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Ա տե նա խո սու թյան թե ման հաս տատ վել է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում

 Պաշ տո նա կան ընդ դի մա խոս ներ`  ման կա վար ժա կան գի տու թյուն նե րի 
դոկ տոր` Ա.Վ. Աբ րա հա մյան

     ման կա վար ժա կան գի տու թյուն նե րի 
դոկ տոր` Հ. Հ. Պետ րո սյան

     ֆիզմաթ գի տու թյուն նե րի դոկ տոր` 
Վ. Ս. Աթա բե կյան

 
Ա ռա ջա տար կազ մա կեր պու թյուն`  Գյում րի ի Մ. Նալ բան դյա նի ան վան պե տա

կան ման կա վար ժա կան ինս տի տուտ

Ատե նա խո սու թյան պաշտ պա նու թյու նը կա յա նա լու է 2013 թ. նոյեմ բե րի 15
ին, ժա մը 14.00ին ԵՊՀո ւմ գոր ծող ԲՈՀի ման կա վար ժու թյան 065 մաս նա գի
տա կան խորհր դում: 

Հաս ցեն` 0025, Եր ևան, Աբո վյան 52ա, ԵՊՀի հայ բա նա սի րու թյան ֆա կուլ
տե տի մաս նա շենք, թիվ 203 լսա րան

Ատե նա խո սու թյա նը կա րե լի է ծա նո թա նալ Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա
րա նի գրա դա րա նում

Սեղ մա գիրն առաք ված է 2013 թ. հոկ տեմ բե րի 14ին:

Ման կա վար ժու թյան 065 մաս նա գի տա կան 
խորհր դի գի տա կան քար տու ղար, 
մանկ. գիտ. թեկ նա ծու, դո ցենտ`    Ա. Փ. Ղա զա րյան 
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ԱՏԵ ՆԱ ԽՈ ՍՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ԲՆՈՒ ԹԱ ԳԻ ՐԸ

ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐ ԴԻ Ա ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ: XX դա րը իրա վամբ կա րե լի է 
հա մա րել նաև հան րակր թու թյան ձևա վոր ման ու զար գաց ման դար: Սա կայն այ
սօր մի ա ժա մա նակ գրե թե բո լոր զար գա ցած երկր նե րը, բա վա րար ված չլի նե լով 
իրենց իսկ երկ րի հան րակր թու թյան փաս տա ցի վի ճա կից, կար ևո րում են այդ 
հա մա կար գի անընդ հատ բա րե փոխ ման հար ցը: 

Այդ իմաս տով գնա լով ավե լի ու ավե լի նկա տե լի է դառ նում պե տու թյուն նե րի 
առանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյան ու պա տաս խա նատ վու թյան մե ծա ցու մը հենց 
հան րակր թու թյան նկատ մամբ:

Ն ման պայ ման նե րում, բնա կա նա բար, առա ջին պլան է մղ վում ու սուց ման 
բարձր որա կի ապա հով ման խն դի րը, որը փաս տո րեն առնչ վում է ու սում նա դաս
տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման հար ցե րին:

 Մի ա ժա մա նակ ինք նու րույն կյանք մտ նող միջ նա կարգ հան րակր թա կան 
դպ րո ցի շր ջա նավարտ նե րից մշ տա պես պա հանջ վում է ամե նա ժա մա նա կա կից 
կր թու թյան և բարձր ին տե լեկ տո ւալ զար գաց վա ծու թյան առ կա յու թյուն:

 Հաշ վի առ նե լով, որ մա թե մա տի կայի դպ րո ցա կան դա սըն թա ցի դաս տի
ա րակ չա կան նպա տակ նե րից հիմ նա կա նը փաս տարկ ված դա տո ղու թյուն ներ 
կա տա րե լու, ապա ցու ցե լու և հեր քե լու կա րո ղու թյուն նե րի հետ կապ ված տրա
մա բա նա կան մտա ծո ղու թյան ձևա վո րումն ու զար գա ցումն է, որին հաս նե լու 
հնա րա վո րու թյուն նե րի հար ցում մա թե մա տի կան շա հե կա նո րեն տար բեր վում 
է մնա ցած հան րակր թա կան առար կա նե րից, ատե նա խո սու թյու նում ըն թա ցիկ 
հե տա զո տու թյուն նե րը հիմ նա կա նում կա տար վել են «մա թե մա տի կայի դպ րո ցա
կան դա սըն թա ցի» օրի նա կի վրա (չ նա յած որ այդ կա րո ղու թյուն նե րը ձևա վոր
վում են բո լոր` ինչ պես բնա գի տա մա թե մա տի կա կան, այն պես էլ հու մա նի տար 
ու սում նա կան առար կա նե րում):

 Սո վո րող նե րի տրա մա բա նա կան մտա ծո ղու թյան ձևա վոր ման հիմ նախն դի
րը մշ տա պես դր վել է ինչ պես խորհր դային, այն պես էլ հետ խորհր դային միջ նա
կարգ դպ րո ցի առաջ: Վեր ջին տաս նա մյակնե րում առա ջա ցան այդ հիմ նախնդ
րի լուծ ման արա գաց ման լրա ցու ցիչ գոր ծոն ներ:

 Դրան ցից առա ջի նը` գի տա տեխ նի կա կան առա ջըն թա ցի արա գա ցումն է, 
որում մա թե մա տի կան ու նի առանձ նա հա տուկ դեր, ի հա շիվ տն տե սու թյան 
ամե նա տար բեր ոլորտ ներ մա թե մա տի կա կան մե թոդ նե րի ներդր ման: 

Երկ րոր դը կապ ված է այ սօր աշ խար հում տա րած ված հա մընդ հա նուր հա մա
կարգ չայ նաց ման հետ: Այդ առու մով որ պես 20012005 թթ. ՀՀ Կր թու թյան զար
գաց ման պե տա կան ծրագ րի գե րա կայող ուղ ղու թյուն ընդ գծ ված է «ու սում նա
կան հաս տա տու թյուն նե րի ապա հո վում ժա մա նա կա կից տեխ նի կա կան մի ջոց
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նե րով, տե ղե կատ վա կան և հա մա կարգ չային սար քա վո րում նե րով և կա պով»1: 
Եր րորդ գոր ծո նը կապ ված է վեր ջին եր կու տաս նա մյակ նե րում կա տար ված 

լուրջ աշ խար հա քաղա քա կան փո փո խու թյուն նե րի հետ` նո րան կախ բազ մա
թիվ պե տու թյուն նե րի ձևա վո րում, քա ղա քա կան կուր սի կտ րուկ փո փո խու թյուն, 
գա ղա փա րա կան պայ քա րի, ազ գային ան վտան գու թյան գի տակց վա ծության 
ուժե ղա ցում և այլն, որոնք ար տա հայտ վում են, օրի նակ, Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի ազ գային, հայ րե նա սի րա կան և քա ղա քա կան հա
մոզ մունք նե րի պաշտ պա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյամբ: Իսկ հա մոզ մունք նե րի 
պաշտ պա նումն իր մեջ նե րա ռում է փաս տարկ ված դա տո ղու թյուն ներ կա տա
րե լու, իր պն դում ներն ապա ցու ցե լու և ու րիշ նե րի նը հեր քե լու կա րո ղու թյուններն 
ու հմ տու թյուն նե րը: 

Այս պի սով, ար դի պայ ման նե րում ու ժե ղա նում է երկ րի ապա գա քա ղա քա ցի
նե րի որո շա կի տրա մա բա նա կան պատ րաստ վա ծու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը: 
Սա կայն տրա մա բա նա կան պատ րաստ վա ծու թյան կար ևո րա գույն տար րե րի` 
ապա ցու ցե լու, հիմ նա վոր ված դա տո ղու թյուն ներ անե լու և հեր քե լու կա րո ղու
թյուն նե րը ձևա վոր վում են բո լոր ու սում նա կան առար կա նե րում և չեն հան դի սա
նում, ինչ պես եր բեմն սխալ մամբ հա մա րում են, մա թե մա տի կայի դա սըն թա ցի 
մե նաշ նոր հը: Այս պես, օրի նակ, ապա ցու ցում նե րը շատ կար ևոր դեր ու նեն մար
դու հա մոզ մունք նե րի ձևա վոր ման գոր ծում: 

Սա կայն, ինչ պես նշում է Ի.Լ. Նի կոլս կա յան, տրա մա բա նա կան ու նա կու
թյուն նե րի ձևա վո րումն ավե լի բնա կան է կա տա րել մա թե մա տի կայի ու սուց ման 
մի ջո ցով, քա նի որ տրա մա բա նա կան ձևերն ու հա րա բե րու թյուն նե րը մա թե մա
տի կա յում հան դես են գա լիս ամե նա մա քուր, ան բիծ տես քով2:

 Քա նի որ ապա ցուց ման մե թոդ նե րը ձևա վոր վում են հիմ նա կան դպ րո ցի 79 
դա սա րան նե րի հան րա հաշ վի և երկ րա չա փու թյան դե դուկ տիվ դաս ըն թաց նե
րում, իսկ բարձր` 1012 դա սա րան նե րում մի այն նոր բո վան դա կու թյամբ նյու
թի վրա դրանք հիմ նա կա նում ամ րապնդ վում են, ուս տի կա րե լի է հա մա րել, որ 
ապա ցու ցո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր ման հիմ նա կան ոլոր տը մի ջին 
դպ րո ցի 79 դա սա րան նե րի հան րա հաշ վի և երկ րա չա փու թյան դա սըն թաց նե
րի ու սու ցումն է: Այս պի սով, սո վո րող նե րի կող մից ապա ցուց ման մե թոդ նե րի և 
դրանց տար րե րի տի րա պե տու մը պետք է հիմ նա կա նում կա տար վի մի ջին դպ
րո ցի 79 դա սա րան նե րում` հան րա հաշ վի և երկ րա չա փու թյան ու սուց ման ըն
թաց քում, քա նի որ երկ րա չա փա կան և հան րա հաշ վա կան ապա ցու ցում նե րում 
տրա մա բա նա կան մտա ծո ղու թյան` ապա ցու ցե լու, դա սա կար գե լու, սահ մա նե լու 

1. ՀՀ 20012005 թթ. Կրթության զարգացման պետական ծրագիր, էջ 7:

2.  Никольская И.Л. Привитие логической грамотности при обучении математике. Дисс. 
…к.п.н. –М., 1972.
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և այլ տար րե րը հան դես են գա լիս ամե նա բա ցա հայտ և հա մե մա տա բար ամ բող
ջա կան տես քով:

Տ րա մա բա նա կան մտա ծո ղու թյան զար գա ցու մը կա տար վում է մա թե մա տի կա
կան պն դում նե րի դա սագր քային ապա ցու ցում նե րի ու սում նա սիր ման կամ ու սուց չի 
կող մից կա տար վող ապա ցուց ման խն դիր նե րի լուծ ման մի ջո ցով: Ընդ որում` դպ րո
ցա կան մա թե մա տի կայի թե ո րեմ նե րի ապա ցու ցում նե րի ու սում նա սի րու թյունն ու նի 
ոչ մի այն սո վո րող նե րին հան րա հաշ վա կան կամ երկ րա չա փա կան փաս տեր հա
ղոր դե լու, այլև, ինչ պես իրա վա ցի ո րեն նկա տում է Ա. Վ. Պո գո րե լո վը, նրանց այն 
մե թոդ նե րը սո վո րեց նե լու նպա տակ, որոն ցով ստաց վում են այդ ար դյունք նե րը:

Այսպիսով՝ մեր կողմից ուսումնասիրության ենթակա են 7–9–րդ դասա
րանների հանրահաշվի և երկրաչափության դա սըն թաց նե րում ձևա վոր վող 
ապա ցու ցո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րի հա վա քա ծու նե րը:

 Հայտ նի է, որ միջ նա կարգ հան րակր թա կան դպ րո ցը տն տե սու թյան մնա ցած 
բո լոր ճյու ղե րից տար բեր վում է նրա նով, որ և’ պե տու թյու նը, և’ հա սա րա կու թյու
նը աղոտ պատ կե րա ցում ու նեն հան րակր թա կան դպ րո ցի շր ջա նա վարտ նե րի 
ու նե ցած կոնկ րետ գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի մա սին: 

Ա հա նման բա ցա հայ տում նե րի լույսի տակ նախ փորձ ար վեց գտ նել գի
տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի այն օպ տի մալ ծա վա լը, որը 
պար տա դիր է սո վո րող նե րի կող մից տի րա պետ ման հա մար, որն իրա կա նում 
«ու սուց ման պար տա դիր մա կար դակ (ար դյունք ներ)» հաս կա ցու թյան հո
մա նիշն է, այդ մա կար դա կը գե րա զան ցող պա հանջ նե րի հա մա կար գը կոչ վեց 
« ցան կա լի մա կար դակ», իսկ այդ մա կար դակ նե րի հս տակ առանձ նաց ման 
գոր ծըն թա ցը` «Ու սուց ման ար դյունք նե րի պլա նա վո րում (Ո ՒԱՊ)»: 

Հե տա գա յում ու սուց ման պար տա դիր և ցան կա լի ար դյունք նե րի պլա նա վոր
ման գոր ծըն թա ցը լայն տա րա ծում գտավ աշ խար հի շատ երկր նե րում և հիմք 
հան դի սա ցավ կար ևո րա գույն պե տա կան փաս տաթղ թի` միջ նա կարգ կր թու
թյան պե տա կան չա փո րոշ չի ստեղծ ման հա մար 

 2000թ. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն ըն դու նեց «ՀՀ միջ նա կարգ (լ րիվ) 
ընդ հա նուր կր թու թյան պե տա կան չա փո րո շիչ» փաս տա թուղ թը, իսկ 2004թ վա
կա նին` « Հան րակր թու թյան պե տա կան կր թա կարգ» և « Միջ նա կարգ կրու թյան 
պե տա կան չա փո րո շիչ» (ի սկ սկ սած 2010 թվա կա նից` « Հան րակ րու թյան պե
տա կան չա փո րո շիչ») փաս տաթղ թե րը: 2007թ. հաս տատ վել են նաև տաս ներ
կո ւա մյա դպ րո ցի մա թե մա տի կայի առաար կա յա կան չա փո րո շիչ նե րը: Ներ կա
յումս ավարտ վել են նաև տաս ներ կո ւա մյա միջ նա կարգ կր թու թյան մնա ցած 
առար կա յա կան չա փո րո շիչ նե րի ստեղծ ման ու բա րե փոխ ման աշ խա տանք նե րը: 

Ա ռար կա յա կան չա փո րո շիչ նե րը, որ պես Հան րակր թու թյան պե տա կան չա
փո րոշ չի օր գա նա կան շա րու նա կու թյուն, ան հրա ժեշ տա բար պետք է առանձ
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նաց նեն այն գի տե լիք նե րը, կա րո ղու թյուն ներն ու հմ տու թյուն նե րը, որոնց պար
տա դիր կեր պով պետք է տի րա պե տեն սո վո րող ներն ինք նու րույն կի րա ռե լու 
մա կար դա կում: Նշենք, որ բնա կա նա բար այդ պա հան ջը տա րած վում է նաև 
ապա ցու ցո ղա կան ու նա կու թյուն նե րի հա վա քա ծո ւի վրա: 

Ա պա ցու ցո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րի առանձ նաց ման և ձևա վոր ման խն
դիր նե րով զբաղ վել են Կ.Օ. Անան չեն կոն, Վ.Ֆ. Աս մու սը, Վ.Գ. Բոլ տյանս կին, 
Յու.Ա. Բուր լևը, Գ.Գ. Գևոր գյա նը, Ա.Ա. Սա հա կյա նը, Մ.Բ. Վո լո վի չը, Ի.Ա. Գիբ
շը, Մ.Ա. Կոնդ րա շեն կո վան, Վ.Ա. Կրու տեց կին, Ն.Վ. Մե տելս կին, Ի.Լ. Նի կոլս
կա յան, Ժ. Պի ա ժեն, Ջ. Պո յան, Յու.Ի. Ռե վուց կա սը, Ն.Ն. Ռե շետ նի կո վը, Գ.Ի. 
Սա րան ցե վը, Զ.Ի. Սլեպ կա նը, Ա.Ա. Ստո լյա րը, Ն.Ֆ. Տա լի զի նան, Ա.Ի. Ֆե տի
սո վը, և այ լոք, որոնց աշ խա տանք նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ գո
յու թյուն ու նեն ապա ցուցո ղա կան ու նա կու թյուն նե րի տի րա պետ մանն ուղղ ված 
պա հանջ նե րի առանձ նաց ման հիմ նախնդ րի լուծ ման իրա րից խիստ տար բեր 
բազ մա թիվ մո տե ցում ներ: 

Այս պես, մինչ օրս չկան դրա կան գնա հա տա կան ստա ցող սո վո րող նե րի հա
մար պար տա դիր ապա ցու ցո ղա կան ու նա կու թյուն նե րի տի րա պետ մանն ուղղ
ված մի աս նա կան պա հանջ ներ, իսկ զա նա զան հե ղի նակ նե րի կող մից ձևա
կերպ ված պա հանջ նե րը մե ծա մա սամբ թույլ են տա լիս, ոչ հա մար ժեք ու ոչ մի
ար ժեք մեկ նա բա նու թյուն ներ:

Չ նա յած բո լոր սո վո րող նե րի կող մից ապա ցու ցո ղա կան պար տա դիր ու նա կու
թյուն նե րին տի րա պե տելն ան հրա ժեշ տու թյուն է, սա կայն այդ պի սի ու նա կու թյուն նե
րի առանձ նաց ման մո տե ցում նե րը մի ա կող մա նի են, իսկ նրան ցում ձևա կերպ ված 
պա հանջ նե րը թույլ են տա լիս ոչ հա մար ժեք ու ոչ մի ար ժեք մեկ նա բա նու թյուն ներ: 

