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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում1. 

Երկրաչափության դասընթացի այս բաժինը մաթեմատիկայի ուսուցչի պատրաստման 

գործում խաղում է ողջ անցած նյութը վերլուծող, ամբողջացնող և ընդհանրացնող դեր:  

Գործնական աշխատանքների ընթացքում ուսանողները պետք է լուծեն խնդիրներ և 

վարժություններ, որը կօգնի նրանց ամրապնդել տեսական գիտելիքները: 

 

 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

Ապագա ուսուցիչը այստեղ ծանոթանում է երկրաչափության զարգացման պատմությանը, 

ավելի խոր են պատկերացնում երկրաչափության դերը հարակից գիտությունների շարքում: 

Մաթեմատիկայի ուսուցիչը պետք է քաջատեղյակ լինի երկրաչափություն առարկայի երկու՝ 

խմբային և կառուցվածքային /աքսիոմատիկ/ մոտեցումներին, պետք է ծանոթ լինի ոչ 

էվկլիսդյան երկրաչափություններին և բնության երևույթների բացատրության մեջ նրանց 

դերին: 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, կարողությունները և 

հմտությունները: 

Գծային հանրահաշիվ, վերլուծական երկրաչափություն, մաթեմատիկական անալիզի լրիվ 

դասընթացը, դիֆերենցիալ հավասարումներ դասընթացերի իմացություն: 

 

4. Դասընթացը ձևավորում է հետևյալ կրթական վերջնարդյունքները2. 

 

Կիմանա երկրաչափության պատմությունը մինչև Էվկլիդը և նրա աքսիոմատիկայի հետ 

կապված քննադատական անալիզը մինչև Լոբաչևսկին: Այնուհետև, երկրորդ բաժնում 

տրվում են մաթեմատիկական ստրուկտուրայի և աքսիոմատիկ տեսության գաղափարը, 

անհակասելիության, լրիվության հասկացությունները: 

 Երկրորդ բաժինը նվիրված է Հիլբերտի և Վեյլի աքսիոմների համակարգերին: Այստեղ 

ապացուցվում է, որ այդ երկու տեսությունները համարժեք են: Այստեղ հարկ ենք համարում 

ծանոթացնել ուսանողին երկրաչափության այլ աքսիոմատիկ համակարգերի հետ: Պետք է 

հանգամանորեն ծանոթացնել դպրոցական դասընթացի գործող համակարգերի հետ: 

  4 – րդ բաժնում տրվում է երկարության, մակերեսի և ծավալի աքսիոմատիկ 

տեսությունը: Չնայած այն կառուցվում է Վեյլի համակարգում, բայց պետք է հիշեցնել այս 

թեմայի շարադրման ուրիշ մոտեցումներ ևս:  

 5 – րդ բաժնում ուսումնասիրվում են ոչ Էվկլիդյան երկրաչափությունները /սֆերիկ, 

էլիպտական, հիպերբոլոկան/: Կառուցվում են դրանց տարբեր մեկնաբանություններ: 

Բաժնում մեծ տեղ են զբաղեցնում Լոբաչևսկու հիպերբոլական երկրաչափության հարցերը: 

Այստեղ լուծվում է Էվկլիդի 5 – րդ պոստուլատի անկախության հարցը: Գաղափար է տրվում 

օրիսֆերայի, էկվիդիստանտ մակերևույթների ներքին երկրաչափությունների և 

ընդհանրապես Ռիմանյան երկրաչափության մասին:  

 

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի 

պահանջների3․ 

                                                           
1 Ներկայացվում է դասընթացի կարևորությունը տվյալ կրթական ծրագրի խնդիրների լուծման հարցում և տեղը 

ուսումնական պլանում ըստ կրթաբլոկների 
2 http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf    

Լրացվում է «Առարկայի նկարագրի մշակման ռազմավարության» կոմպետենցիաների ցանկին  

համապատասխանֈ 
3 Նշվում է, թե տվյալ դասընթացի յուրացման, ամփոփման արդյունքում ձեռքբերված գիտելիքները, 

հմտությունները և կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է 

http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf
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Դասընթացից ձեռք  բերված գիտելիքներն և հմտությունները շրջանավարտը կարող է 

կիրառել  հետագա մասնագիտական գործունեության ընթացքում:  
 

