земли и текущие коммунальные расходы. Изменение одного 

параметра приводит к пересчету остальных параметров в информационной 

модели, составленной из этого сбора данных, технических и 

экономических показателей и других характеристик. Это основное 

различие между BIM и 3D-моделированием. Над одной и той же 

информационной моделью могут работать сразу несколько специалистов, 

включая архитекторов, дизайнеров и экспертов в более специфических 

сферах. a 

Эра информационного моделирования только началась, и невозможно 

предсказать, что будет дальше. Однако, мы можем с уверенностью 

утверждать, что скорость внедрения армянским рынком технологии 

цифрового проектирования напрямую повлияет на будущее строительства. 

ИТ-инновации открыли перед разработчиками совершенно новый 

потенциал. Участники проекта должны пройти сложный путь, 
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одновременно открывая для себя новые области применения ИТ в 

строительной отрасли. За последние 5 лет в нашей стране получили 

широкое распространение технологии информационного моделирования 

объектов гражданского, промышленного строительства и проектирования. 

Все больше и больше компаний, таких как ArchiDutch, инвестируют в 

модернизацию своих активов для внедрения технологии BIM на всех 

этапах их жизненного цикла.  

 

 

 

 

BIM Technology Tools used to enhance Conceptions 

of Complex Capitalization Object  
Harutyunyan Yurik  

Gyurjinyan Ashot  
Summary 

Key words: BIM technology, life cycle of a construction object, innovative 
technologies, information modeling in construction, complex capitalization 
object, complex reconstruction object, terrain 

The complex model of capitalization object expands the possibilities of 

introducing innovative technologies, as it allows investors to get a complete 

picture of the investment object, and, consequently, to determine the actual 

cost of the object. To date, without the additional investment in specialized 

software development, in addition to the existing one on the market, it is not 

possible to use all the layers that unite the complex object of reconstruction. 

Therefore, BIM technology allows to solve local problems in the short run for 

each layer of the model that unites the complex reconstruction object, and in 

the long run to use all the layers that unite the complex reconstruction object. 

It should be emphasized that BIM is not a title for a computer program or 

piece of software; rather, it is a design method that takes into account all design 

information and characteristics relevant to the building life cycle, such as land 

purchase costs and ongoing utility expenses. A change in one parameter causes 

the remaining parameters to be recalculated in an information model made up 

of this data collection, technical and economic indicators, and other features. 

This is the primary distinction between BIM and 3D modeling. It’s possible to 

have several professionals working on the same information model at once, 

including architects, designers, and experts in more specific fields. Such a 
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technology was bound to emerge sooner or later since, in addition to the rapid 

advancement of computer technology and the increasing complexity of societal 

requirements, design tools have also undergone significant changes. 

The era of information modeling has just begun, and it is impossible to 

predict what will emerge next. However, we can confidently assert that the 

speed of the introduction of digital design technology by the Armenian market 

will directly affect the future of construction. IT innovations have opened up 

completely new potential for developers. The project participants have a 

challenging journey ahead with the discoveries of new applications for IT in the 

building industry. During the last 5 years, information modeling technologies of 

civil and industrial, construction and design objects have become widespread in 

our country. More and more companies, such as ArchiDutch, are investing in 

upgrading their assets to incorporate BIM technology into all stages of their life 

cycle. 
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ՀՏԴ 004.02 

Տեքստի ինքնատիպության աստիճանի գնահատման 

նախապատրաստում օգտակար բառերի  

ուղիղ ձևի զանգվածի ձևավորման միջոցով 

 
Պետրոսյան Գևորգ 

Սահակյան Ռուստամ 
 

Հանգուցային բառեր. տեքստի գնահատման նախապատրաստում, 

տեքստի ինքնատիպության աստիճան, օգտակար բառեր, բառերի 

զանգված, ինքնատիպության աստիճանի գնահատման համակարգ, 

«stop» բառեր 

Ժամանակակից տեխնոլոգիական առաջընթացը հնարավորություն 

է տալիս կրկնօրինակելու հետազոտական աշխատանքները ավելի 

դյուրին, քան երբևէ նախկինում, քանի որ յուրաքանչյուր օր միլիոնավոր 

օգտատերեր ներբեռնում են ինտերնետ միջավայր իրենց հետազոտական 

աշխատանքները հանրային և անձնական օգտագործման նպատակնե-

րով։ 

Նշված համատեքստում կարևոր տեղ է զբաղեցնում հետազոտական 

աշխատանքների ինքնատիպության աստիճանի որոշման հարցը: 

Սույն աշխատանքի շրջանակներում առաջարկվում է ինքնատիպու-

թյան աստիճանի գնահատման համակարգի համար հայերեն տեքստի 

նախապատրաստման մոտեցում` օգտակար բառերի ուղիղ ձևի զանգ-

վածի ձևավորման միջոցով: Այն կարևոր տեղ է զբաղեցնում հետազոտա-

կան աշխատանքների ինքնատիպության աստիճանի գնահատման 

համակարգի մշակման գործում: Նման մոտեցման ներդրումը կնպաստի 

հետազոտական աշխատանքների ինքնատիպության աստիճանի բարձ-

րացմանը: 

Նախաբան 

Հետազոտական աշխատանքի ինքնատիպություն ասելով հասկա-

նում ենք մտավոր գործունեության յուրահատուկ արդյունք, որն իր մեջ 

ներառում է նոր մտքեր, հայացքներ, տեսություններ և մտահանգումներ 

[5, 146]: 

Տարբեր հեղինակների կողմից գրված հետազոտական աշխատանք-

ները երբեմն ունենում են որոշակի բովանդակային ընդհանրություններ։ 

Այդ ընդհանրությունները կարող են առաջանալ ոչ միտումնավոր, բայց 
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երբեմն էլ նպատակադրված են, քանի որ այլ հեղինակի հետազոտական 

աշխատանքի բովանդակությունը որպես սեփական ներկայացնելու 

համար պահանջվում են տեխնիկական պարզ գործողություններ: 

Հետազոտողի կողմից իր աշխատանքում առանց հղումների փոխա-

ռության մեծ մասը հիմնականում իրականացվում է կանխամտածված՝ 

նպատակ ունենալով առանց սեփական ռեսուրսների և ջանքերի կիրառ-

ման որոշակի մտավոր արտադրանք ունենալը [6, 169]: 

Գիտահետազոտական նկատառումներից ելնելով` նման երևույթի 

կանխարգելումը ունի էական նշանակություն, իսկ դրա լուծման ուղինե-

րից մեկը հետազոտական աշխատանքի տեքստի ինքնատիպության 

աստիճանի գնահատման ավտոմատ համակարգերի ստեղծումն է [8, 1]։ 

Եթե աշխատանքները մեծածավալ չեն, դա կարող է ստուգվել անզեն 

աչքով, սակայն այն դեպքերում, երբ հետազոտական աշխատանքները 

մեծ ծավալ են ունենում, անհրաժեշտ է կիրառել աշխատանքի ինքնատի-

պության գնահատման ավտոմատ համակարգեր [7, 1]։ 

Ինքնատիպության աստիճանի գնահատման (ԻԱԳ) համակարգե-

րում կարևոր տեղ է զբաղեցնում տեքստերի նախապատրաստման ենթա-

համակարգը, քանի որ դրա միանշանակությունից է կախված վերջնական 

արդյունքը [4, 4]: 

Հիմնախնդրի նկարագրությունը 

Տեքստերի նախապատրաստման փուլում կարևոր խնդիր է տվյալ 

լեզվի առանձնահատկությունները հաշվառելը: Ի տարբերություն ինքնա-

տիպության աստիճանի գնահատման համակարգի մյուս երկու ենթահա-

մակարգերի՝ բովանդակության գնահատման և արդյունքների ամփոփ-

ման, տեքստի նախապատրաստման փուլը, կախված տվյալ լեզվի 

առանձնահատկություններից, կարող է ստանալ ամբողջովին այլ ընթացք 

[4, 4]: Հետևաբար, մի լեզվով գրված տեքստի նախապատրաստման հա-

մար մշակված մոտեցումները մեկ այլ լեզվով գրված տեքստի նկատմամբ 

կիրառելիս չեն հանգեցնի ցանկալի արդյունքի: 

Հայերենը, լինելով քերականորեն համեմատաբար բարդ լեզու, աչքի 

է ընկնում ձևաբանական մի շարք տարբերություններով՝ համեմատած 

այլ լեզուների հետ: Այդ տարբերությունների օրինակներից են հոլովի և 

թվի քերականական կարգերը: Եզակի թիվը հակադրվում է հոգնակիին, 

ուղղական հոլովը՝ մյուս հոլովներին: Սակայն կան լեզուներ, որոնք 

հոլովի քերականական կարգ չունեն, կամ հոլովների քանակը ավելի քիչ 

է՝ ի հակադրություն հայերենի հոլովների բազմազանության (ռուսերեն, 

ֆրանսերեն և այլն) [2, 5]: 
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Խնդրի դրվածքը 

Ներկայացված աշխատանքի նպատակն է մշակել մոտեցում, որի 

հիման վրա կկատարվի հայերենով գրված տեքստի նախապատրաստում 

ինքնատիպության աստիճանի գնահատմանը օգտակար բառերի ուղիղ 

ձևի զանգվածի ձևավորման միջոցով: 

Արդյունքում ստացված բառերի ուղիղ ձևի զանգվածը հնարավոր 

կլինի կիրառել նախագծված ԻԱԳ համակարգում: 

Մոտեցման նկարագրությունը 

Հայերենում բառի քերականական ձևերը կազմվում են` բառին ավե-

լացնելով առանձին մասնիկներ, որոնցից յուրաքանչյուրն արտահայտում 

է մի քերականական կարգ. օրինակ «սեղաններից» բառաձևի մեջ «սեղան» 

բառին ավելացնում ենք երկու մասնիկ, որոնցից առաջինը հոգնակիու-

թյուն արտահայտելու համար (-ներ), իսկ երկրորդը՝ բացառական հոլովի 

համար: Նման դեպքերում լեզուն կոչվում է կցական: Ստացվում է, որ 

բառի հիմքը իր կազմով անփոփոխ է մնում մասնիկավորման ժամանակ. 

նա ստանում է մասնիկներ՝ առանց փոփոխության ենթարկելու իր հիմ-

քային հնչյունները [1, 589]: 

Մի շարք դեպքերում քերականական մեկ մասնիկը կարող է արտա-

հայտել քերականական մեկից ավելի իմաստներ: Օրինակ, «գրի՛ր» բառի 

մեջ -իր մասնիկն արտահայտում է բայական խոսքիմասային իմաստ, 

հրամայական եղանակ, եզակի թիվ, երկրորդ դեմք [3, 223]: 

Սա նույնպես բարդացնում է լեզվի կառուցվածքը, ի տարբերություն 

այն դեպքերի, երբ յուրաքանչյուր մասնիկ միայն մեկ քերականական 

իմաստ է արտահայտում: 

Հաշվի առնելով հայերենի այս և նմանատիպ այլ առանձնահատկու-

թյունները՝ առաջարկվում է մոտեցման քայլերի հետևյալ հաջորդակա-

նությունը (նկար 1): 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



– 80 – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Նկար 1. Մոտեցման քայլերի նկարագրություն 
 

Մոտեցման համապատասխան քայլերի նկարագրությունը 

Մինչև մոտեցման բուն քայլերին անցնելը անհրաժեշտ է ստեղծել 

«stop» բառերի զանգված և նրա մեջ ավելացնել հետևյալ խոսքի մասերին 

պատկանող բոլոր բառերը՝ դերանուն (ինչպես նաև դերանվան բոլոր տա-

րահիմք հոլովաձևերը), կապ, շաղկապ, վերաբերական, ձայնարկություն 

և օժանդակ բայեր՝ իրենց բոլոր ժամանակաձևերով և դեմքերով և 

«պիտի», «պետք է» եղանակիչ մասնիկները։ Սրանք այն բառերն են, որոնք 

նախադասության անդամ չեն դառնում (բացառությամբ դերանվան) և 

տեքստի՝ ինքնատիպության աստիճանի գնահատման նախապատրաստ-

ման սույն մոտեցման մեջ տեքստի բոովանդակության վրա ազդեցություն 

չունեն:  

Ստորև ներկայացված են տեքստի նախապատրաստման բուն 

քայլերը. 

1) Սիմվոլների հեռացում՝ բացառությամբ տառերի: 

2) Տառերի փոխարինում փոքրատառերով: 

3) «stop» բառերի հեռացում։ 
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4) «Ը» որոշյալ հոդի հեռացում: 

5) Հոլովական վերջավորությունների հեռացում. 

Ա) բացառական հոլով 

• հեռացնել բառավերջի «ից» տառերի զույգը (նախքան «ից»-ը 

հեռացնելը հեռացնել «յից» տառերի եռյակը, քանի որ «ա»-ով և 

«ո»-ով վերջացող բառերի բացառական հոլովը կազմելիս 

ավելանում է «յ»), 

• բառավերջի «ուց» տառերի զույգը դարձնել «ի», 

Բ) գործիական հոլով 

• հեռացնել բառավերջի «ով» տառերի զույգը (նախքան «ով»-ը 

հեռացնելը հեռացնել «յով» տառերի եռյակը, քանի որ «ա»-ով և 

«ո»-ով վերջացող բառերի գործիական հոլովը կազմելիս 

ավելանում է «յ»), 

• բառավերջի «ությամբ» վերջավորությունը դարձնել «ություն», 

• բառավերջի «մամբ» վերջավորությունը դարձնել «ում», 

Գ) տրական հոլով 

• հեռացնել «ին», «ուն», «վան» վերջավորությունները, 

Դ) սեռական հոլով  

• հեռացնել բառավերջի «ի» տառը, 

• բառավերջի «ու» տառը դարձնել «ի» , 

• հեռացնել բառավերջի «վա» տառերի զույգը, 

• հեռացնել բառավերջի «ոջ» տառերի զույգը, 

• բառավերջի «ության» վերջավորությունը դարձնել «ություն»: 

6) Հոգնակերտ վերջավորությունների հեռացում՝ եր, ներ (հեռացնել 

նաև «երն» «ներն» վերջավորությունները, քանի 5-րդ քայլում տեքստի 

բառերից հեռացվել էր միայն «ը» որոշյալ հոդը): 

7) Ածականի բաղդատական և գերադրական աստիճանների 

փոխարինում դրական աստիճանով.  

Ա) բաղդատական աստիճան  

• հեռացնել «ավելի», «պակաս», «նվազ», «նույնքան» բառերը, 

Բ) գերադրական աստիճան 

• հեռացնել «ամենա» նախածանցը,  

• հեռացնել «ագույն» վերջածանցը, 

• հեռացնել «ամենից», «բոլորից» բառերը: 

8) Հեռացնել բայական վերջավորությունները. 

Ա) անդեմ բայ 

• հեռացնել «ել», «ալ» վերջավորությունները (անորոշ դերբայ), 

• հեռացնել «ելիս», «ալիս» վերջավորությունները (համակատար 
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դերբայ), 

• հեռացնել «ած», «ացած», «եցած» վերջավորությունները (հարա-

կատար դերբայ), 

• հեռացնել «ող», «ացող», «եցող» վերջավորությունները (ենթակա-

յական դերբայ), 

Բ) դիմավոր բայ 

 ա ) սահմանական եղանակ 

• հեռացնել «ում» վերջավորությունը (անկատար ձևաբայ), 

• հեռացնել «ելու», «ալու» վերջավորությունները (ապակատար 

ձևաբայ), 

• հեռացնել «ացել» վերջավորությունը (վաղակատար ձևաբայ) 

(վաղակատար ձևաբայի «ել» վերջավորությունը համընկնում է 

անորոշ դերբայի «ել» վերջավորության հետ, որը արդեն 

հեռացրել ենք), 

• հեռացնել «ա» վերջավորությունը (ժխտական ձևաբայ) (ժխտա-

կան ձևաբայի «ի» վերջավորությունը համընկնում է սեռական 

հոլովի «ի» հոլոման հետ, որը արդեն հեռացրել ենք), 

բ ) ըղձական, ենթադրական, հարկադրական եղանակ 

• հեռացնել «եմ», «ես», «ենք», «եք», «են», «ամ» ,«աս», «ա» «անք», 

«աք», «ան» վերջավորությունները, 

գ ) հրամայական եղանակ 

• հեռացնել «իր», «եք» վերջավորությունները: 

9) Բառերի ճշգրտում: Եթե տեքստում առկա են 5 և ավելի տառերից 

կազմված բառեր, որոնց տառերի քանակների տարբերությունը 1 է, և 

բառերից մեկը պարունակում է մյուսի բոլոր տառերը, ապա այդ բոլոր 

բառերը փոխարինել ավելի շատ տառեր ունեցող բառով: 

Մոտեցման մեջ որպես մուտքային տվյալ հանդես է գալիս «Մուտ-

քային տեքստը»: 1-ին և 2-րդ քայլերի կատարումից հետո ստացված 

տեքստը բաղկացած կլինի միայն բառերից, որոնց բոլոր տառերը փոքրա-

տառ են: 3-րդ քայլում տեքստից հեռացվում են այն բառերը, որոնք առկա 

են նախապես ստեղծված «stop» բառերի զանգվածում: 

4-8-րդ քայլերում տեքստի բառերից հեռացվում են վերջավորություն-

ները, «ը» որոշյալ հոդը, ինչպես նաև ածականները բերվում են դրական 

աստիճանի: Այնուհետև կրկին իրականացվում է 3-րդ քայլը (նշված է 

կետագծերով), որից հետո տեղի է ունենում տեքստի բառերի ճշգրտում: 

Մշակված մոտեցման արդյունքում որպես ելքային տվյալ ստացվում է 

մուտքային տեքստի «Օգտակար բառերի ուղիղ ձևի զանգված»: 
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Եզրակացություն 

Աշխատանքի շրջանակներում ներկայացված է ինքնատիպության 

աստիճանի գնահատման համակարգի համար տեքստի նախապատ-

րաստման մոտեցում՝ օգտակար բառերի ուղիղ ձևի զանգվածի ձևավոր-

ման միջոցով: 

Ներկայացված մոտեցումը նախագծված համակարգում փորձարկվե-

լուց հետո կարող է ենթարկվել բարելավման՝ հաշվի առնելով իրական 

տեքստերի հետ աշխատանքի առանձնահատկությունները և արդյունք-

ների վերլուծությունը:  

Արդյունքում ստացված բառերի ուղիղ ձևի զանգվածը հնարավոր 

կլինի կիրառել նախագծված ինքնատիպության աստիճանի գնահատման 

համակարգում: 
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Подготовка к определению степени уникальности текста на основе 

формирования массива прямой формы полезных слов 

 
Петросян Геворг 

Саакян Рустам 
Резюме 

Ключевые слова: подготовка текста к оценке, степень уникальности 
текста, полезные слова, массив слов 

Современные технологические достижения делают копирование 

научно-исследовательских работ проще, чем когда-либо, поскольку 

каждый день миллионы пользователей загружают в интернет-среду свои 

исследовательские работы для публичного и личного использования.  

Большая часть безссылочных заимствований в работе, как правило, 

исследователем делается преднамеренно, с целью получения определен-

ного интеллектуального продукта без использования собственных 

ресурсов и усилий.  

Исходя из научно-исследовательских позиций, профилактика такого 

явления имеет существенное значение, а одним из способов его решения 

является создание автоматических систем оценки степени уникальности 

текста исследовательской работы. Если работы не масштабные, это можно 

проверить невооруженным глазом, но в случаях, когда исследовательские 

работы имеют большой объем, необходимо применять автоматические 

системы оценки уникальности работы.  

В системах оценки степени уникальности важное место занимает 

подсистема подготовки текста, ведь от ее однозначности зависит конечный 

результат.  

В рамках данной работы предлагается подход к подготовке текста для 

системы оценки уникальности путем формирования массива полезных 

слов прямой формы. Реализация такого подхода будет способствовать 

повышению степени уникальности исследовательских работ.  

На этапе подготовки текстов важной задачей является учет особен-

ностей языка, на котором написан текст. В отличие от других подсистем 

системы оценки уникальности, этап подготовки текста может протекать 

совершенно по-разному в зависимости от специфики конкретного языка. 

Поэтому подходы, разработанные для подготовки текста, написанного на 

одном языке, не приведут к желаемому результату при применении к 

тексту, написанному на другом языке.  
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Армянский, будучи грамматически относительно сложным языком, 

отличается рядом морфологических отличий по сравнению с другими 

языками. 

В разработанном подходе «Исходный текст» является входной 

информацией, а «Массив прямых форм полезных слов» — выходной 

информацией.  

После апробации представленного подхода в проектируемой системе 

возможна его доработка с учетом особенностей работы с реальными 

текстами и анализа полученных результатов. Полученный массив слов 

прямой формы можно будет использовать в разработанной системе оценки 

уникальности текста. 

 
 
 
 

Preparation for the Determination of Text’s Uniqueness Degree 

based on the Formation of Direct Form Massive of Useful Words 

   
Petrosyan Gevorg 

Saakyan Rustam 
Summary 

Key words: preparation for the text determination, degree of text 
uniqueness, useful words, massive of words 

Modern technological advancements make it easier than ever to duplicate 

scientific research papers, as millions of users daily upload their research papers 

for public and personal uses.  

