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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Ժամանակակից կրթական հայեցակարգերում ավելի է
կարևորվում սովորողների բարձրակարգ մտածողության զարգացման խնդիրը: Աշխարհում տեղի ունեցող արագընթաց զարգացումները իրենց անմիջական ներգործությունն են ունենում
կրթական համակարգերի վրա՝ առաջադրելով գիտելիքահեն
տնտեսության և տեղեկատվական հասարակության պայմաններում գործող և ապրող մարդու ձևավորման նոր պահանջ: Եվ դա
իր հերթին առաջ է բերում կրթության բովանդակության վերանայման ու արդիականացման խնդիր:
Հանրահայտ է, որ հանրակրթության առանցքային նպատակներից մեկը աշակերտին մտածել սովորեցնելն է: Առանձնացվում են այդ նպատակին հասնելու երկու հիմնական ուղիներ.
մտածողության մասին գիտության՝ տրամաբանության տարրերի
իմացությունը և մաթեմատիկայի ուսումնասիրությունը, ինչը բոլոր ժամանակներում դիտվել է որպես սովորողների տրամաբանական մտածողության զարգացման լավագույն միջոց: Սակայն
այստեղ առաջանում են հետևյալ հարցադրումները. արդյո՞ք պետք
է տրամաբանության հիմունքները ներառվեն հանրակրթական
ծրագրերում, թե՞ միայն մաթեմատիկայի ուսուցումը բավարար է
մտածողության ձևավորման խնդրի լուծման համար: Իսկ միգուցե
պետք է համադրե՞լ այս մոտեցումները և տրամաբանության տարրերը ներառել մաթեմատիկայի դասընթացու՞մ: Տարբեր ժամանակներում տարբեր շեշտադրումներ են կատարվել ու տարբեր մոտեցումներ են ցուցաբերվել այդ հարցերի լուծման նկատմամբ:
Դրանք համակողմանիորեն ուսումնասիրված են Ի. Հարութիւնեանցի,
Լ.Ն. Լանդայի, Զ. Բրուների, Լ. Քերոլի, Ջ. Պոյայի, Գ. Շեդրովիցկու,
Հ. Ֆրոյդենտալի, Պ.Պ. Բլոնսկու, Վ.Մ. Բրադիսի, Ա.Ն. Կոլմոգորովի,
Վ. Բոլտյանսկու, Ռ.Ս. Չերկասովի, Ա.Ա. Ստոլյարի, Յու.Ա. Պետրովի,
Վ.Ի. Ռիժիկի, Գ.Ի. Սարանցևի, Ի.Լ. Տիմոֆեևայի, Գ.Ա. Բրուտյանի,
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Ս.Հ. Ավետիսյանի, Հ.Ս. Միքայելյանի, Ս.Է. Հակոբյանի, Է.Ի. Այվազյանի և այլոց կողմից:
Սակայն գիտամանկավարժական գրականության մեջ միասնական տեսակետ չի ձևավորվել: Ավելին, հաճախ արտահայտվում են միմյանց հակադիր, իրարամերժ կարծիքներ: Մասնավորապես ԽՍՀՄ-ում, որի կրթական ավանդույթները պահպանվում
էին նաև մեր երկրում, 50-60-ական թվականներին գերիշխում և
իրականացվում էր այն տեսակետը, որ անհրաժեշտ է միջնակարգ
դպրոցում դասավանդել առանձին «Տրամաբանություն» առարկա
[37]: Սակայն հետագայում, գաղափարական և քաղաքական նկատառումներից ելնելով, դադարեցվել է այդ առարկայի դասավանդումը, և առաջին պլան է մղվել այն տեսակետը, թե տրամաբանական մտածողության զարգացման համար պետք է բավարարվել մաթեմատիկայի ընձեռած հնարավորություններով,իսկ նման
հնարավորություններ ստեղծեցին Ա.Ն. Կոլմոգորովի գլխավորությամբ ստեղծված դասագրքերը:
Հավանաբար, այդ դասագրքերի բարդությունն էր հիմնական
պատճառը, որ հետագա տարիների ընթացքում աստիճանաբար
նվազեց տրամաբանության բաղադրիչի դերը հանրակրթական
ծրագրերում: Մասնավորապես 80-ական թվականներին ստեղծված մաթեմատիկայի, հատկապես հանրահաշվի ծրագրերի ու դասագրքերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ գերիշխող են դարձել գիտելիքի հաղորդման և յուրացման վարժանքային սխեմաները,
ինչի հետևանքով շոշափելի նահանջ է ունեցել սովորողների տրամաբանական մտածողության զարգացման մակարդակը: Դրա վերաբերյալ բազմաթիվ արձագանքներ են առկա 1985 թվականից
հետո հրատարակված գիտամանկավարժական գրականության
մեջ: Հնչում էին տեսակետներ այն մասին, որ առանց տրամաբանական գիտելիքների ուսուցման, անհնար է ապահովել սովորողների մտավոր կարողությունների զարգացումը:
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Այստեղ առաջին հերթին պետք է նշել Ա.Ա. Ստոլյարին, ով
գտնում էր, որ մտածողության ցածր կուլտուրայի և տրամաբանական թերկրթվածության իրավիճակը շատ նմանություն
ունի լեզվական գրագիտության վիճակի հետ. ինչպես որ ճիշտ
գրելու և խոսելու համար անհրաժեշտ է գիտենալ և պահպանել
լեզվի քերականական կանոնները, այնպես էլ ճիշտ մտածելու
համար անհրաժեշտ է իմանալ և պահպանել տրամաբանության
կանոնները [30] (իզուր չեն ասում, որ տրամաբանությունը մտածողության քերականությունն է):
20-րդ դարի վերջին տասնամյակում, ինչպես ՀՀ-ում, այնպես
էլ արտերկրում, նոր մոտեցումներ ձևավորվեցին սովորողների տրամաբանական մտածողության զարգացման խնդրի վերաբերյալ: Մասնավորապես, արժեքավոր էին ակադեմիկոսներ Գ.Ա. Բրուտյանի,
Հ.Ա. Գևորգյանի և այլոց կողմից ստեղծված ձեռնարկները, որոնք
հասցեագրված էին ավագ դպրոցի սովորողներին և առավել գործածական էին նախասիրական պարապմունքների ժամանակ [5],
[7]: Սակայն դրանով հիմնահարցը դեռևս լիարժեք լուծում չէր
ստանում: Այդ ընթացքում ձևավորվեց մեկ այլ մոտեցում ևս, որի
էությունը հետևյալն է. տրամաբանական որոշակի գիտելիքներ ներառել մաթեմատիկայի առարկայական ծրագրերում և դրանով
հուսալի հիմքերի վրա դնել ինչպես մաթեմատիկական կրթության
բովանդակությունը, այնպես էլ սովորողների տրամաբանական
մտածողության զարգացումը: Վերջին տասնամյակում ձևավորված
այդ մոտեցումը կյանքի կոչելու հարցում լուրջ ներդրում էին հանդիսանում Հ.Ս. Միքայելյանի հեղինակած դասագրքերը, որոնցով
նոր փուլ սկսվեց սովորողների լեզվատրամաբանական մտածողությունը մաթեմատիկայի ուսուցման միջոցով զարգացնելու
գործում [24]: Այդ մոտեցումը ամրագրվեց նաև ՀՀ կառավարության
կողմից հաստատված «Հանրակրթական պետական կրթակարգում» և «Միջնակարգ կրթության պետական չափորոշչում»: Սա5