 
6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը 
 

Չափանիշ 

Առկա ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր աշխատատարությունը 

(կրեդիտ /ընդհանուր ժամաքանակ) 
5 կրեդիտ/150ժամ  

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն 24  

Գործնական աշխատանք 48  

Ինքնուրույն աշխատանք 78  

Ընդամենը 150  

Ստուգման ձևը  ստուգարք  

 

7. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները4 ․  

 Դասախոսությունը դասախոսի կողմից դասընթացի ծրագրի շրջանակներում 

գիտական-տեղեկատվական թեմայի վերաբերյալ տրամաբանորեն կառուցված, 

հետևողական ու պարզ խոսքի շարադրանքն է, որի նպատակն է ուսանողին տալ 

համապարփակ գիտելիքներ դասընթացի վերաբերյալ: Դասախոսը վերլուծում, 

մեկնաբանում է թեմայի առավել կարևոր, դժվար ընկալելի, հանգուցային հարցերը: 

Դասախոսությունը ուսանողի առջև ուրվագծվող գիտական մի ճանապարհ է, որը նա 

կարող է միայն անցնել գիտական գրականության ընթերցանության, ուսումնական 

բնույթի այլ պարապմունքների և ինքնուրույն կատարած աշխատանքների շնորհիվ: 

Դասախոսը պետք է խթանի ուսանողի ակտիվ իմացաբանական գործունեությունը, 

նպաստի նրանց ստեղծագործական մտածողության ձևավորմանը: Ուսանողը 

նույնպես պետք է լինի դասախոսության ակտիվ մասնակից: Ուսանողը դասախոսու-

թյանը ներկայանալուց առաջ պետք է ծանոթացած լինի տվյալ դասին ներկայացվող 

թեմային, որպեզի կարողանա մասնակցել ուսումնական գործընթացին: 

 Գործնական աշխատանքները նպաստում են տեսական նյութի առավել լավ 

յուրացմանը և ամրապնդմանը: Գործնական աշխատանքները նպատակ ունեն 

ամրապնդելու ուսումնասիրվող թեմաների տեսական դրույթները, ուսանողներին 

ուսուցանելու խնդիրների լուծման մեթոդները, հաղորդելու ինքնուրույն 

վերլուծության, տվյալների ամփոփման հմտություններ: Գործնական աշխատանքն 

անցկացման համար ուսանողը պարտավոր է ուսումնասիրել թեմային վերաբերող 

տեսական նյութը (դասախոսւոթյուն,  համապատասխան գրականություն) և  

խնդիրների լուծման մեթոդոլոգիանֈ   

                                                                                                                                                                                           
շրջանավարտը կիրառել  
4 Թողել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված էֈ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 
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Դասախոսի հսկողությամբ ուսանողը վերլուծում է խնդրի դրվածքը, 

առանձնահատկությունները,  վերլուծության  արդյունքների հիման վրա կազմում է 

խնդրի լուծման ալգորիթմը, ներկայացնում լուծումը:  

 Ինքնուրույն աշխատանքը ուսանողների ուսումնական, գիտահետազոտական 

աշխատանքն է, որն իրականացվում է դասախոսի առաջադրանքով և մեթոդական 

ղեկավարությամբ, բայց առանց նրա անմիջական ղեկավարության: 

Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներն են5՝ 

 Ռեֆերատ – ուսանողների ինքնուրույն գրավոր, որտեղ ուսանողը շարադրում 

է որևէ հարցի կամ թեմայի էությունը` հենվելով գրական աղբյուրների վրա 

(դասագրքեր, ձեռնարկներ և այլն): 

 Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում – նոր տեղեկատվական տեխ-

նոլոգիաները կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով` հա-

մացանցում անհրաժեշտ տեղեկատվության որոնման համար, երկխոսություն 

համացանցում, թեմատիկ ցանցային էջերի օգտագործում: 

 Աշխատանքային տետր – նախատեսված է ուսանողների ինքնուրույն 

աշխատանքների համար (ըստ համապատասխան թեմաների տրված 

խնդիրերի դրվածքների և առանձնահատկությունների վերլուծություն, 

խնդիրների լուծման և ստացված արդյունքների գրանցում) և թույլ է տալիս 

գնահատել ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանն ուսանողների 

կողմից: 

 

8. Դասավանդման մեթոդներներն են՝6 հիմնահարցային դասախոսություն,  

դասախոսություն-քննարկում, գործնական աշխատանք՝ անհատական և խմբային, 

ուսուցում գործողությամբ (action learning): 