Most of the unreferenced borrowings, used by the researcher in his work, 

are generally done deliberately, with the aim of having a certain intellectual 

product without using his own resources and efforts.  

Based on scientific research considerations, the prevention of such a 

phenomenon has an essential importance and one of the ways to prevent it is 

the creation of automatic systems for evaluating the text’s degree of uniqueness.  

If the work is small-scale, it can be checked with the naked eye, but if the 

research work has a large volume, it is necessary to apply automatic systems for 

evaluating the uniqueness of the work.  

In the systems for evaluating the degree of uniqueness, the text 

preparation subsystem occupies an important place, because the final result 
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depends on its ambiguity.  

Within the framework of this work, an approach to text preparation for 

the system of evaluating the uniqueness is proposed by forming a direct form 

massive of useful words. Implementation of such an approach will contribute to 

increasing the degree of uniqueness of research works.  

At the stage of text preparation, an important task is to take into account 

the specifications of the given language. Unlike other sub-systems of the 

uniqueness evaluation system, the stage of text preparation can take a 

completely different course depending on the specifics of the given language. 

Therefore, the approaches developed for the preparation of a text written in 

one language will not lead to the desired result when applied to a text written 

in another language.  

Armenian, being a grammatically complex language, is distinguished by a 

number of morphological differences compared to other languages (of which 

are the grammatical categories of gender and number).  

In the developed approach, the “Source Text” is the input data, and the 

"Useful Words Direct Form Massive” is the output data.  

After testing the presented approach, it can be improved in the designed 

system by taking into account the peculiarities of working with real texts and 

analyzing the outcomes. The resulting direct form massive of words will be 

possible to use in the system. 
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ՀՏԴ 37․02 

10-րդ դասարանի աշխարհագրության դասընթացում  

մթնոլորտի ֆիզիկայի տարրերի ներմուծումը 

 (բևեռափայլի երևույթի օրինակով) 
 

Ծատուրյան Արմեն 
Սահրադյան Ստելլա 

 
Հանգուցային բառեր. ուսուցում, միջառարկայական կապեր, 

գեղագիտական դաստիարակություն, գործնական ուղղվածություն, 
մասնագիտական կողմնորոշում 

Նախաբան 

10-րդ դասարանի «Աշխարհագրություն» առարկայի գործող դասա-

գրքում [1] ուսումնասիրվում են բնության և հասարակության մեջ գոյու-

թյուն ունեցող երևույթների տարածաժամանակային փոփոխությունների 

գլխավոր պատճառները, հիմնական օրինաչափությունները, բնության և 

հասարակության փոխադարձ կապերը, բնօգտագործման և բնապահպա-

նության հիմունքները, տեղական, տարածաշրջանային և համամոլորա-

կային հիմնախնդիրները: Դասագրքում ընդգրկված են նաև աշխարհա-

գրական թաղանթի հատկանիշների և երկրագնդի կառուցվածքի մասին 

նյութի թեմաներ: Հաշվի առնելով դպրոցում աշակերտների մոտ գիտու-

թյան և առարկայի նկատմամբ հետաքրքրություն սերմանելու, ինքնու-

րույն աշխատանք կատարելու, երևույթների պատճառահետևանքային 

կապերը բացահայտելու, ստեղծագործելու, համեմատականություն և 

եզրակացություն կայացնելու կարողությունների զարգացման կարևորու-

թյունը` նպատակահարմար է 10-րդ դասարանի «Աշխարհագրության» 

դասընթացում «Երկրի ձևը, չափերը և ներքին կառուցվածքը» թեմայի 

ուսուցման ընթացքում առավել շատ տեղեկություն տալ այն երևույթների 

վերաբերյալ, որոնց սովորողը հնարավոր է առնչվի իրական կյանքում: 

Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է բևեռափայլին, որի վերաբերյալ 

գործող դասագրքում առկա է միայն աղոտ տեղեկություն: Հետևաբար` 

անհրաժեշտություն կա սովորողներին առավել խորը գաղափար տալ 

բևեռափայլի մասին, բացատրել դրա առաջացման բնական նախադրյալ-

ները, ներկայացնել աշխարհագրական տարածման օրինաչափություն-

ները և հետևանքները, կազմել համեմատական գրաֆիկներ:  

Աշխատանքի նպատակն է ցույց տալ, թե ինչպես կարելի է մթնո-

լորտի ֆիզիկայի տարրերի կիրառմամբ բևեռափայլի վերաբերյալ լրա-
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ցուցիչ տեղեկություններ բացահայտել, որը թույլ կտա 10-րդ դասարանի 

«Երկրի ձևը, չափերը և ներքին կառուցվածքը» դասաթեմայի ուսուցումը 

դարձնել առավել հետաքրքիր և դրանով իսկ ուժեղացնել դասավանդման 

գործնական ուղղվածությունը։ Այդ նպատակով աշխատանքում ներկա-

յացված են այդ երևույթին վերաբերող գիտահանրամատչելի տեղեկու-

թյուններ, դասավանդման ճանաչողական ուղղվածություն ապահովող 

նյութեր։ Հաշվի առնելով սովորողների տարիքային առանձնահատկու-

թյունները և առարկայական իմացությունը` աշխատանքում շարադրված 

է այն մեթոդիկան, որի կիրառումը թույլ է տալիս բևեռափայլի վերաբեր-

յալ լրացուցիչ նյութեր տրամադրել սովորողներին։  

Բացի վերը թվարկված խնդիրներից` սովորողները կսովորեն աշ-

խատել տվյալների բազաներով, կատարել համեմատություններ և կան-

խատեսումներ, հետազոտել երևույթին վերաբերող տարբեր սխեմատիկ 

գծապատկերներ, կատարել տվյալների խմբավորում: Վերջիններս թույլ 

կտան սովորողներին հետագայում իրականացնել նախագծային աշխա-

տանքներ, որոնք նոր չափորոշչային պահանջներում կարևոր դեր ունեն: 

Բովանդակություն 

Անհրաժեշտ է, որ ուսուցիչը բևեռափայլին վերաբերվող հիմնական 

նյութերից առանձնացնի այնպիսիները, որոնց ընկալումը և 

հետաքրքրության աստիճանը համապատասխանում են սովորողների 

տարիքային առանձնահատկություններին: 

Մասնավորապես, պետք է բավարարվել բևեռափայլի վերաբերյալ 

ընդհանուր տեղեկությունների, նրա աշխարհագրական տարածման հիմ-

նական շրջանների նկարագրումով և երևույթի մեխանիզմի առաջացման 

ներկայացմամբ: 

Բևեռափայլը բնության ամենագեղեցիկ, բազմերանգ, գունային 

երևույթն է, որը հայտնի է Ավրորա անվամբ` ի պատիվ հռոմեական 

արևածագի աստվածուհու:  

Հյուսիսային երկրներում՝ Իսլանդիա, Նորվեգիա, Կանադա, կիրառ-

վում է նաև հյուսիսափայլ անվանումը։ Այն իր յուրօրինակության շնոր-

հիվ մշտապես հետաքրքրել է մարդկությանը: Բևեռափայլի մասին հղում-

ներ կարելի է գտնել Արիստոտելի, Պլինիոսի, Սենեկայի և այլ հին 

փիլիսոփաների աշխատություններում, որտեղ հիշատակություններ կան 

այդ երևույթների մասին: Նրանք ոչ միայն տվել են այդ երևութի բնութա-

գրական նկարագիրը, այլև փորձել են տալ դրա առաջացման, բնական 

ծագման գիտական վարկածը, ըստ որի` երկնքում գունային երանգները 

առաջացել են ծովի մակերևույթից արևի ճառագայթների կամ օրվա 
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ընթացքում սառցաշերտում կուտակված արեգակնային էներգիայի անդ-

րադարձման շնորհիվ: 

Բևեռափայլերը դիտվում են Երկրի բևեռային շրջաններում, հազ-

վադեպ՝ նաև միջին լայնություններում: Երկնքում հայտնվում են հան-

կարծակի՝ ժապավենների կամ բծերի տեսքով, և կարծես գունավոր 

ամպեր լիեն: Սովորաբար ինտենսիվ փայլով այս ժապավենները ձգվում 

են արևելքից արևմուտք հազարավոր կիլոմետրերով՝ նմանվելով հսկա 

վարագույրի, որի բարձրությունը կարող է հասնել մի քանի հարյուր կիլո-

մետրի (80-1000 կմ), մինչդեռ հաստությունը՝ ընդամենը մի քանի հարյուր 

մետր է։ Հետևաբար, նման վարագույրը կլինի թափանցիկ, և դրա միջով 

մենք կարող ենք հեշտությամբ տեսնել աստղերը: Երկրի պտույտով պայ-

մանավորված` բևեռափայլերը շարժվում են: Հյուսիսային կիսագնդի 

բևեռափայլերը սովորաբար շարժվում են դեպի արևմուտք մոտ 1 կմ/վ 

արագությամբ: Պայծառ, հիասքանչ բևեռափայլը երկնքում կարող է փող-

փողալ մի քանի ժամ անընդմեջ։ 

 Գիտականորեն երևույթի առաջացումը բացատրում են մի շարք 

գործոններով. 

1. Երկրի մագնիսական դաշտով, 

2. Արեգակի ակտիվությամբ, 

3. մթնոլորտի կազմով: 

Երկրն իր միջուկի բաղադրության (ծանր մետաղներ), բարձր ջեր-

մաստիճանի և ճնշման, ինչպես նաև իր առանցքի շուրջը մշտական 

պտույտի հետևանքով ձեռք է բերել մագնիսացում: Այդ հսկա մագնիսի 

հարավային բևեռը գտնվում է հյուսիսային աշխարհագրական բևեռի 

մոտ, իսկ հյուսիսը՝ հարավի մոտ։ Երկրի մագնիսական բևեռի ուժագծերը 

(այսպես կոչված գեոմագնիսական գծերը) դուրս են գալիս երկրի հյուսի-

սային մագնիսական բևեռի տարածքից, ընդգրկում մեր մոլորակը և միա-

նում հարավային մագնիսական բևեռի տարածքում` առաջացնելով 

Երկիր մոլորակի մագնիսային թաղանթը` մագնիտոսֆերան: Վերջինս 

վահանի պես պահում է երկիրը և վանում արևի մահացու ճառագայ-

թային ալիքը [3]: 

9-րդ դասարանի Ֆիզիկայի դասընթացից [2] սովորողները ծանոթ են 

էլեկտրամագնիսական երևույթներին, մասնավորապես գիտեն, թե ինչ են 

իրենցից ներկայացնում հաստատուն մագնիսը, հոսանքի մագնիսական 

դաշտը, մագնիսական գծերը և էլեկտրամագնիսները: Բացի այդ` նրանք 

ծանոթ են երկրի մագնիսական դաշտին և նրա ուժագծերին: Մագնիսա-

կան դաշտի գծերի ձևը սիմետրիկ չէ Երկրի նկատմամբ (նկար 1)։ 

Արեգակի հսկայական շիկացած գունդը տիեզերական տարածություն է 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D6%87%D5%A5%D5%BC
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ճառագայթում վիթխարի քանակությամբ ջերմություն և արտանետում 

էլեկտրականությամբ լիցքավորված էլեկտրոնների և պրոտոնների հոսք, 

որոնց անվանում են արեգակնային քամի։ 

 

 

Նկար 1. Մագնիսական դաշտի գծերը [4] 
 

Ժամանակ առ ժամանակ Արեգակը իրականացնում է ինտենսիվ 

ճառագայթարձակում` առաջացնելով արեգակնային փոթորիկներ (նկար 

2), որոնք մագնիսական դաշտի հետ փոխազդեցության արդյունքում 

կարողանում են զգայուն մասերում՝ բևեռներում, ճեղքել դաշտը, որի 

արդյունքում լիցքավորված մասնիկների որոշ քանակություն հասնում է 

Երկրի բևեռային շրջանների մթնոլորտ, որտեղ էլ դիտվում են 

փայլատակումները: 

 

Նկար 2. Արեգակնային փոթորիկ [5] 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%A5%D5%A3%D5%A1%D5%AF%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D6%84%D5%A1%D5%B4%D5%AB
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Ամենատարածված՝ կանաչ բևեռափայլերը պայմանավորված են 

թթվածնի ատոմների լուսարձակմամբ: Մթնոլորտի ավելի մեծ բարձրու-

թյուններում թթվածինը կարմիր լույս է արձակում, իսկ ինֆրակարմիր և 

մանուշակագույն լույսերը առաջանում են ազոտի ատոմի լուսարձակման 

շնորհիվ: Հետաքրքիր է, որ թթվածնի և ազոտի արտանետումների որոշ 

գծեր ձևավորվում են 110 կմ բարձրության վրա, իսկ թթվածնի կարմիր 

փայլը` 200-400 կմ բարձրության վրա: Թույլ կարմիր ճառագայթում է ար-

տանետվում նաև ջրածնի ատոմներից, որոնք էլ ձևավորվում են մթնոլոր-

տի վերին հատվածում: 

 Հետևաբար վստահորեն կարող ենք ասել, որ բևեռափայլը՝ միջաստ-

ղային տարածքում գտնվող լիցքավորված մասնիկների և երկրային 

մարմնի մթնոլորտի ատոմների բախման արդյունք է: 

 Իսկ հիմա անդրադառնանք, թե որտեղ են դիտվում բևեռափայլի 

երևույթները: Մագնիսական դաշտի սխեմայից (նկար 3) նկատելի է, որ 

նրա ամենախոցելի մասը Երկրի բևեռային տարածքներն են, որտեղ մագ-

նիասկան դաշտի հզորությունը շատ ավելի փոքր է, քան արևադարձային 

և հասարակածային շրջաններում: Ուստի Երկրի վրա բևեռափայլի տա-

րածման հիմնական շրջանները հանդիսանում են յուրաքանչյուր կիսա-

գնդի 60° -70° լայնություններում ընկած տարածքները: 

 

 

 
 

Նկար 3. Մագնիսական դաշտի սխեման [6] 
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Ինչպես Երկրի բևեռները, այնպես էլ բևեռափայլերը երկուսն են` 

հյուսիսային և հարավային: Հյուսիսում այն կոչվեց լատ.՝ Aurora Borealis՝ 

հյուսիսային լույսեր, իսկ հարավում լատ.՝ Aurora Australis՝ հարավային 

լույսեր: Ի դեպ, բևեռափայլի երևույթը առաջանում է երկու կիսագնդերում 

միաժամանակ: Բևեռափայլի տեսանելիությունը կապված է նաև 

ամպամածությունից: Բևեռափայլը հիմնականում առաջանում է 100–400 

կմ բարձրությունների վրա, ինչը նշանակում է, որ ցանկացած ամպ 

(նրանց բարձրությունը սովորաբար չի գերազանցում 10 կմ-ը) այն 

կթաքցնի դիտորդից։ Ուսումնասիրելով Ավրորաների տարածման քար-

տեզները` նկատելի է դառնում, որ այս երևույթները առավել բնորոշ են 

ԱՄՆ-ի, Կանադայի, Գրենլանդիայի, Իռլանդիայի, Նորվեգիայի, Ֆինլան-

դիայի, Շվեդիայի, Ռուսաստանի և Անտարկտիդայի տարածքներին: Իսկ 

Ֆինլանդիայի համար բևեռափայլը համարվում է ազգային հարստու-

թյուն: 

 Ըստ «Νational Geographic» ամսագրի` հյուսասային կիսագնդի ամե-

նաակատիվ և պայծառ բևեռափայլերը վերջին մի քանի տարիների` 2015-

2020-2021 համեմատությամբ համարվում են Ֆինլանդիան, Նորվեգիան, 

Կանադան, Իսլանդիան, Ռուսաստանը, Ալյասկան: Իսկ ամենապայծառ-

ները դիտարկվում են հարավում՝ Անտարկտիդայում, իսկ հյուսիսային 

կիսագնդում՝ Բաֆինի Երկրում` Գրենլանդիայում, Ֆրանց Իոսիֆի և 

Շպիցբերգենի կղզիներում, Ալյասկայում: 

 

 
 

Տրամագիր 1. Բևեռափայլի  ակտիվությունը՝ ըստ  երկրների 
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Աշխարհահռչակ Space WeatherLive.com կայքը հավաքագրել և իրա-

կանացրել է ուումնասիրություններ՝ համեմատելով 2015-2020 և 2021 

տարիների բևեռափայլի ակտիվությունը Սկանդինավյան երկրների հա-

մար: Ըստ այդմ. 

1. Բևեռափայլի ակտիվությունը պայմանավորված է արեգակնային 

բռնկումների հետևանքով մագնիսական դաշտի շեղմամբ. որքան 

մեծ լինի խոտորումը, այնքան արտահայտիչ, կտրուկ եզրագծված 

կլինի բևեռափայլը և տեսանելի կլինի ավելի ցածր լայնություննե-

րում: 

2. Բևեռափայլի երևույթը դիտարկվում է տարվա բոլոր ամիսներին: 

3. Հյուսիսափայլի ավանդական սեզոնը աշնանային և գարնանային 

գիշերահավասարի միջև ընկած ժամանակահատվածն է՝ սեպ-

տեմբերի 21-ից մարտի 21-ը: Այս ժամանակահատվածում 

երևույթն ավելի հաճախ և ավելի ցայտուն է նկատվում: Պայմանա-

վորված է բևեռամերձ լայնություններում մութ ժամերի քանակի 

ավելացմամբ: 

4. Երկնքում բևեռափայլերը սովորաբար տեսանելի են երեկոյան   

22-ից մինչև գիշերվա 3-ը ընկած ժամանակահատվածում։ 

5. Բևեռափայլի երևույթը հատկապես լավ տեսանելի է բարձր 

լայնություններում, իսկ մի շարք երկրներում հնարավոր է տեսնել 

գրեթե ամեն օր: 

6. Համեմատելով 2013-2021 (k- ինդեքսով պայմանավորված) տվյալ-

ները` ակնհայտ է, որ 2014-2016 տարիների ընթացքում բևեռա-

փայլի հաճախականությունը և պայծառությունը շատ ավելի մեծ է 

եղել, քան 2018-2020-ին։Այդ տարիներին արեգակնային բռնկում-

ները շատ ավելի ուժգին և ակտիվ են եղել, և Սկանդինավյան 

երկրներում դիտվել են վառ արտահայտված, ցայտուն եզրա-

գծված, երկարատև ժապավենաձև Ավրորաներ: 2018-2020 թթ 

նկատվել է երևույթի համեմատաբար պասիվ վիճակ:  

7. 2021-ի մինչև նոյեմբեր ամսվա տվյալներից էլ կարելի ենթադրել, 

որ բևեռափայլի հաճախականությունը փոքր-ինչ բարձր ցուցա-

նիշներ կգրանցի: Կանխատեսվում են արեգակի հզոր պայթյուն-

ներ 2024-2025-ին: 

Չափազանց գունագեղ այս բնական երևույթներն իրենց ինքնատի-

պության, գեղեցկության շնորհիվ դարձել են տուրիզմի այցեքարտ բոլոր 

այն երկրների համար, որտեղ այն դիտվում է: ԱՄՆ-ում, Կանադայում, 

Ֆինլանդիայում, Նորվեգիայում կան բազմաթիվ հյուրանոցային համա-



– 95 – 

լիրներ, յուրօրինակ ինքնատիպ կառույցներ, որոնք նախատեսված են 

հյուսիսափայլի դիտման համար: Կարելի է ասել, որ սա բևեռափայլի 

միակ դրական կողմն է: Բևեռափայլերը տիեզերքի անմիջական ազդեցու-

թյան դրսևորման ձև են. Երկիր ներխուժած լիցքավորված մասնիկները 

առաջացնում են մագնիսական դաշտի շեղում, որն անմիջական ազդե-

ցություն ունի հասարակության և միջավայրի վրա: Առաջանում են ջեր-

մոցային էֆեկտներ, մթնոլորտային կազմի, կլիմայական, սեյսմոլոգիա-

կան և այլ փոփոխություններ, նպաստում են բազմաթիվ հիվանդություն-

ների երիտասարդացմանը:  

