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ՀՏԴ 37.02 

Բուհում հիմնական մԲուհում հիմնական մԲուհում հիմնական մԲուհում հիմնական մաթեմատիկական դասընթացների աթեմատիկական դասընթացների աթեմատիկական դասընթացների աթեմատիկական դասընթացների 
խնդիրների համակարգի մասնագիտական ուղղվածությունըխնդիրների համակարգի մասնագիտական ուղղվածությունըխնդիրների համակարգի մասնագիտական ուղղվածությունըխնդիրների համակարգի մասնագիտական ուղղվածությունը    

Սայադյան Սայադյան Սայադյան Սայադյան ՄինասՄինասՄինասՄինաս    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. դիդակտիկական սկզբունք, համակարգի 
ֆունկցիոնալ նպատակ, դիդակտիկական տեսանկյունից հավասարա-
կշռված, դասընթացի կառուցվածքային ուղղություն, համակարգի 
ուսուցողական բնույթ, դպրոցական ուղղվածություն 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Բուհում մաթեմատիկայի ցանկացած գործնական աշխատանքի 

հիմքում ընկած է խնդիրների լուծումը, որի ամենաընդհանուր նպատակը 
կողմնորոշման մակարդակով յուրացված ուսումնական նյութի 
փոխանցումն է ավելի բարձր՝ հմտությունների և հնարքների մակար-
դակի: Խնդիրների լուծումը մաթեմատիկական գործունեության պարտա-
դիր և անբաժանելի պայմանն է, առարկային տիրապետելու ամենաբնու-
թագրիչ դրսևորումը: Հայտնի է նաև, որ բուհում մասնագիտական ուսու-
ցումը առավել արդյունավետ է իրականացվում, եթե այն համապատաս-
խանում է ուսանողի ապագա գործունեությանը: Դա նշանակում է, որ մա-
թեմատիկայի ուսուցիչ պատրաստող բուհում պետք է անընդհատ նկատի 
ունենալ յուրաքանչյուր գործնական աշխատանքի երկակի նպատակը. 
խնդիրների լուծման ուսուցում և «խնդիրների լուծման ուսուցման 
ուսուցում», այսինքն՝ ուսանողների մոտ աշակերտներին խնդիրների 
լուծման ուսուցման ուղիների վերաբերյալ մեթոդական պատկերացում-
ների ձևավորում: Հետևաբար՝ ուսուցիչ պատրաստող բուհերի մաթեմա-
տիկական հիմնական դիսցիպլինների ուսումնական պլաններում 
խնդիրներին և վարժություններին անհրաժեշտ է հատկացնել զգալի տեղ: 
Այդ խնդիրները և վարժությունները պետք է ընտրել այնպես, որպեսզի, 
մի կողմից, ապահովվի այդ դիսցիպլինների հաջող ուսուցումը բուհում և, 
մյուս կողմից, ապահովվի ապագա ուսուցչի հաջող աշխատանքը դպրո-
ցական մաթեմատիկայի դասընթացի ուսումնական նյութի հետ: 

Խնդիրների համակարգի բովանդակությԽնդիրների համակարգի բովանդակությԽնդիրների համակարգի բովանդակությԽնդիրների համակարգի բովանդակությաաաանն ուղղված նն ուղղված նն ուղղված նն ուղղված 
դիդակտիկական և մեթոդական պահանջներըդիդակտիկական և մեթոդական պահանջներըդիդակտիկական և մեթոդական պահանջներըդիդակտիկական և մեթոդական պահանջները    

Էլեմենտար մաթեմատիկայի դասընթացների վերլուծությունը ցույց 
է տալիս, որ նրանց բովանդակությունը սահմանելիս ձգտում են, որպես 
կանոն, ընդգրկել դպրոցական մաթեմատիկայի բոլոր բաժինները: Մի 
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կողմից դա արդարացված է, քանի որ դասընթացի հիմնական նպատակը 
դպրոցական մաթեմատիկայից ուսանողների գիտելիքների խորացումն 
ու ընդլայնումն է, նրանց մոտ նախ և առաջ դպրոցական մաթեմատիկա-
կան խնդիրների լուծման հմտությունների ձևավորումը: Մյուս կողմից էլ 
մասնագիտական մանկավարժական մոտեցման սկզբունքը բուհում 
ենթադրում է, մասնավորապես, հիմնական մաթեմատիկական դասըն-
թացներում ընդգրկել հնարավորինս շատ համապատասխան դպրոցա-
կան խնդիրներ, ձևավորել ուսանողների մոտ այդպիսի խնդիրների 
լուծման կայուն հմտություններ, ինպես նաև որոշ մեթոդական պատկե-
րացումներ նրանց լուծման ուսուցման վերաբերյալ: Նշանակում է, որ 
մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի թեմաների որոշակի քանա-
կություն ընդգրկվում է հիմնական մաթեմատիկական դասընթացների 
մեջ: 