9. Ուսումնառության մեթոդներն են7՝ մտքերի  քարտեզագրում,  թիմային քննարկում,  

վերլուծություն, եզրակացության ներկայացում:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Թողել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված էֈ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 
6 Ներկայացված են օրինակներֈ  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 
7 Ներկայացված են օրինակներֈ  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 
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10. 2 

 

հ/հ 

 
Թեմա (բաժին) 

Ուսումնական 

աշխատանքի 

ժամաքանակն ըստ 

տեսակների 

դ
ա

ս
ա

խ
ո

ս
ո

ւթ
յո

ւ

ն
 

Գ
ո

ր
ծն

ա
կ

ա
ն

 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

Ի
ն

ք
ն

ո
ւր

ո
ւյ

ն
 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

1.  Երկրաչափությունը մինչև Էվկլիդը: Էվկլիդի« Սկզբունքները: Էվկլիդի« Սկզբունքների հայերեն 

թարգմանության պատմությունը: Էվկլիդի համակարգի քննադատական անալիզը: Էվկլիդի V 

պոստուլատը և նրա համարժեքները: Աղանիսի ապացույցը: Սակկեր-Լեժանդրի թեորեմները£ 

Լոբաչևսկին և իր երկրաչափությունը: Հիլբերտի աքսիոմների համակարգը (ակնարկ): 

2 2  

2.  Մաթեմատիկական ստրուկտուրաներ: Աքսիոմատիկ տեսություն: Մեկնաբանումներ: 

Ստրուկտուրաների իզոմորֆիզմը£ Հիմնական պահանջները` անհակասելիություն, անկախություն, 

լրիվություն: 

2 4  

3. Էվկլիդյան երկրաչափության Վեյլի աքսիոմների համակարգը: Անհակասելիությունը, լրիվությունը« 

անկախությունը: Հիմնական երկրաչափական գաղափարները Վեյլի համակարգում£ 

2 4  

4. Հիլբերտի մի քանի աքսիոմների մեկնաբանումը Վեյլի համակարգում£ 2 4  

5. Ակնարկ Էվկլիդյան երկրաչափության այլ աքսիոմների համակարգերի մասին /Բախման« Շոկե/: 

Երկրաչափության դպրոցական դասընթացի աքսիոմները /Կոլմոգորով« Պոգորելով« Աթանասյան/: 

2 4  

6. Երկարություն£ Գոյության և միակության թեորեմները£ 2 4  

7. Բազմանկյան մակերեսը£ Գոյության և միակության թեորեմը£ 2 4  

8. Հավասարամեծություն և հավասարակազմություն£ Քառակուսելի պատկերներ£ Ծավալ£ Գոյության և 

միակության թեորեմը£  

2 4  

9. Սֆերիկ երկրաչափության տարրերը : Երկանկյան և եռանկյան մակերեսները£ Սինուսների և 2 4  
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11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ 
Հրատարակության 

տարի 

կոսինուսների թեորեմները սֆերիկ եռանկյան համար: 

10. Ռիմանի հարթությունը£ Պրոյեկտիվ մոդելը£ Հեռավորությունն այդ մոդելում£ 

Լոբաչևսկու զուգահեռության աքսիոմը, նրա հետևանքները£ Լոբաչևսկու հարթության որոշ 

թեորեմներ£ 

2 4  

11. Փսևդոէվկլիդյան տարածություններ£ Լոբաչևսկու տարածությունը /հարթությունը/ Վեյլի 

համակարգում£ Լոբաչևսկու հարթության պրոյեկտիվ մոդելը /Կելի¬Կլայն/: Հեռավորությունը Կելի-

Կլայնի մոդելում£  

 

2 4  

12. Լոբաչևսկու (x) ֆունկցիան և նրա հատկությունները£ 

Օրրցիկլ¬ Էկվիդիստանտ կոր£ Նրանց հատկությունները£ 

Օրիսֆերան և© Էկվիդիստանտ մակերևույթները Լոբաչևսկու տարածության մեջ: Նրանց ներքին 

երկրաչափությունները£  

2 6  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 24 48  
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Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

 

1. Â. Ò. Áазылев, К. И. Дуничев , Геометрия IIч.  2018 թ. 

2. Л. С. Атанасян, В. Т. Базылев , Геометрия IIч.  М.1975. 

3. Н. В. Ефимов , Высшая геометрия  М.1986. 

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

1. Д. Гильберт , Основàния геометрии  М. 1948. 

2. В. Ф. Кàгàн ,Основàния геометрии. М. 1969. 