Եզրակացություն 

Այսպիսով՝ 10-րդ դասարանի «Աշխարհագրություն» դասընթացի 

շրջանակներում բնության և հասարակության մեջ գոյություն ունեցող 

երևույթներին վերաբերվող հարցերին զուգահեռ արդիական է նաև բևե-

ռափայլ երևույթի մասին գաղափար տալը: Աշխատանքում կատարված 

ուսումնասիրությունների արդյունքում գալիս ենք այն եզրահանգման, որ 

վերջին տասնամյակների հետազոտությունները, ներառյալ երկրի ար-

հեստական արբանյակներից, հրթիռներից կատարված ուսումնասիրու-

թյունները, զգալիորեն հարստացրել են բևեռափայլի մասին մեր գիտելիք-

ները: Հասկանալի է, որ բացահայտվել է ոչ միայն բևեռափայլերի 

առեղծվածը, այլև մեծ քանակությամբ փաստական նյութ է կուտակվել 

մեր մոլորակը շրջապատող տարածության միջմոլորակային միջավայրի 

վիճակի և արեգակնային ճառագայթման, այդ թվում՝ լիզքավորված մաս-

նիկների հոսքերի մասին: Կատարված հետազոտական փաստերի հիման 

վրա վստահ կարող ենք ասել, որ բևեռափայլի հաճախականությունը և 

տևողությունը տարբեր տարիների եղել է տարբեր` պայմանավորված 

բնական և հասարակական մի շարք գործոններով: Բացի այդ` արեգակ-

նային և մագնիսական փոթորիկները կարող են առաջացնել տարբեր հի-

վանդություններ, այդ թվում` մարդու սրտանոթային համակարգի, էնդո-

կրին և քաղցկեղածին հիվանդություններ: Երկրի վրա կարող է առաջ գալ 

կլիմայի փոփոխություն, դրսևորվել երաշտներ և ջրհեղեղներ, երկրա-

շարժըներ: Այսպիսով․ բևեռափայլի և դրանց հետ կապված գործընթաց-

ների միջոցով Տիեզերքն ազդում է մեզ շրջապատող բնության և բնակչու-

թյան վրա, ինչն էլ այն ուսումնասիրելու անհրաժեշտություն է առաջաց-

նում:  

10-րդ դասարանի աշխարհագրության դասագրքում «Երկրի ձևը, չա-

փերը և ներքին կառուցվածքը» թեմայի ուսուցման շրջանակներում 

բևեռափայլի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունները մեծացնում են 
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սովորողների հետաքրքրությունը, իրազեկվածությունը և նպաստում 

նրանց մասնագիտական կողմնորոշմանը։ 

Այդ իսկ պատճառով նպատակահարմար է 10-րդ դասարանի 

«Աշխարհագրություն» դասընթացի շրջանակներում քննարկել բևեռա-

փայլի երևույթը, քանզի նոր չափորոշիչային պահանջներով կարևորվում 

են դասավանդման գործնական ուղղվածության ուժեղացման և սովորող-

ների մոտ առարկայի նկատմամբ հետաքրքրությունների ու մաս-

նագիտական կողմնորոշման խնդիրները։    

Այս ամենից զատ դասավանդման պրոցեսում ուսուցչի համար հնա-

րավորություն է առաջանում գիտելիքների տեղափոխում իրականացնել 

ֆիզիկայի դասընթացից դեպի աշխարհագրության դասընթաց` ներմու-

ծելով մթնոլորտի ֆիզիկայի տարրեր: 
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Введение элементов физики атмосферы в курс 10 класса географии 

(на примере являние полярного сияния) 
 

Цатурян Армен 
Саградян Стелла 

 Резюме 

Ключевые слова: обучение, межпредметные связи, эстетическое 

воспитание, практическая направленность, профессиональная ориентация  

В работе, придавая особое значение формированию компетенций у 

учащихся по новым общеобразовательным стандартам, проанализировано 

и на конкретном примере показано, как в курсе 10 класса географии при 

изучении темы «Форма, размеры и внутреннее строение Земли» более 

подробно представить явления полярного сияния путем введения 

элементов физики атмосферы. Последнее позволяет не только выявить 

причинно-следственные связи данного явления, но и показать важность 

межпредметных связей при обучении. 

Представляя общие сведения о полярном сиянии, в статье представ-

лена научная гипотеза о природном происхождении этого красивого, 

разноцветного явления и те факторы, с которым обусловлено возникно-

вение явления. Учитывая то, что из курса физики 9-го класса учащимся 

знакомы понятие магнитного поля, существование магнитного поля Земли 

и его силовые линии (геомагнитные линии), с помощью различных 

рисунков, диаграмм, схемы магнитного поля Земли показаны страны, в 

которых в основном наблюдается явление полярного сияния. В статье 

разъясняются физические закономерности, лежащие в основе этого 

явления, и возможные последствия глобального потепления. Опыт препо-

давания показал, что изучение этого явления значительно повышает 

интерес и осведомленность учащихся о географии, способствуя на их 

профессиональную ориентацию. С другой стороны, явление, будучи кра-

сочным и впечатляющим, вызывает у учащихся восхищение и удивление. 

Это способствует формированию у учащихся определенного эстетического 

воспитания. Здесь также подчеркивается важность того факта, что при 

таком подходе преподавание приобретает практическую направленность, 

так как возникновения полярных сияний имеет большую географию. 

 Работа приобретает важность также с той точки зрения, что она 

дополняет существующие интересные и разнообразные связи между 

естественнонаучными дисциплинами. В частности, объяснение многих 
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явлений в курсе географии опирается на физику, которая, являясь основой 

естествознания, выявляет и объясняет закономерности, существующие в 

явлениях и процессах природы. В настоящее время в процессе обучения 

необходимо придавать большое значение межпредметным связям, тем 

самым повышая эффективность и научный уровень преподавания, что в 

конечном итоге позволит усилить методологическую направленность 

обучения и реализовать концепцию “Образование как учебная модель 

науки”. 

 

 

Introducing the Elements of Atmospheric Physics in the 10th-grade 

Geography Course (Based on the Example of Aurora Borealis 

Phenomenon) 

 
Tsaturyan Armen 
Sahradyan Stella 

Summary 

Key words: teaching, interdisciplinary connections, aesthetic education, 
practical orientation, professional orientation 

 In the article particular importance is given to the formation of pupils’ 

competencies according to new general educational standards. By means of a 

specific example, it is analyzed and demonstrated, how to thoroughly study the 

phenomenon of the Aurora Borealis by introducing elements of atmospheric 

physics while teaching the topic of “The Size, Shape and the Internal Structure 

of the Earth” in the 10th-grade Geography course. The latter allows us not only 

to reveal the cause-and-effect relationships of the processes occurring during 

the Aurora but also to demonstrate the importance of interdisciplinary 

connections in teaching.  

Presenting general information about Aurora, the article provides the 

scientific hypothesis of the natural origin of that beautiful and multicoloured 

phenomenon and the factors that generate the occurrence of the phenomenon.  

The existence of the Earth's magnetic field, including the lines of force 

(geomagnetic lines), is demonstrated using various drafts and diagrams, taking 

into account that students are already familiar with the concept of magnetic 

field from their previous Physics course. It also highlights the countries where 

the phenomenon of the Aurora is most frequently observed. 
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The article clarifies the underlying physical patterns of this phenomenon 

and the consequences that global warming may have. Teaching experience has 

shown that the study of the phenomenon significantly increases pupils’ interest 

and awareness of Geography and contributes to their professional orientation. 

On the other hand, being colourful and impressive, the phenomenon evokes 

learners’ admiration and wonder, forming aesthetic taste among them. The 

article also emphasizes the importance of the fact that with this approach, 

teaching acquires a practical orientation, since the occurrence of Auroras has a  

broad geography. 

The work is also highlighted from such a perspective that it complements 

interesting and diverse connections that exist between Natural Science 

disciplines. In particular, the explanation of a number of phenomena in the 

Geography course is based on Physics, which, being the basis of Natural 

Science, reveals and explains the patterns existing in the processes of nature. 

Now there is a need to emphasize more interdisciplinary connections during 

the teaching process, thereby increasing the effectiveness and scientific level of 

teaching which ultimately allows us to strengthen the methodological 

orientation of teaching and to implement the concept of education as a learning 

model of science. 
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ՀՏԴ 37.02 

Ֆիզիկական խնդիրների որակական վերլուծությունը որպես 

սովորողների մտածողության զարգացման միջոց* 

 
Մանուկյան Վարդան  

 
Հանգուցային բառեր. խնդիր, տարբերակ, էներգիա, ուժ, գրաֆիկ, 

գնդիկ 
Նախաբան 

Բոլոր ժամանակներում և ներկայումս նույնպես կարևորվել է ուսու-

ցումը արդյունավետ, հետաքրքիր ու գրավիչ դարձնող միջոցների 

որոնումը: Ֆիզիկայի դասավանդման ժամանակ ավանդական մեթոդ-

ները, զուգակցելով նոր մոտեցումներով, կարելի է հասնել մոտիվացիայի 

աճի և ուսման որակի զգալի բարձրացման: Ինչպես տեսական նյութից, 

այնպես էլ գործնական առաջադրանքներից կարելի է ընտրել, առանձ-

նացնել ու մշակել այնպիսինները, որոնց ներկայացումն ու քննարկումը 

կնպաստեն սովորողների մոտ ցանկալի որակների ձևավորմանն ու զար-

գացմանը: Աստիճանական սկզբունքով բարդացող տարբեր տիպի 

ընտրովի խնդիրների օգնությամբ կարելի է թիրախավորել և զարգացնել 

որոշակի կոնկրետ կարողություններ և հմտություններ: 

Սույն աշխատանքում նպատակ ունենալով վեր հանել ու լուսաբա-

նել ընտրովի խնդիրների նպաստող դերը ուսուցման ոչ ֆորմալ և արդյու-

նավետ դարձնելուն` փորձ է արվում մշակել այդպիսի խնդիրների 

ընտրության ու վերլուծության երկու տիպի մոտեցումներ՝ երկու խնդրա-

շարքերի օգնությամբ, ինչն էլ հանդիսանում է աշխատանքի գիտամեթո-

դական նորույթը: 
Աշխատանքի առաջին մասում առանձնացված և դիտարկված է 

աստիճանական բարդացման սկզբունքով կազմված ֆիզիկական 

խնդրիրների մի շարք: Չնայած այդ խնդիրները ֆիզիկայի տարբեր 

բաժիններից են, դրանք բոլորը լուծվում են ֆիզիկայի դպրոցական դաս-

ընթացի շրջանակում` գրեթե զերծ մնալով ֆորմալ բանաձևերի կիրա-

ռումից: Մեր նպատակն է վեր հանել ֆիզիկական և մաթեմատիկական 

բնույթի տրամաբանական դատողություններից կազմված շարքերի միջո-

ցով լուծվող ընտրովի ֆիզիկական խնդիրների նպաստող դերը սովորող-

                                                                 
* Հետազոտությունն իրականացվել է ՇՊՀ-ի կողմից տրամադրվող ֆինան-

սական աջակցության շնորհիվ՝ № ShSU 02-SCI-2022 ծածկագրով գիտական 
թեմայի շրջանակներում: 
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ների մոտ դիտարկելու, կռահելու, եզրակացություններ անելու կարողու-

թյունների ձևավորման և զարգացման պրոցեսում: Ֆիզիկայում մաթեմա-

տիկական բանաձևերի կիրառումը շատ դեպքերում անխուսափելի է, և 

հնարավոր չէ որևէ այլ ոչ մաթեմատիկական միջոցով ստանալ ցանկալի 

քանակական, իսկ երբեմն էլ նույնիսկ որակական արդյունք: Սակայն 

շատ կարևոր է ցանկացած կոնկրետ իրավիճակում գնահատել օգտա-

գործվելիք մաթեմատիկայի անհրաժեշտ ծավալը և չանել ավելորդ 

տավտոլոգիական քայլեր ու «տեսնելով» խնդրի էությունն ու լուծման 

ուղին` ընտրել համարժեք օպտիմալ կատարողական գործիքակազմ: 

Աստիճանական բարդացման սկզբունքով կազմված հաջորդ խնդրա-

շարքը նվիրված է որակական գծագրերի, երևույթներ լուսաբանող գծա-

պատկերների և ոչ բանաձևային բնույթի միջոցների ու ոչ մեծածավալ 

մաթեմատիկական հաշվումների օգնությամբ լուծվող ֆիզիկական 

ընտրովի խնդիրների նպաստող դերի ներկայացմանը` որպես սովորող-

ների մոտ ինտուիցիայի, վերլուծական և տրամաբանական մտածողու-

թյան ձևավորման և զարգացման միջոց: Ցույց է տրված, որ որոշ դեպքե-

րում նույնիսկ որակական գծագիրը կամ ֆիզիկական իրավիճակը որա-

կապես նկարագրող գծապատկերը կարող է բերել բաղդատական բնույթի 

հարցադրումների հստակ և ճշգրիտ պատասխանի: 

Դիտարկելու, կռահելու և եզրակացություններ անելու  
կարողություններ ձևավորող, ոչ ֆորմալ միջոցներով լուծվող 

 ֆիզիկական խնդիրներ 
Ստորև կքննարկենք աստիճանական բարդացման սկզբունքով 

կազմված ֆիզիկական մի խնդրաշարք, որի խնդիրների համար նախ 

կներկայացնենք ստանդարտ լուծման տարբերակները, ապա անցում 

կկատարենք դրանց ոչ հաշվարկային բնույթի դատողությունների շարքի 

վրա կառուցված լուծումներին: Կներկայացնենք նաև մեթոդական 

բնույթի որոշ անհրաժեշտ մեկնաբանություններ հիմնավորելու համար 

այս մոտեցման դերը սովորողների մտածողության, կարողությունների և 

հմտությունների զարգացման գործընթացում: 

Խնդիր 1: Որքա՞ն է հորիզոնի նկատմամբ 060  անկյան տակ նետված 

մարմնի պոտենցիալ և կինետիկ էներգիաների հարաբերությունը հետա-

գծի ամենավերին կետում [1, 106]: 

Խնդրի լուծման բանաձևային տարբերակ: Նախ խնդիրը լուծենք 

ստանդարտ տարբերակով` պոտենցիալ և կինետիկ էներգիաների բանա-
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ձևերի անմիջական կիրառմամբ: Այսպիսով` :
2

2

22 v

gh

mv

mgh

E

E

K

P   

Ստացված արտահայտության մեջ տեղադրելով մարմնի թռիչքի 

առավելագույն բարձրության և այդ բարձրության վրա արագության 

հետևյալ բանաձևերը՝ ,
2

sin22
0

g

v
h


 ,cos0 vv   կրճատումներից հետո 

ստանում ենք 
2/ 3:P KE E tg    

Երկրորդ տարբերակ: Հետագծի վերին կետում մարմնի արագու-

թյունը հավասար է սկզբնական արագության հորիզոնական բաղադ-

րիչին  0
0 60cosvv  , հետևաբար այն երկու անգամ փոքր է սկզբնական 

արագությունից: Քանի որ կինետիկ էներգիան համեմատական է արա-

գության քառակուսուն, հետագծի վերին կետում մարմնի կինետիկ 

էներգիան 4 անգամ փոքր կլինի սկզբնական կինետիկ էներգիայից: 

Վերջինս հավասար է մարմնի լրիվ մեխանիկական էներգիային, որից 

պարզ է դառնում, որ թռիչքի առավելագույն բարձրության վրա մարմնի 

կինետիկ էներգիան կազմում է լրիվ մեխանիկական էներգիայի մեկ 

քառորդ մասը: Համաձայն լրիվ մեխանիկական էներգիայի պահպանման 

օրենքի` պոտենցիալ էներգիան էլ կկազմի լրիվ մեխանիկական 

էներգիայի մնացած` երեք չորրորդ մասը, և, հետևաբար երեք անգամ մեծ 

կլինի կինետիկից, ուրեմն` / 3:P KE E   

Դիտարկված խնդրի երկրորդ տարբերակով լուծման ժամանակ 

էներգիական բնույթի դատողությունները հնարավորություն ընձեռեցին 

էներգիաների որոնելի հարաբերությունը ստանալ «մատների վրա», 

գործնականում առանց բանաձևային հաշվարկների ու մաթեմատիկա-

կան ձևափոխությունների կիրառման: Մաթեմատիկական ապարատի 

տեսակետից ըստ էության այս լուծումը հենված է քառակուսային կախ-

վածության գաղափարի պարզագույն ընկալման և մասերով լուծման 

տարրական թվաբանական եղանակի վրա: 

Խնդիր 2: 18 կգ զանգվածով մարմինը, որը գտնվում է Երկրի 

մակերևույթից մեծ բարձրության վրա, ձգվում է Երկրի կողմից 20 Ն 

ուժով: 

1) Քանի՞ անգամ է այդ բարձրությունը մեծ Երկրի շառավղից: 

2) Որքա՞ն կլիներ Երկրի կողմից մարմնի վրա ազդող ձգողության 

ուժը, եթե այն գտնվեր Երկրի մակերևույթի վրա [2, 41]: 
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Խնդրի լուծման առաջին տարբերակ: Երկրի կողմից մարմնի վրա 

ազդող ուժը որոշվում է Նյուտոնի տիեզերական ձգողության օրենքի 

համաձայն` :
)( 2hR

GmM
F


  Մյուս կողմից՝ Երկրի մակերևույթին ազատ 

անկման արագացման համար ունենք` 
20

R

GM
g 10մ/վ2, որտեղից 

:2
0RgGM   Վերջինս տեղադրում ենք ուժի արտահայտության մեջ`

,
)( 2

2
0

hR

Rmg
F


 որտեղից էլ ստանում ենք 

30 


F

mg

R

hR
 և :2

R

h
 

Հաջորդ հարցը, որին ի դեպ կարելի էր անդրադառնալ ի սկզբանե, 

պահանջում է որոշել ծանրության ուժը Երկրի վրա: Ակնհայտ է, որ 

18000  mgF Ն: 

Ներկայացնենք լուծման մի տարբերակ ևս, որը քիչ է տարբերվում 

նախորդից, սակայն իր կատարման ընթացքով և ոճով «մոտեցնում է» 

հաջորդ տարբերակին և ըստ էության հուշում այն: 

Երկրորդ տարբերակ: Այս դեպքում արդեն հաշվի չառնելով խնդրում 

հարցերի հաջորդականությունը` ցուցաբերենք ավելի բնական մոտեցում 

և սկզբից որոշենք մարմնի վրա ազդող ծանրության ուժը Երկրի վրա` 

18000  mgF Ն: 

Այժմ, երբ ունենք մարմնի վրա ազդող ուժերի արժեքները տարբեր 

բարձրությունների վրա, կարելի է գրել այդ ուժերի բանաձևային 

արտահայտությունները, և դրանք հարաբերել`  

;
20

R

GmM
F 

2
:

( )

GmM
F

R h



 :9

)(
2

2
0 




R

hR

F

F  

Արդյունքում ստանում ենք 

RhR 3 և :2/ Rh  

Երրորդ տարբերակ: Այս դեպքում էլ սկզբում գտնում ենք, որ Երկրի 

մակերևույթի վրա գտնվող մարմնի վրա ազդող ծանրության ուժը 180 Ն է: 

Փաստորեն, ունենք, որ Երկրից մեծ հեռավորության վրա մարմնի վրա 

ազդող ուժը, լինելով 20 Ն, ինն անգամ փոքր է Երկրի մակերևութի վրա 

գտնվելիս նույն մարմնի վրա ազդող ուժից: Քանի որ տիեզերական 

ձգողության ուժը հակադարձ համեմատական է Երկրի կենտրոնից 
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մարմինն եղած հեռավորության քառակուսուն, ուրեմն այդ ուժերի 9 

անգամ տարբեր լինելու պատճառը նշված հեռավորությունների 3 անգամ 

տարբեր լինելն է: Հեռու դիրքում կենտրոնից եղած հեռավորությունը, 

Երկրի մակերևույթից ունեցած բարձրությունից բացի, ներառում է նաև 

Երկրի շառավիղը: Հետևապես կենտրոնից եղած երեք երկրային 

շառավղից հանելով Երկրի շառավիղը` մարմնի բարձրության համար 

ստանում ենք երկու երկրային շառավղի հավասար արժեք: Վերջինից 

ակնհայտ է, որ դիտարկվող բարձրության հարաբերությունը Երկրի 

շառավղին հավասար է 2-ի: 

Այսպիսով` վերջին տարբերակով լուծելիս կազմվում է փոխկա-

պակցված տրամաբանական դատողությունների փոքրիկ շարք, և փաս-

տացի բանաձևային հաշվումների, մաթեմատիկական գործողություն-

ների և ձևափոխությունների կարիք չի առաջանում: Ինչ խոսք, որ այս 

լուծման հիմքում էլ գրավիտացիոն ուժի հեռավորությունից ունեցած 

~ 2/1 r  մաթեմատիկական կախվածությունն է, սակայն արդեն ընդհանու-

րից «զտված և առանձնացված են» լուծմանը տանող էական գաղափար-

ները, ինչի արդյունքում մինիմալի է հասցված «ավելորդ» մաթեմատի-

կական գործողությունների քանակը: 

Խնդիր 3: Կախոցի նույն կետից ամրացված միևնույն երկարությամբ 

թելերից կախված երկու լիցքավորված գնդիկներ օդից մտցնում են 

կերոսինի մեջ: Կերոսինի խտությունը 800 կգ/մ3 է, իսկ դիէլեկտրական 

թափանցելիությունը՝ 2: Հավասարակշռության վիճակում թելերի կազ-

մած անկյունը օդում և կերոսինում նույնն է: 

1) Գնդիկների էլեկտրական փոխազդեցության 0F  ուժն օդում քանի՞ 

անգամ է մեծ դիէլեկտրիկում նրանց էլեկտրական փոխազդեցու-

թյան F  ուժից: 

2) Գնդիկի վրա ազդող ծանրության ուժը քանի՞ անգամ է մեծ կերո-

սինի կողմից նրա վրա ազդող արքիմեդյան ուժից: 