կայն, դրա հետ մեկտեղ, տրամաբանական գիտելիքները հանրակրթական ծրագրերում ներառելու հարցի վերաբերյալ վեճերը
դեռևս չեն հանդարտվել: Որոշ հեղինակներ, հավատարիմ մնալով
խորհրդային վերջին տասնամյակների կրթական ավանդույթներին, քայլեր ձեռնարկեցին և ՀՀ հանրակրթական միջին դպրոցի
հանրահաշվի ծրագրերից դուրս մղեցին տրամաբանությանը վերաբերող նյութը [12]: Այսպիսով, հիմնահարցի վերաբերյալ գոյություն ունեցող մոտեցումների հակասականությունը բավարար
հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ այն լուրջ հետազոտությունների
կարիք ունի, և նրա լուծումից զգալիորեն կախված է կրթության
բովանդակության փոփոխության ուղղությունն ու ընթացքը:
Հարցի լուծումը պահանջում է նաև որոնել ուղիներ, որոնք
կնպաստեն սովորողների լեզվատրամաբանական մտածողության բնականոն զարգացմանը, ներառված կլինեն մաթեմատիկական հասկացությունների, դատողությունների և մտահանգումների ծրագրային կաղապարների շրջանակներում և կունենան
սովորողների հետաքրքրասիրությունը բավարարելու ներուժ:
Համապատասխանող ուսումնական նյութի մեթոդական մշակումը
և փորձարկումը խիստ հրատապ է մանավանդ հանրահաշվի դասընթացում տրամաբանության տարրերի բացակայության պայմաններում:
Գիտական և մեթոդական գրականության հանգամանալի
վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ մաթեմատիկայի դպրոցական
դասընթացում տրամաբանության տարրերի ներառման վերաբերյալ Ա.Ա. Ստոլյարի, Յու.Ա. Պետրովի, Վ.Ի. Ռիժիկի, Գ.Ի. Սարանցևի, Ի.Լ. Տիմոֆեևայի և այլոց կողմից կատարված հետազոտությունները կրում են զուտ վերլուծական բնույթ և չեն ապահովում ընդհանուր հարցադրումների մակարդակից անցում առարկայական բովանդակային դաշտ, ուստի և գրեթե չեն արծարծում
ուսուցման մեթոդիկայի մշակման հարցեր: Այդպիսի մշակումներ
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արված են Հ.Ս. Միքայելյանի աշխատանքներում, սակայն այդ մշակումները վերաբերում են միայն միջին դպրոցի հանրահաշվի
դասընթացին: Մինչդեռ «Մաթեմատիկա» ուսումնական բնագավառում ներառվում են տարբեր առարկաներ, որոնք դասավանդում են կրթական բոլոր աստիճաններում և, թեև մեր կողմից
կատարված ուսումնասիրությունները ինչ-որ չափով ամբողջացնում են կատարված մոտեցումները, բայց, այնուամենայնիվ,
հարցի համակարգված դիտարկումը մնում է բաց:
Հետազոտությունների շրջանակից դուրս են մնացել նաև
մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում տրամաբանության
տարրերի ներառումից բխող հարցեր, որոնք վերաբերում են
ուսուցման ընթացքում ժամանակակից մեթոդների կիրառմանը:
Սույն աշխատանքում նպատակ է դրվել հիմնավոր համարելով հանրակրթական դպրոցի մաթեմատիկա ուսումնական
բնագավառի առարկաների ուսուցման գործընթացում տրամաբանության տարրերի ներառումը, մշակել սովորողների լեզվահաղորդակցական կարողությունների ու տրամաբանական մտածողության զարգացմանը ծառայող մեթոդիկա:
Այդ նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է եղել լուծել մասնավորապես հետևյալ խնդիրները.
1. Մշակել և մատնանշել մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում տրամաբանության տարրեր ներառելու և դրա միջոցով սովորողների լեզվատրամաբանական մտածողության զարգացումը ապահովող տեսական և գործնական արդյունավետ ուղիներ և դրանց իրականացմանն ուղղված, մեթոդապես մշակված և
փորձարկված համապատասխան նյութեր և երաշխավորություններ:
2. Պարզաբանել և մաթեմատիկայի ուսուցման համար հարմարեցնել ժամանակակից այն մեթոդներն ու մեթոդական հնարները, որոնց կիրառությունը արդյունավետ է սովորողների տրամա7