3. Б. À. Резенфельд. Неевклидовы прострснствà,  М. 1969. 

4. И. П. Егоров, Основàния геометрии,  М. 1984. 

 

12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

12.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ Գրականություն8 

1. Պատմական ակնարկ էվկլիդյան 

երկրաչափության մասին: 

Աքսիոմատիկայի ընդհանուր 

հարցեր; լոբաչեվսկու 

երկրաչափության տարրերը 

 

Երկրաչափությունը մինչև Էվկլիդը: 

Էվկլիդի «Սկզբունքները»: Էվկլիդի 

«Սկզբունքների» հայերեն 

թարգմանության պատմությունը: 

Էվկլիդի համակարգի քննադատական 

անալիզը: Էվկլիդի V պոստուլատը և 

նրա համարժեքները: Աղանիսի 

ապացույցը: Սակկեր-Լեժանդրի 

թեորեմները£ Լոբաչևսկին և իր 

երկրաչափությունը: 

Հիլբերտի աքսիոմների համակարգը 

(ակնարկ): 

Մաթեմատիկական ստրուկտուրաներ : 

Աքսիոմատիկ տեսություն: 

10 ՊԳ.1, ՊԳ.2, ՊԳ.3, , ԼԳ.1, 

ԼԳ.2, , ԼԳ.3, , ԼԳ.4 

                                                           
8 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 
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Մեկնաբանումներ: Ստրուկտուրաների 

իզոմորֆիզմը£ Հիմնական 

պահանջները` անհակասելիություն, 

անկախություն, լրիվություն: 

Էվկլիդյան երկրաչափության Վեյլի 

աքսիոմների համակարգը: 

Անհակասելիությունը, լրիվությունը« 

անկախությունը: Հիմնական 

երկրաչափական գաղափարները Վեյլի 

համակարգում£ 

Հիլբերտի մի քանի աքսիոմների 

մեկնաբանումը Վեյլի համակարգում£ 

Ակնարկ Էվկլիդյան երկրաչափության 

այլ աքսիոմների համակարգերի մասին 

/Բախման« Շոկե/: Երկրաչափության 

դպրոցական դասընթացի աքսիոմները 

/Կոլմոգորով« Պոգորելով« Աթանասյան/: 

2. Երկարություն, մակերես, ծավալ, 

աքսիոմատիկ տեսությունը 

 

Երկարություն£ Գոյության և 

միակության թեորեմները£ 

Բազմանկյան մակերեսը£ Գոյության և 

միակության թեորեմը£ 

Հավասարամեծություն և 

հավասարակազմություն£ Քառակուսելի 

պատկերներ£ Ծավալ£ Գոյության և 

միակության թեորեմը£  

6 ՊԳ.1, ՊԳ.2, ՊԳ.3, , ԼԳ.1, 

ԼԳ.2, , ԼԳ.3, , ԼԳ.4 

3. Ոչ էվկլիդյան երկրաչափություն Սֆերիկ երկրաչափության տարրերը : 

Երկանկյան և եռանկյան մակերեսները£ 

Սինուսների և կոսինուսների 

թեորեմները սֆերիկ եռանկյան համար : 

Ռիմանի հարթությունը£ Պրոյեկտիվ 

մոդելը£ Հեռավորությունն այդ մոդելում£ 

Լոբաչևսկու զուգահեռության աքսիոմը, 

նրա հետևանքները£ Լոբաչևսկու 

8 ՊԳ.1, ՊԳ.2, ՊԳ.3, , ԼԳ.1, 

ԼԳ.2, , ԼԳ.3, , ԼԳ.4 
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հարթության որոշ թեորեմներ£ 

Փսևդոէվկլիդյան տարածություններ£ 

Լոբաչևսկու տարածությունը 

/հարթությունը/ Վեյլի համակարգում£ 

Լոբաչևսկու հարթության պրոյեկտիվ 

մոդելը /Կելի¬Կլայն/: Հեռավորությունը 

Կելի-Կլայնի մոդելում£  

Լոբաչևսկու (x) ֆունկցիան և նրա 

հատկությունները£ 

Օրրցիկլ¬ Էկվիդիստանտ կոր£ Նրանց 

հատկությունները£ 

 

 

 

12.2. Գործնական աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն9 

1. Պատմական ակնարկ էվկլիդյան 

երկրաչափության մասին: 

Աքսիոմատիկայի ընդհանուր հարցեր; 