3) Որքա՞ն է կերոսինում և օդում թելերի լարման ուժերի հարաբե-

րությունը: 

4) Որքա՞ն է գնդիկների միջին խտությունը [2, 163]: 

Խնդրի լուծման առաջին տարբերակ: Նախ ներկայացնենք խնդրի 

լուծման ստանդարտ մոտեցումը: Քանի որ, համաձայն խնդրի պայմանի, 

թելերի կազմած անկյունը օդում և կերոսինում նույնն է, նույնը կլինի նաև 

գնդիկների հեռավորությունը և օգտվելով Կուլոնի օրենքից` ստանում 

ենք՝ 
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Երբ գնդիկները կերոսինի մեջ են, ապա նրանց հավասարակշռու-

թյան պայմանից ստանում ենք՝ (նկար 1) 

0 sin ,x T F   0 cos ,Ay T mg F  
 

որտեղից էլ ՝ :
A

F
tg

mg F
 


 Համանման ձևով, երբ գնդիկները օդում են, 

կստանաք՝ 0 :
F

tg
mg

   Հավասարեցնելով վերջին երկու արտահայտու-

թյունները` ծանրության ուժի և արքիմեդյան ուժի հարաբերության 

համար ստանում ենք՝ 2 :
A

mg

F


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Նկար 1. Գնդիկի վրա ազդող ուժերը օդում և կերոսինում 

 

Երբ գնդիկներն օդում են՝ 
0 00 sin :x T F   Օգտվելով վերջինից և 

հեղուկում գտնվող գնդիկի հավասարակշռության համապատասխան 

հավասարությունից` թելերի լարման ուժերի որոնելի հարաբերության 

համար ստանում ենք՝ 

0 0/ / 0,5 :T T F F   

Այժմ օգտվելով ծանրության և արքիմեդյան ուժերի մոդուլների` 

վերևում ստացված հարաբերությունից` ստանում ենք՝ 

0 0

2,
A

mg mg

F gV



 
   որտեղից էլ գնդիկի նյութի միջին խտության համար 
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ստանում ենք՝ 02 1600   կգ/մ3: 

Երկրորդ տարբերակ: Այժմ փորձենք խնդիրը լուծել` օգտվելով 

հիմնականում ոչ հաշվարկային միջոցներից: Նախ` կրկին նշենք, որ 

թելերի կազմած անկյան նույնը մնալուց հետևում է գնդիկների հեռավո-

րության նույնը մնալը: Չեն փոխվում նաև գնդիկների լիցքերը: Ուստի 

գնդիկների ստեղծած դաշտն ու նրանց փոխազդեցության ուժը նվազում է 

միայն միջավայրի բևեռացման հաշվին, որը, ինչպես հայտնի է ֆիզիկայի 

դպրոցական դասընթացից, բնութագրվում է դիէլեկտրական թափանցե-

լիությամբ [5, 176]: Այսպիսով` գնդիկների էլեկտրաստատիկ փոխազդե-

ցության ուժը նվազում է 0 / 2F F   անգամ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Նկար 2. Օդում (ձախ) և կերոսինում (աջ) գտնվելիս գնդիկի վրա ազդող 

համակշռված ուժերի վեկտորական դիագրամները 

 

Նկար 2-ում պատկերել ենք օդում և հեղուկում գտնվող գնդիկների 

վրա ազդող ուժերի վեկտորական եռանկյունները: Քանի որ թելի կազմած 

անկյունը ուղղաձիգի նկատմամբ երկու դեպքերում էլ նույնն է, դիտարկ-

վող ուղղանկյուն եռանկյունները նման են: Այդ դեպքում F -ի 0F -ից 

երկու անգամ փոքր լինելուց հետևում է, որ T - ն էլ երկու անգամ փոքր է 

0T - ից և 0/ 0,5 :T T   Նույն կերպ, կարելի է պնդել, որ F -ը հավասար է 

0F -ի կեսին, ինչից ուղակիորեն հետևում է, որ AF  արքիմեդյան ուժը 

երկու անգամ փոքր է ծանրության ուժից, այսինքն` / 2 :Amg F   Վերջա-

պես, քանի որ հեղուկում լրիվ ընկղմված մարմնի վրա ազդող ծանրու-

թյան և արքիմեդյան ուժերը հարաբերում են ինչպես մարմնի և հեղուկի 

խտությունները, պարզ է դառնում, որ մարմնի խտությունը կրկնակի 

անգամ գերազանցում է հեղուկի խտությանը և 
02 1600   կգ/մ3: 
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Վերը քննարկված խնդրի երկրորդ եղանակով լուծման կարևոր քայլ 

է հանդիսանում հեղուկում գտնվող գնդիկի համար ծանրության և 

արքիմեդյան ուժերի համազոր հանդիսացող մեկ այսպես ասած «էֆեկ-

տիվ» ծանրության ուժի դիտարկումը: Այդ քայլով մենք հեղուկում գտնվող 

գնդիկի վրա ազդող ուժահամակարգը բերում ենք օդում գտնվելիս նրա 

վրա ազդող ուժահամակարգի տեսքի: Հաջորդ կարևոր պահը թելերի 

կազմած անկյան նույնը մնալուց վեկտորական եռանկյունների նմանու-

թյան նկատումն է, որն էլ բերում է գործնականում առանց մաթեմատիկա-

կան հաշվարկների անհրաժեշտ արդյունքների ստացման: 

Վերլուծական և տրամաբանական մտածողություն ձևավորող, որակական 

գրաֆիկների և գծապատկերների միջոցով 

 լուծվող ֆիզիկական խնդիրներ 

Ստորև կներկայացնենք ֆիզիկական առաջադրանքների մի շարք, 

որը կարող է նպաստել աշակերտների մոտ որակական գրաֆիկների և 

գծապատկերների կիրառման հմտությունների ձևավորմանն ու աստի-

ճանական զարգացմանը: Բերված մեկնաբանությունները նպատակ 

ունեն ցույց տալու նման խնդիրների դերը ֆիզիկական ինտուիցիայի և 

վերլուծական ու տրամաբանական մտածողության զարգացման գործում: 

Վերջում խոսվում է նաև քննարկված մոդելների և դրանց շրջանակում 

արված դատողությունների կիրառելիության սահմանների մասին: 

Խնդիր 4։ Շարժական մխոցով փակված երեք գլանաձև անոթներ 

ունեն միատեսակ ծավալ: Անոթները պարունակում են միևնույն զանգ-

վածով և ջերմաստիճանի ջրածին: Անոթներում ջրածինը ընդարձակվում 

է նույն չափով, երեք տարբեր պրոցեսներով` ա) իզոբար, բ) իզոթերմ, 

գ) ադիաբատ: Նշված ո՞ր պրոցեսում է ջրածնի աշխատանքը առավելա-

գույնը և որու՞մ է նվազագույնը [3, 208]: 

Լուծում։ Նշված հարցին այս կամ այն չափով կարելի է պատասխա-

նել ֆիզիկական դատողությունների և որոշակի բանաձևերի կիրառմամբ: 

Սակայն բավական է օգտվել ջերմադինամիկայում աշխատանքի երկրա-

չափական մեկնաբանությունից, և այդ հարցի պատասխանը ըստ էու-

թյան դառնում է ակնհայտ:  

Նկար 3-ում պատկերված են նույն 0P , 0V  վիճակից ջրածնի միևնույն՝ 

V  չափով ընդարձակման գրաֆիկները տարբեր պրոցեսների համար: 

Համաձայն աշխատանքի երկրաչափական մեկնաբանության` գազի 

կատարած աշխատանքը հավասար է ( )P P V  գրաֆիկի տակ ընկած 

պատկերի մակերեսին: Այստեղից պարզ է, որ ամենամեծ աշխատանք 
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գազը կատարում է իզոբար ընդարձակման պրոցեսում, իսկ ամենափոքր՝ 

ադիաբատ պրոցեսում: Նույն կերպ, եթե դիտարկենք գազի սեղմումը 

միևնույն չափով, ապա մոդուլով ամենամեծ աշխատանքը կկատարվի 

ադիաբատ սեղմման ընթացքում, իսկ ամենափոքրը՝ իզոբար պրոցեսում:  

 

 
 
Նկար 3. Իզոբար, իզոթերմ և ադիաբատ ընդարձակումների համար ճնշման` 

ծավալից կախումների գրաֆիկները 

 

Նկատենք, որ քննարկված դեպքում հեշտ և բնական է որակական 

գրաֆիկի օգնությամբ խնդրի լուծման ճանապարհը, քանի որ ավագ 

դպրոցի ջերմադինամիկա բաժնում պատշաճ ուշադրություն է դարձվում 

աշխատանքի երկրաչափակայն մեկնաբանությանը՝ մեկ ամբողջ ենթա-

պարագրաֆ հատկացնելով դրան [5, 64-65]: Աշակերտներին խորթ չէ 

գազի կատարած աշխատանքը որպես ( )P P V  կախվածության գրաֆի-

կով սահմանափակված պատկերի մակերես դիտարկելը, և այս առաջա-

դրանքում մնում է միայն ճիշտ փոխդասավորությամբ պատկերել համա-

պատասխան գրաֆիկները, ինչը նույնպես հեշտությամբ արվում է իրենց 

իմացության շրջանակում: 

Ստորև քննարկվող հաջորդ խնդրի դեպքում գրաֆիկական մոտե-

ցում կիրառելն արդեն նույնքան ակնառու չէ, որքան նախորդում էր և 

պահանջում է ավելի մեծ երևակայություն և փորձառություն: Ավելին, այս 

խնդրի առավել ընդհանուր տարբերակով դիտարկումը լրացուցիչ պա-

հանջում է նաև դինամիկ իրավիճակի քննարկում գծապատկերի 

օգնությամբ: 

Խնդիր 5։ Երկու գնդիկներ սկսում են շարժվել նույն A  կետից 
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միևնույն արագություններով նկար 4-ում պատկերված մակերևույթնե-

րով: Տարբերվում են արդյոք գնդիկների` B  կետին հասնելու ժամանակ-

ները և այդ կետում ունեցած արագությունները: A  և B կետերը գտնվում 

են միևնույն հորիզոնականի վրա: Շփումն անտեսել [4, 14]: 

 

 
 

Նկար 4. Միևնույն 0v  սկզբնական արագությունն ունեցող գնդիկների շարժումը 

համաչափ ուռուցիկ և գոգավոր մակերևույթներով  

 

Լուծում։ Սկզբում քննարկենք արագությունների համեմատման 

հարցը: Քանի որ, համաձայն խնդրի պայմանի, շփումն անտեսում ենք, 

գնդիկի լրիվ մեխանիկական էներգիան պահպանվում է: Այդ դեպքում 

պարզ է, որ տարբեր հետագծերով B  կետ հասնելիս գնդիկները կունե-

նան միևնույն արագությունը, ընդ որում, քանի որ A  և B կետերը 

գտնվում են միևնույն հորիզոնականի վրա, B կետում գնդիկների արա-

գությունը հավասար կլինի A -ում նրանց ունեցած 0v  արագությանը: 

Նախ խնդրի քննարկումը կատարենք այն մասնավոր տարբերակով, 

երբ գնդիկի շարժման հետագծերը համաչափ են (նկ. 4): Այդ դեպքում 

երկու հետագծերով շարժվելիս գնդիկն անցնում է միևնույն ճանապարհը: 

Էներգիայի պահպանման օրենքից ակնհայտ է, որ ուռուցիկ 

մակերևույթով շարժվող գնդիկի արագությունը սկզբում նվազում է, հետո 

աճում և B  կետում նորից ընդունում 0v  արժեքը: Համանման ձևով հեշ-

տությամբ կարելի է համոզվել, որ գոգավոր մակերևույթով շարժվող 

գնդիկի արագությունը սկզբում աճում է և հետո արդեն նվազում է` 

հետագծի դիտարկվող տեղամասի վերջում ընդունելով 0v  արժեքը: Նկ. 5 

- ում պատկերել ենք գնդիկի արագության մոդուլի` ժամանակից կա-

խումն արտահայտող գրաֆիկները երկու շարժումների համար: Քանի որ 

երկու դեպքերում գնդիկի անցած ճանապարհները հավասար են, հավա-
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սար պետք է լինեն նաև 1 և 2 կորերով սահմանափակված սեղանակեր-

պերի մակերեսները, ինչից պարզ է դառնում, որ 21 tt  : Այսպիսով, չնա-

յած երկու դեպքերում էլ գնդիկը B  կետ հասնում է միևնույն 0v  արագու-

թյամբ, գոգավոր մակերևույթով շարժվելիս այն ծախսում է ավելի քիչ ժա-

մանակ, քան ուռուցիկով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Նկար 5. Գնդիկի արագության`  

ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկները  

(1 - գոգավոր մակերևույթի դեպքում, 2 – ուռուցիկ մակերևույթի դեպքում) 

 

Անցնենք խնդրի դիտարկմանը առավել բարդ տարբերակով, երբ 

գնդիկի ուռուցիկ և գոգավոր մակերևույթներով շարժման հետագծերը 

տարբեր են (համաչափ չեն (նկար 6): Այս դեպքում արդեն գնդիկի անցած 

ճանապարհները հավասար չեն, և պարզ է, որ արագության մոդուլի 

գրաֆիկների քննարկումը այլևս չի բերի խնդրի լուծմանը: Սակայն այս 

դեպքում էլ հեշտ է նկատել, որ, չնայած ճանապարհների տարբերությանը 

գնդիկը երկու դեպքերում էլ կատարում է միևնույն տեղափոխությունը: 

Ավելին, խնդրի պայմանից ակնհայտ է, որ երկու շարժումների դեպքում 

էլ գնդիկը հորիզոնական ուղղությամբ տեղափոխվում է միևնույն AB  

չափով: Եթե կոորդինատային OX  առանցքն ուղղորդենք հորիզոնական` 

A  կետից դեպի B  ուղղությամբ, ապա երկու շարժումների դեպքում էլ 

գնդիկի տեղափոխության պրոյեկցիան այդ առանցքի վրա կլինի 

ABS x  : Սա հուշում է, որ արագության մոդուլի ժամանակային կախ-

վածության փոխարեն կարելի է դիտարկել արագության xv  պրոյեկ-
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ցիայի` ժամանակից ունեցած կախումը:  

 

Նկար 6. Միևնույն 0v  սկզբնական արագությունն ունեցող գնդիկների շարժումը 

տարբեր կորությամբ ուռուցիկ և գոգավոր մակերևույթներով 

 

Երկու շարժումների դեպքում էլ գնդիկի վրա ազդում են միայն 

ծանրության և հակազդեցության ուժերը: Ծանրության ուժը չունի հորի-

զոնական բաղադրիչ և չի կարող փոխել գնդիկի արագության xv  հորիզո-

նական բաղադրիչը: Գծագրի վրա պատկերելով հակազդեցության ուժը 

գնդիկի տարբեր դիրքերում` պարզ է դառնում, որ ուռուցիկ մակերևույ-

թով շարժվելիս այդ ուժի xN  բաղադրիչը մինչև գնդիկի մաքսիմալ բարձ-

րության հասնելը բացասական է, իսկ հետագա շարժման ընթացքում` 

մինչև B  կետ հասնելը` դրական (նկար 7):  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Նկար 7. Գնդիկի վրա ազդող N


 հակազդեցության ուժի պրոյեկցիան X  առանցքի 

վրա բլրակը բարձրանալիս բացասական է, իսկ իջնելիս՝ դրական 

 

Ըստ այդմ, ուռուցիկ մակերևույթով շարժվող գնդիկի արագության xv  

պրոյեկցիան սկզբում նվազում է, հետո աճում և B  կետում նորից 

ընդունում 0v  արժեքը: Համանման ձևով հեշտությամբ կարելի է 
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համոզվել, որ գոգավոր մակերևույթով շարժվող գնդիկի արագության xv  

բաղադրիչը սկզբում աճում է և հետո արդեն նվազում` հետագծի 

դիտարկվող տեղամասի վերջում ընդունելով 0v  արժեքը: Նկար 8-ում 

պատկերել ենք գնդիկի արագության xv  պրոյեկցիայի ժամանակից 

կախումն արտահայտող գրաֆիկները երկու շարժումների համար: Քանի 

որ երկու դեպքերում էլ գնդիկի տեղափոխության պրոյեկցիան նույնն է և 

հավասար է AB -ի, հավասար պետք է լինեն նաև 3 և 4 կորերով 

սահմանափակված սեղանակերպերի մակերեսները, ինչից պարզ է 

դառնում, որ 43 tt  : Այսպիսով, չնայած երկու դեպքերում էլ գնդիկը B  

կետ հասնում է միևնույն 0v  արագությամբ, գոգավոր մակերևույթով 

շարժվելիս այն ծախսում է ավելի քիչ ժամանակ, քան ուռուցիկով: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Նկար 8. Գնդիկի արագության հորիզոնական բաղադրիչի`  

ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկները  

(3 - գոգավոր մակերևույթի դեպքում, 4 - ուռուցիկ մակերևույթի դեպքում) 

 

Կարծում ենք` ավելորդ չէր լինի սովորողների ուշադրությունը հրա-

վիրել այն հանգամանքին, որ բերված դատողությունները հետագծերի 

որոշակի տեսքերի ու չափերի, ինչպես նաև գնդիկի սկզբնական արագու-

թյան որոշակի արժեքների դեպքում կարող են կորցնել իրենց իմաստը: 

Օրինակ, ուռուցիկ մակերևույթով շարժվելիս, կախված մաքսիմալ բարձ-

րությունից, կա արագության շեմային արժեք, որից փոքր սկզբնական 

արագություն ունենալու դեպքում գնդիկը չի կարողանա շրջանցել 



– 113 – 

արգելքը և B  կետ հասնելու փոխարեն հետ կվերադառնա A  կետ: Մյուս 

կողմից էլ բավականին մեծ արագությունների դեպքում գնդիկը կարող է 

պոկվել կոր հենարանից և շարժման ընթացքի մի մասում կատարել 

ազատ անկում` «չհետևելով» մակերևույթի ձևին: Հետագծի ընդհանուր 

տեսքի պարագայում, իհարկե, հնարավոր չէ վերլուծել գնդիկի առանց 

պոկվելու շարժման հարցը: Կարելի է աշակերտների հետ քննարկել 

գնդիկի մակերևույթից պոկվելու հնարավորությունը, կատարել որոշակի 

որակական դատողություններ` դիտարկելով մասնավոր դեպքեր, և ապա 

առաջարկել լուծել խնդիրը, ընդունել, որ շարժման ընթացքում գնդիկի` 

հենարանից չպոկվելու պայմանը բավարարված է: 

Եզրակացություն 

Հոդվածում քննարկված խնդրաշարքերի ընտրությունն ու դրանց 

լուծման եղանակների ներկայացումը աշակերտների մոտ կարող են 

սերմանել խնդիրների նկատմամբ համակարգված մոտեցումների մշակ-

ման կարևորության գիտակցում և դրանց համակողմանի ուսումնասիր-

ման ցանկություն: Զարգացնելով վերլուծական և տրամաբանական մտա-

ծողություն նմանատիպ առաջադրանքների կատարումը` բարձրանում է 

առարկայի տիրապետման որակն ու նպաստում ֆիզիկայի նկատմամբ 

հետաքրքրության աճին:  
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Качественный анализ физических задач  

как средство развития мышления учащихся 

 
Манукян Вардан 

Резюме 

Ключевые слова: задача, вариант, энергия, сила, график, шарик 

В наши дни особое внимание уделяется поиску средств, позволяющих 

сделать обучение эффективным, интересным и привлекательным. 

Комбинируя традиционные методы с новыми подходами в обучении 

физике, можно добиться повышения мотивации и значительного 

повышения качества обучения. Как из теоретического материала, так и 

среди практических заданий можно отобрать, выделить и развить те, 

изложение и обсуждение которых будут способствовать формированию и 

развитию у учащихся желаемых качеств. С помощью различных типов 

отборных задач возрастающей сложности можно нацеливаться и развивать 

определенные специфические способности и навыки учащихся. 

В этой работе, с целью выделить и подчеркнуть роль выборочных 

задач в обеспечении неформальности и эффективности обучения, делается 

попытка разработать два типа подходов к выбору и анализу таких задач с 

помощью двух наборов задач, чем и обусловлена научно-методическая 

новизна работы. 

В первой части работы выделен и рассмотрен ряд физических задач, 

составленных по принципу постепенного усложнения. Хотя эти задачи из 

разных разделов физики, все они решаются в рамках школьного курса 

физики, почти без использования формальных математических расчетов. 

Нашей целью является выявление способствующей роли выборочных 

физических задач, решаемых посредством ряда логических рассуждений 

физико-математического характера, в процессе формирования и развития у 

учащихся умения наблюдать, догадываться и делать выводы. В физике во 

многих случаях неизбежно использование математических формул и 

получить желаемый количественный, а иногда и качественный результат 

никакими другими нематематическими средствами невозможно. Однако 

очень важно оценить необходимый объем математики для использования в 

каждой конкретной ситуации и не делать лишних ненужных шагов при 

решении задач. 