բանական մտածողության զարգացման համար և իրենց գրավչության ու մատչելիության շնորհիվ խթանում են սովորողների հետաքրքրությունը մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացի նկատմամբ:
Սույն աշխատանքը կարող է որպես մեթոդական ձեռնարկ
ծառայել մանկավարժական բուհերի ուսանողների և մաթեմատիկայի ուսուցիչների համար:
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§1. Տրամաբանության և բազմությունների տեսության տարրերի
միջև կապերի բացահայտման մեթոդական նշանակությունը
1. Հասկացությունների և դատողությունների արտահայտումը
բազմությունների միջոցով
Մաթեմատիկայում բազմությունների տեսությունը և մաթեմատիկական տրամաբանությունը ունեն առանձնահատուկ
նշանակություն, քանի որ դրանք կիրառվում և օգտագործվում են
մաթեմատիկական մյուս բոլոր տեսություններում: Համանման
նշանակություն ունեն նաև տրամաբանության և բազմությունների
տեսության տարրերը մաթեմատիկայի դասընթացում, երբ տարբեր թեմաների ուսումնասիրության ընթացքում գործածվում են
մի կողմից՝ բազմություններն ու դրանց գործողությունները, իսկ
մյուս կողմից՝ տրամաբանության օրենքներն ու սկզբունքները:
Տարբեր դասընթացներ ուսումնասիրելիս նկատվում է, որ տրամաբանության օրենքները և բանաձևերը ձևակերպելիս հաճախ
օգտագործվում են բազմությունները և դրանց միջև ներմուծված
գործողությունները: Ուստի ծագում է բնական հարց` թվացյա՞լ
են այդ նմանություններն ու անալոգիաները, թե՞ գոյություն ունեն
խորքային միջառարկայական կապեր: Այս հիմնական հարցի լուսաբանումը մեր հետազոտած թեմայի կապակցությամբ կարևոր
է նախ և առաջ այն առումով, որ բազմություններն ու նրանց միջև
ներմուծվող գործողությունները ակնառու ձևով պատկերվում են
էյլերյան շրջանակներով, և եթե մենք ցույց տանք, որ տրամաբանական կառուցվածքային ձևերը խորքային կապեր ունեն բազմությունների և դրանց գործողությունների հետ, ապա դա լուրջ մեթոդական հնարավորություններ կընձեռի տրամաբանական կառուցվածքային ձևերը ևս շրջանակներով պատկերելու և այդ միջոցով
դրանք դիտողական և ընկալելի դարձնելու համար: Այդ հարցի
լուսաբանումը կարևոր է նաև այն առումով, որ մաթեմատիկայի
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դասընթացում տրամաբանության տարրերի և բազմությունների
տեսության տարրերի ներառման վերաբերյալ երբեմն ցուցաբերվում են միմյանցից զգալիորեն տարբեր մոտեցումներ: Եթե բազմության հասկացության և բազմությունների միջև գործողությունների ուսուցման հարցի նկատմամբ տարաձայնություններն արդեն գրեթե բացակայում են, և այդ պատճառով բազմությունների
տեսության տարրերին վերաբերող թեմաները բացորոշ ձևով ներառվում են մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացներում, ապա
նույնը չի կարելի ասել տրամաբանության տարրերի ուսուցման
վերաբերյալ, ինչը դրսևորվել է նաև ՀՀ հանրակրթական միջին
դպրոցի հանրահաշվի ծրագրում [12]: Ուրեմն, հարկավոր է
պարզաբանել, թե ինչքանով են հիմնավոր մոտեցումների այդ
տարբերությունները:
Բազմությունների տեսության և տրամաբանության տարրերի միջև կապերի բացահայտումը հնարավորություն կտա լուսաբանելու նաև այն հարցը, թե ելակետային ինչպիսի սկզբունքներով պետք է առաջնորդվել դրանց ուսուցման մեթոդիկաները
մշակելիս: Իսկ այդ հարցը հրատապ է այն առումով, որ ավագ
դպրոցի ընտրողական առարկայացանկում ընդգրկված է նաև
«Տրամաբանություն» առարկան, որի ծրագրում ամփոփված թեմաներից շատերը առնչություն ունեն բազմությունների և նրանց
միջև գործողությունների հետ [31]:
Այսպիսով, միջառարկայական կապերի բացահայտման
վերոհիշյալ հարցն ունի ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական նշանակություն: Տեսական հարցադրումը հետևյալն է. քանի
որ տրամաբանությունն ունի կառուցվածքային հիմնական երեք
միավորներ` հասկացությունը, դատողությունը և մտահանգումը,
ուստի անհրաժեշտ է դիտարկել դրանցից յուրաքանչյուրը և ցույց
տալ, թե ինչպես են դրանք արտահայտվում բազմությունների և
նրանց գործողությունների միջոցով: Իսկ հարցի կիրառական
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կողմը կապված է կրթական խնդիրների և առաջին հերթին, մաթեմատիկական դասընթացներում դրանց առնչություններին վերաբերող թեմաների լուսաբանման հարցերի հետ: Ընդ որում՝
ամբողջական պատկեր ունենալու համար այստեղ մենք հանգամանորեն կանդրադառնանք տրամաբանական կառուցվածքային
ձևերից յուրաքանչյուրին և ցույց կտանք դրանց անմիջական կապը
բազմությունների և նրանց համապատասխան գործողությունների հետ: Նշենք, որ դրանք հիմնականում հայտնի փաստեր են,
սակայն ուսումնամեթոդական գրականության մեջ դիտարկվում
են կա´մ զուտ տրամաբանության տեսակետից, ինչպես օրինակ
[4], [6], [37], [41], [42], [47] և այլ աշխատանքներում, կա´մ զուտ
բազմությունների տեսության տեսակետից, ինչպես օրինակ [33],
[53], [50], [57] և այլ աշխատանքներում: Ուստի անհրաժեշտ է այդ
երկուսը համադրել և ներկայացնել միասնաբար:
Ինչպես հայտնի է՝ տրամաբանական կառուցվածքային հիմնական ձևերը երեքն են. հասկացությունը, դատողությունը, մտահանգումը: Նախ դիտարկենք հասկացությունը, որն ընդգրկվում է
և´ դատողության, և´ մտահանգման կազմության մեջ:
Յուրաքանչյուր հասկացություն որոշվում է ծավալով և
բովանդակությամբ: Հասկացության ծավալն այն առարկաների
բազմությունն է, որոնք օժտված են տվյալ հասկացության բովանդակությունը ներկայացնող հատկանիշներով:
Այս սահմանումից արդեն իսկ պարզ է, որ հասկացությունները կարող ենք ներկայացնել բազմությունների տեսքով, և
հետևաբար հասկացությունների ծավալների միջև առնչությունները արտահայտել բազմությունների գործողությունների միջոցով: Եվ դա վերաբերում է հասկացությունների ծավալների միջև
առնչությունների հնարավոր բոլոր չորս դեպքերին: Դրանք են.
1. Արտակայություն, այսինքն՝ երկու այնպիսի S և P հասկացությունների հարաբերությունը, որոնց ծավալները հատում չունեն:
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Օրինակ: S={եռանկյուն} և P={շրջանագիծ} հասկացությունների ծավալները չեն հատվում: Այս երկու հասկացությունների
հարաբերությունը բազմությունների գործողությունների միջոցով
արտահայտվում է SP= բանաձևով և պատկերվում է այսպես
(տես նկ.1)՝