Առաջացած հակասության հաղթահարման իմաստով առավել 
կարևոր է դառնում բուհի հիմնական մաթեմատիկական դասընթացների 
խնդիրների համակարգի բովանդակության ճիշտ ընտրությունը՝ նպա-
տակ ունենալով խուսափել ավելորդ կրկնություններից։  

Հենվելով դիդակտիկական հիմնական սկզբունքների վրա՝ ձևակեր-
պենք հետևյալ մի քանի պահանջները՝ ուղղված խնդիրների և վարժու-
թյունների համակարգին բուհի մաթեմատիկայի դասընթացում [1, 2]: 

1. Խնդիրների և վարժությունների համակարգը իր նպատակային 
ուղղվածությամբ պետք է լինի ամբողջական: Այս պահանջը նշանակում 
է, որ համակարգը պետք է ներառի խնդիրներ՝ առաջին՝ դասընթացի 
բոլոր հիմնական հասկացությունների վերաբերյալ, երկրորդ՝ այնպիսի 
քանակությամբ, ինչը բավարար կլինի ձևավորել ուսանողների մոտ 
կայուն պրակտիկ հմտություններ և հնարներ, որոնք նախատեսված են 
ուսուցման նպատակներով և խնդիրներով: 

2. Համակարգը իր ֆունկցիոնալ նպատակով պետք է ունենա 
ուսուցողական բնույթ: Այս պահանջը նշանակում է, որ համակարգը 
պետք է ներառի խնդիրներ և վարժություններ, որոնք ուղղված են մաթե-
մատիկական հասկացությունների, նրանց սահմանումների ձևավոր-
մանը, տեսության հիմնական փաստերի, հիմնական ալգորիթմների 
յուրացմանը: Վերջնական արդյունքում համակարգը պետք է զինի 
ուսանողներին յուրացման ընդհանրացված մեթոդներով և հետագա 
մանկավարժական գործունեության ժամանակ նրանց օգտագործման 
հմտությամբ: 

3. Համակարգը պետք է ունենա ակնհայտ դպրոցական ուղղվածու-
թյուն, որը պետք է արտահայտված լինի ինչպես խնդիրների բովանդա-
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կության մեջ, այնպես էլ այն մեթոդների և եղանակների ընտրությունում, 
որոնք կիրառվում են տվյալ դասի խնդիրների լուծման ժամանակ: 
Բովանդակության մասին խոսելիս նկատի է առնվում այն, որ համա-
կարգը պետք է ընդգրկի խնդիրների բոլոր տեսակները, որոնք կապվում 
են մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի հետ: Դա բացատրվում է 
նրանով, որ ապագա ուսուցչին անհրաժեշտ են լինում այն գիտելիքները, 
որ նա ստանում է մաթեմատիկայի բուհական դասընթացում՝ օգտագոր-
ծելու դպրոցում այն մաթեմատիկական հասկացությունների շարա-
դրման ժամանակ, որոնք կան համապատասխան դասընթացի դպրոցա-
կան տարբերակում: Համակարգը պետք է պարունակի նաև այսպես 
կոչված «մաքուր դպրոցական» խնդիրներ, այդ թվում՝ նաև դժվարավուն 
խնդիրներ դպրոցական դասագրքերից, ոչ ստանդարտ խնդիրներ:  

 Բուհական մեթոդներով այդպիսի խնդիրների լուծումը օգնում է 
ուսանողների մոտ զարգացնելու հետաքրքրություն մաթեմատիկայի 
նկատմամբ, բացահայտելու կապերը, որոնք գոյություն ունեն մաթեմա-
տիկայի բուհական և դպրոցական դասընթացների միջև: 