Գ.Ի.Սա րանց ևը թվար կե լով քն նարկ վող հիմ նախնդ րի վե րա բե րյալ բազ մա
թիվ հե տա զո տող նե րի ստա ցած ար դյունք նե րը (Ա.Ա.Ս տո լյար, Գ.Ա.Բուտ կին, 
Մ.Բ.Վո լո վիչ, Լ.Մ.Ֆ րիդ ման, Ն.Վ.Մի նիչ կի նա, Ռ.Խա շի մով, Է.Ի.Այ վա զյան) 
նշում է. «թ վարկ ված ար դյունք նե րի պարզ շր ջազն նու մը ցույց է տա լիս, որ 
Է.Ի.Այ վա զյա նի կող մից առանձ նաց ված ապա ցու ցո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
հա վա քա ծուն նե րա ռում է իր գոր ծըն կեր նե րի կող մից առանձ նաց ված գրե թե բո
լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը»3:

 Սա կայն մինչև օրս չեն առանձ նաց վել այն ապա ցու ցո ղա կան պար տա դիր կա
րո ղու թյուն նե րը, որոնք սպա սար կում են ամ բողջ դպ րո ցա կան մա թե մա տի կայի 
դա սըն թա ցը, և որոնք ըն կած են մա թե մա տի կայի հան րակր թա կան չա փո րոշ չի 
պա հանջ նե րի հիմ քում: Նշ ված հա կա սու թյու նը վկա յում է մա թե մա տի կայի հան
րակր թա կան չա փո րոշ չի գի տա տե սա կան հի մունք նե րի մշակ ման ան հրա ժեշ տու

3.  Саранцев Г. И., Обучение математическим доказательствам в школе. –М., “Просвещение”, 
2000, –173с



7

թյան և այդ հեն քի վրա հիմ նա կան դպ րո ցի մա թե մա տի կայի դա սըն թա ցի, բո լոր 
սո վո րող նե րի հա մար պար տա դիր, ապա ցու ցում նե րի ու սուց ման չա փո րոշ չային 
պա հանջ նե րի կան խա տես ման հիմ նախնդ րի լուծ ման ար դի ա կա նու թյու նը:

 Վեր լու ծու թյան են թարկ ված այլ երկր նե րի և Հա յաս տա նի չա փո րո շիչ նե րում 
որ պես կա նոն սո վո րող նե րի ապա ցու ցո ղա կան ու նա կու թյուն նե րին ուղղ ված 
պար տա դիր պա հանջ նե րը հիմ նա կա նում աչ քի են ընկ նում ոչ կոնկ րե տու թյամբ 
և ոչ մի ար ժեք մեկ նա բա նու թյան տե ղիք են տա լիս:

 Մեր կող մից որ դեգր վել է վե րո հի շյալ հիմ նախնդ րի լուծ ման, ոչ թե ին տո ւի
տիվ ու մի ա կող մա նի, այլ տրա մա բա նա կան և բազ մա կող մա նի մո տե ցում:

 Հե տա զո տու թյան նպա տա կը մա թե մա տի կայի առար կա յա կան չա փո րոշ
չի հա մար հեն քային ապա ցու ցո ղա կան ու նա կու թյուն նե րի ձևա վոր վա ծու թյան 
պար տա դիր և ցան կա լի մա կար դակ նե րի կան խա տես ման և առա ջադր ման մե
թո դա բա նու թյան մշա կումն է, որը նպաս տում է դպ րո ցա կան մա թե մա տի կայի 
ար դյու նա վետ ու սուց ման կազ մա կերպ մա նը` ա)  չա փորշ չային խն դիր նե րի ներ
կա յաց ման լեզ վա քե րա կա նա կան և տրա մա բա նա կան կա ռուց ված քային ձևե րի 
բա ցա հայտ ման, բ) միջ նա կարգ դպ րո ցի մա թե մա տի կայի դա սըն թա ցում գոր ծող 
ապա ցուց ման մե թոդ նե րի հա մա լիր նե րի և դրանց տար րե րի հա վա քա ծու նե րի 
բա ցա հայտ ման, գ) այն ապա ցուց ման մե թոդ նե րի հա մա լիր նե րի ու դրանց այն 
տար րե րի` կա րո ղու թյուն նե րի առանձ նաց ման, որոնց պետք է սո վո րող նե րը տի
րա պե տեն ինք նու րույն կի րա ռե լու մա կար դա կով, դ) ապա ցու ցում նե րի ու սուց ման 
պար տա դիրչա փո րո շի չային ար դյունք նե րը կոնկ րե տաց նող տի պային խն դիր նե
րի ու առա ջադ րանք նե րի կազմ ման մե թո դա բա նու թյան մշակ ման և ե) ու սուց ման 
թե մա տիկ ար դյունք նե րի կազմ ման մե թո դա բա նու թյան մշակ ման մի ջո ցով:

 Հե տա զո տու թյան վար կա ծը. եթե մա թե մա տի կա կան ապա ցու ցում նե րի 
ու սուց ման պար տա դիր պա հանջ ներն ընտ րենք ավան դա կա նու թյան, լեզ վատ
րա մա բա նա կան վեր լու ծու թյան, ման կա վար ժահո գե բա նա կան և մի ջա ռար կա
յա կան պա րա մետ րե րի մի ջո ցով, ապա դրանք կկազ մեն առար կա յա կան չա
փո րոշ չի մե թո դա բա նա կան հեն քը, քա նի որ միև նույն լեզ վատ րա մա բա նու թյան 
վրա կա ռուց ված և հո գե բա նա ման կա վար ժա կան ու մի ջա ռար կա յա կան հիմ նա
վո րում ու նե ցող չա փո րոշ չային պա հանջներն իրենց ին տեգ րող բնույ թի շնոր հիվ 
հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում հիմ նա կան դպ րո ցի շր ջա նավարտ նե րին հա ջո
ղու թյամբ շա րու նա կե լու ինչ պես մա թե մա տի կայի, այն պես էլ հա րա կից առար
կանե րի յու րա ցու մը: 

Հե տա զո տու թյան օբյեկ տը ժա մա նա կա կից դպ րո ցա կան մա թե մա տի կայի 
դա սըն թացն է, ու սուց ման բո վան դա կու թյան և զար գաց ման առանձ նա հատ կու
թյուն նե րով:

 Հե տա զո տու թյան առար կան մա թե մա տի կայի դա սըն թա ցում սո վո րող նե րի 
ապա ցու ցո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր ման հեն քային մա կար դա կի բա
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ցա հայ տումն է, որը հա վա սա րա պես հեն քային է նաև այլ ու սում նա կան առար
կա նե րի հա մար:

 Հա մա ձայն «Ու սուց ման ար դյունք նե րի պլա նա վոր ման» հայե ցա կար գի, մա
թե մա տի կայի հա մար ամե նա բնա կանն ու սուց ման պար տա դիր ար դյունք ներն 
(այ սու հետ՝ ՈՒ ՊԱ) ու նա կու թյուն նե րի ցան կով տա լուց հե տո, դրանք տի պային 
խն դիր նե րի հա մա կար գի տես քով նկա րագ րումն (կոնկ րե տա ցումն) է, քա նի որ, 
նախ և առաջ, խն դիր լու ծե լու կա րո ղու թյունն ավան դա բար հան դի սա նում է մա
թե մատի կայի ու սուց ման կար ևոր, հան րա գու մա րային, ին տեգ րա լային ար դյուն
քը, որը նաև՝ հեշ տու թյամբ են թարկ վում է ստուգ ման ու գնա հատ ման, որում ակ
տո ւա լաց վում է սո վո րող նե րի` ու սու ցու մից ստա ցած գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն
նե րի ու հմ տու թյուն նե րի ողջ հա մա լի րը, և, երկ րորդ` նյու թի յու րաց մանն ուղղ ված 
պա հանջ նե րը տի պայինչա փո րոշ չային խն դիր նե րի հա մա կար գի տես քով ներ
կա յաց նե լը գրե թե բա ցա ռում է դրանց ոչ մի ար ժեք մեկ նաբա նու թյուն նե րը:

 Հե տա զո տու թյան խն դիր նե րը.
1. Մ շա կել հե տա զո տու թյան մե թո դա բա նու թյու նը, որը պետք է առանձ նա նա 

բազ մա կող մա նի մո տեց մամբ: 
2. Այդ մե թո դա բա նու թյան հի ման վրա մշա կել ապա ցու ցում նե րի ու սուց ման 

չա փո րոշ չային պա հանջ նե րի կան խա տես ման և առանձ նաց ման տե սա կան մո
տե ցու մը (Գ ծա պատ կեր 1):

3. Այդ տե սա կան մո տեց ման մի ջո ցով բա ցա հայ տել.
ա. չա փո րոշ չային խն դիր նե րի ներ կա յաց ման լեզ վա քե րա կա նա կան և տրա

մա բա նա կան կա ռուցված քային ձևե րը,
բ. միջ նա կարգ դպ րո ցի մա թե մա տի կայի դա սըն թա ցում գոր ծող ապա ցուց

ման մե թոդ նե րը,
գ. այդ ապա ցուց ման մե թոդ նե րի կոմպ լեքս նե րը կազ մող ապա ցու ցո ղա կան 

ու նա կու թյուն նե րի հա վա քա ծու նե րը,
դ. այդ ապա ցու ցո ղա կան ու նա կու թյուն նե րի այն են թա բազ մու թյու նը, որի 

տար րե րից յու րա քան չյու րին սո վո րող նե րը պետք է տի րա պե տեն ինք նու րույն 
կի րա ռե լու մա կար դա կով,

4. Առանձ նաց նել ապա ցուց ման այն մե թոդ ներն ու դրանց տար րե րի հա վա
քա ծուն, որոնց ինք նու րույն կի րա ռու մը պար տա դիր է սո վո րող նե րի հա մար:

5. Մշա կել ապա ցու ցում նե րի ու սուց ման պար տա դիրչա փո րոշ չային ար
դյունք  նե րը կոնկ րետաց նող տի պային խն դիր նե րի ու առա ջադ րանք նե րի կազմ
ման մե թո դա բա նու թյու նը:

6. Մշա կել ու սուց ման թե մա տիկ ար դյունք նե րի կազմ ման մե թոդա բա նու թյու նը:
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ՏԵՍԱԿԱՆ 
(ԲԱԶՄԱԿՈՂՄԱՆԻ) 

ՄՈՏԵՑՈՒՄ

Ավանդականության պարամետր

Ուսուցման չափորոշչային
արդյունքներ

Հոգեբա նա ման
կա վարժական 
պատամետր

Միջառարկայական 
պարամետր

Լեզվատրամա
բանական 

պարամետր

Գծա պատ կեր 1.  Ապա ցու ցում նե րի ու սուց ման չա փո րոշ չային պա հանջ նե րի 
կան խա տես ման և առանձ նաց ման տե սա կան մո տե ցու մը

Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում կի րառ վել են գի տա կան հե տա զո տու թյան 
հետ ևյալ մե թոդ նե րը.

•  հան րակր թու թյան մա սին օրենս դիր և կա ռա վա րա կան փաս տաթղ թե րի 
ու սում նա սի րու թյուն,

•  հե տա զո տու թյան հիմ նախնդ րին վե րա բե րող փի լի սո փա յա կան, ման կա
վար ժա հո գե բա նա կան, մե թո դա կան և մա թե մա տի կան գրա կա նու թյան 
ու սում նա սի րու թյուն,

•  միջ նա կարգ դպ րո ցի մա թե մա տի կայի և հա րա կից առար կա նե րի ծրագ րե րի, 
դա սագր քե րի ու ու սում նա մե թո դա կան ձեռ նարկ նե րի ու սում նա սի րու թյուն,

•  փոր ձա գի տա կան հար ցում, որո նո ղա կան և հա վաս տող սո ցի ո լո գի ա կան 
հար ցում ներ:

 Հե տա զո տու թյան գի տա կան նո րույ թը: Մշակ վել և իրա կա նաց վել է նո րո վի 
մո տե ցում միջ նա կարգ հան րակր թա կան դպ րո ցի մա թե մա տի կայի դա սըն թա ցի 
ապա ցու ցում նե րի ու սուց ման չա փո րոշ չային պար տա դիր ար դյունք նե րի կան
խա տես ման ու պլա նա վոր ման նկատ մամբ: 

•  Մ շակ վել է ապա ցու ցում նե րի ու սուց ման պար տա դիրչա փո րոշ չային ար
դյունք նե րը կոնկ րե տաց նող տի պային խն դիր նե րի և առա ջադ րանք նե րի 
կազմ ման մե թո դա բա նու թյու նը:

•  Մ շակ վել է ու սուց ման թե մա տիկ ար դյունք նե րի կազմ ման մե թո դա բա նու թյու նը:
Հե տա զո տու թյան տե սա կան նշա նա կու թյունն այն է, որ աշ խա տան քում 

մա թե մա տի կայի առար կա յա կան չա փո րոշ չի օրի նա կի վրա մշակ վել է առար
կա յա կան չա փո րոշ չի գի տա տե սա կան հի մունք նե րը:
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 Հե տա զո տու թյան գործ նա կան նշա նա կու թյունն այն է, որ հե տա զո տու
թյան ըն թաց քում կի րառ ված մե թո դա բա նու թյու նը, ապա ցու ցում նե րի ու սուց
ման պար տա դիր ար դյունք նե րի կան խա տես ման և չա փո րոշ չային խն դիր նե րի 
կազմ ման մե թո դա բա նու թյուն նե րը, ու սուց ման թե մա տիկ ար դյունք նե րի կազմ
ման մե թո դա բա նու թյու նը կա րող են կի րառ վել մա թե մա տի կայի և այլ առար կա
նե րի չա փո րո շիչ նե րի մշակ ման ու կազմ ման գոր ծըն թաց նե րում, օգ տա գործ վել 
սո վո րող նե րի մա թե մա տի կան ու տրա մա բա նա կան պատ րաստ վա ծու թյանն 
ուղղ ված ծրագ րային պա հանջ նե րը ճշգր տե լու ու կոնկ րե տաց նե լու հա մար, մա
թե մա տի կայի ու սուց չի պրակ տիկ աշ խա տան քում, ու սու ցիչ նե րի կա տա րե լա
գործ ման դա սըն թաց նե րում, ինչ պես նաև դա սագր քե րի ու դրանք սպա սար կող 
մե թո դա կան ձեռ նարկ նե րի ստեղծ ման ու բա րե լավ ման գոր ծըն թաց նե րում:

 Պաշտ պա նու թյան են ներ կա յաց վում հետ ևյալ դրույթ նե րը.
1. Մա թե մա տի կայի դպ րո ցա կան դա սըն թա ցի ապա ցու ցում նե րի ու սուց ման 

չա փո րոշ չային ար դյունք նե րի կան խա տես ման տե սա կան նո րո վի մո տե ցու մը, 
որն առանձ նա նում է հիմ նախնդ րի լուծ ման բազ մա կող մա նի ու թյամբ:

2. Այն ապա ցու ցո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րի և ապա ցուց ման մե թոդ նե րի 
հա վա քա ծո ւի կան խատե սումն ու առանձ նա ցու մը, որոնց պետք է պար տա դիր 
տի րա պե տեն հիմ նա կան դպ րո ցի մա թե մատի կայից դրա կան գնա հա տա կան 
ստա ցող շր ջա նա վարտ նե րը ինք նու րույն կի րա ռե լու մա կար դա կում:

3. Չա փո րոշ չային Ա մա կար դա կին հա մա պա տաս խան և ապա ցու ցո ղա կան 
պար տա դիր կա րո ղու թյուն նե րի ու մե թոդ նե րի հա վա քա ծուն կոնկ րե տաց նող, 
մա թե մա տի կա կան ապա ցու ցում նե րի ու սուց ման պար տա դիր մա կար դա կը 
բնու թագ րող չա փո րոշ չային այն տի պային խն դիր նե րի կազմ ման մե թո դա բա
նու թյան մշա կու մը, որոնք թույլ են տա լիս ապա հո վել ինչ պես այդ կա րո ղու թյուն
նե րի ու մե թոդ նե րի ձևա վո րումն, այն պես էլ դրանց առ կա յու թյան ստու գու մը:

4. Ապա ցու ցում նե րի ու սուց ման թե մա տիկ ար դյունք նե րը բնու թագ րող այն 
առա ջադ րանք նե րի և խն դիր նե րի կազմ ման մե թո դա բա նու թյան մշա կու մը, 
որոնք ապա հո վում են ու սուց ման թե մա տիկ ար դյունք նե րի ձևա վո րումն ու վե
րահս կու մը և որոնց հի ման վրա էլ հիմ նա կա նում կազմ վում են ու սուց ման ամ
փո փիչ չա փո րոշ չային ար դյունք նե րը:

5. Ապա ցու ցում նե րի ու սուց ման ցան կա լի ար դյունք նե րը բնու թագ րող այն 
խն դիր նե րի կազմ ման մե թո դա բա նու թյան մշա կու մը, որոնք ապա հո վում են չա
փո րոշ չային Բ և Գ մա կար դակ նե րի ձևա վո րումն ու վե րահս կու մը:

Հե տա զո տու թյան փու լե րը
 Սույն աշ խա տան քը տե սա կան հե տա զո տու թյուն է, որն իրա կա նաց վել է չորս 

փու լով: 
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Սկզբ նա կան փու լը (մինչև 1995 թ.) ծա ռա յում էր ատե նա խո սու թյան թե մայով 
նյու թե րի հա վա քագր մա նը, ՈւԿ ՀԻո ւմ, ԿԱԻում, ԵՊՀո ւմ և ՀՊ ՄԻո ւմ սե փա
կան աշ խա տան քային փոր ձի վեր լու ծու թյան և մա թե մա տի կայի առա ջա վոր ու
սու ցիչ նե րի փոր ձի ու սում նա սի րու թյան տես քով: Այս փու լում նա խանշ վել են հե
տա զո տու թյան հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րը և տպագր վել է 3 հոդ ված: 