P

S
Նկ. 1

2. Խաչավորում, այսինքն՝ երկու այնպիսի S և P հասկացությունների հարաբերությունը, որոնց ծավալներն ունեն ընդհանուր
տարր և մեկի ծավալը չի ներառվում մյուսի մեջ:
Օրինակ: S={եռանիշ թիվ}, P={զույգ թիվ}: Այս հասկացությունների ծավալները չեն ներառվում մեկը մյուսի մեջ: Սրանք
որպես բազմություններ պատկերվում են այսպես (տես նկ.2).

S

P
Նկ. 2

բազմությունների տեսության բանաձևային տեսքով գրառվում է
այսպես. S  P  , ընդ որում՝ S  P և P  S: Սա մի M բազմություն է, որը ներկայացնում է հետևյալ հասկացությունը`
M={եռանիշ զույգ թիվ}:
3. Ներառում, այսինքն՝ երկու այնպիսի S և P հասկացությունների հարաբերությունը, որոնցից մեկի ծավալն ընդգրկվում է
մյուսի ծավալի մեջ:
Օրինակ: S={ուղղանկյուն}, P={զուգահեռագիծ}: Այս դեպքում S-ը ներառվում է P-ի մեջ: Այս հասկացությունները որպես
բազմություններ իրենցից ներկայացնում են հետևյալը (տես նկ.3).
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P
S
Նկ. 3

Այսինքն` P բազմությունը իր մեջ պարունակում, ընդգրկում է
S բազմությունը, որը նույնն է, թե S-ը P-ի ենթաբազմությունն է`
S  P:
4. Համարժեքություն, այսինքն՝ երկու այնպիսի հասկացությունների առնչություն, որոնց ծավալները համընկնում են:
Օրինակ: S={բնական թիվ}, P={դրական ամբողջ թիվ}: S և P
բազմությունները պատկերվում են այսպես (տես նկ.4).

S
P
Նկ.4

Նման հարաբերությունը բազմությունների գործողությունների միջոցով արտահայտվում է հավասարության առնչությամբ` S=P:
Այսպիսով, երկու հասկացությունների` ըստ ծավալների
հարաբերությունների բոլոր չորս դեպքերն էլ արտահայտվում են
բազմությունների ու նրանց գործողությունների միջոցով: Այդ
հարաբերությունները դրսևորվում են տրամաբանական բոլոր
կառուցվածքային ձևերում, նաև այն դեպքերում, երբ հարաբերվում են երկուսից ավելի հասկացություններ: Դրանք արտահայտվում են հնարավոր բոլոր զույգերի հարաբերություններով,
այսինքն` ի վերջո հիմքում ընկած են այն հարաբերությունները,
որոնք մենք դիտարկեցինք:
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Տրամաբանական մյուս կառուցվածքային միավորը դատողությունն է, որի էական հատկանիշը ճշմարտային արժեքներ
ընդունելն է, (նշանակում են` ճշմարիտը ճ(1) և կեղծը կ(0)) և
կազմված է սուբյեկտից` (S), պրեդիկատից` (P) ու կապից:
Դատողություններն ըստ որակի լինում են` հաստատական
և ժխտական, իսկ ըստ քանակի` եզակի, ընդհանուր և մասնավոր:
Սակայն ընդունված է այս տեսակները միավորել և դատողությունները դասակարգել ըստ որակի և քանակի, ընդ որում եզակի
դատողությունները, որպես մասնավոր դեպք, ներառել ընդհանուրի մեջ, քանի որ և´ մեկում, և´ մյուսում պնդումը վերաբերում
է սուբյեկտի ամբողջ ծավալին [4, 122-123]: Այդպիսով դատողությունները դասակարգվում են չորս տեսակի.
1. Ընդհանուր հաստատական - բոլոր S-երը P են:
2. Մասնավոր հաստատական - որոշ S-եր P են:
3. Ընդհանուր ժխտական - բոլոր S-եր P չեն:
4. Մասնավոր ժխտական - որոշ S-եր P չեն:
Այս դատողությունների կառուցվածքներում կապերն ու
առնչությունները բազմությունների ու նրանց գործողությունների
հետ ներկայացվում են հետևյալ կերպ:
1. Ընդհանուր հաստատական - բոլոր S-երը P են: Սա նշանակում է, որ եթե ունենք S և P բազմություններ, ապա S բազմության
բոլոր տարրերը միաժամանակ տարր են նաև P բազմության համար, այսինքն` պատկանում են P-ին: Հակառակը պնդել չենք կարող: S-ի և P-ի՝ որպես բազմությունների առնչությունը գրվում է
հետևյալ տեսքով S  P, կամ որ նույնն է x (( x  S)( x  P)), և
այն պատկերվում է ինչպես նկ.3-ում:
2. Մասնավոր հաստատական - որոշ S-եր P են: Այս դատողությունը ըստ բազմությունների տեսության նշանակում է, որ
գոյություն ունեն S բազմության տարրեր, որոնք պատկանում են
P-ին: Այս դատողության սուբյեկտի և պրեդիկատի հարաբերութ14

