
                                                                                                                              ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է 

Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 

ֆիզիկատեխնոլոգիական ֆակուլտետի             

N 2012-6 խորհրդի նիստում 

 

«Ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդիկա» առարկայի 

 

ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

Ասպիրանտուրայի որակավորման քննության 

 

1. Ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդիկան (ՖՈՒՄ) որպես մանկավարժական գիտություն: 

ՖՈՒՄ-ի առարկան: 

2. ՖՈՒՄ-ի խնդիրները:  

3. Մանկավարժական հետազոտության մեթոդաբանությունը: Մեթոդաբանական 

ապարատի կատեգորիաները: 

4. Մանկավարժական հետազոտության տեսական մեթոդները: 

5. Մանկավարժական հետազոտության փորձարարական մեթոդները: 

6. Մանկավարժական գիտափորձի էությունը և նրա տեսակները:  

7. Համեմատական գիտափորձի փուլերը: 

8. Մանկավարժական գիտափորձի վրա ազդող լրացուցիչ փոփոխականները: 

9. Մանկավարժական գիտափորձի ժամանակ թույլ տրված սխալները: 

10. Փորձի արդյունքների վրա լրացուցիչ փոփոխականների ազդեցության փոքրացումը: 

11. Ֆիզիկան, որպես հանրակրթական դպրոցի առարկա: Հանրակրթական դպրոցում 

ֆիզիկայի ուսուցման խնդիրները:  

12. Ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացին ներկայացվող պահանջները: 

13. Ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի կառուցման գծային, համակենտրոն և 

աստիճանային համակարգերը: 

14. Ֆիզիկան և մյուս գիտությունները: 

15. Ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի միջառարկայական կապերը:  

16. Ֆիզիկայի և քիմիայի միջառարկայական կապերը: 



17. Ֆիզիկայի և կենսաբանության միջառարկայական կապերը: 

18. Ֆիզիկայի և աստղագիտության միջառարկայական կապերը: 

19. Ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդները: 

20. Ինդուկցիան և դեդուկցիան, համանմանությունը և մոդելները ֆիզիկայի ուսուցման 

գործընթացում:  

21. Պրոբլեմային ուսուցումը Ֆիզիկայի ուսուցման ժամանակ: 

22. Ֆիզիկայի ուսուցման գործընթացում գյուտարարական մեթոդների կիրառումը: 

23. Ֆիզիկայի դպրոցական փորձերի տեսակները: Ցուցադրական փորձերին 

ներկայացվող պահանջները: 

24. Ֆիզիկայի ուսումնական խնդիրների տեսակները և նրանց լուծման մեթոդիկան: 

25. Ֆիզիկայի դասերի տեսկաները և դրանց կառուցվածքը: 

26. Ֆիզիկայի ուսուցչի նախապատրաստումը դասի, ֆիզիկայի դասի պլան կոնսպեկտը: 

27. Ֆիզիկայի արտադասային պարապմունքները և նրանց անհատական, խմբակային, 

զանգվածային ձևերը: 

28. Ֆիզիկայի մրցույթ երեկոյի (ցերեկույթի) նախապատրաստումը և անցկացումը: 

29. Սովորողների գիտելիքների և կարողությունների ստուգումը և գնահատումը: 

30. Սովորողների իմացական հետաքրքրությունների զարգացումը ֆիզիկայի ուսուցման 

ժամանակ: 

31. “Պինդ մարմինների, հեղուկների և գազերի ճնշումը” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

32. “Արքիմեդի ուժ: Մարմինների լողալը” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

33. “Հաշվարկման համակարգ, տեղափոխություն, արագություն և արագացում” 

հասկացությունների ուսուցման մեթոդիկան: 

34. Հավասարաչափ և ուղղագիծ շարժման ուսուցման մեթոդիկան: 

35. Անհավասարաչափ շարժման ուսումնասիրման մեթոդիկան: 

36. “Մեխանիկական շարժման հարաբերականությունը” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

37. “Զանգված” և “ուժ” հասկացությունների ուսուցման մեթոդիկան: 

38. “Բնության ուժերը” թեմայի հիմնական հարցերի (“առաձգականության ուժ”, 

“տիեզերական ձգողականության ուժ” և “շփման ուժ”) ենթաթեմաների ուսուցման 

մեթոդիկան: 

39. “Ծանրության ուժ և կշիռ” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

40.  Նյուտոնի օրենքների ուսուցման մեթոդիկան: 



41. “Ուժերի գումարումը” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

42. Իմպուլսի պահպանման օրենքի ուսուցման մեթոդիկան: 

43. “Մեխանիկական տատանումներ” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

44. “Մեխանիկական ալիքներ” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

45. “Ձայնային երևույթներ”  թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

46. “Մեխանիկական աշխատանք և հզորություն” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

47. Էներգիա հասկացության գիտամեթոդական վերլուծությունը: 

48. “Էներգիայի պահպանման օրենքը մեխանիկայում” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

49. Ջերմային երևույթների ուսումնասիրման վիճակագրական և ջերմադինամիկական 

մեթոդները: 