Երկ րորդ փու լը (19952000 թվա կան ներ) ծա ռա յում էր հե տա զո տու թյան թե
մայով ար դեն առ կա նյու թե րի մշակ մա նը, նպա տա կի ու հիմ նախնդ րի հս տա
կեց մա նը, ինչ պես նաև փոր ձաքն նու թյան մի ջո ցով հե տա զո տու թյան ար դյունք
նե րի լրի վու թյան և սոց. հար ցում նե րի մի ջո ցով այդ ար դյունք նե րի մատ չե լի ու
թյան ապա ցուց մա նը: Այս ըն թաց քում տպագր վել է ատե նա խո սու թյան թե մայի 
վե րա բե րյալ 4 գի տա կան հոդ ված և 1 ու սում նաօ ժան դակ մե թո դա կան ձեռ նարկ 
մի ջին դպ րո ցի ու սու ցիչ նե րի և սո վո րող նե րի հա մար: 

Եր րորդ փոև լը (20012003 թվա կան ներ) ծա ռա յում էր ատե նա խո սու թյան հիմ
նա կան տե սա կան ար դյունք նե րի ձևա կերպ մանն ու ապա ցու ցում նե րի ու սուց ման 
պար տա դիր ար դյունք նե րի մատ չե լի ու թյան ստուգ ման նպա տա կով սոց. հար ցում
նե րի կազ մա կերպ մանն ըստ ՀՀ հան րակր թա կան դպ րո ցի այդ տա րի նե րին գոր
ծող մա թե մա տի կայի դա սըն թա ցի: Այս փու լում տը պագր վել են հե տա զո տու թյան 
թե մայով 5 հոդ ված, 1 մե թո դա կան ձեռ նարկ ու սու ցիչ նե րի հա մար և 1 ու սում նաօ
ժան դակ մե թո դա կան ձեռ նարկ 910րդ դա սա րան նե րի սո վո րող նե րի հա մար:

 Հե տա զո տու թյան չոր րորդ փու լը (20042013 թվա կան ներ) ծա ռա յում էր 
ատե նա խո սու թյան ար դյունք նե րի վերջ նա կան ճշգրտ մանն ու ամ րագր մա նը, 
ար դեն բա րե փոխ ված չա փո րո շիչ նե րով, ծրագ րե րով ու դա սագր քե րով ևս մեկ 
ան գամ ստաց ված ար դյունք նե րի մատ չե լի ու թյան հա վաս տի ու թյան ապա ցուց
մա նը: Այս ըն թաց քում տպագր վել են 1 մե նագ րու թյուն` «Մա թե մա տի կա կան 
ապա ցու ցում նե րի ու սուց ման մե թո դա բա նա կան հի մունք նե րը», որում ամ րագր
ված են հե տա զո տու թյան ըն թացքն ու հիմ նա կան ար դյունք նե րը, 2 մե թո դա
կան ձեռ նարկ ավագ դպ րո ցի ընդ հա նուր, հու մա նի տար և բնա գի տա մա թեմա
տի կա կան հոս քե րի ու սու ցիչ նե րի հա մար, 3 ու սում նաօ ժան դակ մե թո դա կան 
ձեռ նարկ ավագ դպ րո ցի 10–12րդ դա սա րան նե րի սո վո րող նե րի և ու սու ցիչ նե րի 
հա մար, 1 գի տա կան հոդ ված` հայե րեն լեզ վով, 7ը ռու սե րեն լեզ վով, որից 6ը` 
ար տա սահ մա նյան ամ սագ րե րում:

 Ատե նա խո սու թյու նում առա ջադր ված բո լոր դրույթ նե րը հիմն վում են փաս
տող սո ցի ո լո գի ա կան հարց ման ար դյունք նե րի վրա կամ էլ ստուգ վում ու ճշգրտ
վում են դրա մի ջո ցով:

 Սոց. հար ցու մը եր կա րատև էր և իրա կա նաց վել է չորս փու լով: 
Ա ռա ջին երեք փու լե րի փոր ձա գի տա կան ստու գում նե րը կա տար վել են 1990

1998 թվա կա նե րին` ըստ այդ տա րի նե րին գոր ծող մա թե մա տի կայի դպ րո ցա կան 
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դա սագր քե րի, իսկ չոր րորդ փու լում` 19992007 թվա կան նե րին, վերս տուգ վել ու 
ճշգրտ վել են ստաց ված ար դյունք ներն ըստ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
գոր ծող միջ նա կարգ հան րակր թա կան դպ րո ցի մա թե մա տի կայի նոր չա փո րո
շիչ նե րի, ծրագ րե րի ու դա սագր քե րի:

 Սոց. հարց ման շնոր հիվ` 
•  ս տուգ վել է ապա ցու ցում նե րի ու սուց ման պար տա դիր (չա փո րոշ չային) ար

դյունք նե րի առանձ նաց ման լրի վու թյու նը,
•  ս տուգ վել է ստու գիչ առա ջադ րանք նե րի տրա մա բա նա կան ու լեզ վա քե

րա կա նա կան ձևե րի մատ չե լի ու թյու նը և բա ցա հայտ վել է դրանց օպ տի մալ 
ձևե րը և բար դու թյան աս տի ճա նը: 

Ա տե նա խո սու թյան վե րա բե րյալ ար դյունք նե րը փոր ձաքնն վել են.
•  ՀՀ և ԼՂՀ մա թե մա տի կայի ու սու ցիչ նե րի կա տա րե լա գործ ման և ատես

տա վոր ման դա սընթաց նե րում կար դաց ված դա սա խո սու թյուն նե րի ու սե
մի նար նե րի տես քով, 

•  Հան րա պե տա կան, մար զային և մի ջազ գային գի տա գործ նա կան կոն ֆե
րանս նե րում՝ ելույթ նե րի տես քով, 

•  ԵՊՀո ւմ, ԳՊՀո ւմ և ՀՊՄՀո ւմ՝ դա սա խո սու թյուն նե րի և գործ նա կան պա
րապ մունք նե րի տես քով, 

•  Ավագ դպ րո ցի 910րդ, իսկ ապա` 1012րդ դա սա րան նե րի « Հան րա հա
շիվ և մա թե մա տի կա կան անա լի զի տար րեր» (հե ղի նակ ներ՝ Գ.Գ ևոր գյան, 
Ա.Սա հա կյան) գոր ծող դա սըն թաց նե րում ներդր ված մե թո դա կան հա մա
կար գի ու խն դիր նե րի հա մա կար գի տես քով, 

•  Ու սու ցիչ նե րին և սո վո րող նե րին ուղղ ված մե թո դա կան ձեռ նարկ նե րի տես քով,
•  Ու սու ցիչ նե րին ուղղ ված բազ մա թիվ մե թո դա կան նա մակ նե րի տես քով և այլն:
 Ատե նա խո սու թյան կա ռուց ված քը 
Ա տե նա խո սու թյու նը նե րա ռում է` նե րա ծու թյուն, չորս գլուխ, եզ րա կա ցու

թյուն ներ և վեց հա վել ված:
 Նե րա ծու թյու նում հիմ նա վոր ված է հե տա զո տու թյան թե մայի ար դի ա կա նու

թյու նը, ձևա կերպ ված են հե տա զո տու թյան, հիմ նախն դի րը, նպա տա կը, օբյեկ
տը, առար կան, վար կա ծը խն դիր նե րը, նո րույ թը, տե սա կան և գործ նա կան նշա
նա կու թյուն նե րը: 

Ա ռա ջին գլու խը, որն ու նի «Մա թե մա տի կայի դպ րո ցա կան դա սըն թա ցի 
տրա մա բա նա կան ապա րա տը» խո րա գի րը, բաղ կա ցած է եր կու են թագլ խից: 
Առա ջին են թագլ խի կետ 1ը նվիր ված է ապա ցու ցում նե րի տե սու թյան պատ
մու թյա նը` սկ սած Բա բե լո նից, մինչև մեր օրե րը: Այս են թագլ խի կետ 2ո ւմ նախ 
առանձ նաց վում են հո գե բա նու թյու նում ըն դուն ված` մ տա ծո ղու թյան ին տո ւի տիվ 
և տրա մա բա նա կան տե սակ նե րը, պար զա բան վում են դրանց էու թյուն նե րը:   
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Այ նու հետև բա ցա հայտ վում են տրա մա բա նու թյան դա սըն թա ցի «ա պա ցու ցում», 
«ա պա ցուց ման քայլ», «ա պա ցուց ման մե թոդ» և «հեր քում» հաս կա ցու թյուն նե
րի բո վան դա կու թյու նը` ինչ պես ձևա կան ( ֆոր մալ), այն պես էլ ոչ ձևա կան (ոչ 
ֆոր մալ կամ բո վան դա կային) իմաստ նե րով: 

Այս գլ խի երկ րորդ են թագլ խում մա թե մա տի կայի տար բեր երկր նե րի տար
բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րում գոր ծող մա թե մա տի կայի ծրագ րե րի ու ու սում նա
մե թո դա կան և գի տա կան գրա կա նու թյան ծա վա լուն վեր լու ծու թյան միջոցով 
առանձ նաց վում են մա թե մա տի կայի դպ րո ցա կան դա սըն թա ցում ավան դա բար 
գոր ծող ապա ցուց ման մե թոդ ներն ու դրանց տար րե րը: 

Կա տա րած վեր լու ծու թյուն նե րը թույլ են տա լիս եզ րա կաց նել, որ ապա ցուց
ման գոր ծըն թաց նե րում բա ցի հա մադր ման մե թո դից, ապա ցուց ման մնա ցած 
մե թոդ նե րից և ոչ մե կը « մա քուր» վի ճա կում`  մի այ նակ չի գոր ծում, այլ դրանք կի
րառ վում են որո շա կի հա վա քա ծունե րով`  մի ակ ցու թյուն նե րով: Ընդ որում յու րա
քան չյուր ապա ցու ցու մում կա րե լի է առանձ նաց նել ապա ցուց ման առա ջա տար 
մե թո դը և նշել օժան դակ մե թոդ նե րը: Առա ջա տար մե թո դը սկ սում և ավար
տում է ապա ցու ցու մը, տա նում է ապա ցուց ման ընդ հա նուր գի ծը` մար տա վա րու
թյու նը, իսկ օժան դակ մե թոդ նե րը կա տա րում են մի ջան կյալ աշ խա տանք, իրենց 
վրա վերց նե լով առան ձին դեպ քե րի հիմ նա վո րու մը կամ հեր քու մը և այլն: 

Ա վան դա բար, ապա ցուց ման եղա նա կը բնու թագ րե լիս ան վան վում է մի այն 
առա ջա  տար մե թո դը, օրի նակ, «ա պա ցու ցում հա կա սու թյան մե թո դով» կամ 
«ա պա ցու ցում լրիվ ին դուկ ցի այի մե թո դով» և այլն: Հենց այս իմաս տով էլ կա րե
լի է խո սել ոչ թե առան ձին մե թո դի, այլ մե թոդ նե րի մի ակ ցու թյան (կոմպ լեք սի) 
մա սին, ավան դա բար շա րու նա կե լով դրանք ան վա նել յու րա քան չյուրն ըստ իր 
առա ջա տար մե թո դի:

 Միջ նա կարգ հան րակր թա կան դպ րո ցի մա թե մա տի կայի դա սըն թա ցում այ
սօր գոր ծում են ապա ցուց ման մե թոդ նե րի հետ ևյալ մի ակ ցու թյուն նե րը.
1. Հա մադր ման մե թոդ,
2.  Վեր լու ծա կանհա մադր ման մե թոդ = [ Վեր լու ծու թյուն]  [ Հա մադր ման մե թոդ], 
3.  Հա կա սու թյան մե թոդ = [ Հա կա սու թյան կա ռույց]  [ Հա մադր ման մե թոդ],
4.  Բա ցա ռու թյան մե թոդ = [ Բա ցա ռու թյան կա ռույց]  [ Հա կա սու թյան մե թոդ]
5.  Հեր քում հա կաօ րի նա կի մե թո դով = [Օբյեկ տի կա ռու ցար կում, որո նում]  

[ Հա մադր ման մե թոդ]:
6. Կա ռու ցարկ ման մե թոդ = [Օբյեկ տի կա ռու ցար կում]  [ Հա մադր ման մե թոդ],
7.  Լրիվ ին դուկ ցի այի մե թոդ = [լ րիվ ին դուկ ցի այի կա ռույց]  [ Հա մադր ման մե

թոդ] կամ [ Հա կա սու թյան մե թոդ],
8.  Մա թե մա տի կա կան ին դուկ ցի այի մե թոդ = [ Մաթ.ին դուկ ցի այի սկզ բունք]  
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[ Հա մադր ման մե թոդ]:
Վե րո հի շյալ հա վա քա ծու նե րի մեջ մտ նող մե թոդ նե րի տար րե րը մա թե մա տի

կա կան պն դում նե րի ապա ցուց ման ըն թաց քում հան դես են գա լիս որ պես մի ամ
բող ջա կան հա մա կար գի տար րեր: 

 Ընդ որում սո վո րող նե րը պետք է հաս կա նան ապա ցուց ման ըն թաց քում այդ 
կա ռույց նե րի և հա մադր ման մե թո դի հա մա գոր ծակ ցու թյան եղա նա կը: 

Ա ռա ջին գլ խի վեր ջում նշ վում է, որ ապա ցուց ման մե թոդ նե րի ու սուց ման 
ար դյունք նե րը պլա նա վո րե լիս ան հրա ժեշտ է քն նար կել սո վո րող նե րի կող մից 
հա մադր ման և հա կա սու թյան մե թոդ նե րի, բա ցա ռու թյան և լրիվ ին դուկ ցի այի 
կա ռույց նե րի յու րաց ման, ինչ պես նաև, կա ռու ցարկ ման մե թո դի և հերք ման հա
կաօ րի նա կի մե թո դի էու թյու նը հաս կա նա լու հար ցե րը: 

Երկ րորդ գլու խը, որն ու նի «Ա պա ցու ցո ղա կան պար տա դիր ու նա կու թյուն
նե րի հա վա քա ծո ւի առանձ նա ցու մը» խո րա գի րը, բաղ կա ցած է երեք են թագլ
խից: Այն նվիր ված է առա ջին գլ խում ստաց ված ար դյունք նե րի` ա պա ցուց ման 
մե թոդ նե րի և դրանց քայ լե րի բա վա կա նին հա րուստ հա վա քա ծու նե րը հե տա գա 
զտե լուն և այդ կերպ ապա ցու ցո ղա կան պար տա դիր ու նա կու թյուն նե րի հա վա
քա ծո ւի կան խա տես ման ու առանձ նաց ման մե թո դա բա նու թյա նը: Ընդ որում, 
ապա ցու ցում նե րի ու սուց ման պար տա դիր մա կար դա կի կան խա տես ման հա
մար օգ տա գործ վում են հետ ևյալ երեք` լեզ վատ րա մա բանա կան, հո գե բա նա
ման կա վար ժա կան և մի ջա ռար կա յա կան զտիչ պա րա մետ րե րը: 

Երկ րորդ գլ խի առա ջին են թագ լու խը նվիր ված է «Լեզ վատ րա մա բա նա կան 
մո տե ցում» զտիչ պա րա մետ րի կի րա ռու թյա նը: Այս են թագլ խում նշ վում է, որ 
ցան կա ցած պն դում ու նի լեզ վա քե րակա նա կան և տրա մա բա նա կան ձևա կեր
պում (ստ րուկ տու րա, ձև): Ընդ որում, եթե ցան կա ցած պն դում կա րող է ներ կա
յաց վել տար բեր լեզ վա քե րա կա նա կան ձևե րով, ապա պնդ ման տրա մա բա նա
կան ձևը մի ակն է: Այս են թագլ խում լեզ վա քե րա կա նա կան մո տեց մամբ լուծ վում 
է պնդ ման պայ մա նի և պա հան ջի առանձ նաց ման մինչ այդ ոչ լի ար ժեք լուծ ված 
հիմ նախն դի րը: Հիմ նա վոր վում է, որ պնդ ման պայ մա նը, օրի նակ, հայոց լեզ վի 
նա խա դա սու թյամբ ներ կա յաց ված պնդ ման են թա կան է` իր լրա ցու ցիչ ան դամ
նե րով, իսկ եզ րա կա ցու թյու նը ( պա հան ջը) ստո րո գյալն է` իր միտ քը լրաց նող 
երկ րոր դա կան ան դամ նե րով; 

Այ նու հետև հիմ նա վոր վում է, որ ցան կա ցած ապա ցուց ման ըն թաց քում օգ
տա գործ վում են գի տե լիք նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի երեք առան ծին` բո վան
դա կային, կա ռուց ված քային և տրա մա բա նա կան բա ժին ներ, որոնց տար րե րը 
հա մա պա տաս խա նա բար կոչ վում են ապա ցուց ման բո վան դա կային, կա ռուց
ված քային և տրա մա բա նա կան տար րեր: Ընդ որում` մա թե մա տի կա կան պնդ
ման ապա ցուց ման բո վան դա կային տար րե րը կա յուն չեն և կախ ված են ապա
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ցուց վե լիք պն դու մից, պնդ ման ապա ցուց ման եղա նա կից, տվյալ դա սագր քի մեջ 
ներդր ված աք սի ո մա տի կայից: 

Մա թե մա տի կայի դպ րո ցա կան դա սըն թա ցի պն դում նե րի վեր լու ծու թյու նը 
ցույց տվեց նաև, որ ապա ցուց ման վե րո հի շյալ տար րե րի մեջ կան այն պի սիք, 
որոնք գոր ծում են տր ված մե թո դով կա տար ված բո լոր ապա ցու ցում նե րում, 
որոնց մենք կան վա նենք տվյալ մե թո դի ին վա րի անտ տար րեր, այն պես էլ 
տար րեր, որոնք հա տուկ են նույն մե թո դով կա տար ված առան ձին ապա ցու ցում
նե րին, այ սինքն, մի ձևի ստ րուկ տու րայից մյու սը փո փոխ վող տար րեր, որոնց էլ 
մենք կան վա նենք տվյալ մե թո դի սե փա կան տար րեր: Հիմ նա կա նում այդ ին
վա րի անտ տար րե րը կախ ված չեն մա թե մա տի կա կան պնդ ման տրա մա բա նա
կան ձևից: Դեռ ավե լին, դրանց մեծ մա սը գոր ծում է ապա ցուց ման ցան կա ցած 
մե թո դում: Նման ապա ցու ցո ղա կան տար րե րի բազ մու թյունն էլ հենց կազ մում է 
մա թե մա տի կա կան ապա ցու ցում նե րի «մի ջու կը», և այդ պատ ճա ռով էլ, հե տա
գա յում ապա ցու ցում նե րի ու սուց ման` բո լոր սո վո րող նե րի հա մար պար տա դիր 
ար դյունք նե րը կան խա տե սե լիս մենք հիմ նա կա նում պետք է նկա տի ու նե նանք 
հենց այդ ին վա րի անտ տար րե րը: 

Ա պա ցուց ման կա ռուց ված քային տար րերն առանձ նաց նե լու նպա տա կով ան
հրա ժեշտ է բա ցա հայ տել դպ րո ցա կան մա թե մա տի կայի դա սըն թա ցում կի րառ
վող (հան դի պող) պն դում նե րի կա ռուց ված քային ձևե րը և, հա մա պա տաս խա նա
բար, դրանց հետ աշ խա տե լու կա րո ղու թյուն նե րը:

 Հայտ նի է, որ մա թե մա տի կա կան թե ո րեմ նե րի մեծ մասն ու նի

   ( ) ( )( )xBxAXx →∈∀   (1)
 տես քը, որի բա ցատ րա մա սում նշ ված է, թե կոնկ րետ որ X բազ մու թյու նից է վերց
ված x փո փո խա կա նը և պետք է ճշգ րիտ ձևա կերպ վի, թե ինչ է իրե նից ներ կա յաց
նում A(x) պրե դի կա տը (պայ մա նը) և B(x) պրե դի կա տը (եզ րա կա ցու թյու նը):

Դպ րո ցա կան դա սագր քե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ավան դա բար 
մա թե մա տիկայի դպ րա ցա կան դա սըն թա ցում գոր ծում են հետ ևյալ տի պե րի 
տրա մա բա նա կան ձև ու նե ցող պն դում ներ.