յունը՝ որպես բազմությունների հարաբերություն գրվում է այսպես՝ SP≠, այսինքն` x ( x  S)&( x  P ), և այն պատկերվում է
ինչպես նկ.2-ում:
3. Ընդհանուր ժխտական - բոլոր S-եր P չեն: Այս հարաբերությունը՝ որպես բազմությունների միջև առնչություն արտահայտվում է հետևյալ կապով. S  P=: Այլ կերպ կարող ենք գրել`
x( x S)&(x  P), և այն պատկերվում է ինչպես նկ. 1-ում:
4. Մասնավոր ժխտական - որոշ S-եր P չեն: Այս դատողությունը բազմությունների լեզվով գրվում է հետևյալ տեսքով.
S\P≠, այսինքն՝  x ( x S)&( x P), և պատկերվում է, ասենք,
ինչպես նկ.2-ում, սակայն ընդգծելով S-ի այն մասը, որն ընկած է
P-ից դուրս:
Այստեղ բազմությունների և նրանց գործողությունների միջոցով արտահայտելու հարցը դիտարկեցինք միայն պարզ դատողությունների համար: Քննարկման հարց է նաև տրամաբանական շաղկապների միջոցով առաջացող բարդ դատողությունների
արտահայտումը բազմությունների միջոցով: Այդ հարցին մենք
կանդրադառնանք §3.-ում՝ կապված հանրահաշվական բանաձևերում բազմությունների և տրամաբանական կառուցվածքային
ձևերի միջև առկա կապերի պարզաբանման հետ:
2. Մտահանգումների արտահայտումը բազմությունների
միջոցով
Բազմությունների և նրանց միջև գործողությունների միջոցով դատողությունների կառուցվածքի ներկայացումը հնարավորություն է ընձեռում բազմությունների տեսության լեզվով արտահայտել նաև մտահանգումները, երբ տրված մեկ կամ մի քանի
դատողություններից բխեցվում է մի նոր դատողություն: Դա զգալիորեն պարզ տեսք ունի անմիջական մտահանգման դեպքում,
երբ եզրակացությունը բխեցվում է այնպիսի նախադրյալից, որը
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կազմված է մեկ պարզ դատողությունից, ի տարբերություն միջնորդավորված մտահանգման, որի նախադրյալում պարունակվում է երկու և ավելի դատողություններ:
Նախ ներկայացնենք անմիջական մտահանգման այն տեսակը, որը հայտնի է «շրջում» անունով և նրա համար հատկանշականն այն է, որ եզրակացության սուբյեկտը նախադրյալի
պրեդիկատն է, իսկ պրեդիկատը՝ նախադրյալի սուբյեկտը:
Շրջումը ընդհանուր-հաստատական դատողության դեպքում ունի հետևյալ տեսքը.
Բոլոր S-երը P են, հետևաբար, որոշ P-եր S են:
Օրինակ: Բոլոր զուգահեռագծերը քառանկյուն են. սա նախադրյալն է, որը շրջելիս ստացվում է. որոշ քառանկյուններ զուգահեռագիծ են: Այն ներկայացնենք բազմությունների հարաբերության տեսքով. S={զուգահեռագիծ}, P={քառանկյուն}, և դրանց համապատասխանող բազմությունները կպատկերվեն ինչպես նկ.3-ում:
Այս հարաբերությունը գրառվում է հետևյալ առնչությամբ՝
S  P, x ((x  S)  (x  P)):
Այստեղից էլ հետևում է, որ S  P=S  , այսինքն՝ P  S  ,
կամ որ նույնն է՝  x((x  P)&(x  S)), այսինքն՝ որոշ P-եր S են:
Համանման ձևով է ներկայացվում մասնավոր-հաստատական դատողության շրջումը.
Որոշ S-եր P են, հետևաբար որոշ P-եր S են:
Այդ մտահանգումը բազմությունների միջոցով կարող է գրառվել հետևյալ բանաձևի տեսքով՝ S  P=, այսինքն՝  x((x S)&(x P)),
հետևաբար, P  S  , այսինքն՝  x((x  P) &(x  S)):
Ավելի պարզ տեսք ունի ընդհանուր-ժխտական դատողության շրջումը.
Բոլոր S-երը P չեն, հետևաբար բոլոր P-երը S չեն:
Բազմությունների տեսության այբուբենով այդ առնչությունը գրվում է այսպես. S  P=, x ((x P)  (x S)), որից բխում է, որ
P  S=, այսինքն՝ x ((x  S)  (x  P)):
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Հատուկ ուշադրության է արժանի մասնավոր-ժխտական
դատողության (որոշ S-եր P չեն) շրջման հարցը: Պարզվում է, որ
այդ դեպքում որոշակի եզրակացություն անելու հիմքեր չկան, քանի
որ S-ի և P-ի հարաբերությունները կարող են տարբեր լինել.
Ասվածը առավել պարզ կլինի, երբ քննարկենք այս դատողությունը բազմությունների լեզվով: «Որոշ S-եր P չեն» դատողությունը կարող է պատկերվել այսպես (տես նկ.5).

Նկ. 5

որտեղից P-ի համար կարող է եզրակացվել, որ «Որոշ P-եր S չեն»:
Բայց երբ S և P բազմությունների առնչությունը ունենար հետևյալ
տեսքը (տես նկ.6).

Նկ. 6

ապա P-ի համար կստացվեր եզրակացություն, ըստ որի՝ «Բոլոր
P-երը S են», իսկ դա նշանակում է, որ եզրակացությունը P-ի մասին միանշանակ չէ, և ուրեմն, մասնավոր ժխտական նախադրյալից եզրակացություն բխեցնելու հիմքեր չկան: Նկատենք, որ
այսպիսի վերլուծությունը միանգամայն դժվար կլիներ, եթե չդիմեինք տվյալ մտահանգումը բազմությունների միջոցով արտահայտելու մեթոդական հնարին:
Դիտարկվում է անմիջական մտահանգման ևս մեկ տեսակ՝
նվազեցումը, որի դեպքում ընդհանուր դատողություն հանդիսացող նախադրյալից բխեցվում է նույն որակով մասնավոր դատո17

ղություն: Նվազեցումը դիտարկվում է միայն երկու տեսակի դատողությունների համար:
ա) Ընդհանուր-հաստատական՝ բոլոր S-երը P են դատողության նվազեցված դատողությունն է որոշ S-եր P են: Եզրակացությունն ակնհայտ է. եթե x ((x  S)  (x  P)), հետևաբար

x ((x  S)  (x  P)): Ի դեպ՝ այս տեսակի արտածումը որպես

ճշմարիտ բանաձև ներառված է պրեդիկատների հաշվի աքսիոմների ցանկում, և դրա հիմքում ընկած է դեռևս Արիստոտելի կողմից
ձևակերպված աքսիոմը, ըստ որի՝ այն, ինչ պնդում ենք որևէ դասի