Следующий блок задач, составленный по принципу постепенного 

усложнения, посвящен показу роли и значения вспомогательных качест-

венных графиков, рисунков, иллюстрирующих явления, неформульных 
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средств и немассивных математических вычислений при решении физи-

ческих задач. Показано, что такие средства способствуют формированию и 

развитию интуиции, аналитического и логического мышления у учащихся. 

Показано, что в ряде случаев даже качественный график или картинка, 

описывающая физическую ситуацию, может привести к ясному и точному 

ответу на вопросы сравнительного характера. 

 

 

 

 

Qualitative Analysis of Physical Problems as a Means 

of Developing Students’ Thinking 

 
Manukyan Vardan 

Summary 

Key words: problem, option, energy, force, graph, ball 
Nowadays, special attention is paid to finding means of making learning 

effective, interesting and attractive. By combining traditional methods with 

new approaches in teaching physics, one can achieve an increase in motivation 

and a significant increase in the quality of education. Both from the theoretical 

material and practical tasks, one can select, single out and develop those, 

presentation and discussion of which will contribute to the formation and 

development of the desired qualities among students. With the help of various 

types of selective tasks with increasing complexity, it is possible to target and 

develop certain specific abilities and skills of students. 

In order to highlight and emphasize the role of selective tasks in ensuring 

the informality and effectiveness of learning, an attempt is made to develop two 

types of approaches to the selection and analysis of the problems, which 

determines the scientific and methodological novelty of the work.  

In the first part of the work, a number of physical problems, compiled 

according to the principle of gradual complication, are singled out and 

considered. Although these problems are from different branches of physics, 

they are all solved within the framework of a school physics course, almost 

without the use of formal mathematical calculations. Our goal is to identify the 

contributing role of selective physical problems, solved through a series of 

logical reasoning of a physical and mathematical nature in the process of 

formation and development of students’ ability to observe, guess and draw 
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conclusions. In physics, in a number of cases, the use of mathematical formulas 

is unavoidable, and it is impossible to obtain the desired quantitative, and 

sometimes even qualitative result by any other non-mathematical means. 

However, it is crucial to estimate the amount of mathematics that will be used 

in each specific situation and avoid taking unnecessary steps when solving 

problems. 

The next set of tasks, compiled in accordance with the principle of gradual 

complication, is devoted to showing the role and significance of qualitative 

graphs, drafts illustrating phenomena, non-formula means and non-massive 

mathematical calculations in solving physical problems. It is shown that such 

means contribute to the formation and development of intuition, analytical and 

logical thinking among learners. It is shown that in some cases, even a 

qualitative graph or a draft that qualitatively describes a physical situation can 

lead to an accurate answer to questions of a comparative nature. 
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ՀՏԴ 37.02 

Առաջանցիկ ուսուցման մոդելների վերլուծությունը և 

ԹԳՀԳ դպրոցական դասընթացի ուսուցման գործընթացում դրանց 

կիրառման հոգեբանամանկավարժական հիմնավորումները 
  

Նահապետյան Գոհար 
 

Հանգուցային բառեր. ընթացիկ ուսուցում, ուսումնական գործընթաց, 
ասոցիատիվ մտածողություն, տեխնոլոգիաների կիրառում, տրամաբա-
նական և ալգորիթմական մտածողություն 

Առարկայական չափորոշչային պահանջների փոփոխությամբ պայ-

մանավորված՝ այսօր ՀՀ-ի հանրակրթական համակարգում սպասվում են 

բարեփոխումներ, որոնք ուղղված են վերջինիս միջազգայնացմանը:  

Ժամանակակից տեղեկատվական հասարակության զարգացման 

առաջնային ուղղություններից մեկը կրթության տեղեկատվայնացումն է 

(ինֆորմատիզացումը)։ Այն հանդես է գալիս որպես հիմնական մեխա-

նիզմ նոր ուսումնական հարացույցի իրականացման համար՝ ապահովե-

լով կրթական գործընթացի նոր որակ, ինչպես նաև կրթական համա-

կարգի զարգացման նոր, ժամանակակից մեթոդների, մոդելների ու տեխ-

նոլոգիաների ներդրման միջոց, որի կիրառման ժամանակ հաշվի են 

առնվում սովորողների հոգեբանամանկավարժական առանձնահատկու-

թյունները։ 

«Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն» (ԹԳՀԳ) 

դասընթացի չափորոշչի հիմնովին վերափոխումը առաջ է քաշում մի 

շարք խնդիրներ, մասնավորաբար կրթության համակարգում նորարա-

րությունների որոնման խնդիրը, որի հիմնական արդյունքը պետք է լինի 

անձի անհատականության ձևավորումը։ Մարդ-անհատն ունակ է մշտա-

կան զարգացման ու կատարելագործման, ունի բազմաչափության պայ-

մաններում ընդունվող որոշումների հետևանքների գնահատման կարո-

ղություն: Այս տեսանկյունից ԹԳՀԳ դասընթացը անհրաժեշտ է իրակա-

նացնել այնպես, որ տեղեկատվական հասարակության մեջ ապագա 

մասնագետը ինֆորմատիկայի բնագավառից ունենա ոչ միայն հանրա-

կրթական և մասնագիտական գիտելիքներ, այլև տեղեկատվական մշա-

կույթի անհրաժեշտ մակարդակ: 

Տարիների ընթացքում հանրակրթական առարկաների բովանդակա-

յին նյութի մեծացումը էապես ավելացրել է սովորողների ծանրաբեռնվա-

ծությունը: Արդյունքում սովորողների մեծ մասը չի հասցնում յուրացնել 
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ուսումնական նյութն ամբողջությամբ, շատ ժամանակ է տրամադրում 

տնային առաջադրանքների կատարմանը, ինչը բացասաբար է անդրա-

դառնում նրա առաջադիմության վրա։ Այժմ անհրաժեշտություն է առա-

ջացել ոչ միայն վերանայել բովանդակային նյութի ծավալը, շարադրման 

տրամաբանությունը, այլ նաև ուսուցման գործընթաց ներմուծել ուսուց-

ման այնպիսի մեթոդներ, մոդելներ և տեխնոլոգիաներ, որոնք կնպաստեն 

առարկայի բովանդակային նյութի յուրացմանը և սովորողների մտածո-

ղության տարբեր ձևերի զարգացմանը՝ հաշվի առնելով սովորողների 

հոգեբանամանկավարժական առանձնահատկությունները։ 

Այդպիսի մոդելներից է առաջանցիկ ուսուցումը։ «Առաջանցիկ ուսու-

ցում» հասկացությունը գիտականորեն առաջին անգամ մեկնաբանել է 

ռուս մանկավարժ Ս. Ն. Լիսենկովան անցյալ դարի 80-ական թվական-

ներին [4, 59-100]։ Վերջինիս էությունն այն է, որ ընթացիկ ուսումնասի-

րության ժամանակ քննարկվեն որոշ թեմաներ, որոնք պետք է սովորող-

ները ուսումնասիրեին հետագայում։ Վերջին տարիներին դիդակտիկա-

յում շրջանառության մեջ է դրվել առաջանցիկ ուսուցման մի մոդել, որն 

էապես տարբերվում է նախորդ մոտեցումներից [6, 167-171; 7, 445-450]։ 

Կարևոր եզրակացությունը, որին կարելի է հանգել նշված աշխատանք-

ների վերլուծության արդյունքում, այն է, որ ողջ դասընթացին տիրապե-

տող ուսուցիչը կարող է ընթացիկ դասագործընթացում առանձնացնել 

առաջնային և հենքային հասկացություններն ու գաղափարները և գիտա-

կան ճանաչելիության մեթոդների կիրառմամբ իրականացնել 

գիտելիքների ոչ բացահայտ տեղափոխում ընթացիկ դասից հետագա 

ուսումնառություն:  

Հոդվածի արդիականությունը պայմանավորված է նրանով, որ 

ուսուցման առավել ռացիոնալ և հեռանկարային տեխնոլոգիաների 

հայտնաբերումը և կիրառումը ներկայումս կրթական համակարգի հիմ-

նական խնդիրներից է։ 

Հոդվածի նպատակն է առաջանցիկ ուսուցման վերաբերյալ գոյու-

թյուն ունեցող մոդելների վերլուծության միջոցով ցույց տալ, թե ինչպիսի 

հոգեբանամանկավարժական խնդիրներ կարող են ծագել ԹԳՀԳ-ի դպրո-

ցական գործընթացում դրանց կիրառման ժամանակ: 

Ժամանակակից կրթության հիմնական խնդիրներից է ապահովել 

սովորողի հարմարվողականությունը կյանքին, նրա մեջ ինքնակրթու-

թյան հմտություններ սերմանել, ձեռք բերած գիտելիքները պրակտիկա-

յում կիրառելու կարողություններ ձևավորել։  

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արագ փոփոխությունների արդի 

փուլում ժամանակակից մարդու ներուժը բացահայտելու, փոխակերպե-
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լու և օգտագործելու համար անհրաժեշտ է անընդհատ կատարելագործել 

կրթական համակարգը՝ արդիականացնելով առկա կրթական տեխնոլո-

գիաներն ու մոդելներն այնպես, որ ուսումնական գործընթացը շատ 

ավելի հեշտ և հետաքրքիր դառնա նրա մասնակիցների համար՝ 

կարևորելով վերջիններիս տարիքային և հոգեբանական առանձնահատ-

կությունները։ Մինչդեռ մի շարք հետազոտողներ, գնահատելով ժամա-

նակակից կրթական համակարգի հնարավորությունները, այն սահմա-

նում են որպես իներցիոն, պահպանողական, «հնացած» համակարգ, 

որտեղ փոխանցվում են «հնացած, կայացած գիտելիքները՝ հնացած 

մեթոդներով» [5, 20-33]։  

Մեր օրերում մանկավարժության մեջ ավելի մեծ արժեք են ձեռք 

բերում ուսուցման այնպիսի տեխնոլոգիաները, որոնց համար գենեզիս է 

(սկզբնաղբյուր) հանդիսանում բովանդակային նյութը [2, 3-7; 6, 167-171; 

7,445-450]։ 

Չնայած այն փաստին, որ «առաջանցիկ ուսուցում» եզրույթը մանկա-

վարժության մեջ վաղուց է կիրառվում, այնուամենայնիվ չկա վերջինիս 

հստակ սահմանումը ո՛չ հետազոտողների աշխատանքներում, ո՛չ բառա-

րաններում։ 

Առաջանցիկ ուսուցման գործնական կիրառումը պատկանում է     

20-րդ դարի հեղինակավոր հետազոտողներին, ինչպիսիք են ռուս հոգե-

բան Լ. Վ Զանկովը, վաստակավոր ուսուցիչ Ս. Ն. Լիսենկովան, գիտնա-

կան ակադեմիկոս Շ. Ա. Ամոնաշվիլին, ուսուցիչ նորարար Փ. Ֆ. Շատա-

լովը և այլք։ Սակայն նրանց սահմանումները լիարժեք չեն, և բերվում են 

առաջանցիկ ուսուցման կիրառման մասնավոր դեպքեր։ 

Ըստ Ս. Ն. Լիսենկովայի՝ այն ուսուցիչները, ովքեր կարողանում են 

տեսնել ուսուցման հեռանկարը և վերջնական արդյունքը՝ առարկայա-

կան ծրագրի որոշ հարցերի օբյեկտիվ դժվարությունը նվազեցնելու հա-

մար, ժամանակից շուտ ուսուցման գործընթաց են ներմուծում նոր 

թեմայի փոքր հատված: Նրա այս տեխնիկան կոչվում է հեռանկարային 

առաջանցիկ ուսուցում: 

Լ. Վ. Զանկովի ուսուցման տեսության մեջ հեղինակը մոտենում է 

«առաջանցիկ ուսուցման» սահմանմանը։ Ըստ նրա տեսության՝ ուսուց-

ման ողջ արդյունավետ կազմակերպումն ուղղված է ոչ միայն սովորողի 

մտավոր գործունեության ակտիվացմանը, զարգացմանը, այլ և սովորող-

ների հետ համագործակցությամբ ինքնուրույն գիտելիքներ ձեռք բերելու 

կարողության ձևավորմանը, այսինքն՝ ինքնազարգացմանը։ Ինչպես 

մատնանշում էր Լ. Վ. Զանկովը, «Ուսումնական նյութի չարդարացված 

պարզեցումը, դրա ուսումնասիրման անհիմն դանդաղ տեմպը, կրկնվող 
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միապաղաղ կրկնությունները, ըստ երևույթին, չեն կարող նպաստել 

դպրոցականների ինտենսիվ զարգացմանը»։ Սակայն Լ. Վ. Զանկովը 

«առաջանցիկ ուսուցման» հստակ սահմանում չի տալիս [3]։ 

Գիտական գրականության վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրակաց-

նել, որ առաջանցիկ ուսուցման իմաստը այն է, որ ցանկացած դասըն-

թացի ժամանակ՝ բարդ թեմաներ ուսումնասիրելիս, ուսուցիչը ապագա-

յում նախատեսվող թեմաներից կարող է ներկայացնել որոշ հատվածներ՝ 

ներկայում անցնող բարդ թեման պարզեցնելու և ավելի հասկանալի 

դարձնելու համար։ Չնայած նրան, որ Ս. Ն. Լիսենկովան և մյուսները 

իրենց աշխատություններում առաջ են քաշել այս մոտեցմամբ առաջան-

ցիկ ուսուցման արդյունավետությունը, սակայն, կարծում ենք, այստեղ 

հաշվի չեն առնվել սովորողների հոգեբանամանկավարժական առանձ-

նահատկությունները, և այն կարող է որոշակի ոչ արդյունավետ ազդեցու-

թյուն ունենալ նրանց առաջադիմության վրա։ 

Առաջանցիկ ուսուցումը չի ենթադրում միայն գիտելիքների տեղա-

փոխում հետագա ուսումնառությունից ներկա ուսումնառություն։ Այն 

առաջին հերթին գիտելիքների տեղափոխում է ընթացիկ ուսումնառու-

թյունից հետագա ուսումնառություն։ Վերջինիս առաջին անգամ դիդակ-

տիկայում անդրադարձել է վաստակավոր ուսուցիչ Ա. Ծատուրյանը իր 

բազմաթիվ հետազոտություններում [6, 167-171; 7, 445-450]: Այն էապես 

տարբերվում է մինչև հիմա հայտնի առաջանցիկ ուսուցման մոդելներից։ 

Դրա էությունն այն է, որ ընթացիկ ուսուցման որոշ գաղափարներ, 

հասկացություններ, մեթոդներ և այլն հնարավոր է ընդհանրացնել (կամ 

մասնավորեցնել) և վերջիններիս նեղ (կամ լայն) իմաստից անցում 

կատարելով լայն (կամ նեղ) իմաստին՝ հաշվի առնելով դրանց 

դրսևորումները հետագա ուսումնառության մեջ և սովորողի հոգեբանա-

մանկավարժական առանձնահատկությունները։ 

Գիտելիքների այդպիսի ոչ բացահայտ (իմպլիցիտ) փոխանցումը 

Ա. Ծատուրյանի կողմից անվանվել է ասոցիատիվ – առաջանցիկ կապեր։  

Ասոցիացիան (զուգորդումը) ակտիվ մտածողության գործընթաց է, 

որի ընթացքում իմաստային կապ է առաջանում պատկերների և ներկա-

յացումների միջև: Ասոցիատիվ կապը հաստատվում է տվյալ հասկա-

ցության, իրադարձությունների հատկանիշների համակցության հիման 

վրա, որոնք կազմում են համակարգված հաջորդական շղթաներ։ Հենց 

ասոցիատիվ կապերն են հանդիսանում մտածողության, հիշողության, 

ստեղծագործության, երևակայության հիմքը։ 

Դպրոցական ցանկացած առարկա ունի առաջանցիկ ուսուցման 

իրականացման իր առանձնահատկությունները, բայց իր ողջ բազմազա-
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նությամբ՝ բովանդակային բաղադրիչի հիմքում ընկած ընդհանուր գաղա-

փարները, հասկացությունները, կապերը, բնութագրերը, տեսություն-

ները, սկզբունքներն են գիտական ճանաչողության ընդհանուր մեթոդ-

ների միջոցով ընթացիկ դասից փոխանցվում հետագա ուսումնառություն: 

Ուսուցչից պահանջվում է ունենալ մտավոր գործունեության այն-

պիսի հմտություններ, որպեսզի տարբեր ասոցիատիվ կապերի օգնու-

թյամբ ընթացիկ ուսուցումից անցում կատարի հետագա ուսուցում` նա-

խապես ընտրված առաջանցիկ նյութը տարածելով նմանատիպ իրավի-

ճակի վրա [8, 31-37]: 

Հաշվի առնելով սովորողների մտածողության տարիքային առանձ-

նահատկությունները՝ կրթական գործընթացում անհրաժեշտ է զարգաց-

նել երեխաների մտքի որակները, մտածողության ինքնուրույնությունը, 

քննադատականությունը, մտքի ճկունությունը և հարցասիրությունը։ 

Անհրաժեշտ է աշակերտներին սովորեցնել մտավոր խնդիրների լուծման 

ձևերին, ինչպիսիք են՝ վերլուծությունը, սինթեզը, համեմատությունը, 

ընդհանրացումը և վերացականությունը: Դա էլ հենց կնպաստի համա-

կարգչային գիտության տեսական հիմքերի ավելի լավ յուրացմանը, տար-

բեր խնդիրների լուծման ալգորիթմներ կազմելու ունակության ձևավոր-

մանը և համակարգիչների կառավարման հատուկ հմտությունների ձեռք-

բերմանը: 

Համաձայն «Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն» 

առարկայի փորձնական չափորոշչի և ծրագրերի` 2-12-րդ դասարանների 

չափորոշիչները կառուցված են ըստ դպրոցական մակարդակների (2-4 

դասարաններ՝ տարրական դպրոց, 5-9-րդ դասարաններ՝ միջին դպրոց և 

10-12-րդ դասարաններ՝ ավագ դպրոց)։ Դպրոցական յուրաքանչյուր մա-

կարդակում չափորոշիչները խմբավորված են չորս հիմնական գիտա-

կարգային գաղափարներով պայմանավորված ուղղությունների շուրջ՝  

1) հաշվողականություն (Computing) ու հասարակություն,  

2) թվային գործիքներ ու համագործակցություն,  

3) հաշվողական համակարգեր,  

4) հաշվարկային (Computational) և ալգորիթմիկ մտածողություն [1]։ 

Տարրական մակարդակում (2-4-րդ դասարաններ) ինֆորմատիկայի 

ուսուցման հիմնական նպատակն է երեխաների մոտ զարգացնել ուսուց-

ման գործընթացի հանդեպ հետաքրքրություն, երեխաների ճանաչողա-

կան կարողությունների ակտիվացում։ Աշակերտները ծանոթանում են 

համակարգչին, տեղեկատվական մշակույթի առաջին տարրերի ձևավոր-

մանը, տրամաբանական և ալգորիթմական մտածողության հիմքերին։ 

Տարրական դպրոցում ինֆորմատիկայի դասավանդման մոտեցումները 
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հնարավոր են ինչպես համակարգչային աջակցությամբ, այնպես էլ 

առանց համակարգչի՝ միջառարկայական աջակցությամբ, ինֆորմատի-

կայի շրջանակներում առաջադրանքների հիման վրա։ 

Միջին մակարդակում (5-9-րդ դասարաններ) դասընթացը հնարավո-

րություն է տալիս սովորողներին յուրացնել տեղեկատվական տեխնոլո-

գիաների մեթոդներն ու միջոցները, ալգորիթմացման սկզբունքները, 

ձևավորում է կրթական գործունեության մեջ համակարգչի գիտակցված և 

ստեղծագործ օգտագործման հմտություններ և կարողություններ: Առար-

կան ավելի խորը մակարդակով ուսումնառող աշակերտները ձեռք են 

բերում պրակտիկ ծրագրավորման հմտություններ։ 

Դպրոցական յուրաքանչյուր մակարդակի թեմաները խմբավորված 

են վերը նշված 4 ուղղություններով, որոնք սերտորեն շաղկապակցված 

են միմյանց։ Մշակված այս համակարգը, բնականաբար, ենթադրում է 

այնպիսի տեխնոլոգիաների, մեթոդների, մոդելների կիրառում՝ հաշվի 

առնելով նաև սովորողների հոգեբանամանկավարժական առանձնա-

հատկությունները, որոնք կիրացնեն համապատասխան չափորոշիչ-

ներում նախատեսված հիմնական նպատակը՝ անհատի ինքնորոշումը և 

ողջ կյանքի ընթացքում կրթական ու մասնագիտական հետաքրքրու-

թյունների իրականացման գործում հաջողության հասնելը։ 

Այսպիսով, առաջանցիկ ուսուցման մոդելների համեմատական վեր-

լուծությունը և ԹԳՀԳ-ի դպրոցական դասընթացի ուսուցման գործընթա-

ցում սովորողների հոգեբանամանկավարժական առանձնահատկու-

թյունների հաշվառումը թույլ է տալիս լուծել մի շարք կարևորագույն 

դիդակտիկական խնդիրներ, որոնցից են.  