1) A(x)ը պարզ նա խա դա սու թյուն (բա նաձև) է կամ պարզ նա խա դա սու թյուն
նե րի կո նյունկ ցի ա, իսկ B(x)ը պարզ նա խա դա սու թյուն է (ձև (1.1)).

   ( )1 2x A & A B ,∀ →     (1.1)
2) A(x)ը ցան կա ցած նա խա դա սու թյուն է, իսկ B(x)ը` պարզ նա խա դա սու թյուն նե
րի կո նյունկ ցի ա.

    ( ) ,B &BAx 21→∀    (1.2)
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3) A(x)ը ցան կա ցած նա խա դա սու թյուն է, իսկ B(x)-ը` պարզ նա խա դա սու թյուն նե րի 
դի սյունկ ցի ա. 

   ( ) ,BBAx 21 ∨→∀    (1.3)

4) A(x)ը պարզ նա խա դա սու թյուն նե րի դի սյունկ ցի ա է, իսկ B(x)ը` ցան կա ցած նա
խա դա սու թյուն.

   ( ),BAAx 21 →∨∀     (1.4)

5) A(x)ը ցան կա ցած նա խա դա սու թյուն է, իսկ B(x)ը եր կու պարզ նա խա դա սու
թյուն նե րի իմպ լի կա ցի ա` «ե թե B1, ապա B2» կամ B1  B2.

   
( )( ),BBAx 21 →→∀    (1.5)

6)A(x)ը եր կու պարզ նա խա դա սու թյուն նե րի իմպ լի կա ցի ա` «ե թե A1 , ապա A2 » 
կամ A1  A2 է, իսկ B(x)ը` ցան կա ցած նա խա դա սու թյուն.

   ( )( ),BAAx 21 →→∀   (1.6)
7) գո յու թյան թե ո րե մի տրա մա բա նա կան ձև. 

   ∃∀x y ( ) ( )( ) ,yx;Byx;A →   (1.7)
8) գո յու թյան և մի ա կու թյան թե ո րե մի տրա մա բա նա կան ձև.

   ( ) ( )( ) ,yx;Byx;Ayx 1 →∃∀
 
:
 

(1.8) 

Այ նու հետև մա թե մա տի կա կան տրա մա բա նու թյան մի ջո ցով առան ձինա
ռան ձին վեր լու ծու թյան են թար կե լով վե րո հի շյալ բա նաձ ևե րը ստաց վում են այս 
ձևե րից յու րա քանչյու րին հա մա պա տաս խան ապա ցու ցում նե րի կա ռուց ված 
քային տար րե րը: Հա ջորդ քայ լում դպ րո ցա կան դա սագր քե րում (1.1)–(1.8) ձևե րի 
կի րա ռու թյան հա ճա խու թյան մա սին պատ կե րա ցում կազ մե լու նպա տա կով վեր
լու ծու թյան են են թարկ վում երկ րա չա փու թյան Ա. Պ. Կի սելյո վի, Ա. Ն. Կոլ մո գո
րով և ու րիշ նե րի, Ա. Պ. Պո գո րե լո վի (աղյու սակ 1), Լ. Ս. Աթա նա սյան և ու րիշ նե
րի (աղյու սակ 2), ինչ պես նաև հան րա հաշ վի Ա. Ն. Բար սու կո վի (աղյու սակ 3), 
Յու. Ն. Մա կա րիչև և ու րիշ նե րի (աղ. 4) և Հ. Ս. Մի քայե լյա նի (ա ղյու սակ 5) տար
բեր տա րի նե րի գոր ծող դա սագր քե րը

Աղյու սակ 1
 Ձևեր

 դա սագր քեր
(1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (1.7) (1.8)

Ա. Պ. Կի սելյով 86/59,2 30/20,7 10 / 7 11/7,6 5/3,4 3/2,1

Ա.Ն.Կոլ մո գորվ 96/73,3 16/12,2 5/3,8 1/0,8 4/3,1 9/6,9

Ա.Վ. Պո գո րե լով 30/53,2 15/26,6 5/8,9 1/1,8 2/3,6 3/5,4
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Աղյու սակ 2 

Ձևեր
 դա սագր քեր

(1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (1.7) (1.8)

Լ.Ս. Աթա նա սյան և ... 124/64 31/16 4/2 1/0.5 22/11.5 11/6

Աղյու սակ 3

Ձևեր

 դա սագր քեր
(1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (1.7) (1.8)

Ա. Ն. Բար սու կով 60/66,7 27/30 0/0 2/2,2 0/0 1/1,1

Աղյու սակ 4
Ձևեր

 դա սագր քեր
(1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (1.7) (1.8)

Յու. Ն. Մա կա րիչև ... 102/85 14/11,7 4/3,3 0/0 0/0 0/0

Աղյու սակ 5

Ձևեր
 դա սագր քեր

(1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (1.7) (1.8)

Հ. Ս. Մի քայե լյան 254/67 60/16 31/8 22/6 3/0,8 8/2,2

Ա ղյու սակ նե րի յու րա քան չյուր վան դա կում գր ված կո տո րա կի հա մա րի չում 
նշ ված է դա սագր քի տե սա կան մա սում ընդ գրկ ված այն պն դում նե րի (թե ո րեմ
նե րի, հետ ևանք նե րի, դա սա նյու թում լուծ ված խն դիր նե րի) քա նա կը, որոնք ու
նեն տր ված տրա մա բա նա կան ձևը, իսկ հայ տա րա րում` այդ քա նա կու թյա նը հա
մա պա տաս խան տո կո սային հա րա բե րու թյու նը դա սա նյու թերում ապա ցուց ված 
(լուծ ված) (1) ձևի բո լոր պն դում նե րի քա նա կի նկատ մամբ:

 Հիմ նա կան դպ րո ցի հան րա հաշ վի և երկ րա չա փու թյան դա սագր քե րի վեր
լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ նրան ցում օգ տա գործ ված պն դում նե րի տրա մա բա
նա կան ձևե րի հա րա բե րակ ցու թյան ընդ հա նուր պատ կե րը մոտ է հետ ևյա լին. 
այդ դա սըն թաց նե րում ապա ցուց ված կամ լուծ ված պն դում նե րի մո տա վո րա պես 
կե սից ավե լին (54%84%) ու նեն (1.1) ձևը, մո տա վո րա պես 12%30%ն ու նեն (1.2) 
տրա մա բա նա կան ձևը, մնա ցած չորս` (1.3), (1.4), (1.7) և (1.8) ձևե րին բա ժին է 
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հաս նում ընդ հա նուր պն դում նե րի 3,3%ից մինչև 20%ը: Ընդ որում, գո յու թյան` 
(1.7) և գո յու թյան ու մի ա կու թյան` (1.8) թե ո րեմ նե րը հան րա հաշ վի նախ կին` Ա. 
Ն. Բար սու կո վի և Յու. Ն. Մա կա րիչև և ու րիշ նե րի դա սա գր քե րում ընդ հան րա
պես բա ցա կա յում են: Ի տար բե րու թյուն այդ դա սագր քե րի, Հ. Մի քայել յա նի դա
սագր քե րում դրանց նվիր ված են պն դում նե րի 3%ը (11 պն դում): Ընդ հա նուր առ
մամբ հան րա հաշ վի վեր ջին դա սըն թա ցում, ապա հով ված է տրա մա բա նա կան 
ձևե րի այն պի սի հա մա մաս նու թյուն, որը մոտ է երկ րա չա փու թյան դա սագր քե րի 
տրա մա բա նա կան ձևե րի հա մա մաս նու թյա նը:

 Մա թե մա տի կա կան պն դում նե րի տար բեր տրա մա բա նա կան ձևե րի ձևա վոր
վա ծու թյան ստու գու մը իրա կա նաց վել է Եր ևա նի թիվ 19, 34, 71 և 131 դպ րոց նե
րում: Սոց. հար ցու մը ցույց տվեց, որ ընդ հա նուր առ մամբ ստաց ված ար դյունք
նե րը հա մա հունչ են աղյու սակ 1ի` կի րառ վա ծու թյան ար դյունք նե րի հետ, և դա 
բնա կան է, որով հետև այս կամ այն տրա մա բա նա կան ձևի ձևա վորվա ծու թյու նը 
կախ ված է ոչ մի այն նման ձև ու նե ցող թե ո րեմ նե րի ու սուց ման հա մա պա տաս
խան մե թո դի կայից, այլև դա սըն թա ցում դրանց կի րառ ման հա ճա խու թյու նից` 
կի րառ վա ծու թյու նից: Իրա կա նում պարզ վեց, որ հիմ նա կա նում ձևա վոր ված չեն 
այն ձևե րը, որոնք դա սըն թա ցում հան դի պում են հազ վա դեպ: Այ սինքն որ ևէ 
տրա մա բա նա կան ձևի ձևա վոր վա ծու թյան հա մար դա սըն թա ցում այդ ձևի կի
րառ վա ծու թյան աս տի ճանն ան հրա ժեշտ պայ ման է, բայց ոչ բա վա րար: 

Այս են թագլ խում խոս վում է նաև բո լոր սո վո րող նե րի հա մար պար տա դիր 
տար րա կան ապա ցու ցո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րի պլա նա վոր ման մա սին: 

Ա ռա ջին գլ խում իրա կա նաց ված երկ րա չա փու թյան և հան րա հաշ վի դպ րո
ցա կան դա սագր քե րում ներդր ված ապա ցու ցում նե րի վեր լու ծու թյու նը թույլ տվեց 
բա ցա հայ տել ապացուցման մեթոդների տարրերի հավաքածուները:

 Հե տա գա ու սում նա սի րու թյուն ներն ու սոց. հարց ման ար դյունք նե րը ցույց են 
տա լիս, որ սո վո րող նե րի կող մից պար տա դիր յու րաց վե լիք ապա ցու ցո ղա կան 
կա րո ղու թյու նե րի մեջ մտ նում են ապա ցու ցում նե րի հետ ևյալ տար րե րը.

1. կա րո ղա նալ գրառ ման բա ռան շա նային տես քով առանձ նաց նել պդ ման 
պայ մանն ու եզ րա կա ցու թյու նը:

2. կա րո ղա նալ օգտ վել բա ժան ման (MP) ար տած ման կա նո նից. 

Եթե A, ապաB, 
Aն կա 

Կամ 

A  B 
 A

Հետ ևա բար` կա Bն
 B 

3. կա րո ղա նալ օգտ վել իմպ լի կա ցի այի կա նո նից. 
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Եթե A, ապա B,
Եթե B, ապա C, Կամ

A  B 
B  C

 Եթե A, ապա C, A  C

4. Կա րո ղա նալ ճա նա չել պատ կե րը (հաս կա ցու թյու նը, հա րա բե րու թյու նը) 
վեր ջի նիս թե ո րեմհայ տա նի շի կամ սահ ման ման տակ տա նե լու մի ջո ցով:

5. Կա րո ղա նալ հետ ևանք ներ որո նել հաս կա ցու թյան թե ո րեմհատ կու թյան 
տակ տա նե լու կամ սահ մա նու մից հետ ևու թյուն ներ անե լու մի ջո ցով:

6. Կա րո ղա նալ օգտ վել դե դուկ ցի այի կա նո նից.

Եթե Г , A ⊢ B
ապա Г ⊢ A → B,

  
որ տեղ Г ն բա նաձ ևե րի բազ մու թյուն է:
7. Կա րո ղա նալ օգտ վել ըդ հան րաց ման (Gen) կա նո նից.

Ե թե կա մա յա կան Xx 0 ∈ ի հա մար A(x0)

ապա ( ) :xA x∀

8.Կա րո ղա նալ օգտ վել հա կա սու թյան կա ռույ ցից, այ սինքն.
ա)  կա րո ղա նալ կա ռու ցել պնդ ման եզ րա կա ցու թյան հա կա դի րը (ժխ տել եզ րա
կա ցու թյու նը),
բ)  կա րո ղա նալ օգտ վել հա կա սու թյան կա նո նից.

 եթե p, ապա q
 բայց իրա կա նում ոչ q  կամ

 եթե ոչ p, ապա q
 բայց իրա կա նում ոչ q

 Հետ ևա բար` ոչ p,  Հետ ևա բար` p
 կամ հետ ևյալ թե ո րե մի տես քով. «Ե թե Aից և ոչ Bից ար տած վում է հա կա սու
թյուն, ապա մի այն Aից ար տած վում է Bն»:

9.Կա րո ղա նալ սո վո րող նե րին հայտ նի կամ ակն հայտ բա ժա նա րար դա տո
ղու թյան մի ջո ցով, պար զա գույն դեպ քե րում բազ մու թյու նը տրո հել 23 են թա
բազ մու թյուն նե րի:

10.Կա րո ղա նալ օգտ վել լրիվ ին դուկ ցի այի կա նո նից.

S1ը P է, S2ը P է, S3ը P է:
Բայց S1, S2, S3 դեպ քե րը սպա ռում են ողջ Sը:

Հետ ևա բար` ողջ Sը P է:

11. Կարողանալ «B1 և B2» տեսքի (ոչ միակ, կոնյունկտիվ) եզրակացություն 
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ունեցող պնդումը ճեղքել երկու` նույն պայմանը և «B1», «B2» պարզ 
եզրակացություն ունեցող ենթապնդումների:

12.Կարողանալ օգտվել հակադրման (կոնտրապոզիցիայի) կանոնից, 
այսինքն, կարողանալ կառուցել պայմանական` «Եթե A, ապա B» պնդման 
հակադիրի հակադարձ պնդումը` «Եթե ոչ B, ապա ոչ A»:

Մեթոդների մնացած տարրերը բոլոր սովորողների կողմից պարտադիր 
կարգով յուրացման ենթակա չեն: Այդ տարրերը և համապատասխան 
վերլուծականհամադրման, բացառության, լրիվ ինդուկցիայի, կառուցարկման, 
մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդները և հակաօրինակի միջոցով 
հերքումը պատկանում են ուսուցման ցանկալի արդյունքներին:

Երկրորդ գլխի երկրորդ ենթագլուխը նվիրված է հոգեբանամանկա վար
ժական պարամետրի միջոցով ապացուցումների ուսուցման պարտադիր 
արդյուն քների հետագա զտմանը: 

Յուրացման պարտադիր մակարդակին պատկանող յուրաքանչյուր 
ապացուցողական կարողություն պետք է ձևավորվի սովորողների մոտ երկու 
մակարդակներից որևէ մեկով. կամ հասկանալու, կամ էլ ինքնուրույն կիրառելու 
մակարդակով: Այսուհետև այնպիսի ապացուցողական կարողությունների և 
մեթոդների լրիվ հավաքածուն, որոնց յուրացման անհրաժեշտ մակարդակը 
ինքնուրույն կիրառելն է (այսինքն` տիրապետելը), մենք կանվանենք ապացուցման 
մեթոդների (ուստի նաև՝ ապացուցումների) ուսուցման պարտադիր մակարդակ: 

Ընդհանուր առմամբ ապացուցողական կարողությունների առանձնացմամբ 
և դրանց ձևավորվածության հարցերով զբաղվել են հոգեբաններ Գ. Ա. Բուտկինը, 
Պ. Յա. Գալպերինը, Ի. Ա. Մենչինսկայան, Ժ. Պիաժեն, Ն. Ա. Պոդգորեցկայան, 
Ն. Ֆ. Տալիզինան, Լ. Մ. Ֆրիդմանը, և ուրիշներ, մի շարք գիտնական 
մեթոդիստներ` Ջ. Պոյան, Ի. Ա. Գիբշը, Գ. Գ. Գևորգյանը, Ա. Ա. Սահակյանը, 
Հ. Ս. Միքայելյանը, Ա. Ա. Ստոլյարը, Ի. Լ. Նիկոլսկայան, Գ. Ի. Սարանցևը, 
Ն. Ն. Ռեշետնիկովը, Յու. Ա. Բուրլեվը և ուրիշներ: Նշենք, որ վերոհիշյալ 
հեղինակները իրենց հոգեբանամանկավարժական աշխատանքներում 
ուսուց ման համար պարտադիր են համարում այն կարողությունները, որոնք 
ձևավորվում են ինքնուրույն կիրառելու մակարդակում:

Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվեց, որ համաձայն 
«հոգեբանամանկավարժական հետազոտություններին համապատասխանու
թյան» պարամետրի, վերոնշյալ 112 ունակություններն անհրաժեշտ է ընդգրկել 
ապացուցումների ուսուցման պարտադիր արդյունքների մեջ:

Հաջորդ` երրորդ գլխի երկրորդ ենթագլխում իրականացվում է 
ապացուցումների ուսուցման վերոնշյալ արդյունքների զտումն ըստ այլ 
ուսումնական առարկաների պահանջների, այսինքն` ըստ միջառարկայական 
(ինտեգրման) պարամետրի:
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Այս կամ այն աստիճանով ապացուցողական (փաստարկված) դատողու
թյուններ անելու, իր մտքերն ու համոզմունքները պաշտպանելու կարողությունը 
հատուկ է ոչ միայն մաթեմատիկայի, այլ նաև մնացած առարկաների ուսուց
մանը, ինչպես նաև առօրյա կյանքում` հասարակության անդամներին: Այդ 
իմաստով նշված կարողությունները հանդիսանում են սովորողների դաստիա
րակության կարևոր բաղադրիչերից մեկը:

Այդ պատճառով ապացուցումների ուսուցման պարտադիր արդյունքներն 
առանձնացնելիս անհրաժեշտ է պարզել, թե.