50. Մոլեկուլային-կինետիկ տեսության հիմանական դրույթների ուսուցման մեթոդիկան: 

51. Մոլեկուլային-կինետիկ տեսության հիմնական հավասարման ուսուցման 

մեթոդիկան: 

52. Իդեալական գազի վիճակի հավասարման և գազային օրենքների ուսուցման 

մեթոդիկան: 

53. “Ջերմային հավասարակշռություն” և “ջերմաստիճան” հասկացությունների 

ուսուցման մեթոդիկան: 

54. “Հեղուկների և գազերի փոխադարձ փոխակերպումները” թեմայի ուսուցման 

մեթոդիկան: 

55. “Ներքին էներգիա” և “ջերմաքանակ” հասկացությունների գիտամեթոդիկական 

վերլուծությունը: 

56. Ջերմադինամիկայի առաջին օրենքի ուսուցման մեթոդիկան: 

57. “Ջերմային շարժիչների աշխատանքի սկզբունքը և ջերմադինամիկայի երկրորդ 

օրենքը” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

58. Լիցքի պահպանման և Կուլոնի օրենքների ուսուցման մեթոդիկան: 

59. “Էլեկտրական լիցք”, “էլեկտրական դաշտ”, “լարվածություն”, “պոտենցիալների 

տարբերություն և լարում” հասկացությունների ուսուցման մեթոդիկան: 

60. “Էլեկտրաունակություն” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

61. Հաստատուն հոսանքի (Օհմի և Ջոուլ-Լենցի) օրենքների ուսուցման մեթոդիկան: 

62. “Օհմի օրենքը լրիվ շղթայի համար” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

63. “Ամպերի օրենքը” և “Լորենցի ուժը” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 



64. “Էլեկտրական հոսանքը մետաղներում” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

65. “Էլեկտրական հոսանքը հեղուկներում: Ֆարադեյի օրենքը” թեմայի ուսուցման 

մեթոդիկան: 

66. “Էլեկտրական հոսանքը կիսահաղորդիչներում” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

67. “Էլեկտրական հոսանքը գազերում” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

68. “Ոչ ինքնուրույն և ինքնուրույն պարպումներ, և կայծակ” թեմայի ուսուցման 

մեթոդիկան: 

69. “Մագնիսկան ինդուկցիայի վեկտորը” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

70. “Էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի երևույթը” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

71. “Ինդուկցիոն հոսանքի ուղղությունը: Լենցի կանոնը” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

72. “Ինդուկցիայի էլշուն շարժվող հաղորդիչներում” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

73. “Ինքնինդուկցիայի և ինդուկտիվություն” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

74. “Էլեկտրամագնիսական տատանումներ” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

75. “Մեխանիկական և էլեկտրամագնիսական տատանումների համանմանությունը” 

թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

76. Տատանողական կոնտուրում ընթացող պրոցեսները նկարագրող հավասարման 

արտածումը և վերլուծությունը: 

77. “Փոփոխական էլեկտրական հոսանք: Հոսանքի ուժը և լարման գործող արժեքներ” 

թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

78. “Էլեկտրական հոսանքի հաղորդումը: Տրանսֆորմատորը” թեմայի ուսուցման 

մեթոդիկան: 

79. “Էլեկտրամագնիսկան ալիքներ” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

80. “Ռադիոկապի սկզբունքը” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

81. “Էլեկտրամագնիսական ալիքների սանդղակը” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

82. “Լույսի ուղղագիծ տարածման օրենքը” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

83. “Լույսի լրիվ անդրադարձումը” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

84. “Ոսպնյակներ: Բարակ ոսպնյակի բանաձևը” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

85. “Լույսի արագությունը” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

86. “Հյուգենսի սկզբունքը: Լույսի անդրադարձման և բեկման օրենքներ” թեմայի 

ուսուցման մեթոդիկան: 

87. “Լույսի դիսպերսիա” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 



88. “Լույսի ինտերֆերենցիա” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

89. “Լույսի դիֆրակցիա” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

90. “Լուսային ալիքների լայնականությունը: Լույսի բևեռացումը” թեմայի ուսուցման 

մեթոդիկան: 

91. “Հարաբերականության հատուկ տեսության տարրերը” թեմայի ուսուցման 

մեթոդիկան: 

92. Հարաբերականության հատուկ տեսության կանխադրույթներից բխող հիմնական 

հետևությունները: 

93. Զանգվածի կախումը արագությունից և զանգված ու էներգիայի կապը 

ռելիատիվիստական մեխանիկայում: 

94. “Լուսաէֆեկտ” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

95.  “Լույսի մասնիկաալիքային դուալիզմը” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

96. “Ատոմի կառուցվածքը” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

97. “Բորի քվանտային կանխադրույթները” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

98. “Ատոմային միջուկի կառուցվածքը: Միջուկային ուժեր” թեմայի ուսուցման 

մեթոդիկան: 

99. “Ռադիոակտիվություն” թեմայի ուսուցման մեթոդիկան: 

100. “Տարրական մասնիկներ և նրանց փոխակերպումները” թեմայի ուսուցման 

մեթոդիկան:  

 

 