▪ ԹԳՀԳ-ից սովորողների գիտելիքների համակարգումը,  

▪ սովորողների դիալեկտիկական և վերացական մտածողության 

զարգացումը,  

▪ սովորողների մոտ ԹԳՀԳ-ի ուսուցման ժամանակ կարևոր ընդ-

հանրացումներ կատարելու ունակությունների զարգացումը, 

▪ սովորողների մոտ ընդհանրության առավել մեծ աստիճան ունե-

ցող գաղափարների կարևորումը,  

▪ որոշ գիտելիքների «միավորի» դիդակտիկական կշռի արժևորումը,  

▪ ընթացիկ ուսուցման ժամանակ ԹԳՀԳ-ից շարունակական կրթու-

թյան համար հիմքերի ստեղծումը։  
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 Помимо общих методологических подходов к обучению, преподава-

ние каждого общеобразовательного предмета имеет свои особенности. 

Среди них образовательный предмет «Цифровая грамотность и компьютер-

ная наука», который согласно новым стандартам планируется включить в 

общеобразовательную программу с 2023-2024 учебного года и изучать с 2-

го по 12-ые классы. 

 Учитывая, что одним из основных направлений развития современ-

ного информационного общества является информатизация образования, 

важное значение приобретает курс программы ЦГКН. С другой стороны, 

поскольку его следует изучать со 2-го класса, возникает необходимость 

создания учебно-методической системы преподавания этого курса, 

которая будет соответствовать возрастным особенностям учащихся на 

каждой ступени образования. 

 Учитывая, что стандарт школьного курса ЦГКН имеет логическую 

структуру, которая постепенно систематизирует материал изучаемый в 

разные годы, а с другой стороны, курс основывается на многих идеях, 

понятиях, характеристиках, имеющих высокую степень общности, то пос-

ледовательное применение модели опережающего обучения позволяет 

значительно повысить эффективность обучения. 

 В статье проведен сравнительный анализ существующих моделей 

опережающего обучения и показано, что с дидактической точки зрения 

целесообразна модель, выдвинутая в последние годы А.М. Цатуряном. 

Суть последнего сводится к следующему: можно обобщать некоторые 

идеи, понятия, приемы текущего обучения в рамках какого-то материала 

текущего урока и указывать их проявления при дальнейшем изучении. 

Поскольку такая передача знаний носит неявный (имплицитный) 

характер, поэтому в работе рассмотрены психологические проблемы, 

которые могут возникнуть в ходе этого процесса. В частности, описаны 

смысловые связи, характерные для ассоциативно-деятельностного мысли-
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тельного процесса, лежащие в основе мышления, памяти, творчества, 

воображения. 

 В работе представлены цели, которые преследует преподавание 

ЦГКН на разных уровнях образования и выделены квалификационные 

требования, которые должны быть формированы при изучении данного 

курса. 

 В ходе реализации таких педагогических технологий педагог должен 

уметь осуществлять: 

▪ выделение материала из текущего урока, который является 

«объектом» опережающего обучения, 

▪ выбор метода осуществления переноса знаний, 

▪ постоянное совершенствование знаний с целью применения 

методов научного познания, 

▪ развитие диалектического мышления учащихся, 

▪ создание предпосылок для осуществления непрерывного образова-

ния. 

 Применение указанной модели опережающего обучения позволяет 

решать важные дидактические задачи, в том числе: 

▪ систематизацию знаний учащихся по ЦГНК, 

▪ развитие диалектического и абстрактного мышления учащихся, 

▪ развитие у учащихся умений делать важные обобщения при 

обучении ЦГНК, 

▪ развитие значимости у учащихся идей, которые имеют наибольшую 

степень общности, 

▪ анализ дидактического веса «единиц» определенных знаний,  

▪ создание основ для непрерывного обучения ЦГНК при текущем 

обучении. 
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The Analysis of Advanced Learning Models and the Psycho-pedagogical 

Justifications of their Application in the Teaching Process of the School 

Course of Digital Literacy and Computer Science 

 
Nahapetyan Gohar 

Summary 

Key words: current learning, learning process, associative thinking, 
application of technologies, logical and algorithmic thinking 

 Besides the general methodological approaches to teaching, the teaching 

of each general education discipline has its own peculiarities. Among them is 

“Digital Literacy and Computer Science”, which, according to the new 

standards, is planned to be input in general education starting from the 2023-

2024 academic year and to be studied from 2nd to 12th grades. 

Considering the fact that one of the primary directions of the development 

of the modern information society is education information, the Digital 

Literacy and Computer Science course is gaining importance. On the other 

hand, since it is due to be studied from the 2nd grade, there is a need to create a 

teaching-methodical system for conducting that course, which will be 

appropriate to the students’ age characteristics at each level of education. 

Considering the fact that according to the requirements of the standards, 

the course has a logical structure that gradually completes the material studied 

in different years, and on the other hand, the course is based on a lot of ideas, 

concepts and characteristics that have a high degree of generality, so the 

consistent application of advanced learning models can significantly increase 

the effectiveness of teaching.   

In the article, a comparative analysis of the existing models of advanced 

learning was carried out and it was shown that from the didactic point of view, 

the model introduced in recent years by A. M. Tsaturyan is more appropriate. 

The essence of the latter comes up with the following: it is possible to 

generalize some ideas, concepts and methods of current teaching within the 

framework of any material during the lesson and point out their manifestations 

during further learning. Since such knowledge transfer has an implicit nature, 

therefore, the psychological issues which may appear during the research, have 

been examined in the work. In particular, the semantic connections typical to 

the process of associative active thinking were described. They are considered 

the basis of thinking, memory, creativity, and imagination. 

The article presents the goals that pursue the teaching of Digital Media 
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Literacy and Computer Science at different levels of teaching. In addition, the 

qualification requirements which should be developed while studying that 

course are revealed. 

During the implementation of such pedagogical techniques, the teacher 

should be able to: 

▪ select the material from the current lesson whcih is the “object” of 

advanced learning, 

▪ select the method of implementation of knowledge transfer, 

▪ constantly enhance the knowledge to apply the methods of scientific 

recognition, 

▪ develop the students’ dialectical thinking 

▪ create prerequisites for the implementation of continuous education. 

The application of the mentioned model of advanced learning allows to 

solve such important didactic problems as: 

▪ coordinating the students’ knowledge of Digital literacy and Computer 

Science, 

▪ developing students’ dialectical and abstract thinking, 

▪ developing student’s abilities to make important generalizations during 

the process of learning Digital Literacy and Computer Science, 

▪ giving importance to the ideas with the greatest degree of 

commonality, 

▪ making analysis of the didactic weight of a “unit”, 

▪ creating the prerequisites for continuing education in Digital literacy and 

Computer Science during current teaching.   
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ՀՏԴ 37.02 

Մաթեմատիկական տրամաբանական խնդիրները որպես 

ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոց* 
 

Նիկողոսյան Գագիկ 
 

Հանգուցային բառեր. թվային ռեբուս, լուցկու հատիկ, տրամաբանա-
կան դատողություն, ինտուիցիա, դիտարկել, կռահել, եզրակացու-
թյուններ անել 

Ներածություն։ ՀՀ կրթական համակարգը հայտնվել է զարգացման 

մի փուլում, երբ փորձ է արվում աշխարհի կրթական մարտահրավեր-

ների և ազգային առանձնահատկությունների համադրմամբ ստեղծելու 

նոր կրթական միջավայր: Մասնավորապես, վերջին տասնամյակում 

փոխվել են կրթության ընդհանուր ռազմավարությունը, կրթական չափո-

րոշիչները, ծրագրերն ու դասագրքերը, ուսուցման կազմակերպման 

ձևերն ու մեթոդները, գնահատման համակարգը [7-8]։ Ցավոք, ի հեճուկս 

ակնկալվող սպասելիքների, հատկապես մաթեմատիկայի առումով, հիմ-

նականում նկատվում է զարգացումների հակառակ ընթացք ինչպես 

միասնական քննությունների վերջնարդյունքների առումով, երբ մասնա-

կիցների կեսից ավելին հազիվ հաղթահարում են անցողիկ 7,5 միավորը 

[6], այնպես էլ դպրոցականների մաթեմատիկայի օլիմպիադաներին 

արձանագրված արդյունքների առումով, երբ հանրապետությունում գոր-

ծող շուրջ 1400 միջին և ավագ դպրոցների պարագայում օլիմպիադաների 

հաղթողները նույն 4-5 դպրոցների և վարժարանների սաներ են [9]։ Նույն-

պիսի տխուր պատկեր է նաև ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման 

գործընթացում։ Մասնավորապես, 2021-ին մեկնարկած մաթեմատիկա 

առարկայից կամավոր ատեստավորմանը մասնակցելու հայտ էին ներ-

կայացրել մաթեմատիկա դասավանդող ուսուցիչների միայն 11 %-ը, 

որոնցից առարկայական գիտելիքի ստուգմանը մասնակցել էին 72,6 %-ը, 

և ատեստավորման արդյունքում մասնակիցների միայն 47,5 %-ն է հաղ-

թահարել հավելավճար ստանալու համար անհրաժեշտ շեմը [5]։ Այս 

ամենը, մեր կարծիքով, պայմանավորված է մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկ-

տիվ գործոններով: Նշենք դրանցից մեկ-երկուսը. 

                                                                 
* Հետազոտությունն իրականացվել է ՇՊՀ-ի կողմից տրամադրվող ֆինանսա-

կան աջակցության շնորհիվ՝ № ShSU 02-SCI-2022 ծածկագրով գիտական թեմայի 
շրջանակներում: 
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▪ մշակելով և ներդնելով ուսուցման կազմակերպման նոր ձևեր` 

անհրաժեշտ, բավարար ուշադրություն չի դարձվում ուսուցման 

բովանդակության կատարելագործմանն ու, ըստ այդմ, արդյունա-

վետության բարձրացմանը, 

▪ ուսուցման պրոցեսում անհրաժեշտ ուշադրություն չի դարձվում 

սովորողների մոտ ինտուիցիայի, վերլուծական մտածողության, 

կռահելու, հիմնավոր եզրակացություններ անելու կարողություն-

ների ձևավորմանն ու զարգացմանը, ինչը լուրջ խոչընդոտ է սովո-

րողների որոնողական և ստեղծագործական մտածողության, 

գիտական ինտուիցիայի զարգացման համար։ 

Ելնելով դասավանդման տարիների փորձառությունից՝ կարող ենք 

փաստել, որ թե՛ սովորողները և թե՛ դասավանդողները հիմնականում 

դժվարանում են լուծել տրամաբանական բաղադրիչ պարունակող ոչ տի-

պային խնդիրներ և վարժություններ, դիվերգենտ առաջադրանքներ։ 

Թվում է, թե նրանք լիարժեք տիրապետում են այս կամ այն թեմատի-

կային և կարողանում են բարեհաջող կատարել վերջինիս վերաբերող 

տիպային, կովերգենտ առաջադրանքները, մինչդեռ բավական է տիպա-

յին խնդրի պահանջները մի փոքր ձևափոխել, ավելացնել ստեղծագործա-

կան-տրամաբանական բաղադրիչ և/կամ վերափոխել դիվերգենտ առա-

ջադրանքի, և ստացված նոր առաջադրանքները թե՛ աշակերտների և թե՛ 

դասավանդողների գերակշիռ մեծամասնության համար դառնում են 

արդեն անհաղթահարելի։ Դասավանդման տարիների փորձառությունը 

վկայում է, որ սովորողների մեծ մասը նմանատիպ խնդիրները որպես 

կանոն լուծում է՝ ուղղակի փորձելով հնարավոր բոլոր տարբերակները։ 

Նման մոտեցման պարագայում ստացված արդյունքը ընդունելի կլինի 

միայն այն պարագայում, երբ հիմնավորվում է, որ բոլոր հնարավոր տար-

բերակները դիտարկված են։ Այսպիսի մոտեցումը, բնականաբար, չի 

կարող նպաստել սովորողների մոտ տրամաբանական, ստեղծագործա-

կան մտածողության զարգացմանն ու խթանմանը։ Այս համատեքստում 

սույն աշխատանքը նվիրված է մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթա-

ցում հանդիպող և/կամ այդ դասընթացի իմացության շրջանակում 

դիտարկվող տարբեր ոչ տիպային բազմամակարդակ տրամաբանական 

խնդիրների նպաստող դերի վերհանմանը ուսուցման արդյունավետու-

թյան և, ըստ այդմ, կրթության որակի բարձացման գործընթացներում։ 

Մասնավորապես հոդվածում. 
ա) վեր է հանված թվային արտահայտությունների, թվային ռեբուս-

ների, լուցկու հատիկների տեղափոխման, ջրի դատարկման վերաբերյալ 
ընտրովի բազմամակարդակ խնդիրների նպաստող դերը սովորողների 
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մոտ դիտարկելու, կռահելու, եզրակացություններ անելու կարողություն-
ների ձևավորման և զարգացման պրոցեսում, 

բ) վեր է հանված օրինաչափությունների կռահման և շարունակման, 
կշռման, կեղծ մետաղադրամի որոշման, վատագույն դեպքի գնահատ-
ման, պատկերների կտրատման, խաղային ստրատեգիաների վերաբեր-
յալ ընտրովի բազմամակարդակ խնդիրների նպաստող դերը սովորող-
ների մոտ ինտուիցիայի, վերլուծական և տրամաբանական մտածողու-
թյան ձևավորման և զարգացման պրոցեսում, 

գ) վերոգրյալ տիպերի տրամաբանական խնդիրների լուծման 
համար տրված են մեթոդական ցուցումներ` լուծումների հիմքում դնելով 
տրամաբանորեն հիմնավորված դատողության առկայությունը, իսկ 
առանձին դեպքերում որոշակի տիպի առաջադրանքների լուծման 
համար առաջարկվում է նաև ալգորիթմական մոտեցում, 

ինչն էլ աշխատանքի գիտամանկավարժական նորույթն է։ 

1. Թվային արտահայտությունների, թվային ռեբուսների, լուցկու 

հատիկների տեղափոխման, ջրի դատարկման վերաբերյալ ընտրովի 

տրամաբանական խնդիրներ։ Ստորև կդիտարկենք թվային արտահայ-

տությունների, թվային ռեբուսների, լուցկու հատիկների տեղափոխման, 

ջրի դատարկման վերաբերյալ մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթա-

ցում հանդիպող տարբեր ոչ տիպային ընտրովի տրամաբանական 

խնդիրներ, որոնց համար կկառուցենք աստիճանական բարդացման 

սկզբունքով կազմված խնդրաշարքեր և վերջիններիս լուծման պրոցեսում 

մեթոդական ցուցումների տեսքով վեր կհանենք անհրաժեշտ դատողու-

թյունների տրաբանորեն հիմնավորված շղթայի անհրաժեշտությունը և 

կառուցումը, ինչը, կարծում ենք, կնպաստի սովորողների մոտ դիտար-

կելու, կռահելու, եզրակացություններ անելու կարողությունների ձևա-

վորմանն ու զարգացմանը և, ըստ այդմ, ուսուցման արդյունավետության 

բարձրացմանը։ 

Թվային արտահայտություններ։ Դիտարկենք թվային արտահայտու-

թյուններին վերաբերող հետևյալ խնդիրը։ 

Խնդիր 1: 4 12 18:6 3    արտահայտության մեջ, ըստ անհրաժեշ-

տության, ավելացնել փակագծեր այնպես, ստացված արդյունքը լինի 

հնարավոր. 

ա/ մեծագույնը, բ/ փոքրագույնը [1]։ 

Ակնհայտ է, որ բնական թվերի դաշտում գումարը մեծագույնն (փոք-

րագույնն) է, երբ գումարելիներից յուրաքանչյուրը մեծագույն (փոքրա-

գույն) է։ Նույնը կարելի է ասել արտադրյալի համար. բնական թվերի դաշ-
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տում արտադրյալը մեծագույնն (փոքրագույնն) է, երբ արտադրիչներից 

յուրաքանչյուրը մեծագույն (փոքրագույն) է։ 

Բնականաբար, տարբերության և քանորդի պարագայում իրավի-

ճակը փոխվում է։ Բնական թվերի դաշտում տարբերությունը մեծագույնն 

(փոքրագույնն) է, երբ նվազելին մեծագույն (փոքրագույն) է, իսկ հանելին՝ 

փոքրագույն (մեծագույն)։ Համանման ձևով, բնական թվերի դաշտում 

քանորդը մեծագույնն (փոքրագույնն) է, երբ բաժանելին մեծագույն (փոք-

րագույն) է, իսկ բաժանարարը՝ փոքրագույն (մեծագույն)։ 

Նկատի ունենալով վերոգրյալը` աստիճանական բարդացման 

սկզբունքի համաձայն նախապես քննարկենք այն դեպքը, երբ ունենք 

նույն կարգի գործողություններ պարունակող թվային արտահայտություն։ 

Խնդիր 1.1: 40 18 3   արտահայտության մեջ, ըստ անհրաժեշտու-

թյան, ավելացնել փակագծեր այնպես, որ ստացված արդյունքը լինի հնա-

րավոր 

ա/ մեծագույնը, բ/ փոքրագույնը։ 

Լուծում։ Ակնհայտ է, որ ունենք նույն կարգի գործողություններ 

պարունակող թվային արտահայտություն, որում փակագծեր ավելաց-

նելու մեկ տարբերակ կա (ի նկատի ունենք, որ փակագծերի ավելացման 

արդյունքում փոխվում է գործողությունների կատարման ի սկզբանե 

եղած հերթականությունը), այն է՝  40 18 3   և այս դեպքում արդյունքը 

կլինի փոքրագույնը, իսկ փակագծեր չավելացնելու պարագայում արդ-

յունքը կլինի մեծագույնը։ 

Պատ.` ա/ 40 18 3 25   , բ/  40 18 3 19   ։ 

Համանման ձևով, խնդիրների աստիճանական բարդացում ապահո-

վելու համար, կարելի է դիտարկել նաև նմանատիպ առաջադրանքներ 

ինչպես միայն բարձր կարգի, այնպես էլ և՛ բարձր, և՛ ցածր կարգի գործո-

ղություններ պարունակող։ Ստորև կսահմանապակվենք միայն այդպիսի 

առաջադրանքների ձևակերպմամբ։ 

Խնդիր 1.2: Տրված արտահայտության մեջ, ըստ անհրաժեշտության, 

ավելացնել փակագծեր այնպես, որ ստացված արդյունքը լինի հնարավոր 

մեծագույնը (փոքրագույնը)՝ ա/ 120:8 5 , բ/ 21 18:3 , գ/ 40 :5 3 5  : 

Ըստ էության, նմանօրինակ խնդիրների լուծման ժամանակ կարելի է 

կիրառել ալգորիթմական ցիկլային մոտեցում, այն է՝ տրված թվային ար-

տահայտության մեջ յուրաքանչյուր գործողություն, փակագծերի կիրառ-

մամբ, դարձնել վերջին կատարվողը և ըստ այդմ գնահատել արտահայ-

տության հնարավոր մեծագույն և փոքրագույն արժեքները, որից հետո 



– 132 – 

նույն մոտեցումը կիրառել վերջին գործողության «մասնակիցների» 

նկատմամբ։ 

Այժմ անդրադառնանք ելակետային խնդիր 1-ին։ Ակնհայտ է, որ

4 12 18:6 3    թվային արտահայտությունը պարունակում է չորս գոր-

ծողություն, ըստ այդմ փակագծերի միջոցով այդ գործողություններից 

յուրաքանչյուրը կարելի է դարձնել վերջին կատարվողը և արդյունքում 

կունենանք չորս հնարավոր տարբերակ`  4 12 18:6 3   , 

 4 12 18: 6 3   ,    4 12 18 : 6 3   ,  4 12 18:6 3    (ըստ էության 

վերջին տարբերակի պարագայում կարելի է փակագծեր, առհասարակ, 

չավելացնել), որտեղից էլ հեշտությամբ կորոշենք հնարավոր արդյունքի 

մեծագույն և փոքրագույն արժեքները։ 

Ինչպես տեսնում ենք, վերոգրյալ ալգորիթմական մոտեցումն իր 

արդյունավետ կիրառումը կարող է ունենալ թվային արտահայտություն-

ներին վերաբերող դիտարկված և համանման խնդիրների լուծման ժամա-

նակ։ 

Թվային ռեբուսներ։ Դիտարկենք թվային ռեբուսներին վերաբերող 

հետևյալ խնդիրը։ 

Խնդիր 2: Լուծել նկար 1-ում 

պատկերված թվային ռեբուսը, որում 

յուրաքանչյուր թվանշան հանդիպում է 

ընդամենը մեկ անգամ [3]: 

Անշուշտ, նմանօրինակ առաջա-

դրանքները կարելի է լուծել անմիջա-

կան ստուգման միջոցով, ինչը, սակայն, 

ոչնչով չի նպաստի սովորողի որոնողա-

կան և տրամաբանական մտածողու-

թյան զարգացմանը և, բացի այդ, առանձին դեպքերում, մասնավորաբար 

կոնկրետ օրինակում, կարող է բավական ժամանակատար լինել։ Առհա-

սարակ, թվային ռեբուսներ լուծելիս հիմնական ուշադրությունը պետք է 

դարձնել ռեբուսում առանձին գործողությունների մասնակից թվերի հնա-

րավոր մեծագույն և փոքրագույն արժեքներին, վերջիններիս կարգերին, 

ստացված արդյունքի վերջին և/կամ առաջին թվանշանին, իսկ երբեմն էլ, 

ի նկատի ունենալով ելակետային գործողությունները, կազմել վերջինից 

բխող այլ թվային ռեբուս, որն առավել հեշտ հաղթահարելի է։ Ի նկատի 

ունենալով վերոգրյալը` աստիճանական բարդացման սկզբունքի համա-

ձայն, նախապես քննարկենք թվային ռեբուսի առավել հեշտ տարբերակ։ 

Խնդիր 2.1: Վերականգնել գործողությունը՝∗∗ + ∗ = ∗∗ 7 ։ 

Նկար 1. Վերծանման ենթակա 
թվային ռեբուս 
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Լուծում։ Ունենք միանիշ և երկնիշ գումարելիներ, որոնց գումարը 7-

ով վերջացող եռանիշ թիվ է։ Հեշտ է նկատել, որ ամենամեծ միանիշ և 

ամենամեծ երկնիշ թվերի գումարը 108 է՝ 9+99=108, հետևաբար ակնհայտ 

է, որ 7-ով վերջացող եռանիշ գումարը 107-ն է, ուստի հնարավոր 

տարբերակները երկուսն են՝ 9+98=107 կամ 8+99=107: 

Պատ.` 9+98=107 կամ 8+99=107։ 

Համանման ձևով, խնդիրների աստիճանական բարդացում ապահովելու 

համար, կարելի է դիտարկել նաև թվաբանական տարբեր գործողու-

թյուններ պարունակող նմանատիպ այլ առաջադրանքներ։ Ստորև կսահ-

մանապակվենք միայն այդպիսի առաջադրանքների ձևակերպմամբ։ 

Խնդիր 2.2: Վերականգնել գործողությունը. 