լոբաչեվսկու երկրաչափության 

տարրերը 

 

Երկրաչափությունը մինչև Էվկլիդը: 

Էվկլիդի «Սկզբունքները»: Էվկլիդի 

«Սկզբունքների» հայերեն թարգմանության 

պատմությունը: Էվկլիդի համակարգի 

քննադատական անալիզը: Էվկլիդի V 

պոստուլատը և նրա համարժեքները: 

Աղանիսի ապացույցը: Սակկեր-Լեժանդրի 

թեորեմները£ Լոբաչևսկին և իր 

երկրաչափությունը: 

Հիլբերտի աքսիոմների համակարգը 

18 Գործնական  և 

տնային 

աշխատանքների 

կատար-ման 

արդյունքների 

անհա-տական 

ստուգում, ուսա-

նողների խմբային 

կամ անհատական 

պատաս-խաններ` 

1.Л. С. Àтàнàсян, 

Зборник задач по 

Геометрия 2,  

2,В. Т. Бàзылев 

Зборник задач по 

Геометрия 2, 

                                                           
9 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 
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(ակնարկ): 

Մաթեմատիկական ստրուկտուրաներ : 

Աքսիոմատիկ տեսություն: 

Մեկնաբանումներ: Ստրուկտուրաների 

իզոմորֆիզմը£ Հիմնական պահանջները` 

անհակասելիություն, անկախություն, 

լրիվություն: 

Էվկլիդյան երկրաչափության Վեյլի 

աքսիոմների համակարգը: 

Անհակասելիությունը, լրիվությունը« 

անկախությունը: Հիմնական 

երկրաչափական գաղափարները Վեյլի 

համակարգում£ 

Հիլբերտի մի քանի աքսիոմների 

մեկնաբանումը Վեյլի համակարգում£ 

Ակնարկ Էվկլիդյան երկրաչափության այլ 

աքսիոմների համակարգերի մասին 

/Բախման« Շոկե/: Երկրաչափության 

դպրոցական դասընթացի աքսիոմները 

/Կոլմոգորով« Պոգորելով« Աթանասյան/: 

կախված առա-

ջադրանքի բնույթից: 

2. Երկարություն, մակերես, ծավալ, 

աքսիոմատիկ տեսությունը 

 

Երկարություն£ Գոյության և միակության 

թեորեմները£ 

Բազմանկյան մակերեսը£ Գոյության և 

միակության թեորեմը£ 

Հավասարամեծություն և 

հավասարակազմություն£ Քառակուսելի 

պատկերներ£ Ծավալ£ Գոյության և 

միակության թեորեմը£  

12 Գործնական  և 

տնային 

աշխատանքների 

կատար-ման 

արդյունքների 

անհա-տական 

ստուգում, ուսա-

նողների խմբային 

կամ անհատական 

պատաս-խաններ` 

կախված առա-

ջադրանքի բնույթից: 
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3. Ոչ էվկլիդյան երկրաչափություն Սֆերիկ երկրաչափության տարրերը : 

Երկանկյան և եռանկյան մակերեսները£ 

Սինուսների և կոսինուսների թեորեմները 

սֆերիկ եռանկյան համար : 

Ռիմանի հարթությունը£ Պրոյեկտիվ 

մոդելը£ Հեռավորությունն այդ մոդելում£ 

Լոբաչևսկու զուգահեռության աքսիոմը, 

նրա հետևանքները£ Լոբաչևսկու 

հարթության որոշ թեորեմներ£ 

Փսևդոէվկլիդյան տարածություններ£ 

Լոբաչևսկու տարածությունը 

/հարթությունը/ Վեյլի համակարգում£ 

Լոբաչևսկու հարթության պրոյեկտիվ 

մոդելը /Կելի¬Կլայն/: Հեռավորությունը 

Կելի-Կլայնի մոդելում£  

Լոբաչևսկու (x) ֆունկցիան և նրա 

հատկությունները£ 

Օրրցիկլ¬ Էկվիդիստանտ կոր£ Նրանց 

հատկությունները£ 

18 Գործնական  և 

տնային 

աշխատանքների 

կատար-ման 

արդյունքների 

անհա-տական 

ստուգում, ուսա-

նողների խմբային 

կամ անհատական 

պատաս-խաններ` 

կախված առա-

ջադրանքի բնույթից: 

 

 

 

 

 

12.3. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

 