բավարարու՞մ են, արդյոք, առանձնացված պարտադիր գիտելիքներն ու 
կարողություններն այլ առարկաների պահանջներին,

ի՞նչ լրացուցիչ պահանջներ են դրվում սովորողների ապացուցողական 
կարողությունների վրա այլ առարկաների կողմից:

Այս հարցերի պատասխանները ստանալու ակնկալիքներով մեր 
կողմից վերլուծության են ենթարկվել դպրոցական տարբեր առարկաների 
դասընթացների ուսուցմանը վերաբերող և սովորողների տրամաբանական 
մտածողության զարգացմանը նվիրված մեծաքանակ գրականություն:

Տարբեր տեսանկյուններից այս խնդրի լուծմամբ զբաղվել են Ի. Յա.Լերները, 
Ի.Կ.Ժորավլյովը, Պ.Օ.Պունսկին, Ա.Վ.Եֆիմովը, Գ.Թամամյանը և ուրիշներ 
(պատմության դասավանդման մեթոդիկա), Ռ. Յու. Վոլկովսկին, Լ. Ա. Իվանովը, 
Ա.Վ.Ուսովան, Է.Մ. Ղազարյանը, (ֆիզիկայի դասավանդման մեթոդիկա), 
Լ.Ա. Ցվետկովը, Յու.Վ. Խոդակովը, Լ. Պ. Մոնախովը և ուրիշներ (քիմիայի 
դասավանդման մեթոդիկա), Վ.Ա. Դոբրոմիսլովը (ռուսաց լեզվի ուսուցման մե
թոդիկա), Վ.Ա. Կորինսկայան, Ն. Ն. Բարանսկին (աշխարհագրու թյան դա սա
վանդման մեթոդիկա), Ե.Պ. Բրունովտը, Ե. Գ. Բրովկինան,  (կենսա բանության 
դասավանդման մեթոդիկա) և այլն:

Միջնակարգ դպրոցի սովորողների գիտելիքներին ու  կարողություններին ուղղ
ված ծրագրային պահանջների համաձայն բնագիտական առարկաներում (ֆիզիկա, 
քիմիա, ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկայի հիմունքներ, գծագրություն, 
աստղագիտություն և այլն) սովորողների ապացուցողական կարողությունների 
ձևավորվածությանը ներկայացվում են մաթեմատիկայի դասընթացի պահանջներին 
համանման պահանջներ, բայց փոքրինչ նվազ ծավալով:

Իսկ ինչ վերաբերում է հումանիտար առարկաներին, ապա նրանցում 
կատարվող դատողությունների փաստարկելիությանն (ապացուցելիությանն) 
ուղղված պահանջները կրում են առանձնահատուկ բնույթ, ի հաշիվ 
նրանցում հանդիպող իրավիճակների ոչ ձևական բնույթի և ոչ ձևական 
տրամաբանության կիրառման: Միաժամանակ հենց այդ առարկաներում 
(մեծամասամբ` պատմության դասընթացում) առաջ քաշված դրույթները 
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ապացուցելու կարողությունը հանդիսանում է կարևորագույններից մեկը, քանի 
որ առանց դրա անհնար է պաշտպանել (հաստատել) սեփական հայացքները, 
տեսակետները, համոզմունքները, ազգային իդեալները: Այդ իսկ պատճառով 
նպատակահարմար է սույն հետազոտության վերոհիշյալ արդյունքների 
հավաստիությունը ստուգել հանրակրթական դպրոցի մաթեմատիկայի և 
պատմության դասընթացների միջառարկայական կապերի օրինակի վրա:

Առաջին հայացքից թվում է, որ պատմության դպրոցական առարկաների 
պետական ծրագրերում մաթեմատիկայի հետ միջառարկայական կապի մասին 
ավանդաբար որևէ նյութ չկա: Սակայն, ինչպես ցույց է տալիս պատմության 
դասընթացում սովորողների տրամաբանական մտածողության ձևավորման 
ու զարգացման տարբեր ասպեկտներին վերաբերող գիտամեթոդական և 
ուսումնանորմատիվ գրականության վերլուծությունը, այդպիսի կապ կա:

Նկատենք, որ մշտապես այժմեական են մնում հանրակրթական առարկաների 
ինտեգրման և, դրա հետ կապված, միջառարկայական կապերի ապահովման 
պրոբլեմները: Չնայած միջառարկայական կապերի ապահովման գծով մեծաքանակ 
հետազոտություններին, դեռևս այդ գերխնդրի լուծումը մնում է ոչ լիարժեք:

Բանն այն է, որ ոչ լիարժեք, միակողմանի է հենց միջառարկայական 
կապերի փնտրտուքը միայն բովանդակային հարթությունում: Նկատենք, 
որ բացի բովանդակային կապերից, հանրակրթական առարկաները 
հյուսված են դասավանդման միևնույն մետալեզվի` մայրենի լեզվի և միևնույն 
տրամաբանական հենքի վրա: Ահա այս` բովանդակային, լեզվական և 
տրամաբանական եռակողմ մոտեցումն էլ հենց ի զորու է ապահովել նշված 
պրոբլեմների համակողմանի ու լիարժեք լուծումները:

Ընդհանրապես միջառարկայական կապերի պրոբլեմն անհրաժեշտ է 
դիտարկել ոչ միայն բովանդակային հարթությունում, այլև մայրենի լեզվի 
և տրամաբանական հարթություններում, քանի որ հանրակրթական 
առարկաների մեջ երկու տիպի ընդհանրություն կա, դա մայրենի լեզուն է, որով 
դասավանդում են բոլոր առարկաները և ձևական տրամաբանությունը, որով 
մտածում, արտածում, հաստատում և հերքում են իրենց կամ ուրիշների դատո
ղությունները:

Զարմանալիրորեն այդ պրոբլեմով զբաղվող հետազոտողները հիմնականում 
դրա տակ հասկացել են միայն զուտ բովանդակային կապերը: Օրինակ, Մ;Պ 
զույ գում` ի՞նչ մա թե մա տիկա կան բո վան դա կային բա նաձ ևեր, թե ո րեմ ներ ու կա
նոն ներ են օգ տա գործ վում պատ մու թյան դա սըն թա ցում. գրե թե ոչինչ: 

Ա հա թե ին չու պատ մու թյան դա սըն թա ցում և ծրագ րե րում մա թե մա տի կայի 
հետ մի ջա ռարկա յա կան կա պե րի մա սին գրե թե ոչինչ չկա: 

Իսկ ահա տրա մա բա նու թյան և մայ րե նի լեզ վի հար թու թյուն նե րում այդ կա
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պը ավե լի քան շո շա փե լի է: Այս պի սով, մայ րե նի լեզ վից բա ցի, մա թե մա տի կայի 
և պատ մու թյան դա սըն թաց նե րի մի ջա ռար կա յա կան կա պը հիմ նա կա նում տրա
մա բա նա կան է:

Եվ, այս պես, ու սում նա մե թո դա կան գրա կա նու թյան վե րո հի շյալ վեր լու ծու
թյու նը թույլ տվեց, ել նե լով պատ մու թյան և հա սա րա կա կան այլ առար կա նե րի 
դպ րո ցա կան դա սըն թաց նե րի հան րակր թա կան նպա տակ նե րից, առանձ նաց նել 
մա թե մա տի կայի դա սըն թա ցում օգ տա գործ վող այն ապա ցու ցո ղա կան տար րե
րի հա վա քա ծուն, որն օգ տա գործ վում է այդ ու սում նա կան առար կա նե րում և որն 
ան հրա ժեշտ է ցան կա ցած մար դուն ամե նօ րյա իրա դար ձու թյուն նե րում և տե ղե
կատ վու թյան անընդ հատ հոս քում ճիշտ կողմ նո րոշ վե լու հա մար: 

Այդ վեր լու ծու թյուն նե րից բխում է, որ հա սա րա կա կան առար  կա նե րի (օ րի
նակ, պատ մու թյուն) դա սըն թաց նե րում բա ցա հայտ կեր պով գոր ծում են մա թե
մա տի կա կան ապա ցուց ման հա մադր ման, վեր լու ծա կանհա մա դր ման, հա կա
սու թյան, բա ցա ռու թյան, լրիվ ին դուկ ցի այի տրա մա բա նա կան մե թոդ նե րը, ինչ
պես նաև մա թե մա տի կայի դա սըն թա ցում հազ վա դեպ կի րառ վող, բայց պատ
մության դսաըն թա ցում հա ճախ հան դի պող նկա րա գր ման մե թո դը: Այդ առար
կա նե րի դա սըն թաց նե րի գի տակ ցա բար յու րա ցումն ավան դա բար են թադ րում 
է նաև ապա ցուց ման տրա մա բա նա կան մե թոդ նե րի հետ ևյալ տար րե րի ինք նու
րույն կի րա ռու մը.

1)  կա րո ղա նալ առանձ նաց նել պնդ ման պայ մանն ու եզ րա կա ցու թյու նը,
2)  կա րո ղա նալ օգտ վել իմպ լի կա ցի այի կա նո նից.

 Եթե A, ապա B: Եթե B, ապա C:
 Հետ ևա բար` եթե A, ապա C,

3)  կա րո ղա նալ, օգտ վե լով հա կադր ման կա նո նից, կա ռու ցել «Ե թե A, ապա B» 
տես քի պնդ ման հա կա դի րի հա կա դար ձը` «Ե թե ոչ B, ապա ոչ A»,

4) կա րո ղա նալ նկա րագր ման մի ջո ցով հաս կա ցու թյան տակ տա նել,
5)  կա րո ղա նալ հետ ևանք ներ որո նել սահ ման ման տակ տա նե լու մի ջո ցո վ,
6)  կա րո ղա նալ ճա նա չել հաս կա ցու թյու նը վեր ջի նիս սահ ման ման տակ տա

նե լու մի ջո ցով,
7)  կա րո ղա նալ տա նել պատ մա կան փաս տի (ճշ մար տու թյան) տակ,
8)  կա րո ղա նալ օգտ վել կո նյունկ ցի այի ներ մուծ ման «Ե թե ճշ մա րիտ է Ան և 

ճշ մա րիտ է Բն», ապա ճշ մա րիտ է «Ա և Բ ն» կա նո նից,
9) կա րո ղա նալ օգտ վել լրիվ ին դուկ ցի այի կա նո նից,
10) կա րո ղա նալ օգտ վել հա կա սու թյան կա ռույ ցից,
11) կա րո ղա նալ օգտ վել ընդ հան րաց ման (Gen) կա նո նից,
12) կա րո ղա նալ դա սա կար գել բազ մու թյու նը,
13) կա րո ղա նալ օգտ վել բա ցա ռու թյան կա ռույ ցից: 
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Այս պի սով, դժ վար չէ նկա տել, որ թվարկ ված կա րո ղու թյուն նե րը, բա ա ռու
թյամբ վեր ջի նի, հան դի սա նում են երկ րորդ գլ խի 2.1.2 կե տում առանձ նաց ված 
պար տա դիր ապա ցու ցո ղա կան ու նակու թյուն նե րի հա վա քա ծո ւի տար րեր: Այ
սինքն, այն ինչ ան հրա ժեշտ է պատ մու թյան դա սըն թա ցը գի տակ ցա բար յու րա
ցնե լու հա մար և ապա ցու ցում   նե րի ու սուց ման պար տա դիր այն ար դյուն քը, որը 
ձևա վո րում է մա թե մա տի կայի դա սըն թա ցը, գրե թե հա մընկ նում են: Իսկ քա նի 
որ կա րողու թյուն նե րի այդ հա վա քա ծուն հիմ նա կա նում ձևա վոր վում է հիմ նա
կան դպ րո ցի մա թե մա տի կայի դա սըն թաց նե րում, ուս տի պատ մու թյան դա սըն
թա ցի տրա մա բա նա կան սպա սարկ ման հա մար սո վո րող նե րի հա մա պա տաս
խան` մա թե մա տի կա կան պատ րաստ վա ծու թյան տրա մա բա նա կան բա ղադ րիչն 
ու նի հեն քա յին նշա նա կու թյ ո ւն: 

Եր րորդ գլ խի` «Ա պա ցու ցում նե րի ու սուց ման պար տա դիր (չա փո րոշ չային) 
ար դյունք նե րը» առա ջին են թագլ խում նախ ներ կա յաց վում է որոշ տե ղե կու թյուն
ներ չա փո րո շիչ նե րի ստեղծ ման պատ մու թյու նից, ապա պար զա բան վում է, որ 
միջ նա կարգ կր թու թյան պե տա կան չա փո րո շիչն ըն դա մե նը հա սա րա կա կան
պե տա կան պատ վեր է հան րակր թա կան դպ րո ցին. պատ վեր, որը նախ կի նում 
երբ ևի ցե այդ պես հս տակ ու ճիշտ չի ձևա կերպ վել, բա ցա հայտ վում է հան րակր
թա կան առար կա յա կան չա փորոշ չի կա ռուց ված քը: Ընդ որում հիմ նա վոր վում է, 
որ սո վո րող նե րի առար կա յա կան պատ րաստ վա ծությա նը ներ կա յաց վող չա փո
րոշ չային պա հանջ նե րը պետք է այն պես կոնկ րե տաց վեն ու ընտր վեն, որ դրանք 
մի ար ժե քո րեն մեկ նա բան վեն շա հագր գիռ բո լոր մի ա վոր նե րի՝ պե տու թյան, ու
սու ցիչ նե րի, մե թո դիստ նե րի, սո վո րող նե րի ու ծնող նե րի կող մից: Մի ա ժա մա նակ 
դրանք պետք է մատ չե լի լի նեն սո վո րող նե րի գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյա նը, 
հնա րա վո րու թյուն տան նրանց շա րու նա կել կր թու թյունը հա ջորդ աս տի ճա նում, 
նպաս տեն հա րա կից առար կա նե րի ու սուց մա նը և ապա գա քա ղա քա ցու ձևա
վոր մա նը: Այդ պա հանջ նե րը պետք է լի նեն նաև.

ա) կոնկ րետ: Այ սինքն, դրանք պետք է ձևա կերպ վեն այն պի սի լեզ վով, որն 
իր մեջ ընդ գր կի նաև դրանց յու րաց ման մա կար դա կը ստու գե լու ըն թա ցա կարգ,

բ) իրա կան: Այ սինքն, դրանց կա տա րու մը հա սա նե լի պետք է լի նի սո վո րող
նե րի մեծ մա սին,

գ) բա ցա հայտ: Դա նշա նա կում է, որ նախ, աշա կեր տը պետք է հս տակ հաս
կա նա, թե ի՞նչ է իրե նից պա հանջ վում և ինչ պե՞ս կա տա րել այն:

Ըստ ու սուց ման ար դյունք նե րի պլա նա վոր ման` ՈՒ ՊԱ հայե ցա կար գի, պե տա կան 
առար կա յա կան չա փո րոշ չի հիման վրա ուսուցման արդյունքների պլանավորման 
գործընթացը կա րե լի է պատ կե րել հետ ևյալ գծա պատ կե րի տես քով.
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Ու սուց ման հեն քային բո վան դա կու թյուն

Ու սուց ման պար տա դիր ար դյունք ներ
 իմա նալ … , կա րո ղա նալ …

Տի պային առա ջադ րանք նե րի հա վա քա ծու

Թես տե րի
 ժո ղո վա ծու

Ս տու գարք ների 
ժո ղո վա ծու

Քն նա կան, թե մա
տիկ և կի սա մյա
կային գրա վոր 

աշխա տանքնե րի 
ժողովա ծուներ

Հ ա յ ե ց ա կ ա ր գ

I փուլ

II փուլ 

III փուլ 

IV փուլ 

IV փուլ 

Գծապ. 2. Ուսուցման արդյունքների պլանավորման կա ռուց ված քը 

Ն շենք, նաև, որ չնա յած պե տու թյունն իրեն իրա վունք է վե րա պա հում վե
րահս կել ու պա հան ջել դպ րո ցից մի այն չա փո րո շի չով սահ ման ված նվա զա գույն՝ 
պար տա դիր մա կար դա կը, բայց մի այն դրա նով չպետք է սահ մա նա փակ վել և 
ան հրա ժեշտ է հնա րա վո րու թյուն տալ ցան կա ցած երե խայի ձեռք բե րել իր հնա
րա վո րու թյու նե րի սահ ման նե րում նաև ցան կա լի մա կար դա կը:

 Պե տա կան չա փո րո շիչ նե րով պար տա դիր մա կար դա կի հս տակ առանձ
նա ցու մը որ պես դրա կան գնա հա տա կա նի նվա զա գույն եզր, հնա րա վո րու
թյուն է տա լիս ու սուց չին ան ցկաց նել տար բե րակ ված և ան հա տա կան ու սու
ցում, հաշ վի առ նե լով յու րա քան չյուր կոնկ րետ սո վո րո ղի ցան կու թյուն ներն 
ու հնա րա վո րու թյուն նե րը: 

Եր րորդ գլ խի երկ րորդ են թագլ խում բազ մա կի զտու մից հե տո առանձ նաց
վում և ձևա կերպ վում է մա թե մա տի կա կան ապա ցու ցում նե րի ու սուց ման չա փո
րոշ չային ար դյունք նե րը կազ մող ու նա կու թյուն նե րի հա վա քա ծուն.