նկատմամբ, տարածվում է նաև նրա յուրաքանչյուր ենթադասի
նկատմամբ [35, 113]:
Սրան անալոգ է նաև մյուս դեպքը՝ ընդհանուր-ժխտական
դատողության նվազեցումը:
Այժմ դիտարկենք համեմատաբար ավելի բարդ կառուցվածք ունեցող մտահանգումներ, որոնց ամենատարածված տեսակը սիլլոգիզմն է: Սիլլոգիզմը միջնորդավորված, դեդուկտիվ
մտահանգում է, որի նախադրյալը կազմված է ընդհանուր տերմին
ունեցող երկու պարզ դատողություններից:
Օրինակ 1:
Բոլոր շեղանկյունները զուգահեռագիծ են:
Բոլոր քառակուսիները շեղանկյուն են:
Բոլոր քառակուսիները զուգահեռագիծ են:
Այս դատողությունների համակարգը կարող ենք ներկայացնել բազմությունների և նրանց գործողությունների միջոցով.
A={շեղանկյուն}, B={զուգահեռագիծ}, C={քառակուսի}: Առաջին
նախադրյալը՝ որպես բազմությունների առնչություն, ներկայացվում է A-ի ներառումը B-ի մեջ, իսկ երկրորդ նախադրյալը՝ C-ի
ներառումը A-ի մեջ: Դրանց գծապատկերը շատ ակնառու է
դարձնում եզրակացությունը (տես նկ.7):
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Նկ. 7

Ասվածը կարող ենք արտահայտել բազմությունների տեսության գործողությունների միջոցով:
AB
CA
CB
Այստեղ նույնպես պարզորոշ երևում է, որ բազմությունների օգնությամբ մտահանգումն ստանում է ավելի ընկալելի
տեսք:
Օրինակ 2:
Բոլոր շեղանկյունները (A) սեղան (B) չեն:
Որոշ քառանկյուններ (C) սեղան (B) են:
Որոշ քառանկյուններ (C) շեղանկյուն (A) չեն:
Այս պնդումները վերլուծենք՝ համեմատելով բազմությունների տեսության տարրերի հետ: Փոխադրելով բազմությունների
տեսության լեզվին՝ ստացվում է հետևյալ պատկերը (տես նկ.8).

Նկ. 8
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Այս գծապատկերը համապատասխանում է տվյալ մտահանգմանը, որը բազմությունների հարաբերություններով կարող է
ներկայացվել բանաձևային հետևյալ գրառմամբ.
A  B=:
C  B  :
C\A  :
Օրինակ 2-ի եզրակացությունը համապատասխանում է
բանաձևային տեսքին:
Օրինակ 3:
Որոշ հավասարումներ (A) լուծում ունեն (B):
Բոլոր հավասարումները (A) բանաձև (C) են:
Որոշ բանաձևեր (C) լուծում ունեն (B):
Բազմությունների գծապատկերի միջոցով նախադրյալների
միջև եղած կապերը և դրանց ու եզրակացության առնչությունները
կարտահայտվեն այսպես (տես նկ.9).

Նկ. 9

Իսկ այդ գծապատկերին համապատասխանող բանաձևային
տեսքը հետևյալն է.
A  B  :
A  C:
C  B  :
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Նույն եղանակով կարող ենք դիտարկել սիլլոգիզմի մյուս
բոլոր դեպքերը (ֆիգուրները և մոդուսները) ևս: Դիտարկումները
ցույց են տալիս, որ սիլլոգիզմ հանդիսացող յուրաքանչյուր մտահանգում կարելի է արտահայտել բազմությունների և նրանց հարաբերությունների միջոցով: Մյուս կողմից՝ ունենալով բազմությունների որոշակի հարաբերություն՝ կարող ենք որոշել, թե կա՞
արդյոք դրան համապատասխանող սիլլոգիզմ: Հասկանալի է, որ
դրա համար պետք է դիտարկել երեք բազմությունների հարաբերություն, քանի որ սիլլոգիզմն ունի ճիշտ երեք տերմին:
Օրինակ 4: Դիցուք տրված են A, B, C բազմություններ, որոնց
հարաբերությունները արտահայտվում է հետևյալ գծապատկերով (տես նկ.10)՝

Նկ. 10

այսինքն՝ A  B  , B  C  , A  C  , A\B  , B\A  ,
B\C  , C\B  , A\C  , C\A  ;
Դիտարկելով A, B, C բազմությունների բոլոր զույգերի բոլոր
հնարավոր հարաբերությունները՝ տեսնում ենք, որ հնարավոր է
կազմել միայն մասնավոր դատողություններ (հաստատական
կամ ժխտական).
որոշ A-եր B են (չեն),
որոշ A-եր C են (չեն),
որոշ B-եր C են (չեն) և այլն:
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Այդ դատողություններից ցանկացած երկուսի՝ որպես նախադրյալի վերցնելու դեպքում եզրակացություն չի բխում (հիշենք,
որ ըստ սիլլոգիզմի կանոնների՝ ա) երկու մասնավոր նախադրյալներից եզրակացություն չի բխում, բ) երկու ժխտական նախադրյալներից եզրակացություն չի բխում [8, 124-125]): Ուրեմն օրինակ 4-ում
ներկայացված բազմություններին համապատասխանող ճիշտ
սիլլոգիզմ գոյություն չունի:
Օրինակ 5: Դիցուք՝ տրված A, B, C բազմություններն արտահայտվում են հետևյալ գծապատկերով (տես նկ.11).