4. Համակարգը պետք է լինի դիդակտիկական տեսանկյունից 
հավասարակշռված, այսինքն՝ լինի դիդակտիկական սկզբունքների յու-
րահատուկ մոդել գործողության մեջ: Առանձնացնենք, օրինակի համար, 
դիտողականության սկզբունքը, որի հիմնական նպատակը ուսանողների 
մոտ ուսումնասիրվող հասկացությունների վերաբերյալ պարզ և ճիշտ 
պատկերացումների ձևավորումն է, ինչը տեղի է ունենում դիտողականի 
և աբստրակտի, կոնկրետի և ընդհանրացվածի ճիշտ հարաբերակցության 
դեպքում: Գործնական պարապունքների ժամանակ դիտողականության 
սկզբունքի օգտագործման կարևոր ասպեկտ է հանդիսանում ուսանող-
ների մոտ այնպիսի հմտությունների և հնարների ձևավորումը, որոնք 
հնարավորություն են տալիս լուծել խնդիրներ սահմանումների (առնչու-
թյունների, ասույթների) անալիտիկ լեզվից երկրաչափական լեզվի 
տեղափոխման վերաբերյալ և հակառակը: Դա ծայրաստիճան կարևոր է, 
քանի որ մաթեմատիկայի ուսուցչին, ինչպես արդեն նշել ենք, համապա-
տասխան հասկացությունների ձևավորման ժամանակ շատ հաճախ ան-
հրաժեշտ է լինում անցնել այդ հասկացությունների երկրաչափական 
մեկնաբանությանը՝ հենվելով ուսանողների ինտուիցիայի վրա: 

5. Համակարգի ձևավորման ժամանակ պետք է ակտիվորեն օգտա-
գործվի կիրառական ուղղվածության սկզբունքը: Համակարգում պետք է 
մեծ ուշադրություն դարձնել կիրառական խնդիրներին՝ վերցված մարդու 
գիտելիքների և գործունեության տարբեր բնագավառներից: Հատուկ 
ուշադրություն պետք է դարձնել կիրառական խնդիրների լուծման ավան-
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դական դպրոցական մեթոդների և ժամանակակից բուհական մեթոդների 
հնարավոր մոտեցման վրա: Համաձայն վերը ասվածի՝ խնդիրների և 
վարժությունների համակարգի կիրառական ուղղվածությունը իրակա-
նացվում է հիմնականում երկու ուղղություններով. արտաքին՝ ըստ 
խնդրի ֆաբոլայի, և ներքին, որն արտահայտվում է մաթեմատիկական 
մոդելավորման առաջին և երրորդ էտապների նկատմամբ ուշադրության 
մեծացմամբ (ձևականացման և մեկնաբանության էտապների նկատ-
մամբ): 

6. Համակարգը պետք է նպաստի ուսանողների մոտ խնդիրների և 
վարժությունների կազմման հմտությունների և հնարների ձևավորմանը, 
քանի որ միջնակարգ դպրոցի ուսուցչին անընդհատ անհրաժեշտ է լինում 
ինքնուրույն կազմել խնդիրներ և բերել հակաօրինակներ, կազմել 
մաթեմատիկական խնդիրների համակարգեր: Կարևոր դերակատարում 
ունեն այս իմաստով այն խնդիրները, որոնք ուղղված են մաթեմատիկա-
կան օբեկտների կառուցմանը նախապես հայտնի հատկություններով, 
օրինակները, որոնք հաստատում կամ ժխտում են ձևակերպված պնդում-
ները: Համակարգը պետք է ներառի նաև այնպիսի խնդիրներ և վարժու-
թյուններ, որոնց օգնությամբ ուսանողների մոտ կձևավորվեն խնդրի 
վերաձևակերպման, տարբեր մոդելների օգտագործման, տարբեր մոդել-
ների ձևափոխությունների հմտություններ և հնարներ: 

