ԺԳ.00.02 Դասավանդման և դաստիարակության
մեթոդիկա (մաթեմատիկա)
Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոն
2020-2021 ուս. տարվա ասպիրանտուրայի ընդունելության քննության
ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ԲԱԺԻՆ 1. «ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ. ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ»
1.1.Բազմությունների տեսության տարրեր
Բազմություններ, գործողություններ դրանցով
Բազմությունների դեկարտյան արտադրյալ. հիմնական հատկությունները

1.2. Մաթեմատիկական տրամաբանության տարրեր
Ասույթներ, հիմնական գործողություններ ասույթներով
Պրեդիկատներ, տրամաբանական գործողություններ պրեդիկատներով
Գոյության և միակության քվանտորներ

1.3.Առնչություններ. դրանց հիմնական դասերը: Տեսաբազմային գործողություններ
այդ դասերում
Համարժեքության առնչություն. տեսաբազմային գործողություններ համարժեքության
առնչություններով: Համարժեքության դասեր, ֆակտորբազմություն
1.3.Հանրահաշվական կառույցներ (ստրուկտուրաներ)
Խմբեր, օղակներ, դաշտեր: Հոմոմորֆիզմներ և իզոմորֆիզներ
Բնական և ոչ բացասական ամբողջ թվերի համակարգի կառուցման աքսիոմային
(Պեանո) և տեսաբազմային (Կանտոր) մոդելները
Ամբողջ թվերի օղակը. կառուցման մոդելներ
Ռացիոնալ թվերի դաշտը. կառուցման մոդելներ
Իրական թվերի դաշտը. կառուցման մոդելներ

1.4.Թվերի տեսության տարրեր
Թվարկության համակարգեր. հիմնական փաստեր

Էվկլիդեսի ալգորիթմը և դրա կիրառությունը
Պարզ թվեր. պարզ թվերի բազմության անվերջությունը: Թվաբանության հիմնական
թեորեմը

1.5.Երկրաչափություն
Էվկլիդեսի

աքսիոմային

համակարգը,

երկրաչափության

աքսիոմների

անհակասելիությունը, անկախությունը, լրիվությունը
Երկրաչափական մեծություններ. հատվածի երկարություն, պատկերի մակերես
(քառակուսելի տիրույթ). գոյության և միակության թեորեմներ
Բազմանկյան մակերեսը: Բազմանիստ. ուռուցիկ բազմանիստեր. Էյլերի թեորեմը
բազմանիստերի մասին
Երկրաչափական ձևափոխություններ. ձևափոխությունների խմբեր
Բազմաձևություն:

Եզրով

և

առանց

եզրի,

ուղղորդված

և

չուղղորդված

բազմաձևություններ

1.6.Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության
տարրեր
Հավանականության տարբեր սահմանումներ: Պայմանական հավանականություն
Բայեսի

բանաձևը:

բնութագրիչներ:

Մեծ

Պատահական
թվերի

մեծություն.

օրենքը:

Պատահական

Կենտրոնական

սահմանային

մեծության
թեորեմը:

Վիճակագրական վարկածներ և հայտանիշեր
1.7.Ֆունկցիաներ
Ֆունկցիաների
միջակայքեր,

որոշման
որոշ

տիրույթ,

տարրական

արժեքների

ֆունկցիաների

բազմություն,

մոնոտոնության

հատկությունները

և

գրաֆիկները

ԲԱԺԻՆ 2. Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա / մաթեմատիկա/
2.1. Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ընդհանուր դրույթներ

նրանց

«Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա» առարկան
«Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի» դասընթացի բաժինները
Մաթեմատիկա

դասընթացի

բովանդակությունը

հանրակրթության

տարբեր

աստիճաններում: Մաթեմատիկայի ուսուցման նպատակները
Ուսուցման սկզբունքների հաշվառումը մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում
Սովորողների դաստիարակության ու զարգացման խնդիրների աշխարհայացքի
ձևավորումը, գեղագիտական և բարոյական դաստիարակությունը, ակնառուական և
խոսքային-տրամաբանական մտածողության, տարածական պատկերացումների և
երևակայության զարգացում մաթեմատիկայի դասերին

2.2. Մաթեմատիկա դասընթացի բովանդակությունը
«Մաթեմատիկա»

դասընթացի

կառուցվածքը

հանրակրթության

տարբեր

աստիճաններում: «Մաթեմատիկան» իբրև ուսումնական առարկա: Մաթեմատիկայի
տեղն ու դերը ուսումնական առարկաների համակարգում
Մաթեմատիկայի կապն այլ ուսումնական առարկաների հետ. ներառարկայական և
միջառարկայական կապերը: «Մաթեմատիկա» դասընթացի կիրառական եզրերը

2.3. Մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդներն ու ձևերը
Հիմնական դասակարգումներ: Ուսուցման ընդհանուր դիդակտիկական և մասնավոր
առարկայական մեթոդների փոխկապակցվածությունը
Մաթեմատիկայի ուսուցման էմպիրիկ մեթոդները. դիտումը, փորձը, չափումը
Տրամաբանական մեթոդներ. համեմատումն ու հագունությունը, ընդհանրացումը,
վերացարկումն ու մասնավորեցումը, ինդուկցիան և դեդուկցիան, վերլուծությունն ու
համադրումը
Պրոբլեմային ուսուցման մեթոդներ. էվրիստիկ զրույցի, մասնակի-որոնողական,
հետազոտական
Մաթեմատիկայի ուսուցման հատուկ մեթոդները. մաթեմատիկական մոդելների
կառուցումն ու հետազոտումը, ուսուցման հնարների և ալգորիթմների կառուցումը

2.4. Մաթեմատիկայի ուսուցման կազմակերպման հարցերը

Մաթեմատիկայի

դասը.