1.Կա րո ղա նալ գրառ ման կոնկ րետ՝ բա ռան շա նային տես քով առանձ նաց նել 
պնդ ման պայ մանն ու եզ րա կա ցու թյու նը:

2.Կա րո ղա նալ « 1B  և 2B » տես քի կո նյունկ տիվ եզ րա կա ցու թյուն ու նե ցող 
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պն դու մը ճեղ քել նույն պայ մա նը և « 1B », « 2B » մի ակ եզ րա կա ցու թյուն ներ ու
նե ցող են թապն դում նե րի:

3.Կա րո ղա նալ ճա նա չել հաս կա ցու թյու նը (հա րա բե րու թյու նը).
 սահ ման ման տակ տա նե լու մի ջո ցով,
թե ո րեմհայ տա նի շի տակ տա նե լու մի ջո ցով:
4.Կա րո ղա նալ հետ ևանք ներ որո նել
 սահ մա նու մից հետ ևու թյուն ներ անե լու մի ջո ցով,
 թե ո րեմ հատ կու թյան տակ տա նա լու մի ջո ցով:
5.Կա րո ղա նալ օգտ վել իմպ լի կա ցի այի կա նո նից.

Եթե A, ապա B:
 Եթե B, ապա C:
Եթե A, ապա C:

6.Կա րո ղա նալ օգտ վել հա կա սու թյան կա ռույ ցից.
ա) կա րո ղա նալ կա ռու ցել ապա ցուց վե լիք պնդ ման եզ րա կա ցու թյան հա կա

դիր պն դու մը (ժխ տու մը),
բ) կա րո ղա նալ օգտ վել հա կա սու թյան կա նո նից. 

 եթե p (ոչ p) , ապա q 
 բայց իրա կա նում ոչ q 
Հետ ևա բար` ոչ p (p)

կամ ( α ) թե ո րե մի տես քով. «Ե թե A  և ոչ B  բա նաձ ևե րից ստաց վում է հա կա
սու թյուն, ապա մի այն A ից ստաց վում է B ն»:

7. Կա րո ղա նալ օգտ վե լով հա կադր ման (կոնտ րա պո զի ցի այի) կա նո նից կա
ռու ցել «Ե թե A, ապա B» տես քի պնդ ման հա կա դի րի հա կա դարձ պն դու մը` «Ե թե 
ոչ B, ապա ոչ A»:

8. Կա րո ղա նալ օգտ վե լով սո վո րող նե րին հայտ նի կամ ակն հայտ դա տո
ղու թյու նից (ա ռն չությու նից), պար զա գույն դեպ քում օբյեկտ նե րի բազ մու թյա նը 
տրո հել 23 են թա բազ մու թյուն նե րի (դեպ քե րի):

9. Կա րո ղա նալ օգտ վել լրիվ ին դուկ ցի այի կա նո նից. 
S1ը P է, S2ը P է, S3ը P է:

 Բայց S1, S2, S3 դեպ քե րը սպա ռում են ողջ Sը:
Հետ ևա բար` ողջ Sը P է

 (ե թե S1, S2, S3 դեպ քե րը սպա ռում են ողջ S ը» պ դու մը տր ված է պայ մա նում 
կամ էլ ակն հայտ է):
10. Կա րո ղա նալ «անհ րա ժեշտ ու բա վա րար» պայ ման ներ ար տա հայ
տող ( )BAx ≡∀  կամ ( )2211 BABAx →∧→∀  տես քի պն դու
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մը ճեղ քել եր կու են թա պն դում նե րի՝ ( )BAx →∀  և ( )ABx →∀  կամ 
( )11 BAx →∀  և ( )22 BAx →∀ : 

Ընդ որում,ա պա ցու ցում նե րի ու սուց ման պար տա դիր պա հանջ նե րի մեջ մտ
նում են ապա ցուց ման հա մադր ման և ոչ բարդ դեպ քե րում` նաև հա կա սու թյան 
մե թոդ նե րը: 

Եր րորդ են թագլ խում մշակ վում են ապա ցուցմ նե րի ու սուց ման պար տա դիր 
մա կար դա կը բնու թագ րող չա փո րոշ չային խն դիր նե րի լուծ ման դժ վա րու թյա
նը վե րագր վող պա հանջ նե րը. որ ու սուց ման չա փո րոշ չային (պար տա դիր) ար
դյունք նե րի կոնկ րե տա ցու մը պետք է կա տա րել ոչ ավե լի, քան 34 եր կա րու թյան 
լու ծում ներ ու նե ցող խն դիր նե րով: Ընդ որում, հա կա սու թյան մե թո դի յու րաց ման 
աս տի ճա նը ստու գող (ձ ևա վո րող) առա ջադ րանք նե րում ան հրա ժեշտ է սահ մա
նա փակ վել խն դիր նե րով, որոնց ձևա կեր պում նե րում ներդր ված է հա կա սու թյան 
կա ռույ ցի կի րա ռու թյան մա սին ցու ցում, իսկ հա կա սու թյան ապա ցուց ման հա
մար պա հանջ վում է 12 տրա մա բա նա կան քայլ:  

Այս ար դյունք նե րի հի ման վրա էլ չոր րորդ են թագլ խում մշակ վում է չա փո րոշ
չային խն դիր նե րի կազմ ման մե թո դա բա նու թյու նը:

 Չոր րորդ` «Չա փո րո շիչ նե րի կազմ ման և կի րառ ման մե թո դի կայի հար ցեր» 
գլ խում նկա րագր վում է ապա ցու ցում նե րի ու սուց ման թե մա տիկ ար դյունք նե րի 
կազմ ման մե թո դի կան (4.1), բեր վում է «Քա ռան կյուն ներ» թե մայի ու սուց ման թե
մա տիկ և ամ փո փիչ ար դյունք նե րի պլա նավոր ման օրի նա կը (4.2), նկա րագր ված 
է հան րակր թա կան չա փո րոշ չի ու սու ցա նող, վե րահս կող և ին տեգ րող գոր ծա
ռույթ նե րը (4.3) և սո ցի ո լո գի ա կան հար ցում ներն իրենց չորս փու լե րով(4.4): 

Այս գլ խի եր րորդ են թագլ խում ներ կա յաց վում են ին տեգր ման եր կու գոր ծա
ռույթ նե րը` հո րի զո նա կան և ուղ ղա հա յաց: Ընդ որում, հո րի զո նա կան ին տեգր
ման առա ջին մա կար դա կը վե րա բե րում է հան րակր թա կան առար կա նե րի, 
այս պես կոչ ված, մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի ապա հով ման ավան դա կան հիմ
նախնդ րին, իսկ երկ րորդ մա կար դա կը` ա ռար կա նե րի մի ա վոր մանն ու որո շա կի 
հեն քի վրա մի աս նա կան (օ րի նակ, «Բ նա գի տու թյուն» առար կայի) դա սըն թա ցի 
ստեղծ մա նը: Ուղ ղա հա յաց ին տեգ րում ասե լով հաս կաց վում է ման կա վար ժու
թյու նում լավ հայտ նի նե րա ռար կա յական (օ րի նակ, մա թե մա տի կայի դպ րո ցա
կան առար կա նե րի`  հան րա հաշ վի և երկ րա չա փու թյան) կա պե րի ապա հով ման 
հիմ նախն դի րը: Այս նույն պա րագ րա ֆում հիմ նա վոր վում է նաև, որ մա թե մա
տի կա կան պատ րաստ վա ծու թյան տրա մա բա նա կան բա ղադ րիչն ու նի առանց
քային նշա նա կու թյուն ինչ պես հան րակր թա կան բո լոր առար կա նե րի ու սուց ման 
հա մար, այն պես էլ հան րակր թա կան դա սըն թաց նե րի հո րի զո նա կան ին տեգր
ման առա ջին մա կար դա կում:
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 Չոր րորդ գլ խի չոր րորդ են թագլ խում ներ կա յաց ված են մեր կող մից ան ցկաց
րած սոց. հարցում նե րի ար դյունք նե րը հիմ նախնդ րի վե րա բե րյալ: Սոց. հար
ցում ներն ան ցկաց վել են չորս փու լով: 

1. Սկզբ նա կան փու լը ծա ռա յում էր ատե նա խո սու թյան թե մայով նյու թե րի հա
վա քագր մա նը, որն իրա կա նաց վել է սե փա կան աշ խա տան քային փոր ձի վեր լու
ծու թյան տես քով և մա թե մա տի կայի փոր ձա ռու ու սու ցիչ նե րի փոր ձի ու սում նա
սիր ման տես քով:

2. Սոց հարց ման երկ րորդ փուլն ան ցկաց վեց Եր ևա նի N19 և N131 միջ նա
կարգ դպ րոց նե րում ՝ Ա.Ն. Կոլ մո գո րով և ու րիշ ներ, «Երկ րա չա փու թյուն 68» 
([59]) և Յու. Ն. Մա կա րիչև և ու րիշ ներ, « Հան րա հա շիվ 68» ([78]) դա սագր քե
րով ու սու ցան վող սո վո րող նե րի հետ, և կրում էր որո նո ղա կան բնույթ: Սո ցի ո լո
գի ա կան հարց մամբ, որն ընդ գր կում էր.

սո վո րող նե րի գրա վոր աշ խա տանք նե րի,
ան կե տա վոր ման,
ու սու ցիչ նե րի և աշա կերտ նե րի հետ բա նա վոր հարց ման (զ րույ ցի) ան ցկա

ցում, իրա կա նաց վում էր ստու գիչ առա ջադ րանք նե րի ներ կա յաց ման ար դյու նա
վետ (օպ տի մալ) ձևե րի և բար դու թյան ար դյու նա վետ մա կար դակ նե րի որո նում:

Գ րա վոր հարց ման նպա տակն էր բա ցա հայ տել.
•  պնդ ման պայ մա նի և եզ րա կա ցու թյան առանձ նաց մանն ուղղ ված առա

ջադ րանք նե րի օպ տի մալ ձևա կեր պում նե րը,
•  ա պա ցուց ման խն դիր նե րի լուծ ման վրա ազ դող օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ 

գոր ծոն նե րը,
•  մա թե մա տի կա կան ապա ցուց ման տրա մա բա նա կան տար րե րի ձևա վոր

վա ծու թյու նը ստու գող առա ջադ րանք նե րի ներ կա յաց ման օպ տի մալ ձևե րը:
Սոց հարց ման այս փու լի ար դյուն քում պարզ վեց, որ, չա փո րոշ չային, առանձ

նա պես` երկ րա չափա կան խն դիր նե րի հա մար առա ջա տար գոր ծոն է ապա ցուց
ման (լուծ ման) տրա մա բա նա կան քայ լե րի քա նա կը՝ լուծ ման եր կա րու թյու նը: 
Եր րորդ գլ խի 3.3 են թագլ խում կա տար ված հե տա զո տու թյան արդյուն քում եզ
րա կաց վում է, որ ու սուց ման չա փո րոշ չային պար տա դիր ար դյունք նե րի կոնկ րե
տա ցու մը պետք է կա տա րել ոչ ավե լի, քան 34 եր կա րու թյան լու ծում ներ ու նե ցող 
խն դիր նե րով: Ընդ որում, են թադր վում է, որ որոշ դեպ քե րում խնդ րի պայ մա նում 
կա ցու ցում խնդ րի լուծ ման « բա նա լի հա րա բե րու թյան» մա սին: Օրի նակ, հա
կա սու թյան մե թո դի պա րա գա յում՝ «ոչ» ժխ տա կան մաս նի կի կամ « մի ա կու թյան» 
բա ռի առ կա յու թյու նը, խնդ րի պայ մա նում « կամ» շաղ կա պի առ կա յու թյու նը և այլն:

 Սոց. հարց ման այս փու լում ան ցկաց վեց նաև թիվ 19; 131 դպ րոց նե րի 8րդ 
դա սա րան նե րի սո վորող նե րի ան կե տա վո րում: 

3. Սոց. հարց ման եր րորդ փու լը կրում էր փաս տող բնույթ և ան ցկաց վեց 
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սո վո րող նե րի բա նա վոր հարց ման տես քով: Սոց. հարց ման նպա տակն էր ստու
գել սո վո րող նե րի մոտ ու սուց ման պար տա դիր ար դյունք նե րի ձեռք բե րու մը վե
րահս կող չա փո րոշ չային առա ջադ րանք նե րի ձևա կեր պում նե րի և բար դու թյան 
աս տի ճա նի մատ չե լի ու թյու նը: Սոց. հար ցումն ան ցկաց վեց Եր ևա նի NN 34, 71 և 
121 դպ րոց նե րում:

4. Սո ցի ո լո գի ա կան հարց ման չոր րորդ փու լում՝ 19992007 թվա կան նե րին 
վերս տուգ վում, ճշգրտ վում և ամ փոփ վում էին նա խորդ փու լե րում ստաց ված 
ար դյունք ներն ըստ ՀՀ–ում այդ պա հին գոր ծող մա թե մա տի կայի դա սագր քե րի: 
Առա վել ևս այս փու լը ան հրա ժեշտ էր, քա նի որ էա պես փո փոխ վել՝ բա րե լավ
վել են 68րդ դա սա րան նե րի հան րա հաշ վի և 910րդ դա սա րան նե րի հան րա
հաշ վի և մա թե մա տի կա կան անա լի զի տար րե րի դա սագր քե րը: Դեռ ավե լին, 
ինչ պես բազ միցս նշել ենք, այդ նո րաց ված դա սագր քե րում ար մա տա պես բա
րե փոխ վել է սո վո րող նե րի լեզ վատ րա մա բա նա կան մտա ծո ղու թյան ձևա վոր ման 
ուղ ղու թյամբ կա տար վող աշ խա տանք նե րի բո վան դա կու թյունն ու մե թո դի կան:

 Նախ, 2003թ. մայի սի 6ին Եր ևա նի Սի ա ման թոի ան վան թիվ 162 միջ նա
կարգ դպ րո ցի 8րդ դա սա րան նե րի աշա կերտ նե րի հետ ան ցկաց վեց ստու գո
ղա կան աշ խա տանք նույն բո վան դա կու թյամբ և նույն մե թո դի կայով, ինչ որ կի
րառ վել էր սո ցի ո լո գի ա կան հարց ման II փու լում: 

Այս պի սով սո ցի ո լո գի ա կան հարց ման չոր րորդ փու լը ցույց տվեց մեր կող մից 
ընտր ված մե թո դա բա նու թյան հի ման վրա առանձ նաց ված չա փո րոշ չային պար
տա դիր ար դյունք նե րի հա մա պատաս խա նու թյու նը ՀՀ հիմ նա կան դպ րո ցի հան
րա հաշ վի և երկ րա չա փության ներ կա յումս գոր ծող դաս ըն թաց նե րի պա հանջ նե
րին: Ինչ պես նաև հարց ման այս փու լում ևս մեկ ան գամ ստուգ վե ցին ստաց ված 
ար դյունք նե րի լրի վու թյու նը, մատ չե լի ու թյու նը և իրա տե սա կան լի նե լը: 

Ընդ հա նուր առ մամբ մա թե մա տի կա կան պն դում նե րի ներ կա յաց ման ար դյու
նա վետ ձևե րի որոնման սո ցի ո լո գի ա կան հարց ման ար դյունք նե րը հաս տա տում 
են ստաց ված տե սա կան ար դյունք նե րը:

 Սո ցի ո լո գի ա կան հարց ման եր րորդ և չոր րորդ փու լե րի ար դյունք նե րով եզ
րա կաց վում է, որ ու սուց ման պար տա դիր մա կար դա կը ներ կա յաց նող չա փո րոշ
չային խն դիր նե րի մեր կող մից պլա նա վոր ված լեզ վա քե րա կա նա կան ձևա կեր
պում նե րի, տրա մա բա նա կան ձևե րի և բար դու թյան աս տի ճա նի չա փա նիշ նե րը 
մատ չե լի են հիմ նա կան դպ րո ցի շր ջա նա վարտ նե րի հա մար: 