Ներկայում դպրոցական մաթեմատիկայի կարևորագույն կառուց-
վածքային ուղղությունները (կառուցվածքային գծերը), որոնք մեծ հաշվով 
որոշում են դասավանդման մոտեցումը և մեթոդիկան, հետևյալն են. երկ-
րաչափական ուղղությունը, թվային ուղղությունը, ֆունկցիոնալ-գրաֆի-
կական ուղղությունը: Հաշվի առնելով դա՝ ցույց տանք, թե վերը ձևա-
կերպված պահանջները ինչպես կարող են իրագործվել հանրահաշվի և 
թվերի տեսության դասընթացի գործնական պարապմունքների մասում: 

 Հանրահաշվի և թվերի տեսության դասընթացի խնդիրների և վար-
ժությունների համակարգում դպրոցական ուղղվածությանը իրականաց-
վում է հետևյալ տեսակի խնդիրների ներմուծմամբ. խնդիրներ բազմու-
թյունների հետ բոլոր գործողությունների վերաբերյալ; համապատասխա-
նությունների գրաֆիկների կառուցում, որոնք որոշման տիրույթի 
տարբեր ենթաբազմությունների վրա տրված են տարբեր անալիտիկ 
արտահայտություններով, և որոնք ընդգրկում են մաթեմատիկայի դպրո-
ցական դասընթացում ուսումնասիրվող բոլոր ֆունկցիոնալ համապա-
տասխանությունները (ֆունկցիաները); խնդիրներ ասույթների և ասույ-
թային ձևերի (պրեդիկատների) հետ բոլոր տրամաբանական գործողու-
թյունների վերաբերյալ; խնդիրներ հակասող ենթադրությամբ ապացույց-



– 249 – 

ների վերաբերյալ; հավասարումների և անհավասարումների, համակար-
գերի լուծում, որոնք ընդգրկում են դպրոցական դասընթացի այդ թեմայի 
հարցերի ամբողջ շրջանակը; խնդիրներ օպտիմիզացիայի վերաբերյալ; 
խնդիրներ վեկտորների վերաբերյալ; խնդիրներ բնական և ամբողջ թվերի 
բաժանելիության վերաբերյալ, խնդիրներ ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերի 
վերաբերյալ; խնդիրներ կոմպլեքս թվերի վերաբերյալ; խնդիրներ մեկ 
փոփոխականով ամբողջ գործակիցներով բազմանդամների «Բազման-
դամների օղակ» թեմայի ուսումնասիրության ժամանակ և այլն: 

 Բնական թվերի բաժանելիության վերաբերյալ խնդիրները 
ընդգրկում են հարցերի հետևյալ շրջանակը. ապացուցել �(�) = 
(�)(� ∈°) հավասարությունը, որտեղ �(�)-ը, 
(�)-ը ռացիոնալ արտահայտու-
թյուններ են (ամբողջ կամ կոտորակային); գտնել 

�m = d��	(� ∈ °)m
gn�  

գումարը; ապացուցել, որ ցանկացած բնական (ամբողջ)	�-ի դեպքում �(�)	թիվը բաժանվում է �-ի վրա; գտնել բոլոր բնական (ամբողջ)	�-երը, 
որոնց համար �(�)թիվը � թվի վրա բաժանելի տալիս է ± մնացորդ; 
գտնել տրված թվի վրա բաժանման հայտանիշը; գտնել տրված տեսքի այն 
ամենափոքր (ամենամեծ) բնական թիվը, որը բաժանվում է �-ի վրա; 
գտնել տրված տեսքի բնական թվերը, որոնցից յուրաքանչյուրը բաժան-
վում է m-ի վրա; ապացուցել, որ ցանկացած բնական (ամբողջ) �-ի 
համար �(�) թիվը բաղադրյալ է; գտնել բոլոր բնական (ամբողջ) �-ները, 
որոնց համար �(�)	թիվը պարզ է;	�(�)և 
(�) թվերը փոխադարձաբար 
պարզ են; ապացուցել, որ �(�)-ը (� ∈ °) հանդիսանում է (չի հանդիսա-
նում) ճիշտ քառակուսի; գտնել	�, � բնական բոլոր զույգերը, եթե հայտնի 
են հետևյալ երեք թվերից ցանկացած երկուսը. � + �(� − �,� × �,�: �),	 r�‚Ss, (�¸S);		գտնել տրված հավասարման (անհավասարման) բոլոր 
ամբողջ արմատներ; գտնել տրված հավասարումների (անհավասարում-
ների) համակարգի բոլոր ամբողջ արմատները: 

Ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերի վերաբերյալ խնդիրները ընդգրկում 
են հարցերի հետևյալ շրջանակը. գրել սովորական կոտորակը վերջավոր 
(անվերջ) տասնորդական կոտորակի տեսքով; ապացուցել անվերջ 
տասնորդական կոտորակի պարբերական (ոչ պարբերական) լինելը; 
վերածել պարբերական տասնորդական կոտորակը սովորական կոտո-
րակի; ապացուցել թվի ռացիոնալությունը (իռացիոնալությունը); բերել 
ռացիոնալ (իռացիոնալ) թվի օրինակ, որը ընկած է երկու տրված թվերի 
միջև; բերել իռացիոնալ թվերի օրինակ, որոնց գումարը (տարբերու-
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թյունը, արտադրյալը, քանորդը) ռացիոնալ թիվ է; գտնել թվի ամբողջ և 
կոտորային մասերը; համեմատել թվերը; գնահատել արտահայտության 
արժեքը; կառուցել թվի (ռացիոնալ կամ իռացիոնալ) ռացիոնալ մոտավո-
րությունների հաջորդականությունները պակասորդով և հավելուրդով; 
գտնել թվի տասնորդական մոտավորությունները տրված ճշտությամբ; 
գտնել երկու թվերի գումարը (տարբերությունը, արտադրյալը, քանորդը) 
տրված ճշտությամբ; խնդիրներ համեմատություններ կազմելու վերա-
բերյալ; խնդիրներ տոկոսների վերաբերյալ և այլն:  

«Դպրոցական ուղղվածությունը» համակարգում իրականացվում է 
նաև նույնական ձևափոխությունների կատարման նկատմամբ ուշադրու-
թյան մեծացմամբ (օրինակ, վարժություններ բաժանելության ապացուց-
ման վերաբերյալ, որտեղ անհրաժեշտ է նախապես պարզեցնել արտա-
հայտությունը, հավասարումների և անհավասարումների (ռացիոնալ, 
իռացիոնալ, եռանկյունաչափական, ցուցչային, լոգարիթմական) լուծման 
նկատմամբ ուշադրության մեծացմամբ, տրված հանրահաշվական խնդրի 
ներսում երկրաչափական կամ մաթեմատիկական անալիզի խնդրի 
լուծման նկատմամբ ուշադրության մեծացմամբ: 

 Խնդիրների և վարժությունների համակարգում դիտողականության 
սկզբունքի ակտիվ օգտագործումը արտահայտվում է հետևյալ տիպի 
խնդիրների ներառմամբ. համապատասխանության գրաֆի (գրաֆիկի) 
միջոցով որոշել համապատասխանության որոշման տիրույթը և արժեք-
ների բազմությունը, բանաձևը, որով տրվում է համապատասխանու-
թյունը; համապատասխանության համար, որը տրված է գրաֆով (գրաֆի-
կով), կառուցել հակադարձը, հակադիրը, հակադիրի հակադարձը, և 
հակադարձի հակադիրը; կառուցել գրաֆի (գրաֆիկի) միջոցով տրված 
համապատասխանությունների միավորումը և հատումը; ըստ գրաֆի 
(գրաֆիկի) պարզել, թե համապատասխանություններից որն է հանդիսա-
նում մյուսի հետևությունը; ըստ բինար հարաբերության գրաֆի 
(գրաֆիկի) որոշել այդ հարաբերության հատկությունները, ըստ բինար 
հարաբերության հայտնի հատկությունների լրացնել այդ հարաբերու-
թյան գրաֆը (գրաֆիկը); ըստ կարգի հարաբերության գրաֆի (գրաֆիկի) 
որոշել կարգի հարաբերության տեսակը; ըստ համապատասխանության 
գրաֆի (գրաֆիկի) պարզել, հանդիսանում է այն արտապատկերում, թե 
ոչ, որոշել արտապատկերման տեսակը; բինար հարաբերությունների 
շարքում, որոնք տրված են կոորդինատային հարթության վրա իրենց 
գրաֆիկներով, առանձնացնել ֆունկցիոնալ հարաբերությունները 
(ֆունկցիաները), գտնել նրանց որոշման տիրույթները և արժեքների բազ-
մությունները, ընտրել առաջարկված ֆունկցիոնալ հարաբերությունների 
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գրաֆիկներից այն, որը համապատասխանում է տրված պայմանին և 
հակառակը, որը համապատասխանում է տրված գրաֆիկին և այլն: 