հ/

հ 

Ինքնուրույն աշխատանքի 

թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը10 

Ներկայացման 

ժամկետները 

Ստուգմա

ն ձևը 

Գրականություն
11 

                                                           
10 Տես 7-րդ կետի հինգերորդ պարբերությունը 
11 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 
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1. Ֆրենեի բանաձևերը, Կորերի 

տեսության հիմնական 

դիֆերենցիալ հավասարումները, 

կորի գոյության և միակության 

թեորեմը: 

Ֆրենեի բանաձևերը, Կորերի տեսության 

հիմնական դիֆերենցիալ 

հավասարումները, կորի գոյության և 

միակության թեորեմը: 

գրավոր Փետրվարի վերջին 

շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ.1, ՊԳ.2, 

ՊԳ.3, ԼԳ.2, ԼԳ.1 

2. Մակերևույթի սֆերիկ 

արտապատկերումը: գաուսյան 

կորության երկրաչափական 

իմաստը: Դյուպենի 

ինդիկատրիսը: 

Մակերևույթի սֆերիկ 

արտապատկերումը: գաուսյան 

կորության երկրաչափական իմաստը: 

Դյուպենի ինդիկատրիսը: 

գրավոր Մարտի վերջին 

շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ.1, ՊԳ.2, 

ՊԳ.3, ԼԳ.2, ԼԳ.1 

3. Մակերևույթների տեսության 

հիմնական դիֆերենցիալ 

հավասարումները, Քրիստոֆելի 

գործակիցների հաշվումը: Փակ 

մակերևույթի էյլերյան 

բնութագրիչի և գաուսյան 

կորության կապը: 

Մակերևույթների տեսության 

հիմնական դիֆերենցիալ 

հավասարումները, Քրիստոֆելի 

գործակիցների հաշվումը: Փակ 

մակերևույթի էյլերյան բնութագրիչի և 

գաուսյան կորության կապը: 

գրավոր Ապրիլի վերջին 

շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ.1, ՊԳ.2, 

ՊԳ.3, ԼԳ.2, ԼԳ.1 

 

13. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում12 

 

Ռեսուրսի անվանումը Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) 

Դասախոսությունների համար սովորական լսարաններ, երբեմն պրոեկտորներով և 

էլեկրոնային դաստախտակներով համալրված լսարաններ, 

 

Սարքեր, սարքավորումներ  

Համակարգչային ծրագրեր  

                                                           
12 Նշվում են սարք-սարքավորումների, համակարգչային ծրագրերի նկարագրությունները և քանակը, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ դասընթացի ուսումնական գործընթացը 

կազմակերպելու համար 



10 
 

Մասնագիտական գրականություն  ՎՊՀ-ի գրադարանը, այդ թվում նաև էլեկտրոնային ռեսուրսները 

 



 

14. Գնահատում 

Համալսարանում գործում է բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և 

ասպիրանտուրայի ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնահատման 

բազմագործոնային համակարգ, որի կիրառկման հիմնական նպատակներն են. 
 կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխատանքային գործընթաց, 

ապահովել գիտելիքների համակողմանի ստուգում, խթանել ուսանողի 

ինքնուրույն աշխատանքը, 

 իրականացնել ինքնուրույն առաջադրանքների, ընթացիկ ստուգումների 

(ստուգարքներ և քննություններ), ուսումնական գործընթացի այլ 

բաղադրիչների հաշվառում հետադարձ կապի արդյունավետ  մեխանիզմների 

ներմուծման միջոցով՝ ի նպաստ ուսումնառության գործընթացի բարելավման:  

Համալսարանում գնահատման գործընթացը կանոնակարգվում է համաձայն գործող 
կարգի13ֈ 

 

14.1. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման բաղադրիչներն են՝ 

 ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի 

գնահատում դասերին հաճախումների հաշվառման միջոցով՝առավելագույնը 

20 միավոր, 

 գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքների ընթացքում նրա 

ակտիվության և հմտությունների հաշվառում և գնահատում ընթացիկ 

ստուգումների միջոցով՝ առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 ինքնուրույն աշխատանքների (անհատական առաջադրանքներ) հաշվառում և 

գնահատում առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 դասընթացի ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված այլ 

առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և 

գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ կամ 

ստուգարքներ)՝ առավելագույնը գումարային 40 միավոր, 

 ստուգման արդյունքների ամփոփում գնահատման նշված բաղադրիչների 

արդյունքների հիման վրա և դասընթացի արդյունարար գնահատականի 

ձևավորում՝ առավելագույնը գումարային 100 միավորֈ 

 

14.2. Ուսանողների գիտելիքների ստուգում․ 

Դասընթացն ամփոփվում է ստուգարքովֈ  

 

 

1. Գնահատման չափանիշները14. 