Որպես ցուցում նշենք, որ խնդիր 2.2-ի վերջին օրինակում ցանկալի է 

ելակետային բաժանման գործողությունից անցում կատարել համապա-

տասխան բազմապատկման գործողության, այն է՝ 

5 100bc abc a bc    : 

Այժմ անդրադառնանք ելակետային խնդիր 2-ին։ Նրանում, ի նկատի 

ունենալով հետևյալ ∗∗∗ − ∗∗ = ∗ տարբերության փաստը, ակնհայտ է, որ 

այս տարբերությունում երկնիշ հանելիի տասնավորը 9 է, իսկ եռանիշ 

նվազելիի, կամ որ նույնն է, որոնելի եռանիշ բաժանարարի հարյուրա-

վորը 1 է, իսկ տասնավորը՝ 0։ Քանի որ յուրաքանչյուր թվանշան հանդի-

պում է ընդամենը մեկ անգամ, ի վերջո կհանգենք հետևյալ միակ հնարա-

վոր տարբերակին՝ 103:48=2: 

Լուցկու հատիկների տեղափոխման վերաբերյալ խնդիրներ։ Ավելորդ 

է հիմնավորել, թե սովորողների մոտ որքան ոգևորվածություն, պրպտելու 

ցանկություն են առաջացնում լուցկու հատիկների տեղափոխման 

վերաբերյալ խաղ-խնդիրները։ Դրանք զարգացնում են հետաքրքրաշարժ 

«կառուցումներ» կատարելու, երկրաչափական պարզագույն պատկերներ 

ստանալու և/կամ «տեսնելու» կարողություն, հմտություն և վարպե-

տություն։ Նմանատիպ խնդիրներում պետք է ի նկատի ունենալ, որ չի 

թույլատրվում կոտրել լուցկու որևէ հատիկ կամ ձևափոխվող պատկեր-

ներում թողնել լուցկու «ազատ» հատիկներ (երբ վերջինիս առկայությունը 

կամ բացակայությունը պատկերում ոչինչ չի փոխում)։ Այս տիպի խնդիր-

ներում ևս զուտ փորձելուն զուգընթաց անհրաժեշտ է ցուցաբերել տրա-
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մաբանական մոտեցում և փորձել հիմնավորել համապատասխան 

«կառուցումները»։ Դիտարկենք մեկ խնդիր։ 

Խնդիր 3: Լուցկու 12 հատիկներով ստանալ պատկեր` հինգ քառա-

կուսիներ պարունակող։ Ստացված պատկերից ստանալ. ա/ երեք հավա-

սար քառակուսիներ՝ տեղափոխելով լուցկու 3 հատիկ, բ/ երկու անհավա-

սար քառակուսիներ՝ վերցնելով լուցկու 2 հատիկ [2]: 

Լուծում։ Լուցկու հատիկի երկարությունը դիտարկելով որպես 

միավոր, ակնհայտ է, որ 12 հատիկներով կարելի է կառուցել մեկ, երկու 

կամ երեք միավոր երկարությամբ կողմ ունեցող քառակուսիներ։ Երեք 

միավոր երկարության դեպքում կունենանք մեկ քառակուսի, ինչը չի 

բավարարում խնդրի պայմաններին։ Ըստ էության մնում է կառուցել մեկ 

կամ երկու միավոր երկարությամբ կողմերով քառակուսիներ, որոնք էլ 

պատկերված են նկար 2-ում։ Նույն նկարում պատկերված են նաև խնդրի 

ա/ և բ/ հարցադրումների պատասխանները։ 

Համանման ձևով, խնդիրների աստիճանական բարդացում ապահո-

վելու համար, կարելի է դիտարկել նաև առավել մեծ քանակով լուցկու 

հատիկներով պայմանավորված նմանատիպ այլ առաջադրանքներ։ 

Ստորև կսահմանապակվենք միայն այդպիսի առաջադրանքների ձևա-

կերպմամբ։ 

Խնդիր 3.1: Լուցկու 24 հատիկներով ստանալ պատկեր` ինը հավա-

սար քառակուսիներ պարունակող։ Ստացված պատկերից ստանալ. 

ա) երկու հավասար քառակուսիներ՝ տեղափոխելով լուցկու 12 հատիկ, 

բ) հինգ հավասար քառակուսիներ՝ վերցնելով լուցկու 4 հատիկ, գ) հինգ 

հավասար քառակուսիներ՝ վերցնելով լուցկու 6 հատիկ, դ) չորս հավա-

սար քառակուսիներ՝ վերցնելով լուցկու 8 հատիկ, ե) երեք քառակուսի-

ներ՝ վերցնելով լուցկու 8 հատիկ, զ) երկու քառակուսիներ՝ վերցնելով 

լուցկու 8 հատիկ: 

Ջրի դատարկման վերաբերյալ խնդիրներ։ Տարբեր տարողությամբ 

տարաներով պահանջվող ծավալի ջուր վերցնելու խնդիրները սովորող-

ների մոտ հետաքրքրության առաջացման և հնարամտության ձևավոր-

Նկար 2. Լուցկու հատիկներից ստացված պատկերներ 
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ման արդյունավետ միջոցներից են։ Շատ դեպքերում այդպիսի խնդիրներ 

լուծելիս այս կամ այն հնարամիտ քայլը բերում է լուծման կարճ 

տարբերակի։ Նմանատիպ խնդիրներում պետք է ի նկատի ունենալ, որ 

ծորակից, աղբյուրից, ավազանից և այլն կարելի է վերցնել ուզած ծավա-

լով ջուր, մինչդեռ, եթե ջուրը տրված է որևէ տարայի մեջ, ապա ենթա-

դրվում է, որ ունենք հենց այդքան ծավալով ջուր և այլ տեղից չենք կարող 

ջուր վերցնել։ Ենթադրվում է նաև, որ մի տարայից մյուսը ջուրը լցվում է 

անկորուստ։ Ըստ էության նմանատիպ խնդիրներ լուծելիս սովորողներին 

առավել մոտիվացնում է հնարավոր կարճ լուծումը։ 

Նմանօրինակ խնդիրները, որպես կանոն, լուծվում են կամ «սկզբից», 

երբ տարաներից որևէ մեկով ջուրը վերցվում և դատարկվում է այլ 

տարայի մեջ, որից հետո այդ պրոցեսը կրկնվում է մինչև ցանկալի 

ավարտը (երբ տարաներից որևէ մեկում ստանում ենք պահանջվող ծա-

վալով ջուր), կամ «վերջից», երբ պահանջվող ծավալը (որպես կանոն այն 

բնական թիվ է) ներկայացնում ենք այնպիսի գումարելիների (որպես 

կանոն բնական) գումարի տեսքով, որոնց թվապես հավասար ծավալով 

ջուր հնարավոր է վերցնել (և/կամ ստանել) տրված տարաներով (ում)։ 

Վերոգրյալը դիտարկենք մեկ խնդրի օրինակով։ 

Խնդիր 4: Ինչպես 3 լ և 5 լ տարողությամբ տարաների միջոցով 

ծորակից վերցնել 4 լ ջուր [4]: 

Լուծում։ Եթե խնդիրը լուծում ենք «սկզբից», ապա ըստ էության առա-

ջին քայլի համար ունենք երկու տարբերակ՝ կամ ծորակից վերցնում ենք 

5 լ ջուր, կամ 3 լ ջուր։ 

I-ին տարբերակ 

Քայլեր/տարաներ 1 2 3 4 5 6 

5լ 5 2 2 - 5 4 

3լ - 3 - 2 2 3 

 

II-րդ տարբերակ  

Քայլեր/տարաներ 1 2 3 4 5 6 7 8 

5լ - 3 3 5 - 1 1 4 

3լ 3 - 3 1 1 - 3 - 

 

Եթե խնդիրը լուծում ենք «վերջից», ապա անհրաժեշտ 4 լ ջուր կարող 

ենք ստանալ 4=5-1 կամ 4=1+3 կամ 4=2+2 տարբերակներից որևէ մեկով և 

վերջնարդյունքում կրկին հանգում ենք վերոգրյալ երկու տարբերակնե-

րին։ 



– 136 – 

Համանման ձևով, խնդիրների աստիճանական բարդացում ապահո-

վելու համար, կարելի է դիտարկել նաև նմանատիպ այլ առաջադրանք-

ներ։ Ստորև կսահմանապակվենք միայն այդպիսի առաջադրանքների 

ձևակերպմամբ։ 

Խնդիր 4.1: Ինչպես 9 լ և 4 լ տարողությամբ տարաների միջոցով 

ծորակից վերցնել 6 լ ջուր: 

Խնդիր 4.2: Տակառում կա 10 լ ջուր։ Ինչպես 3 լ և 7 լ տարողությամբ 

տարաներով առանձնացնել 9 լ ջուր: 

Խնդիր 4.3: Ունենք 12, 9 և 5 լիտրանոց տարաներ, որոնցից առաջինը 

լիքն է ջրով, իսկ մյուս երկուսը դատարկ են։ Ինչպես առանձնացնել 6 լ 

ջուր: 

Խնդիր 4.4: Ունենք 3, 6 և 7 լիտրանոց տարաներ, որոնցից 

երկրորդում կա 4 լ, իսկ երրորդում՝ 6 լ ջուր։ Ինչպես առանձնացնել 5 լ 

ջուր: 

2. Օրինաչափությունների կռահման և շարունակման, կշռման, կեղծ 

մետաղադրամի որոշման, վատագույն դեպքի գնահատման, պատկերների 

կտրատման, խաղային ստրատեգիաների վերաբերյալ ընտրովի 

տրամաբանական խնդիրներ։ 

Աշխատանքի երկրորդ մասում կդիտարկենք օրինաչափությունների 

կռահման և շարունակման, կշռման, կեղծ մետաղադրամի որոշման, վա-

տագույն դեպքի գնահատման, պատկերների կտրատման, խաղային 

ստրատեգիաների վերաբերյալ ընտրովի բազմամակարդակ խնդիրներ, 

վերջիններիս լուծման պրոցեսում մեթոդական ցուցումների տեսքով վեր 

կհանենք անհրաժեշտ դատողությունների տրաբանորեն հիմնավորված 

շղթայի անհրաժեշտությունը և կառուցումը, ինչը, կարծում ենք, 

կնպաստի սովորողների մոտ ինտուիցիայի, վերլուծական և տրամաբա-

նական մտածողության ձևավորմանն ու զարգացմանը։ 

Օրինաչափությունների կռահման և շարունակման վերաբերյալ 

խնդիրներ։ Տրամաբանական խնդիրների այս տիպը պայմանականորեն 

կարելի է բաժանել հետևյալ հիմնական տարրական ենթատիպերի. 

▪ Տառերի կամ թվերի շարք, որում օրինաչափությունը պայմանա-

վորված է և/կամ կայանում է բառերի սկզբնատառերի, կամ վերջիններիս 

տառերի քանակի թվարկմամբ։ Այսպիսի դեպքերում անհրաժեշտ է ցու-

ցաբերել ստեղծագործական և երևակայական մոտեցում։ Բերենք մի քանի 

օրինակներ։ Կռահել և շարունակել օրինաչափությունը. 

ա/ հ, փ, մ, ա, մ, հ, հ, … բ/ ե, ե, չ, հ, ու, … գ/ 9, 9, 10, 9, 5,…: 

Նկատենք, որ ա/ տարբերակում թվարկված են տարվա ամիսների 

սկզբնատառերը, բ/ տարբերակում՝ շաբաթվա օրերի սկզբնատառերը, 
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իսկ գ/ տարբերակում թվարկված են շաբաթվա օրերի որպես բառեր 

տառերի քանակները՝ ինքնին ապահովելով խնդիրների աստիճանական 

բարդացում։ 

▪ թվերի շարք, որում յուրաքանչյուր հաջորդ թիվ ստացվում է նա-

խորդից որևէ կրկնվող գործողությամբ։ Ըստ էության այսպիսի առաջա-

դրանքները հիմք են հանդիսանում հետագայում պրոգրեսիաներ թեմայի 

հեշտ և լիարժեք յուրացման համար։ Բերենք մի քանի օրինակներ։ 

Կռահել և շարունակել օրինաչափությունը. 

ա/ 3, 7, 11, 15, … բ/ 2, 6, 18, 54, … գ/ 625, 125, 25, 5, … : 

Նկատենք, որ ա/ տարբերակում յուրաքանչյուր հաջորդ թիվ ստաց-

վում է իր նախորդից՝ վերջինիս 4 ավելացնելով, բ/ տարբերակում յուրա-

քանչյուր հաջորդ թիվ ստացվում է իր նախորդից՝ վերջինս եռապատկե-

լով, իսկ գ/ տարբերակում յուրաքանչյուր հաջորդ թիվ ստացվում է իր 

նախորդից՝ վերջինս 5-ի բաժանելով։ 

▪ թվերի շարք, որը ձևավորվել է բնական արգումենտի որևէ ֆունկ-

ցիայի կիրառմամբ, ընդ որում զուտ ֆունկցիայի տեսքով պայմանավոր-

ված, հեշտությամբ կարելի է ապահովել աստիճանական բարդացում։ 

Ըստ էության այսպիսի առաջադրանքները հիմք են հանդիսանում հետա-

գայում արտապատկերումներ և ֆունկցիաներ թեմայի հեշտ և լիարժեք 

յուրացման համար։ Բնականաբար այսպիսի օրինաչափություններն 

առավել բարդ է կռահել։ Բերենք մի քանի օրինակներ։ Կռահել և շարու-

նակել օրինաչափությունը. 

ա/ 1, 4, 9, 16, … բ/ 1, 8, 27, 64, … գ/ 2, 6, 12, 20, … : 

Նկատենք, որ ա/ տարբերակում շարքը ձևավորվել է   2f n n

ֆունկցիայի արժեքներից, բ/ տարբերակում շարքը ձևավորվել է 

  3f n n
 
ֆունկցիայի արժեքներից, իսկ գ/ տարբերակում շարքը ձևա-

վորվել է    1f n n n 
 
ֆունկցիայի արժեքներից։ 

Անշուշտ, որոշակի օրինաչափությունների կիրառմամբ կազմված 

շարքերը վերոգրյալ տիպերով չեն սահմանափակվում և, բնականաբար, 

կարելի է կազմել նաև բոլորովին այլ սկզբունքներով և տրամաբանու-

թյամբ կազմված շարքեր` ապահովելով առաջադրանքների աստիճանա-

կան բարդացում։ 

Կշռման, կեղծ մետաղադրամի որոշման վերաբերյալ խնդիրներ։ Տրա-

մաբանական նմանատիպ խնդիրներում կեղծ են համարվում այն մետա-

ղադրամները, որոնց քաշը տարբերվում է իրականում նախատեսվածից, 

այսինքն ծանր կամ թեթև է։ Կշռումներից յուրաքանչյուրի դեպքում պետք 

է հաջող ձևով ընտրել կշռվող մետաղադրամների խմբերը և ստացված 
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համեմատությունների արդյունքների հիման վրա գտնել փնտրվող կեղծ 

մետաղադրամը։ Նմանատիպ խնդիրները լուրջ խթան կարող են 

հանդիսանալ սովորողների մոտ ալգորիթմական և տրամաբանական 

մտածողության ձևավորման և զարգացման համար։ Դիտարկենք մեկ 

օրինակ։ 

Խնդիր 5: 9 միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է և թեթև։ 

Ինչպես լծակավոր կշեռքով երկու կշռումների միջոցով գտնել կեղծ 

դրամը [4]: 

Լուծում։ Նմանօրինակ խնդիրների լուծման բարեհաջող ընթացքը 

մեծապես կախված է մետաղադրամների հարմար ձևով խմբավորումից։ 

Որպես կանոն, ճիշտ կողմնորոշվելու համար, նպատակահարմար է 

փորձել խնդիրը լուծել «վերջից» և ըստ այդմ փորձել պարզել, թե մինչև 

վերջին կշռումը, մեկ կշռումով առավելագույնը քանի՞ մետաղադրամնե-

րից կարելի է պարզել կեղծը։ Հեշտ է նկատել, որ երբ կունենանք երեք 

մետաղադրամներ, որոնցից մեկը կեղծ է, ապա մեկ կշռումով հեշտու-

թյամբ կորոշենք այդ կեղծ մետաղադրամը, ինչի համար բավական է երեք 

մետաղադրամներից ընտրել որևէ երկուսը և մեկական դնել կշեռքի 

նժարներին։ Պարզ է, որ եթե կշեռքը հավասարակշռված է, ապա կեղծ 

մետաղադրամը երրորդն է, հակառակ պարագայում կեղծ մետաղա-

դրամը թեթև նժարի վրա գտնվողն է։ Այժմ փորձենք հասկանալ, թե մինչև 

վերջին կշռումը տրված մետաղադրամներն ինչպես բաժանենք խմբերի, 

որ մեկ կշռման միջոցով կարողանանք հստակ պնդել, որ կեղծ մետաղա-

դրամը որևէ եռյակում է։ Տրամաբանական դատողությունների շղթան 

հուշում է, որ անհրաժեշտ է տրված 9 մետաղադրամներն ուզած ձևով 

բաժանել երեքական եռյակների և առաջին կշռումով նրանցից որևէ 

երկուսը տեղադրել կշեռքի նժարներին։ Պարզ է, որ եթե կշեռքը հավասա-

րակշռված է, ապա կեղծ մետաղադրամը երրորդ եռյակում է, հակառակ 

պարագայում կեղծ մետաղադրամը թեթև նժարի վրա գտնվող եռյակում է։ 

Համանման ձևով, խնդիրների աստիճանական բարդացում ապահո-

վելու համար, կարելի է դիտարկել նաև նմանատիպ այլ 

առաջադրանքներ՝ նախ ավելացնելով (կամ պակասեցնելով) 

մետաղադրամների ընդհանուր քանակը, որից հետո դիտարկել 

խնդիրներ, երբ հայտնի չէ կեղծ մետաղադրամի ծանր կամ թեթև լինելը։ 

Ստորև կսահմանափակվենք միայն այդպիսի առաջադրանքների 

ձևակերպմամբ։ 

Խնդիր 5.1: 8 միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է և ծանր։ 

Ինչպես լծակավոր կշեռքով երկու կշռումների միջոցով գտնել կեղծ 

դրամը: 
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Խնդիր 5.2: 81 միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է և ծանր։ 