Ուսանողների մոտ ինքնուրույն խնդիրներ և օրինակներ կազմելու 
ունակություններ և հմտություններ ձևավորելու համար կարելի է համա-
կարգում ընդգրկել խնդիրներ, որոնցում պահանջվում է բերել օրինակ-
ներ. բազմությունների (թվային կամ ոչ թվային), որոնք օժտված են 
որոշակի հատկություններով; հարաբերությունների, եթե տրված են 
նրանց որոշման տիրույթները կամ արժեքների բազմությունները; հարա-
բերությունների, որոնք օժտված են որոշակի հատկություններով; հանրա-
հաշվական գործողությունների, որոնք որոշված են տրված բազմության 
մեջ և օժտված են որոշակի հատկություններով, իզոմորֆ արտապատկե-
րումների՝ որոշված երկու տրված հանրահաշիվների միջև; հանրահաշ-
վական գործողությունների օրինակներ, որոնց նկատմամբ տրված բազ-
մությունները հանդիսանում են խմբեր (օղակներ, դաշտեր); ենթա-
խմբերի, ենթաօղակների, ենթադաշտերի օրինակներ տրված խմբերի, 
օղակների, դաշտերի համար; հավասարումների և անհավասարումների 
օրինակներ, երբ տրված են նրանց լուծումները և այլն: Նման խնդիրներին 
են պատկանում նաև այնպիսի վարժությունները, որոնցում անհրաժեշտ 
է պատասխանել տրված հարցին և կառուցել օրինակ, որը հաստատում 
կամ ժխտում է արտահայտած պնդումը: Բերենք մի քանի օրինակներ. 

1. Մի՞շտ է արդյոք ամբողջ թվերի գումարի (արտադրյալի) բաժանե-
լիությունից հետևում գումարելիների (արտադրիչների) բաժանե-
լիությունը: 

2. Կարելի՞ է արդյոք պնդել, որ  ամբողջ թիվը, որը բաժանվում է �	և S	թվերի վրա, բաժանվում է � • S-ի վրա: 
3. Երկու կամ մի քանի բնական թվերի արտադրյալը բաժանվում է � 

թվի վրա: Կարելի է արդյոք պնդել, որ արտադրիչներից գոնե մեկը 
բաժանվում է �−ի վրա: 

4. Կարելի՞ է արդյոք պնդել, որ երկու կամ մի քանի բնական թվերի 
արտադրյալը չի բաժանվում � բնական թվի վրա, եթե արտադրիչ-
ներից ոչ մեկը չի բաժանվում �-ի վրա: 

5. Կարելի՞ է արդյոք պնդել, որ եթե � − ± տարբերությունը բաժան-
վում է S-ի վրա, ապա �-ն S-ի վրա բաժանելիս տալիս է	± մնացորդ: 

6. Կարելի՞ է արդյոք պնդել, որ եթե �-ն � • �-ի վրա բաժանելի 
տալիս է ± մնացորդ, ապա �-ն �-ի վրա բաժանելիս տալիս է ± 
մնացորդ: 
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7. Կարելի՞ է արդյոք պնդել, որ եթե կոտորակների հայտարարները 
փոխադարձաբար պարզ են, ապա նրանց հանրահաշվական 
գումարը չի կարող լինել ամբողջ թիվ: 

8. Կարելի՞ է արդյոք պնդել, որ եթե  µ́	 կոտորակը հանդիսանում է 
ամբողջ գործակիցներով բազմանդամի արմատ, ապա բազման-
դամի ազատ անդամը բաժանվում է p-ի վրա, իսկ ավագ անդամը 
բաժանվում է ¶-ի վրա: 

9. ·-ն հանդիսանում է l(j) բազմանդամի ազատ անդամի բաժանա-
րարը, իսկ ¶-ն՝ ավագ անդամի բաժանարարը: Հետևո՞ւմ է արդյոք 
այստեղից , որ ·/	¶-ն l(j)-ի արմատն է: 