 Տեսական գիտելիքների գնահատման չափանիշները. 

 տեսական նյութի իմացություն` վերարտադրման մակարդակով, 

 առաջադրված հարցերի պատասխանի բովանդակություն, ներկայացման 

տրամաբանական հաջորդականություն, ամբողջություն,  ճշտություն, 

սեփական տեսակետի  հիմնավորման  աստիճան, 

 տեսական նյութի յուրացման  աստիճան` վարժությունների, գործնական 

խնդիրների լուծման համար կիրառման տեսանկյունից:  

                                                           
13«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի  ուսանողների գիտելիքների 

ստուգման, գնահատման և հաշվառման կանոնակարգ» (ընդունված  ՎՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից   

30.062022թ.),   

14 Լրացվում է ըստ ամբիոնի /դասախոսի  որոշման 
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 Գործնական աշխատանքների գնահատման չափանիշները (4 ստուգում, 

յուրաքանյուրը գնահարվում է առավելագույնը 5 միավոր` գումարային 

առավելագույնը 20 միավոր). 

 հանձնարարության կատարում և  կատարման որակ, 

 մասնակցություն լսարանային քննարկումներինֈ 

 Ինքնուրույն աշխատանքի  գնահատման չափանիշները (2 ինքնուրույն 

աշխատանք, յուրաքանյուրը գնահարվում է առավելագույնը 10 միավոր` 

գումարային առավելագույնը 20 միավոր). 

  անհատական աշխատանքի առաջին տեսակի՝ ռեֆերատի,  ներկայացում 

էլեկտրոնայաին տեսքով,   

 ռեֆերատում ներկայացված նյութի համապատասխանություն առաջա-

դըրված թեմայի հետ,  

 ռեֆերատի ձևակերպման որակ (գրագիտության ընդհանուր մակարդակ, 

շարադրման ոճ, լուսաբանումների որակ, տեղեկատվական աղբյուրների 

օգտագործման մշակույթ),  

 համացանցի տեղեկատվական աղբյուրների օգտագործում, 

 ռեֆերատի համառոտ բանավոր ներկայացում, բանավոր խոսքի և թեմայի 

քննարկման  մակարդակ; 

 անհատական աշխատանքի երկրորդ տեսակի՝ խնդիրների լուծում և 

աշխատանքային տետրում  ներկայացում էլեկտրոնայաին տեսքով,   

 խնդիրների լուծում,  

 մասնագիտական հմտությունների մակարդակ, 

 

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 
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ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 
 

 

 

Մասնագիտություն՝                  056101.00.6 Մաթեմատիկա 

          /դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝                  056201.01.6 Մաթեմատիկա  

                                                                                            /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան`  մաթեմատիկայի բակալավր___  
                                                                                                           / բակալավր, մագիստրատուրա/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վանաձոր 2023 

 

 

 

 

Առկա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի 

թվանիշը, 

անվանումը 

ՄԻ/բ-031 -«Երկրաչափության հիմունքներ» 

Դասընթացին 

հատկացվող 

կրեդիտը  

5 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 8-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 72 Դասախոսություն 24 

Գործնական աշխատանք 48 

Ինքնուրույն 78 

Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի 

նպատակը 

Ապագա ուսուցիչը այստեղ ծանոթանում է երկրաչափության 

զարգացման պատմությանը, ավելի խոր են պատկերացնում 
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երկրաչափության դերը հարակից գիտությունների շարքում: 

Մաթեմատիկայի ուսուցիչը պետք է քաջատեղյակ լինի 

երկրաչափություն առարկայի երկու՝ խմբային և կառուցվածքային 

/աքսիոմատիկ/ մոտեցումներին, պետք է ծանոթ լինի ոչ էվկլիսդյան 

երկրաչափություններին և բնության երևույթների բացատրության մեջ 

նրանց դերին: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Կիմանա երկրաչափության պատմությունը մինչև Էվկլիդը և նրա 

աքսիոմատիկայի հետ կապված քննադատական անալիզը մինչև 

Լոբաչևսկին: Այնուհետև, երկրորդ բաժնում տրվում են 

մաթեմատիկական ստրուկտուրայի և աքսիոմատիկ տեսության 

գաղափարը, անհակասելիության, լրիվության հասկացությունները: 