Հենց չոր րորդ են թագլ խում էլ սո ցի ո լո գի ա կան հարց ման մի ջո ցով ապա ցուց
ված են հե տա զո տության ար դյունք նե րի` չա փորշ չային պա հանջ նե րի լրի վու
թյու նը և մատ չե լի ու թյու նը հիմ նա կան դպ րո ցի շր ջա նա վարտ նե րին, այ սինքն, 
սոց. հարց ման եր րորդ և չոր րորդ փու լե րի ար դյունք նե րով կա րե լի է եզ րա կաց
նել, որ ու սուց ման պար տա դիր մա կար դա կը ներ կա յաց նող չա փո րոշ չային խն
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դիր նե րի մեր կող մից պլա նա վոր ված լեզ վա քե րա կա նա կան ձևա կեր պում նե րի, 
տրա մա բա նա կան ձևե րի և բար դու թյան աս տի ճա նի չա փա նիշ նե րը մատ չե լի են 
հիմ նա կան դպ րո ցի շր ջա նա վարտ նե րի հա մար: 

Սոց. հարցումներից ստացված տվյալների հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը 
սխե մա տի կո րեն պատ կեր ված են ստորև բեր ված 13 նկար նե րում՝ գրա ֆիկ նե րի 
տես քով:

 

y% y%

950

840

700

650

Օ 1 2 3 4

Նկար 1. Խն դիր 1, ոչ ստանդ. 
ձևա կեր պում

900

տարբ. 2

տարբ. 1
850

550

470

Օ 1 2 3 4

 

Նկար 2. Խն դիր 2, ստան դարտ 
ձևա կեր պում
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բ գ դ ե զ

Նկար 3. Խն դիր 3, ժխ տե լու կա րո ղու թյան ձևա վոր վա ծու թյան մա կար դա կը

Ինչ պես եր ևում է 1ին և 2րդ նկար նե րում պատ կեր ված գրա ֆիկ նե րից` պնդ
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ման պայ մա նի և եզ րա կա ցու թյան առանձ նաց ման ու նա կու թյուն նե րի ձևա վոր
վա ծու թյան մա կար դա կը ինչ պես երկ րա չա փա կան, այն պես էլ հան րա հաշ վա
կան բո վան դա կու թյամբ խն դիր նե րում իրա րից էա պես քիչ են տար բեր վում. Ընդ 
որում ստան դարտ ձևա կերպ մամբ N 2 խն դիր նե րում այն 89% է (տար բե րակ 
1ո ւմ ) կամ 8590% է (տար բե րակ 2ո ւմ ), իսկ ահա ոչ ստան դարտ ձևա կերպ
մամբ N 1 խն դիր նե րում այդ ցու ցա նի շը զգա լի ո րեն ցածր է՝6874% տար բե րակ 
1ո ւմ և 6570% տար բե րակ 2ո ւմ: Այս ցու ցա նիշ նե րը չեն զի ջում սոց. հարց ման 
երկ րորդ փու լի հա ման ման ար դյունք նե րին: Դեռ ավե լին` նկատ վում է որո շա կի 
աճ: Նման աճ նկատ վում է նաև փաս տի տակ տա նե լու և հա մա դըր ման մե թո դի 
կի րա ռու թյան գծով (բա ցա ռու թյամբ տար բե րակ 1ի N 2 խնդ րի լուծ ման ամ բող
ջա կան ար դյուն քի): Ինչ պես եր ևում է 1 և 2 նկար նե րից, խնդ րի ամ բող ջա կան 
լուծ ման ու նա կու թյան ձևա վոր ված մա կար դա կը զգա լի ո րեն զի ջում է պայ մա
նի և եզ րա կա ցու թյան առանձ նաց ման փաս տա ցի ձևա վոր ված ցու ցա նիշ նե րին: 
Դա, իհար կե, ինք նին հաս կա նա լի է, քա նի որ պայ մա նի և եզ րա կա ցու թյան 
առանձ նա ցու մը խնդ րի լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման է, բայց ոչ բա վա
րար: Մյուս կող մից, որոշ աշա կերտ ներ, ան հրա ժեշտ փաս տարկում ներ անե լով, 
ճիշտ լու ծել էին 1ին և 2րդ խն դիր նե րը, սա կայն չէ ին առանձ նաց րել պայ մանն 
ու պա հան ջը: Նրանց հետ ան ցկաց ված բա նա վոր զրույ ցի ժա մա նակ պարզ վեց, 
որ իրենք կա րող էին ճիշտ առանձ նաց նել պայ մանն ու պա հան ջը, սա կայն կամ 
շտա պել էին լու ծել խն դի րը կամ էլ, օրի նակ, հան րա հաշ վա կան խն դիր նե րում 
(ը ստ իրենց) պար զա պես ըն դուն ված չէ պայ մա նի ու պա հան ջի առաանձ նա ցու
մը: Այս նոյն սոց. հար ցու մը կրկն վեց նաև 2007թ. Եր ևա նի թիվ 131 դպ րո ցում և 
տվեց նա խոր դին հան գուն ար դյունք ներ: 

Այս պի սով, ևս մեկ ան գամ, ՀՀ միջ նա կարգ դպ րո ցի այդ տա րի նե րին գոր
ծող դա սագր քե րի օրի նա կով հիմ նա վոր վեց, որ պնդ ման պայ մա նի և եզ րա
կա ցու թյան առանձ նաց ման, օբյեկ տի ճա նաչ ման, հետ ևանք նե րի որոն ման ու 
հա մադր ման մե թո դի կի րա ռու թյան չա փո րոշ չային կա րո ղու թյուն նե րը ճիշտ են 
ընտր ված և այդ ար դյունք ներն ին վա րի անտ են մա թե մա տի կայի մի ջին և բարձր 
դա սա րան նե րի դպ րո ցա կան դա սագր քե րի նկատ մամբ: 

Հա մե մա տած հա մադր ման մե թո դով լուծ վող 1ին` ոչ ստան դարտ և 2րդ` 
ստան դարտ ձևա կեր պում ու նե ցող խն դիր նե րի հետ, ՀՀ ներ կա դպ րո ցի 89րդ 
դա սա րան նե րի աշա կերտ նե րի մոտ նկա տե լի ո րեն բարձ րա ցել է գրա վոր աշ
խա տան քի 3րդ խնդ րի՝ մա թե մա տի կա կան պն դու մը ժխ տե լու կա րո ղու թյան 
ձևա վոր վա ծու թյան մա կար դա կը՝ հա մե մա տած 8090ա կան թվա կան նե րի դա
սագր քե րով ու սու ցան վող սո վո րող նե րի (նկ. 13): Այս պես, օրի նակ, եթե «a և b 
ու ղիղ նե րը զու գա հեռ են» (տար բե րակ 1.3ա) պնդ ման ժխ տու մը նախ կին Ա.Վ. 
Պո գո րե լո վի դա սըն թա ցով ապա հա վում էր 53% ար դյունք, ապա ներ կա՝ ՀՀ 
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հիմ նա կան դպ րո ցում գոր ծող Լ.Ս. Աթա նա սյան և ու րիշ ներ, «Երկ րա չա փու թյուն 
79» դա սըն թա ցով այդ ցու ցա նիշն ար դեն 95% է, եթե հա ման մա նո րեն՝ «m և n 
բնա կան թվե րը փո խա դարձ պարզ են» (տար բե րակ 2.3ա) պնդ ման ժխտ ման 
ար դյուն քը նախ կի նում 45% էր, ապա ներ կա յումս այն 95% է, եթե «AB հատ վա ծի 
եր կա րու թյու նը մեծ է CD հատ վա ծի եր կա րու թյու նից» (1.3բ) պն դու մը նախ կի
նում ճիշտ կա րո ղա նում էին ժխ տել սո վո րող նե րի մի այն 20%ը, իսկ «a թի վը 
փոքր է b թվից» ( 2.3բ) պն դու մը՝ 17%ը, ապա գոր ծող դա սըն թա ցով այդ ցու
ցա նիշ նե րը հա մա պա տաս խա նա բար 53% և 60% են: Շո շա փե լի աճ կա նաև 
մնա ցած՝ գ, դ, ե պն դում նե րի գծով: Դար ձյալ, ինչ պես նախ կին դա սըն թա ցով, 
եր կու տար բե րակ նե րում էլ բարձր են 3զ պն դում նե րի ցու ցա նիշ նե րը, հա մա
պա տաս խա նա բար՝ 89% և 90%: Այս գծա պատ կեր նե րը նաև ցույց են տա լիս, 
որ եթե նախ կին դա սըն թաց նե րում հան րա հաշ վի գծով ցու ցա նիշ նե րը էա պես 
զի ջում էին երկ րա չա փու թյան հա մա պա տաս խան ցու ցա նիշ նե րին, ապա ՀՀո ւմ 
գոր ծող ներ կա դա սըն թաց նե րում այդ ցու ցա նիշ նե րը հան րա հաշ վի գծով կամ 
քիչ են տար բեր վում, կամ չեն զի ջում երկ րա չա փու թյա նը կամ էլ որոշ դեպքերում 
գե րա զան ցում են նրան:

 Թիվ 162 դպ րո ցի 8րդ դա սա րան ցի նե րի նույն ընտ րա նի ի հետ ան ցկաց վեց նաև 
թես տա վո րում նույն մե թո դաբանությամբ և նույն հար ցա թեր թիկ նե րով, ին չը կի րառ
վեց 2րդ փու լում, մի այն այն տար բե րությամբ, որ եթե այն ժա մա նակ թես տա վո րում 
ան ցկաց վել էր մի այն երկ րա չա փու թյու նից, ապա այս՝ չոր րորդ փու լում ավե լաց վել էր 
նաև հան րա հաշ վա կան բո վան դա կու թյամբ հար ցա թեր թիկ ներ (տարբ. 2):

Գ րա վոր աշ խա տանք նե րի ստու գու մը ցույց տվեց, որ սո վո րող նե րը, ինչ պես 
նախ կի նում, ներ կա յումս ևս չեն հաս կա նում « գո յու թյուն», « մի ա կու թյուն» բա ռե
րի իմաստ նե րը և չեն տի րա պե տում նման՝ (1.7) և (1.8) տրա մա բա նա կան ձևեր 
ու նե ցող պն դում նե րի ապա ցուց ման կա րո ղու թյուն նե րին: Մի ա ժա մա նակ հաս
տատ վեց նաև, որ (1.7) և (1.8) ձևե րը նրանց կող մից ըն կալ վում են որ պես հա
մա պա տաս խա նա բար, (1.1) և (1.2) ձևեր:

 Թես տե րի պա տաս խան նե րի ստու գու մը ցույց տվեց նաև, որ դար ձյալ բարձր 
է ստան դարտ ձևա կեր պում ու նե ցող պն դում նե րի պայ մա նի և եզ րա կա ցու թյան 
առանձ նաց ման կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր վա ծու թյան աս տի ճա նը՝ 95 % և 
նկա տե լի ո րեն ցածր է ոչ ստան դարտ ձևա կեր պում նե րի ձևա վոր վա ծու թյան 
աս տի ճա նը՝ 52%  63% : Ներ կա դա սըն թաց նե րում ևս սո վո րող նե րը չեն կա
րո ղա նում առանձ նաց նել գո յու թյան ու մի ա կու թյան թե ո րեմ նե րի ապա ցուց ման 
հիմ նա կան փու լե րը, չեն կա րո ղա նում նշել այդ պն դում նե րի նմա նու թյունն ու 
տար բե րու թյուն նե րը: 

Այս պի սով սո ցի ո լո գի ա կան հարց ման չոր րորդ փու լը ցույց տվեց մեր կող
մից ընտր ված մե թո դա բա նու թյան հի ման վրա առանձ նաց ված չա փո րոշ չային 
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պար տա դիր ար դյունք նե րի հա մա պատաս խա նու թյու նը ՀՀ հիմ նա կան և ավագ 
դպ րոց նե րի ներ կա յումս գոր ծող մա թե մա տի կա կան դա սըն թաց նե րի պա հանջ
նե րին; Ինչ պես նաև այս փու լում ևս մեկ ան գամ ստուգ վե ցին ստաց ված ար
դյունք նե րի լրի վու թյու նը, մատ չե լի ու թյու նը և իրա տե սա կան լի նե լը: 

Ա տե նա խո սու թյան հա վել ված 1ո ւմ բեր ված են դրա նում օգ տա գործ ված 
նշա նա կում նե րի, տրա մա բա նա կան սիմ վո լի կայի հայոց լեզ վով թարգ ման ված 
բա ռա րան, որոշ ար տած ման կա նոն նե րի, թե ո րեմ նե րի, սահ մա նում նե րի, տավ
տո լո գի ա նե րի և դրանց իմաս տա բա նա կան հա ման ման նե րի աղյու սակ, որը 
էա պես կօգ նի ան հրա ժեշտ տրա մա բա նա կան պատ րաստ վա ծու թյուն չու նե ցող 
սույն ատե նա խո սու թյունն ու սում նա սի րող նե րին: Հա վել ված 2ո ւմ բեր ված են 
բա նա վոր հարց ման ար դյունքնե րը, հա վել ված 3ո ւմ` պար տա դիր ար դյունք
նե րի իրա գոր ծե լի ու թյան ստու գու մը: Հա վել ված 4ո ւմ բեր ված է հան րակր թա
կան (հիմ նա կան և ավագ) դպ րո ցի շր ջա նա վարտ նե րին ողղ ված մե թո դա կան 
նա մակ, որը թույլ կտա նրանց ար դյու նա վետ ու նպա տա կա հար մար կի րա ռել 
ապա ցուց ման մե թոդ նե րը գործ նա կա նում` խն դիր ներ լու ծե լիս: Հա վել ված 5ում 
տր վում է « Ի՞նչ է նշա նա կում աշա կեր տը տի րա պե տում է … հաս կա ցու թյան 
սահ ման մա նը» ման կա վար ժու թյու նում և մա թե մա տի կայի դա սա վանդ ման մե
թո դիկա յում ավան դա բար լուծ ված չհա մար վող հար ցի պա տաս խա նը: Հա վել
ված 6ը նվիր ված է ևս մեկ` մե թո դի կա յում դեռևս ոչ բա վա րար լուծ ված «Ա պա
ցուց ման նպա տա կա հար մար մե թո դի ընտ րու թյան» կար ևոր հիմ նախնդ րի լուծ
մա նը, որում բեր ված է այդ հիմ նախնդ րի մաս նա կի լուծ ման որոշ նմուշ ներ: 

Եզ րա կա ցու թյուն ներ: Հիմ նախնդ րի հան գա մա նա լից ու սում նա սի րու թյան 
ար դյուն քում հան գել ենք հետ ևյալ եզ րա կա ցու թուն նե րի. 

1. Մշակ վել է սույն հե տա զո տու թյան մե թո դա բա նու թյու նը, որն առանձ նա
նում է պրոբ լե մի լուծ ման բազ մա կող մա նի մո տեց մամբ և հիմն ված է հե տա զո
տու թյան հետ ևյալ պա րա մետ րե րի վրա.

• սո վո րող նե րի ապա ցու ցո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի 
ձևա վոր ման վե րա բե րյալ ավան դա կան պա հանջ նե րի վեր լու ծու թյուն (ա վան դա
կա նու թյան պա րա մետր),

• մա թե մա տի կա կան պն դում նե րի ապա ցու ցում նե րի և խն դիր նե րի լու ծում նե
րի լեզ վատ րամա բա նա կան վեր լու ծու թյուն (լեզ վատ րա մա բա նա կան պա րա մետր),

• սո վո րող նե րի ապա ցու ցո ղա կան գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմ
տու թյուն նե րի ձևա վոր վա ծու թյան ման կա վար ժա հո գե բա նա կան գի տու թյուն նե
րի պա հանջ նե րի վեր լու ծու թյուն (հո գե բա նա ման կա վար ժա կան պա րա մետր),

• սո վո րող նե րի ապա ցու ցո ղա կան գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու
թյուն նե րի ձևա վոր վա ծու թյան նկատ մամբ այլ առար կա նե րի պա հանջ նե րի վեր
լու ծու թյուն (մի ջա ռար կա յա կան կամ հո րի զո նա կան ին տեգր ման պա րա մետր):
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2. Մշակ ված մե թո դա բա նու թյան հի ման վրա ներ կա յաց վել է ապա ցու ցում
նե րի ու սուց ման չա փո րոշ չային՝ պար տա դիր ար դյունք նե րի առանձ նաց ման տե
սա կան նո րո վի մո տե ցում, որի ար դյուն քում առանձ նաց վել են.

• միջ նա կարգ դպ րո ցի մա թե մա տի կայի դա սըն թա ցում ավան դա բար գոր
ծող մա թե մա տի կա կան պն դում նե րի ներ կա յաց ման լեզ վա քե րա կա նա կան և 
տրա մա բա նա կան կա ռուց ված քային ձևե րը,

• միջ նա կարգ դպ րո ցի մա թե մա տի կայի դա սըն թա ցում ավան դա բար գոր
ծող ապա ցուց ման մե թոդ նե րը,

• ա պա ցուց ման ավան դա կան մե թոդ նե րի կոմպ լեքս նե րը կազ մող ապա ցու
ցո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րի հա վա քա ծու նե րը,

• այդ ապա ցու ցո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րի այն են թա բազ մու թյու նը, որոնց 
պետք է սո վո րող նե րը պար տա դիր տի րա պե տեն ինք նու րույն կի րա ռե լու մա
կար դա կով:

3. Նոր տե սա կան մո տեց ման շնոր հիվ բա ցա հայտ վել ու առանձ նաց վել են 
ապա ցուց ման այն մե թոդ նե րի ու դրանց տար րե րի հա վա քա ծուն, որոնց ինք նու
րույն կի րա ռե լու մա կար դա կով պետք է տի րա պե տեն հիմ նա կան դպ րո ցի շր ջա
նա վարտ նե րը: Այդ պար տա դիր տար րե րի թվին են պատ կա նում.