Նկ. 11

Այսինքն՝ A  C=, A  B  , B  C  : Որպեսզի
պարզենք, թե արդյոք հնարավո՞ր է կազմել այդ բազմություններին համապատասխանող սիլլոգիզմ, թե՞ ոչ, վարվում ենք հետևյալ կերպ: B բազմությանը համապատասխանող հասկացությունը
չի կարող լինել միջին տերմին, քանի որ այդ դեպքում և´ մի նախադրյալը (B-ի և A-ի հարաբերությունը), և´ մյուս նախադրյալը (B-ի
և C-ի հարաբերությունը) կլինեին մասնավոր դատողություններ,
իսկ երկու մասնավոր նախադրյալներից եզրակացություն չի բխում:
Ուրեմն միջին տերմին կարող են լինել A-ն և C-ն: Դիտարկենք այդ
դեպքերից մեկը (մյուս դեպքը դրան համանման է, քանի որ A-ն և
C-ն «համաչափ են»):
Ընդունենք, որ A-ին համապատասխանում է միջին տերմինը: Այդ դեպքում A և C բազմությունների հարաբերությունը
արտահայտում է ընդհանուր-ժխտական դատողություն.
բոլոր A-երը C չեն (1):
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Մյուս նախադրյալը B-ի A-ի հարաբերությունն արտահայտող դատողությունն է՝
որոշ B-եր A են (2):
(1) և (2) նախադրյալներից բխում է եզրակացությունը՝ որոշ
B-եր C չեն:
Նկատենք, որ որպես 2-րդ նախադրյալ չէինք կարող վերցնել
«Որոշ B-եր A չեն» դատողությունը (չնայած դա ևս համապատասխանում էր B և A բազմությունների հարաբերությանը): Բանն
այն է, որ 1-ին նախադրյալը արդեն ժխտական դատողություն էր,
ուրեմն՝ որպեսզի եզրակացություն բխեր, այսինքն՝ սիլլոգիզմը
ճիշտ լիներ, անհրաժեշտ էր, որ 2-րդ նախադրյալը լիներ հաստատական:
Ընդհանրացնելով դիտարկված օրինակները՝ կարող ենք
կատարել այսպիսի հետևություն. մտահանգումները բազմությունների միջոցով արտահայտելիս միանգամից տեսանելի է դառնում, թե արդյո՞ք ճիշտ է կատարված մտահանգումը, իսկ սխալ
լինելու դեպքում որոշվում է, թե որ՞ քայլում և ինչի՞ հետևանքով է
թույլ տրվել այդ սխալը: Իսկ դրա անհրաժեշտությունը առաջանում է շատ հաճախ, հատկապես ապացուցումների ընթացքում,
քանի որ այն ներկայացնում է բազմաթիվ մտահանգումների շղթա:
3. Տրամաբանական շաղկապների և բազմությունների միջև
առնչությունները մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում
Ինչպես նշել ենք, տրամաբանության և բազմությունների
տեսության հիմունքներին վերաբերող հարցերը մաթեմատիկայի
դպրոցական ծրագրերում մինչև վերջին տասնամյակները չէին
ընդգրկված: Նման հարցերը հարևանցիորեն շոշափվում էին
միայն որոշ վարժությունների լուծման ընթացքում, և դա արվում
էր հիմնականում տարերայնորեն, առանց համակարգված գիտե23

լիքների: Այդպիսի մոտեցումը ժամանակին խստորեն քննադատվել է հեղինակներից շատերի կողմից [4], [54]: Մաթեմատիկական յուրաքանչյուր դրույթի ձևակերպման մեջ զուտ մաթեմատիկական տերմինների հետ մեկտեղ հանդիպում են «կամ», «և», «եթե,
ապա», «ոչ» բառերը, որոնց էության ըմբռնումն անհրաժեշտ է ոչ
միայն այս կամ այն տեքստը, այլև ընդհանրապես մաթեմատիկական դրույթները հասկանալու համար: Ա.Ա. Ստոլյարը տարօրինակ է համարում այն փաստը, որ միևնույն նախադասության
մեջ որոշ տերմինների (մաթեմատիկական) իմաստը աշակերտներին պարզաբանվում է, իսկ այլ տերմինների (տրամաբանական) իմաստը չի պարզաբանվում, չնայած այդ նախադասությամբ արտահայտված փաստի էությունը հասկանալու համար
վերջիններս ոչ պակաս կարևոր նշանակություն ունեն [54, 20]:
Ուսուցման նման մեթոդը, ինչպես պնդում է Ա.Ա. Ստոլյարը,
դանդաղեցնում է դասընթացի յուրացումը և աշակերտների զարգացումը: «Ակնհայտ է, որ աշակերտների «աչքերը բացել», այսինքն
լուսաբանել նրանց կողմից կատարվող տրամաբանական գործողությունների էությունը, նշանակում է նրանց հնարավորություն
ընձեռել հաղթահարելու մաթեմատիկական գիտելիքների յուրացման ճանապարհին շատ դժվարություններ» [54, 21]:
Ինչպես նշել ենք, այս հանգամանքը հաշվի առնելով՝ վերջին
երկու տասնամյակներում հանրակրթական դպրոցի «Մաթեմատիկա» ուսումնական բնագավառի չափորոշիչներում և ծրագրերում նախատեսվել են որոշակի գիտելիքներ տրամաբանության, մասնավորապես «կամ», «և», «եթե..., ապա...» և այլ շաղկապներով արտահայտվող տրամաբանական ձևերի վերաբերյալ [11],
[13], [15]: Ուշագրավ է այն փաստը, որ տրամաբանական շաղկապների էության պարզաբանումը և դրանց ներառումը մաթեմատիկական տեքստերի մեջ անմիջականորեն ուղեկցվում են
բազմությունների միջև ներմուծված գործողություններով, ընդ
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որում՝ դա շատ հստակ է ներկայացվում հատկապես հանրահաշվի դասընթացում [21]:
Չխորանալով բոլոր մանրամասների մեջ` այստեղ դիտարկենք այն հարցը, թե հանրահաշվի դասընթացում ինչպես է գործածվում տրամաբանության հանրահաշվի բանաձևերի կապը
բազմությունների գործողությունների հետ:
Նախ նկատենք, որ տրամաբանության հանրահաշվի բանաձևերի համարժեքությունը սահմանվում է դրանց լուծումների
բազմությունների հավասարության միջոցով. միևնույն փոփոխականը պարունակող երկու բանաձևերը կոչվում են համարժեք, եթե նրանք ունեն միևնույն լուծումները (այսինքն` նրանց
լուծումների բազմությունները համընկնում են):
Մեր դիտարկած հարցի տեսակետից առավել ուշագրավ է
համախմբերի և համակարգերի լուծումների բազմությունների
հատկությունը, որը ձևակերպվում է այսպես [20, 73], [20, 83]:

Եթե x փոփոխականով Ա բանաձևի լուծումների բազմությունը A-ն է, իսկ նույն փոփոխականով Բ բանաձևի լուծումների
բազմությունը` B-ն, ապա.