 Երկրորդ բաժինը նվիրված է Հիլբերտի և Վեյլի աքսիոմների 

համակարգերին: Այստեղ ապացուցվում է, որ այդ երկու 

տեսությունները համարժեք են: Այստեղ հարկ ենք համարում 

ծանոթացնել ուսանողին երկրաչափության այլ աքսիոմատիկ 

համակարգերի հետ: Պետք է հանգամանորեն ծանոթացնել 

դպրոցական դասընթացի գործող համակարգերի հետ: 

  4 – րդ բաժնում տրվում է երկարության, մակերեսի և ծավալի 

աքսիոմատիկ տեսությունը: Չնայած այն կառուցվում է Վեյլի 

համակարգում, բայց պետք է հիշեցնել այս թեմայի շարադրման ուրիշ 

մոտեցումներ ևս:  

 5 – րդ բաժնում ուսումնասիրվում են ոչ Էվկլիդյան 

երկրաչափությունները /սֆերիկ, էլիպտական, հիպերբոլոկան/: 

Կառուցվում են դրանց տարբեր մեկնաբանություններ: Բաժնում մեծ 

տեղ են զբաղեցնում Լոբաչևսկու հիպերբոլական երկրաչափության 

հարցերը: Այստեղ լուծվում է Էվկլիդի 5 – րդ պոստուլատի 

անկախության հարցը: Գաղափար է տրվում օրիսֆերայի, 

էկվիդիստանտ մակերևույթների ներքին երկրաչափությունների և 

ընդհանրապես Ռիմանյան երկրաչափության մասին:  

 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1.    Պատմական ակնարկ էվկլիդյան երկրաչափության մասին: 

Թեմա 2.  Աքսիոմատիկայի ընդհանուր հարցեր; լոբաչեվսկու 

երկրաչափության տարրերը 

Երկարություն, մակերես, ծավալ, աքսիոմատիկ տեսությունը 

Թեմա 3.    Ոչ էվկլիդյան երկրաչափություն 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Համալսարանում գնահատման գործընթացը կանոնակարգվում է 

համաձայն գործող կարգիֈ 

 Տեսական գիտելիքների գնահատման չափանիշները. 

 տեսական նյութի իմացություն` վերարտադրման 

մակարդակով, 

 առաջադրված հարցերի պատասխանի 

բովանդակություն, ներկայացման տրամաբանական 

հաջորդականություն, ամբողջություն,  ճշտություն, 

սեփական տեսակետի  հիմնավորման  աստիճան, 

 տեսական նյութի յուրացման  աստիճան` 

վարժությունների, գործնական խնդիրների լուծման 

համար կիրառման տեսանկյունից:  

 Գործնական աշխատանքների գնահատման չափանիշները 

(4 ստուգում, յուրաքանյուրը գնահարվում է առավելագույնը 
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5 միավոր` գումարային առավելագույնը 20 միավոր). 

 հանձնարարության կատարում և  կատարման որակ, 

 մասնակցություն լսարանային քննարկումներինֈ 

 Ինքնուրույն աշխատանքի  գնահատման չափանիշները (2 

ինքնուրույն աշխատանք, յուրաքանյուրը գնահարվում է 

առավելագույնը 10 միավոր` գումարային առավելագույնը 

20 միավոր). 

  անհատական աշխատանքի առաջին տեսակի՝ 

ռեֆերատի,  ներկայացում էլեկտրոնայաին տեսքով,   

 ռեֆերատում ներկայացված նյութի 

համապատասխանություն առաջա-դըրված 

թեմայի հետ,  

 ռեֆերատի ձևակերպման որակ (գրագիտության 

ընդհանուր մակարդակ, շարադրման ոճ, 

լուսաբանումների որակ, տեղեկատվական 

աղբյուրների օգտագործման մշակույթ),  

 համացանցի տեղեկատվական աղբյուրների 

օգտագործում, 

 ռեֆերատի համառոտ բանավոր ներկայացում, 

բանավոր խոսքի և թեմայի քննարկման  

մակարդակ; 

 անհատական աշխատանքի երկրորդ տեսակի՝ 

խնդիրների լուծում և աշխատանքային տետրում  

ներկայացում էլեկտրոնայաին տեսքով,   

 խնդիրների լուծում,  

 մասնագիտական հմտությունների մակարդակֈ 
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