• ա պա ցուց ման եր կու հիմ նա կան՝ հա մադր ման և հա կա սու թյան (հա կա
սող են թադ րու թյան) մե թոդ նե րը,

• հա մադր ման և հա կա սու թյան մե թոդ նե րի տար րա կան ապա ցու ցո ղա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի հա վա քա ծուն, որոն ցով հիմ նա կա նում իրա կա նաց վում է այդ 
մե թոդ նե րով կա տար վող ցան կա ցած ապա ցու ցում, ինչ պես նաև լրիվ ին դուկ ցի
այի մե թո դի եր կու հեն քային տար րեր:

4. Ապա ցուց վել է, որ գո յու թյուն ու նեն այդ տար րա կան ապա ցու ցո ղա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի ըն դա մե նը 26 կար գա վոր ված հա վա քա ծու ներ, որոն ցով ամ
բող ջա պես բնու թագր վում են հիմ նա կան դպ րո ցի երկ րա չա փու թյան չա փո րոշ
չային խն դիր նե րը, իսկ հան րա հաշ վի գծով այդ հա վա քա ծունե րը զգա լի ո րեն 
շատ են (տե սա կա նո րեն՝ 66 հատ): Հիմ նա վոր ված է, սա կայն, որ այդ կոմպ
լեկտնե րից շա տե րը գործ նա կան կի րա ռու թյուն ներ չու նեն:

5. Պատ մու թյան հան րակր թա կան դա սըն թաց նե րի օրի նա կի վրա ցույց է 
տր վել, որ հա րա կից առար կա նե րի դա սըն թաց նե րի ու սու ցու մը տրա մա բա նո
րեն կազ մա կեր պե լու հա մար սո վո րող նե րի մա թե մա տի կա կան պատ րաստ վա
ծու թյան տրա մա բա նա կան բա ղադ րիչն ու նի հեն քային նշա նա կություն:

6. Ապա ցուց վել է, որ ԱՊՉի հա մար հիմք են ծա ռա յում ապա ցու ցում նե րի 
ու սուց ման պար տա դիր ար դյունք նե րը:

7. Մշակ վել է չա փո րոշ չային խն դիր նե րի կազմ ման մե թո դա բա նու թյու նը: Այն է.
մ շակ վել են չա փո րոշ չային՝ պար տա դիր խն դիր նե րի ներ կա յաց ման լեզ վա
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քե րա կա նա կան և տրա մա բա նա կան ձևերն ու դրանց լուծ ման դժ վա րու թյան մա
կար դա կին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը: Հիմ նա վոր ված է, որ դրանց ներ կա յաց
ման ամե նա հար մար ձևերն են մի ակ եզ րա կա ցու թյուն ու նե ցող 
          Xx ∈∀ ( ) ( )( )xBxA →    (1.1) 
 և կո նյունկ տիվ, բայց եր կու սից ոչ շատ պա հանջ ու նե ցող 
             Xx ∈∀ ( ) ( ) ( )( )xB&xBxA 21→    (1.2) 
 ձևե րը:

Հիմ նա վոր ված է նաև, որ նպա տա կա հար մար է խն դիր նե րի գե րակշ ռող 
մա սը ներ կա յաց նել «Տր ված է…: Ապա ցու ցել (Գտ նել, հաշ վել) …» և «Ե թե …, 
ապա…» լեզ վա քե րա կա նա կան ստանդարտ ձևե րով: Ընդ որում, հա կա սու թյան 
մե թո դը կոնկ րե տաց նող չա փո րոշ չային խն դիր նե րի ձևակեր պում նե րը պետք է 
պա րու նա կեն նաև հա կա սու թյան կա ռույ ցի կի րա ռու թյու նը հի շեց նող ցու ցում:

• Հիմ նա վոր ված է, որ խն դիր նե րի լուծ ման (թե ո րեմ նե րի ապա ցուց ման) 
բար դու թյան կար ևոր ֆակ տոր է հան դի սա նում այդ լու ծու մը կազ մող մտա հան
գում նե րի շղ թայի քայ լե րի եր կա րու թյու նը:

• Հիմ նա վոր ված է, որ ու սուց ման պար տա դիր ար դյունք նե րը կոնկ րե տաց
նող չա փո րոշ չային խն դիր նե րի լուծ ման եր կա րու թյու նը նպա տա կա հար մար է 
սահ մա նա փա կել 34 տրա մա բա նա կան քայ լե րով՝ չհաշ ված խնդ րի պայ մա նի և 
պա հան ջի առանձ նա ցու մը: Ընդ որում երկ րա չա փա կան խն դիր նե րի լու ծում նե
րը պետք է ու նե նան 13 տրա մա բա նա կան քայլ, իսկ հան րա հաշ վա կան նե րը՝ 14 
տրա մա բա նա կան քայլ:

• Մ շակ վել են այդ խն դիր նե րի բո վան դա կու թյա նը ներ կա յաց վող պա հանջ ներ: 
• Բա ցա հայտ վել են չա փո րոշ չային խն դիր նե րի կար գա վոր ված հա վա քա ծու

նե րի հնա րա վոր տի պե րը:
• Այդ պա հանջ նե րի իրա կա նա ցու մը ցու ցադր ված է նշ ված տի պե րի խն դիր

նե րի կազմ ման օրի նակ նե րի վրա:
8. Ստաց ված ար դյունք նե րի լրի վու թյու նը և դրանց հա մա պա տաս խա նու

թյու նը դպ րո ցա կան մա թե մա տի կա կան կր թու թյան խն դիր նե րին ու նպա տակ
նե րին հաս տատ ված են մե թո դիստգիտ նա կան նե րի և փոր ձա ռու ու սու ցիչ նե րի 
շր ջա նում կա տա րած սոց. հարց ման ար դյունք նե րով: Մշակ ված մե թո դա բա նու
թյան հիմ նա վոր լի նե լը ստուգ ված է սոց. հարց ման մի ջո ցով:

9. Ապա ցուց ված է, որ սո վո րող նե րի մա թե մա տի կա կան պատ րաստ վա ծու
թյան՝ ԱՊՉի հեն քում դր ված տրա մա բա նա կան բա ղադ րիչն ու նի ին տեգ րող 
բնույթ և, այդ իսկ պատ ճա ռով էլ, հեն քային նշա նա կու թյուն` նաև հան րակր թա
կան մյուս առար կա յա կան չա փո րո շիչ նե րի հա մար:

 Ա տե նա խո սու թյան կար ևո րա գույն ար դյունք ներն ար տա ցոլ ված են հե ղի
նա կի «Մա թե մա տի կա կան ապա ցու ցում նե րի ու սուց ման մե թո դա բա նա կան հի
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մունք նե րը» ծա վա լուն մե նագ րու թյու նում, 3 ու սում նա մե թո դա կան, 4 ու սում նաօ
ժան դակ ձեռ նարկ նե րում և գի տա կան հոդ ված նե րում.
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 2. Այ վա զյան Է.Ի., «Հան րա հա շիվ և մա թե մա տի կա կան անա լի զի տար րեր: 
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«Է դիթ Պրինտ», 2009, 80 էջ:
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թյան առանձ նաց ման մա սին, «Մա թե մա տի կան և ֆի զի կան դպ րո ցում», 1990, 
N6,68 էջեր:

 8. Այ վա զյան Է.Ի., Սահ մա նում նե րի ու սուց ման մե թո դի կայի մա սին: «Մա թե
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АЙ ВА ЗЯН ЭД ВАРД ИШ ХА НО ВИЧ 
 МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЧЕС КИЕ ОС НО ВЫ ПРЕД ВИ ДЕ НИЯ СТАН ДАРТ НЫХ 

 РЕ ЗУЛЬ ТА ТОВ ОБУ ЧЕ НИЯ ДО КА ЗА ТЕЛЬСТ ВАМ

 Дис сер та ция на со ис ка ние уче ной сте пе ни док то ра пе да го ги чес ких на ук по 
спе ци аль нос ти 13.00.01 “Те о рия и ис то рия пе да го ги ки”.

 За щи та дис сер та ции сос то ит ся 15 но яб ря 2013 г. в 14.00 на за се да нии спе
ци а ли зи ро ван но го со ве та 065 по Пе да го ги ке ВАК при Ере ванс ком го су дарст
вен ном уни вер си те те по ад ре су: 0025, Ере ван, ул. Або вя на 52а.

 РЕ ЗЮ МЕ 
Ак ту аль ность исс ле до ва ни я. Проб ле мой вы де ле ния до ка за тель ных уме ний 

и их фор ми ро ва ния за ни ма лись мно гие исс ле до ва те ли  К. О. Анан чен ко, В. Ф. 
Ас мус, В. Г. Бол тянс кий, Г. Р. Брес лер, Ю. А. Бур лев, В. А. Кру тец кий, И. Л. Ни
кольс ка я, Ж. Пи а же, Дж. По йа, Ю. И. Ре вуц кас, Г. И. Са ран цев, З. И. Слеп кань, 
А. А. Сто лярь, Н. Ф. Та ли зи на, и др.. Ана лиз ре зуль та тов их исс ле до ва ний по ка
зы ва ет, что к проб ле ме вы де ле ния тре бо ва ний ов ла я де ния до ка за тель ны ми уме
ни я ми су щест ву ет дос та точ но боль шое чис ло раз лич ных под хо дов, не да ю щих, 
од на ко, од ноз нач ных ре зуль та тов. Та ким об ра зом, нес мот ря на то, что ов ла де
ние обя за тель ны ми до ка за тель ны ми уме ни я ми не об хо ди мо для всех уча щих ся, 
но в дейст ви тель нос ти под хо ды к вы де ле нию этих уме ний яв ля ют ся од нос то
рон ни ми, а фор му ли ру е мые тре бо ва ния до пус ка ют не рав но цен ные и не од ноз
нач ные трак тов ки. Воз ни ка ю щее про ти во ре чие меж ду не об хо ди мост ью ов ла
де ния все ми уча щи ми ся уме ни я ми про во дить до ка за тельст ва и не дос та точ ной 
раз ра бо тан ност ью тре бо ва ний к сфор ми ро ван нос ти та ких уме ний от но си тель но 
кур са ма те ма ти ки сред ней шко лы сви де тельст ву ет о не об хо ди мос ти раз ра бот ки 
на уч ноте о ре ти чес ких ос нов об ще об ра зо ва тель но го стан дар та ма те ма ти ки и, на 
этой ос но ве, об ак ту аль нос ти ре ше ния проб ле мы пред ви де ния обя за тель ных 
для всех уча щих ся стан дарт ных тре бо ва ний к обу че нию до ка за тельст вам кур са 
ма те ма ти ки ос нов ной шко лы. 

Цель исс ле до ва ния зак лю ча ет ся в раз ра бот ке ме то ди ки пред ви де ни я, вы
яв ле ния и выд ви же ния обя за тель но го уров ня сфор ми ро ван нос ти до ка за тель
ных уме ний, ко то рая яв ля ет ся ос но вой об ще об ра зо ва тель но го стан дар та, и 
обес пе чи ва ет про дук тив ность обу че ния школь ной ма те ма ти ки. 

За да чи исс ле до ва ни я. Раск ры тие проб ле мы дан но го исс ле до ва ния сос
то ит из сле ду ю щих за дач: а) раз ра бо тать ме то до ло гию исс ле до ва ни я, ко то рая 
долж на от ли чать ся мно гос то рон ным под хо дом; б) на ос но ве этой ме то до ло гии 
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раз ра бо тать те о ре ти чес кий под ход к пред ви де нию и вы яв ле нию стан дарт ных 
тре бо ва ний обу че ния до ка за тельст вам. 

С по мощ ью это го те о ре ти чес ко го под хо да вы я вить: а) г рам ма ти коя зы ко вые 
и ло ги чес кие ст рук тур ные фор мы пред ьяв ле ния стан дарт ных за дач; б) дейст
ву ю щие в кур се ма те ма ти ки сред ней шко лы ме то ды до ка за тельств; в) на бо ры 
до ка за тель ных уме ний, сос тав ля ю щих комп лек сы этих ме то дов до ка за тельств; 
г) подм но жест во этих до ка за тель ных уме ний, каж дым из эле мен тов ко то ро го 
уча щи е ся долж ны ов ла деть на уров не са мос то я тель но го при ме не ни я; д) те ме
то ды до ка за тельств и со во куп ность их эле мен тов, са мос то я тель ное вла де ние 
ко то ры ми яв ля ет ся обя за тель ным для уча щих ся. 

Раз ра бо тать ме то до ло гию сос тав ле ния ти по вых за дач, ха рак те ри зу ю щих и 
конк ре ти зи ру ю щих обя за тель ны ес тан дарт ные ре зуль та ты обу че ния до ка за
тельст вам. 

Раз ра бо тать ме то до ло гию сос тав ле ния те ма ти чес ких ре зуль та тов обу че ния 
ма те ма ти ке. 

При про ве де нии исс ле до ва ния ис поль зо ва лись сле ду ю щие ме то ды: 
и зу че ние за ко но да тель ных и пра ви тельст вен ных до ку мен тов об об щем об

ра зо ва ни и; и зу че ние и ана лиз фи ло софс кой, ма те ма ти чес кой, ме то ди чес кой и 
пси хо ло гопе да го ги чес кой ли те ра ту ры по проб ле ме исс ле до ва ни я; а на лиз прог
рамм и учеб ных по со бий по ма те ма ти ке и смеж ным пред ме там сред ней шко лы; 
по ис ко вый и конс та ти ру ю щий экс пе ри мен ты, экс перт ный оп рос. 

 На уч ная но виз на исс ле до ва ния зак лю ча ет ся в том, что раз ра бо тан и ре а
ли зи ро ван под ход к пла ни ро ва нию обя за тель ныхс тан дарт ных ре зуль та тов обу
че ния до ка за тельст вам в кур се ма те ма ти ки ос нов ной шко лы. 

 Те о ре ти чес кая зна чи мость исс ле до ва ния сос то ит в том, что в дан ной 
ра бо те на при ме ре пред мет но го стан дар та ма те ма ти ки раз ра бо та ны на уч ноте о
ре ти чес кие ос но вы об ще об ра зо ва тель но го стан дар та. 

П рак ти чес кая зна чи мость ра бо ты сос то ит в том, что при ме ня е мая в хо
де исс ле до ва ния ме то до ло ги я, ме то ди ка по лу че ния обя за тель ных ре зуль та тов 
обу че ния до ка за тельст вам и сос тав ле ния стан дарт ных за дач, ме то ди ка пла
ни ро ва ния те ма ти чес ких ре зуль та тов обу че ния мо гут быть ис поль зо ва ны при 
раз ра бот ке и сос тав ле нии стан дар тов по ма те ма ти ке и дру гим пред ме там, для 
усо вер шенст во ва ния (у точ не ния и конк ре ти за ци и) прог рамм ных тре бо ва ний к 
ма те ма ти чес кой и ло ги чес кой под го тов ке уча щих ся, в прак ти чес кой ра бо те учи
те лей ма те ма ти ки, в кур сах усо вер шенст во ва ния учи те лей, а так же в хо де под го
тов ки и улуч ще нии учеб ни ков и ме то ди чес ких по со бий к ним.
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Summary
The actuality of the research. K.O. Ananchenko, V. F. Asmus, V.G. Boltianski, 

G.R. Bresler, J.A. Burlev, V.A.Krutetskin, I.L.Nikolskaya, J.Piaje, J. Poya, J.I. 
Revutskas, G.I.Sarantsev, Z.I.Slepka, A.A. Stolyar, N.F. Talizina, and others dealt 
with the problems of confirmation abilities of division and formation, whose analyses 
show that there are various attitudes towards the demands of division main problem 
solution of confirmation abilities.

So, up to date there are no unified demands directed to compulsory confirmation 
abilities for the students who get positive marks, and the demands, which have been 
formed by various authors, in most cases give inequivalent comments.

The confirmation compulsory abilities serving to the whole school Mathematical 
course which are in the basis of the demands of Mathematical standards haven’t 
been divided yet. 

The mentioned contradiction proves the necessity of the scientifictheoretical 
development of the general educational Mathematical standards and on the base 
of Mathematics course of basic school, compulsory for all students, actuality of the 
solution of main problems.

The aim of the research is the development of compulsory level of foreseeing 
and suggesting methodology, which promotes the efficient organization of school 
Mathematical teaching.

The objectives of the research:
1. To develop the methodology of the research, which is to be distinguished by 

the comprehensive approach.
2. To develop the approach and foresees of the distinguished theoretical teaching 

proofs and the demands of standards on the base of methodology (picture 1).
3. By means of that theoretical approach to reveal
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a) structural ways of the presentation of logical and lingvogrammatical objectives 
according to the demand of standards,

b) the methods of confirmation in the teaching process of the basic school,
c) collection of skills which is to settle the complex methods of confirmation,
d) the multiple choice of the confirmation to which learners have to master to 

use on their own,
4. To distinguish all those methods of confirmation and the collection of their 

elements which are compulsory for all the learners to use on their own.
5. To develop specified typical sums and formation of tasks which are compulsory 

to teach according to the standards.
6. To develop the methodology of teaching and getting thematic results (thematic 

standards).
Scientific novelty of the research. A new approach has been developed 

and realized towards foreseeing and planning the confirmation teaching standard 
compulsory results of Mathematics course at basic school.

• The methodology of formation of typical problems and tasks has been developed.
• The methodology of formation of teaching thematic results has been developed.
The theoretical significance of the research is the development of the subject 

standard scientifictheoretical bases which has been realized on the sample of 
subject standards of Mathematics.

The practical significance of the research is the usage of
• the methodology, which has been received at the research process, 
• the methodology of foreseeing confirmation teaching compulsory results and 

formation of standard problems,
• the methodology of formation of teaching thematic results. 
The mentioned points can be used in the development and formation of standards 

of Mathematics and other subjects. They can be used to correct and concretize the 
programme demands of the learners’ mathematical and logical preparedness, as 
well as in practice of teachers of Mathematics, teacher training courses and at the 
process of improvement of textbooks and methodological manuals.
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