10. Կարելի՞ է արդյոք պնդել, որ եթե ¶(j) բազմանդամի բոլոր ար-
մատները իրական են և հանդիսանում են l(j)բազմանդամի 
արմատներ, ապա l(j)-ը բաժանվում է ¶(j)-ի վրա: 

11. Կարելի՞ է արդյոք պնդել, որ l(j)բազմանդամի ածանցյալի � 
պատիկ արմատը հանդիսանում է l(j)	բազմանդամի � + 1 
պատիկ անդամ: 

Հասկանալի է, որ խնդիրների և վարժությունների համակարգը կազ-
մելիս չպետք է ուշադրությունից դուրս թողնել հանրահաշվի և թվերի 
տեսության դասընթացի խնդրագրքի հիմնական ֆունկցիան`ընդգրկել 
բավարար քանակությամբ խնդիրներ դասընթացի հիմնական հասկացու-
թյունների ամրապնդման համար, հմտությունների և հնարների զարգաց-
ման համար, որոնք անհրաժեշտ են ինչպես հանրահաշվի, այնպես էլ 
բուհում դասավանդվող մյուս մաթեմատիկական դիսցիպլինների հետա-
գա ուսումնասիրության համար: 

Վերը թվարկած պահանջներից երկրորդը բավական ավանդական է 
հանրահաշվի և թվերի տեսության խնդրագրքերի համար, և մենք այստեղ 
չենք բերում օրինակներ այդ պահանջի իրականացման համար: 

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն 
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Профессиональный подход к совершенствованию содержания обуче-
ния математике в вузе обуславливает как усвоение знаний, необходимых 
для изучения самой математики и других дисциплин учебного плана, так 
и формирование умений и навыков, которые необходимы для работы с 
соответствующим материалом в средней школе. Поэтому одной из 
важнейших задач, стоящих перед преподавателями математических дис-
циплин вуза, является задача отбора учебного материала (как для лекций, 
так и особенно для практических занятий) с тем, чтобы обеспечить 
успешное изучение университетских курсов математики и успешную 
работу в школе. Важность проблемы объясняется еще и тем, что она 
состоит перед учителем математики средней школы при планировании 
любого урока (особенно при отборе задач и упражнений), и следовательно, 
уже в период обучения в вузе необходимо формировать у студентов 
соответствующие умения и навыки. 

В этом исследовании сформулированы дидактические требования к 
обучению решению задач, требований к отбору системы задач и упражне-
ний направленнх на то, чтобы обеспечить лучшее усвоение студентами 
принципов и методов обучения и выработки умения применять их на 
конкретном математическом материале. Речь идет также о требованиях, 
обеспечивающих професионально-педагогическую направленность 
системы задач и упражнений по математике в вузе в целом. 

Система задач в определенном смысле обеспечивает содержание 
образования, поэтому, вырабатывая требования к системе задач и 
упражнений по математике в педвузе, мы опирались на ряд исходных 
позиций, обеспечивающих профессионально-педагогический подход к 
конструированию содержания образования. 
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The professional approach aimed at improving the content of teaching 
mathematics at a university assumes both mastering knowledge, which is 
necessary for teaching mathematics and other disciplines according to the 
curriculum, and the formation of skills and techniques, which are necessary to 
work with the relevant material at school. Hence, teachers of mathematical 
disciplines face one of the most important problems: the selection of 
educational material (not only for lectures but also for practical trainings 
especially) in order to provide efficient work of the university courses of 
mathematics at school. The importance of the problem is also elucidated by the 
fact that a secondary school teacher will face it when planning any lesson 
(particularly for choosing tasks and exercises) and therefore it is necessary to 
form relevant skills and techniques for students during their studying at 
university.  

In this study a number of requirements were formed (including didactic), 
which provide the professional orientation of the system of tasks and exercises 
of the main mathematical disciplines at the university.  

The system of tasks in some sense provides the content of education, 
hence, suggesting the requirements needed for a number of methodological 
positions, which provide the professional pedagogical approach of the content 
of education. 

Currently the most essential structural directions (structural lines) of 
school mathematics, which determine the teaching approach and methodology 
are as follows: geometric direction, functional-graphic direction. Taking it into 
consideration the article shows how the above-mentioned requirements can be 
carried out during the practical courses of algebra and number theory. 
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