նրա

առանձնահատկությունները:

Դասի

հիմնական

տեսակները
Ուսուցչի նախապատրաստումը մաթեմատիկայի դասին: Սովորողների գիտելիքների
և կարողությունների ստուգման ու գնահատման ձևերը, ստուգողական, ինքնուրույն,
տնային, անհատական աշխատանքներ, թեստային ստուգում
Մաթեմատիկայի ուսուցման հիմնական միջոցները. դասագրքեր, մեթոդական
ձեռնարկներ, տպագիր հիմքով տետրեր, աղյուսակներ, դիդակտիկ նյութեր, գծագրեր,
տրամագրեր, համակարգչային ձեռնարկներ և այլն

2.5.

Մաթեմատիկայի

ուղղությամբ

իրականացվող

արտադասարանական

աշխատանքներ
Մաթեմատիկայի

ուղղությամբ

իրականացվող

արտադասարանական

աշխատանքներ. տեսակներն ու գնութագիրը, հիմնական կրթադաստիարակչական
գործառույթները
Խմբային աշխատանքի իրականացումը մաթեմատիկայի դասերին
Մանկավարժական գիտափորձ. նրա դերն ու հիմնական խնդիրները մաթեմատիկայի
դասավանդման

մեթոդիկայի

ուղղությամբ

իրականացվող

գիտական

հետազոտություններում
Մանկավարժական գիտափորձի հիմնական փուլերը, արդյունքների մշակումը, այդ
թվում՝ տվյալների վիճակագրական վերլուծության մեթոդների կիրառմամբ

ԲԱԺԻՆ 3. Տարրական դասարաններում մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա
3.1. Տարրական դասարաններում մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի
մեթոդամաթեմատիկական և մեթոդագործընթացային հիմունքները
Տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդիկան որպես ուսումնական
առարկա, կապը այլ գիտությունների հետ

Տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցման հոգեբանամանկավարժական
հիմունքները
Կրտսեր դպրոցականի տարիքային առանձնահատկությունները
Մաթեմատիկայի դասը տարրական դպրոցում և մաթեմատիկայի դասընթացի
ուսումնասիրման այլնտրաքային մոտեցումներ
Մաթեմատիկայի դասին ներկայացվող հոգեբանամանկավարժական ժամանակակից
պահանջները:

Մաթեմատիկայի

դասի

կառուցվածքի

և

բովանդակության

գիտամեթոդական վերլուծության սկզբունքները
Կրտսեր

դպրոցականների

ուսումնական

գործունեության

տեսակները

մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում
«Ուսումնական գործունեություն» հասկացությունը և նրա կառուցվածքը
Ուսումնական խնդիր. տեսակները: Մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում
ուսումնական խնդիրների առաջադրման հիմնախնդիրը: Մաթեմատիկայի դասերի
ընթացքում սովորողների ուսումնական գործունեության տեսակները և հնարները
Մաթեմատիկայի

ուսուցման

գործընթացում

սովորողների

ծավալած

մտային

գործունեության հնարները և դրանց ձևավորուման մեթոդիկան

3.2. Տարրական դպրոցի մաթեմատիկա դասընթացի հիմնական թեմաների
ուսուցան մեթոդիկան

Ոչ բացասական ամբողջ թվերի ուսուցման մեթոդիկան. մեթոդամաթեմատիկական և
մեթոդագործընացային հիմունքները
Մեծությունների

ուսուցման

մեթոդիկան.

մեթոդամաթեմատիկական

և

մեթոդագործընթացային հիմունքները
Թվաբանական

գործողությունների

ուսուցման

մեթոդամաթեմատիկական

և

մեթոդագործընթացային հիմունքները
Թվաբանական

գործողությունների

ալգորիթմների

ուսուցումն

համակենտրոնների, նրանց տեսական հիմքերը
Խնդիրների տեղն ու դերը տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի դասընթացում

ըստ

Տարրական դպրոցում քննարկվող մաթեմատիկական խնդիրների դասակարգումը
Խնդիրների լուծման հիմնական փուլերը
Հանրահաշվական

նյութի

ուսումնասիրման

մեթոդիկան

տարրական

դասարաններում մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում
Երկրաչափական նյութի ուսումնասիրման մեթոդիկան տարրական դասարանների
մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում
Կրտսեր դպրոցականի մաթեմատիկական լեզվի զարգացումը տարրական դպրոցում:
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