Ինչպես լծակավոր կշեռքով չորս կշռումների միջոցով գտնել կեղծ դրամը 

Խնդիր 5.3: 12 միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպես 

լծակավոր կշեռքով երեք կշռումների միջոցով գտնել կեղծ դրամը և 

պարզել, այն ծանր է, թե թեթև մյուսներից։ 

Վատագույն դեպքի գնահատման վերաբերյալ խնդիրներ։ Տրամաբա-

նական այս տիպի խնդիրներում պահանջվում է միատեսակ, բայց որևէ 

հատկանիշով տարբերվող որոշակի քանակի առարկաներից, իրերից 

առանց նայելու, պատահականորեն ընտրել որոշակի քանակություն այն-

պես, որ վերջինիս մեջ լինեն կոնկրետ քանակի և նշված հատկությամբ 

առարկաներ։ Այս տիպի խնդիրները հիմք են հանդիսանում հետագայում 

Դիրիխլեի սկզբունքի հեշտ և լիարժեք յուրացման համար, իսկ մինչ այդ 

սկզբունքին ծանոթանալը և վերջինիս կիրառումը, նմանատիպ խնդիր-

ները կարելի է լուծել` գնահատելով վատագույն դեպքը, այսինքն պարզել, 

թե տրված առարկաներից առավելագույնը քանիսը կարող ենք ընտրել, 

որ ուզած ընտրանքը դեռ չապահովվի։ Որպես ասվածի հիմավորում 

դիտարկենք մեկ օրինակ։ 

Խնդիր 6: Արկղում կան միատեսակ` 5 կարմիր, 7 կապույտ և 3 դեղին 

գնդակներ։ Առանց նայելու, պատահականորեն առնվազն քանի՞ գնդակ 

պետք է հանել, որպեսզի նրանցից երկուսը հաստատապես լինեն 

ա/ միևնույն գույնի, բ/ տարբեր գույների [1]: 

Լուծում։ Քննարկենք վատագույն դեպքերը, երբ փորձում ենք ընտրել 

առավելագույն քանակի գնդակներ այնպես, որ խնդրում նշված պայմանը 

դեռ չբավարարվի. ա/ ունենք երեք գույնի գնդակներ և պարզ է, որ 

առավելագույնը կարող ենք (նայելու պարագայում անգամ) ընտրել երեք 

գնդակներ տարբեր գույների և չորս գնդակի ընտրության պարագայում 

հաստատապես նրանց մեջ կլինեն միևնույն գույնի առնվազն երկու 

գնդակ, բ/ պարզ է, որ նայելու պարագայում անգամ միևնույն գույնի 

առավելագույնը կարող ենք ընտրել 7 գնդակ (երբ ընտրում ենք բոլոր 

կապույտ գնդակները՝ առավելագույն քանակի), ըստ այդմ ակնհայտ է, որ 

կամայական ձևով 8 գնդակ ընտրելու պարագայում նրանց մեջ հաստա-

տապես կլինեն երկու տարբեր գույնի գնդակներ։ Պատ.`ա/ 4, բ/ 8։ 

Համանման ձևով, խնդիրների աստիճանական բարդացում ապահո-

վելու համար, կարելի է դիտարկել նաև նմանատիպ այլ 

առաջադրանքներ՝ նախ ավելացնելով այն հատկանիշների քանակը, ըստ 

որի` տարբերվում են տրված միատեսակ առարկաները, որից հետո 

դիտարկել նաև օրինակներ, երբ վերոգրյալ հատկանիշները բնույթով մի 

քանիսն են (օրինակ - կարելի է դիտարկել կոշիկներ, ձեռնոցներ, որոնք 
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տարբերվում են ինչպես ըստ գույնի, այնպես էլ ըստ աջ կամ ձախ 

լինելու)։ Ստորև կսահմանափակվենք միայն այդպիսի 

առաջադրանքների ձևակերպմամբ։ 

Խնդիր 6.1: Արկղում կան միատեսակ` 2 կարմիր, 5 կապույտ, 7 

կանաչ և 9 դեղին գնդակներ։ Առանց նայելու, պատահականորեն 

առնվազն քանի՞ գնդակ պետք է հանել, որպեսզի նրանցից ա/ երկուսը 

հաստատապես լինեն միևնույն գույնի, բ/ երկուսը հաստատապես լինեն 

տարբեր գույների, գ/ երեքը հաստատապես լինեն միևնույն գույնի, բ/ 

երեքը հաստատապես լինեն տարբեր գույների: 

Խնդիր 6.2: Արկղում կան միատեսակ` 10 զույգ սպիտակ և 10 զույգ սև 

կոշիկներ։ Առանց նայելու, պատահականորեն առնվազն քանի՞ կոշիկ 

պետք է հանել, որպեսզի նրանց մեջ հաստատապես լինի միևնույն գույնի 

մեկ զույգ կոշիկ։  

Պատկերների կտրատման վերաբերյալ խնդիրներ։ Տրամաբանական 

այս տիպի խնդիրներում պահանջվում է ելակետային պատկերը բաժա-

նել մի քանի հավասարամեծ և միանման մասերի։ Որպես կանոն, եթե 

ելակետային պատկերը ուրվագծված է վանդակավոր թղթի վրա, ապա 

որոնելի մասերը կարելի է փնտրել` նախապես պարզելով, թե վերջին-

ներս քանի վանդակից պետք է բաղկացած լինեն։ Այս տիպի խնդիրները 

հիմք են հանդիսանում հետագայում երկրաչափության դպրոցական 

դասընթացում գծագիր «տեսնելու» կարողությունների և հմտությունների 

ձևավորման և զարգացման համար։ Դիտարկենք մեկ օրինակ։ 

Խնդիր 7: Տրված 4x4 չափսերի քառակուսին բաժանել երկու հավա-

սարամեծ և միանման մասերի [4]: 

 

Լուծում։ Քանի որ ելակետային պատկերը բաղկացած է թվով 16 

միավոր քառակուսիներից, ապա ակնհայտ է, որ երկու մասերից յուրա-

քանչյուրը պետք է պարունակի թվով 8 միավոր քառակուսիներ։ Ստորև 

կառաջարկենք հնարավոր մի քանի տարբերակներ։ 

Համանման ձևով, խնդիրների աստիճանական բարդացում ապահո-

վելու համար, կարելի է դիտարկել նաև նմանատիպ այլ տիրույթներ, 

որոնք ի սկզբանե օժտված չեն առանցքային համաչափությամբ։ Ստորև 
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կսահմանապակվենք միայն այդպիսի առաջադրանքների ձևակերպմամբ։ 

Խնդիր 7.1: Ստորև ներկայացվող պատկերներից յուրաքանչյուրը 

բաժանել երկու հավասարամեծ և միանման մասերի: 

Խաղային ստրատեգիաների վերաբերյալ խնդիրներ։ Տրամաբա-

նական այս տիպի խաղ-խնդիրներում նախապես ներկայացվում են 

խաղի կանոնները, որից հետո առաջարկվում է մշակել ստրատեգիա, հա-

մաձայն որի` խաղը սկսողը ճիշտ խաղի պարագայում կարող է 

ապահովել հաղթանակ։ Այս տիպի խաղ-խնդիրները նախադրյալ կարող 

են հանդիսանալ սովորողների մոտ ինտուիցիայի, ալգորիթմական և 

տրամաբանական մտածողության ձևավորման և զարգացման համար։ 

Դիտարկենք մեկ օրինակ։ 

Խնդիր 8: Երկու խաղացող թվով 2022 միատեսակ գնդակների կույ-

տից հերթականությամբ յուրաքանչյուր անգամ վերցնում են մեկից ոչ 

պակաս և հիսունից ոչ ավել ցանկացած թվով գնդակներ:Հաղթում է այն 

խաղացողը, ով իր հերթական քայլով վերցնում է մնացած բոլոր գնդակ-

ները։ Խաղային ինչպիսի ստրատեգիայի դեպքում խաղը սկսողը 

վերջնարդյունքում միշտ կկարողանա ապահովել հաղթանակ։ 

Լուծում։ Արդյունավետ ստրատեգիա մշակելու համար գնահատենք 

խաղացողների վերջին քայլերը։ Ակնհայտ է, որ եթե վերջնարդյունքում 

առաջին խաղացողին հաջողվի կույտում թողնել թվով 50+1=51 գնդակներ, 

ապա երկրորդ խաղացողի ցանկացած ընտրության դեպքում, առաջին 

խաղացողը կվերցնի կույտում մնացած բոլոր գնդակները և կապահովի 

ցանկալի հաղթանակ։ Նկատենք, որ  2022 33 mod51 , հետևաբար, 

վերոգրյալ մոտեցման համաձայն, առաջին քայլով առաջին խաղացողը 

պետք է վերցնի 33 գնդակներ, որից հետո, յուրաքանչյուր քայլում, երբ 

երկրորդ խաղացողը կվերցնի կամայական r թվով գնդակներ, հաջորդիվ 

առաջին խաղացողը պետք է վերցնի (51-r) թվով գնդակներ։ 

Համանման ձևով, աստիճանական բարդացում ապահովելու համար, 

կարելի է դիտարկել նաև նմանատիպ այլ խաղ-խնդիրներ` նախապես 

դիտարկելով խնդիր 8-ի առավել ընդհանրական տարբերակը, երբ տրված 

են կամայական N թվով գնդակներ, և յուրաքանչյուր քայլում թույլա-

տրվում է վերցնել մեկից ոչ պակաս և m-ից (m<N) ոչ ավել ցանկացած 
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թվով գնդակներ, որից հետո քննարկել այլ խաղ-խնդիր՝ դիտարկելով 

գնդակների ոչ թե մեկ, այլ երկու կույտեր։ 

3. Եզրակացություն։ Ամփոփելով կարող ենք փաստել, որ տրամա-

բանական խնդիրների լուծման միջոցով ձևավորված գիտելիքները, 

կարողություններն ու հմտությունները արտահայտում են իմացության 

այն մակարդակը, երբ սովորողը կարողանում է կիրառել իր ունակու-

թյունները, գնահատել դրանք, կատարել վերլուծություններ և եզրահան-

գումներ, դրսևորել ինքնավստահություն: Կարծում ենք` հենց նմանօրի-

նակ խնդիրներն են, որ չպահանջելով բանաձևային գիտելիքներ, հնարա-

վորություն են տալիս սովորողների մոտ զարգացնել դիտարկելու, կռա-

հելու, եզրակացություններ անելու կարողություններ և հմտություններ, 

տրամաբանական և ստեղծագործական մտածողություն։ Դասավանդման 

տարիների փորձը վկայում է, որ տրամաբանական ոչ տիպային խնդիր-

ները նպատակահարմար է կիրառել ինչպես դասավանդման ընթացքում 

ցանկացած թեմատիկային զուգընթաց, այնպես էլ թեմատիկ ընդհանրաց-

նող կրկնությունների ժամանակ, երբ ամփոփ դիտարկելով և ընդհան-

րացնելով թեմատիկ խնդիրները և վարժությունները, անդրադարձ կկա-

տարվի նաև ոչ տիպային տրամաբանական խնդիրներին` դրանով իսկ 

զարգացնելով սովորողների որոնողական և ստեղծագործական ընդունա-

կությունները, վերջնարդյունքում ակնկալելով ուսուցման արդյունավե-

տության և կրթության որակի բարելավում։ 
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Математические логические задачи 

как средство повышения эффективности обучения 
Никогосян Гагик 

Резюме 

Ключевые слова: числовой ребус, спичка, логическое рассуждение, 
интуиция, наблюдать, угадывать, делать выводы 

Математическое образование является частью как общего, так и 

специального образования и играет основополагающую роль в приобрете-

нии и углублении как научных, так и технических знаний. Это важное 

средство формирования личности, интеллектуального и творческого 

потенциала человека. В любой сфере человеческой деятельности помимо 

специальных знаний необходимы умение логически мыслить, правильно и 

последовательно строить аргументы, точно и ясно излагать мысли, 

критически оценивать и анализировать ситуацию, различать важное и 

второстепенное, сочетать отдельные факты и делать обобщения. Все эти 

умения и навыки в большей степени и лучше всего формируются и разви-

ваются при решении различных нетиповых математических многоуровне-

вых логических задач. Опыт многолетнего обучения доказывает, что 

большинство учащихся решают подобные задачи, как правило, просто 

перебирая все возможные варианты. Естественно, такой подход не может 

способствовать развитию и популяризации логического и творческого 

мышления у учащихся.  

Основываясь на многолетнем педагогическом опыте, можно констати-

ровать, что как студенты, так и преподаватели, как правило, испытывают 

затруднения при решении нетиповых задач и упражнений, содержащих 

логическую составляющую. Создается впечатление, что они полностью 

овладевают той или иной темой и способны успешно выполнять типовые, 

конвергентные задачи, связанные с последней, при этом достаточно 

немного видоизменить требования типовой задачи, добавить творческо-

логический компонент и/или преобразовать ее в дивергентную задачу и 

тогда новые задачи для подавляющего большинства учащихся и препода-

вателей становятся непреодолимыми. 

В этом контексте данная работа посвящена выявлению способствую-

щей роли различных нетиповых многоуровневых логических задач, 

встречающихся в школьном курсе математики в процессе обучения, с 

целью способствовать повышению эффективности обучения и, соответст-

венно, качества образования. 

В частности, в статье 
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а) выявлена способствующая роль логических многоуровневых задач 

(задачи на числовые выражения и числовые ребусы, а также 

задачи со спичками и на переливание воды) в процессе 

формирования и развития у учащихся умения наблюдать, 

догадываться, делать выводы, 

б) выделена способствующая роль логических многоуровневых задач 

(задачи на угадывание и продолжение последовательности, 

взвешивание, обнаружение фальшивых монет, анализ наихудшего 

случая, разрезание, игровые стратегии) в формировании и 

развитии у учащихся интуиции, аналитического и логического 

мышления, 

в) даются методические указания для решения логических задач 

вышеперечисленных типов, исходя из наличия логически 

обоснованного суждения, а в отдельных случаях предлагается и 

алгоритмический подход к решению отдельных типов задач, в чем 

заключается научная и педагогическая новизна работы. 

 

 

Logic Math Problems as a Means of Increasing  

the Effectiveness of Learning  
Nikoghosyan Gagik 

Summary 

Key words: number puzzle, match, logical reasoning, intuition, observe, 
guess, draw conclusions 

Mathematics is a part of general and special education which plays a 

fundamental role in acquiring and deepening both scientific and technical 

knowledge. This is an important means of shaping the intellectual and creative 

potential of a person. In any field of human activity, in addition to special 

knowledge, the ability to think logically, build arguments correctly and 

consistently, express thoughts accurately and clearly, analyze the situation 

critically, distinguish between important and secondary, combine individual 

facts and make generalizations, is of vital importance. All these skills are formed 

and developed to a greater extent and best of all they appear when solving 

various non-standard mathematical multilevel logical problems. Numerous 

years of study have demonstrated that most students typically solve these 

problems by simply considering all of the possible options. Naturally, such an 

approach cannot contribute to the development and popularization of logical 

and creative thinking among students. 
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Based on many years of pedagogical experience, it can be stated that both 

students and teachers, as a rule, experience difficulties in solving non-standard 

tasks and exercises containing a logical component. It seems that they fully 

master a specific topic and are able to successfully perform typical, convergent 

tasks related to the latter, while it is enough to slightly modify the requirements 

of a typical task, add a creative-logical component and / or convert it into a 

divergent task and then new tasks for the vast majority of students and teachers 

become insurmountable. 

In this context, this work is devoted to identifying the contributing role of 

various non-typical multi-level logical problems encountered in the school 

mathematics course in order to help improve the effectiveness of learning and, 

accordingly, the quality of education. 

Particularly in the article 

a) the contributing role of logical multi-level tasks (tasks for numerical 

expressions and numerical puzzles, with matches and tasks on pouring 

water) was revealed in the process of formation and development of 

students’ ability to observe, guess, draw conclusions, 

b) the contributing role of logical multi-level tasks (tasks for guessing and 

continuing the sequence, weighing, detecting counterfeit coins, 

assessing the worst case, cutting analyzing game strategies) in the 

formation and development of students’ intuition, analytical and logical 

thinking, 

c) guidelines are given for solving logical problems of the above-

mentioned types, based on the presence of a logically justified 

judgment, and in some cases an algorithmic approach to solving certain 

types of problems is proposed, in which the scientific and pedagogical 

novelty of the work lies. 
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Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հոդվածները տպագրվում են հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն: 

Հոդվածը պետք է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով՝ ուղարկելով 

նշված էլեկտրոնային հասցեին, նշելով բոլոր հեղինակների տվյալները՝ 

հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն։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 հայերենի դեպքում՝ Unicode (Sylfaen), 

ռուսերենի և անգլերենի դեպքում՝ Unicode (Times New Roman), տառա-

չափը՝ 12, միջտողային հեռավորությունը (Line spacing)՝ 1.5, պարբերու-

թյունը (First line)` 0,75 սմ: Չօգտագործել մեկից ավել տառաբացակ: 

Աղյուսակները, 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 արտահայտությունները 

ներկայացվում են Microsoft Equation, շեղ, իսկ հիմնականները՝ առանձին 

տողով, մեջտեղում. կարող են համարակալվել նույն տողի աջ անկյու-

նում՝ կոր () փակագծերի մեջ: Այն հոդվածների համար, որոնք պարու-

նակում են խորհրդանշաններ և Sylfaen տառատեսակի մեջ չկան, 

պարտադիր է նաև դրանց էլեկտրոնային ֆոնտը: Առաջին էջի վերևում՝ 

Ոլորտը և ՀՏԴ, հաջորդ տողում՝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 բառակապակցություններ: Հանգուցային բառերի շարք չեն 

ներառվում վերնագրում արդեն իսկ նշված բառերը: Հոդվածները ձևա-

կերպվում են հստակ ենթաբաժիններով` ըստ ենթավերնագրերի: 

Տեքստում հղումները տրվում են ուղղանկյուն փակագծերում []: Ծանո-

թագրությունները տրվում են հերթական համարակալմամբ: Հոդվածի 

տեքստին հաջորդող տողի մեջտեղում գրվում է «Գրականություն» բառը՝ 

թավ, առանց գլխատառերի: Հաջորդ տողից բերվում է գրականության 
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ցանկը՝ այբբենական կարգով, համարակալված: Գրականության ցանկին 

հաջորդում են ամփոփումները՝ երկու լեզվով, որոնք իրենց բովանդակու-

թյամբ և հանգուցային բառերով պետք է լինեն նույնական և բաղկացած 

լինեն 250-300 բառից: Գրվում է հոդվածի վերնագիրը, հաջորդ տողում՝ 

անունը, ազգանունը (ձևավորումը՝ ըստ բնագրային հոդվածի), և 

առանձին տողերով՝ ա) «Ամփոփում» բառը՝ համապատասխան լեզվով, 

առանց գլխատառերի, բ) հանգուցային բառերը, գ) ամփոփման տեքստը: 

Ամփոփումները չպետք է պարունակեն հապավումներ, հղումներ և 

մեջբերումներ: Ամփոփումները պետք է հոդվածի մասին պատկերացում 

տան հոդվածից առանձին և արտացոլեն հոդվածի բովանդակությունը: 

Հոդվածի առավելագույն ծավալը 20 էջ է՝ առանց երկու լեզվով ամփո-

փումների և գրականության, աղբյուրների, համառոտագրությունների 

ցանկերի: Հոդվածի ծավալի՝ առաջադրված չափանիշներին չհամապա-

տասխանելու դեպքում տպագրության վերաբերյալ որոշումը կայացնում 

է խմբագրական խորհուրդը: 

 

ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Մեր հասցեն՝ ՀՀ, 2001, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36 

Հեռ.՝ (+374 322) 20917 

Կայքէջ՝ www.vsu.am 
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К СВЕДЕНИЮ 

 

Статьи публикуются на армянском, русском или английском языках. 

Статью необходимо представить в электронном виде, отправив ее на 

указанный адрес электронной почты, указав данные всех авторов на 

армянском, русском и английском языках. Компьютерное оформление: 

файл Microsoft Office Word 2007. Размер бумаги − А4. Поля: сверху − 20 мм, 

снизу − 25 мм, слева − 30 мм, справа − 10 мм. Шрифт для армянского языка 

− Unicode (Sylfaen), для русского и английского языков –Unicode (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 представляются 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 сверху 

указывается Сфера и УДК, а посередине следующей строки указывается 

заголовок (Bold), без заглавных букв. На следующей строке справа 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. Статьи организованыв специальные подразделения в соответствии 

сподзаголовками. Ссылки в тексте даются в квадратных скобках []. 

Примечания даются с возрастающей нумерацией. После текста 

статьипишется слово «Литература» по центру строки жирным шрифтом, 

без заглавных букв. Со следующей строки – список литературы в 

алфавитном порядке, пронумерованный. После списка литературы 

представляются резюме на двух языках. Содержание резюме и ключевые 

слова на двух языках должны быть идентичными и состоять из 250-300 
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слов. Сначала указывается заглавие статьи, на следующей строке – имя и 

фамилия автора, (оформление по оригинальной статье) затем отдельными 

строками: а) слово «Резюме» на соответствующем языке, без заглавных 

букв, б) ключевые слова, в) текст резюме. Резюме не должны содержать 

ссылки на литературу, аббревиатуры и цитаты. Резюме статей должны 

отражать смысл и содержание статьи. Максимальный объем статьи – 20 

страниц, без резюме на двух языках, списков литературы, источников и 

списков сокращений. В случае несоответствия объема статьи установлен-

ным критериям, решение о публикации принимает редакционная 

коллегия. 
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alphabetical order,numbered.Bibliography is followed by summaries in two 

languages, which should be identical in their content and key words and consist 

of 250-300 words. First, the title of the article is written, the author’s name and 

surname, then in separate lines: a) the 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 
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summaries should reflect the content of the article (should not be taken from 

the text). The maximum length of the article is 20 pages without summaries in 

two languages, lists of literary sources and abbreviations. 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.  
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