²
´  A  B ,


²
  A B:
´

Նշենք, որ դասընթացում բանաձևերի համախումբ անվանվում է այդ բանաձևերի տրամաբանական գումարը, որն արտահայտվում է «կամ» շաղկապով (դա հենց դիզյունկցիան է), իսկ
բանաձևերի համակարգ` այդ բանաձևերի տրամաբանական արտադրյալը, որն արտահայտվում է «և» շաղկապով (դա կոնյունկցիան է):
Դասընթացում տրամաբանական շաղկապների կապը բազմությունների գործողությունների հետ դիտարկվում է ոչ միայն
տեսական ձևակերպումների մակարդակով, այլև խնդիրների ու
վարժությունների` հետևողականորեն մշակված համակարգով:
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Բերենք հանրահաշվի [17] դասագրքից ընտրված մի քանի
տիպական վարժություններ.
1. Լուծել համախումբը.

 x  (1;1)  (1;2)
 x   1; 2
ա.
, բ.


x 1

 x  2; 3
 x  (3;4] :

 x  3

2. Լուծել համակարգը.

  x 1

ա.   x  {2; } , բ.
 x  {2;1;2}


  x 1
 
  x  {3} :
 x  {0;1;3}


3. Արդյո՞ք ճշմարիտ է.
ա. ( x  (1;2) և x  Z )  x   ,
բ. ( x  (0;4] և x  Z )  ( x  (0;4] և x  N ) ,
գ. ( x  [2;7) և x  Z )  x {2;3;4} ,

x 1
,
x  2

դ. x  [1;2)  ( x  1 և x <2)  1  x  2  

Սրանք ավանդականից տարբեր, որակապես նոր տիպի
առաջադրանքներ են, որոնց շնորհիվ ընդլայնվում է սովորողների մաթեմատիկական մտահորիզոնը, զարգանում է նրանց տրամաբանական մտածողությունը, և ուսումնական նյութը դառնում է
ավելի հետաքրքիր:
Մեր քննարկած հարցերի տեսանկյունից այդպիսի թեմաները դասընթացում ընդգրկելը արժեքավոր է նաև նրանով, որ
տեսանելի ձևով ուղղակի կապ է հաստատվում տրամաբանության
հանրահաշվի բանաձևերի համախմբի և բազմությունների միավորման գործողության, ինչպես նաև բանաձևերի համակարգի և
բազմությունների հատման գործողության միջև: Իսկ դա ասում է
այն մասին, որ հանրահաշվի դասընթացում միասնաբար են հան26

դես գալիս մաթեմատիկայի երկու բնագավառների` տրամաբանության և բազմությունների տեսության տարրերի հիմնական
հասկացություններն ու գործողությունները: Այսինքն` հանրահաշվի դասընթացում ինտեգրվում են մաթեմատիկայի երկու հիմնարար տեսությունների` մաթեմատիկական տրամաբանության
և բազմությունների տեսության տարրերին վերաբերող գիտելիքները: Իսկ դա ավելին է, քան միջառարկայական կապերի ապահովումը, հատկապես եթե նկատի ունենանք, որ բազմառարկայական ինտեգրումը ժամանակակից մանկավարժական հայեցակետից դիտվում է որպես ուսումնառության իրականացման առավել հեռանկարային մոտեցում [2]:
Այսպիսով, անդրադառնալով կետի սկզբում կատարված
հարցադրումներին, կարևոր ենք համարում ընդգծել, որ տրամաբանության տարրերի և բազմությունների տեսության տարրերի
միջև առկա կապերը շատ խորքային են և էական: Դրանց վերաբերող գիտելիքները հեշտությամբ թարգմանելի են մեկը մյուսով,
պատկերավոր կարելի է ասել, որ դրանք կազմում են «երկվորյակ» գիտելիքների համակարգեր, որոնց վրա խարսխվում է մաթեմատիկական կրթության բովանդակությունը: Հետևաբար՝ բավարար հիմքեր չկան ուսուցման գործընթացում դրանց նկատմամբ էապես տարբեր մոտեցումներ ցուցաբերելու, ինչպես նաև
միմյանցից անջատ ուսուցում իրականացնելու համար: Վերոհիշյալ դիտարկումները փաստարկներ են այն բանի օգտին, որ
տրամաբանության տարրերի ուսուցումն առավել արդյունավետ
կլինի, եթե այն զուգակցվում ու միասնականացվում է բազմությունների տեսության տարրերի ուսուցման հետ, և այդպիսով փոխադրվում է ինտեգրված ուսուցման հարթակի վրա:
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§2. Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի ապացուցումների
համակարգի զարգացումը
1. Մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում ապացուցման
կարողությունների ձևավորման հիմնախնդիրը
Հանրակրթական դպրոցի մաթեմատիկայի դասընթացում
տրամաբանության տարրերի ուսուցման կարևոր բաղադրամաս
է համարվում տրամաբանական արտածման կամ ապացույցի
իրականացումը և նրա ներկայացումը:
Ապացուցման հիմնախնդիրը վերաբերում է ճանաչողության հիմնական` «ինչու՞» հարցադրմանը: Այս հարցադրումը հավանաբար ծագել է մարդկության պատմության վաղնջնական
շրջաններից, բայց իր բուռն զարգացումն է ստացել միայն անտիկ
Հունաստանում, հասարակական կյանքի կազմակերպման յուրահատուկ պայմաններում: Հունական պոլիսների կառավարման
ժողովրդավարական ձևը ենթադրում էր առաջադըրվող հարցերի
հրապարակային քննարկում, որտեղ բանախոսին անհրաժեշտ
էր մարդկանց համոզել, ցույց տալ իր տեսակետի ճշմարտացիությունը: Ճարտասանությունը համարվում էր կարևոր առաքինություն, այն հունական կրթության կարևոր բաղադրիչ էր` կրթությունը կազմող յոթ ազատ արվեստներից մեկը: Եվ, բնականաբար,
հարցադրման պատասխանի, համոզիչ խոսքի հիմնական արժանիքներից մեկը, թերևս` գլխավորը, դրա փաստարկվածությունն
էր, հիմնավորվածությունը, ապացուցելիությունը: Նման խոսքի
կառուցման առաջին գիտական օրինակները տվեց մաթեմատիկան, որին էլ հաջորդեց Արիստոտելի կողմից տրամաբանության
ստեղծումը, որը փաստորեն նաև գիտություն էր ապացուցման
մասին: Անշուշտ, տարբեր գիտություններ, իրականացնելով ճանաչողության իրենց գործառույթները, օգտվում էին ապացուցման իրենց զինանոցից, բայց բոլորի համար տրամաբանությունը
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տալիս էր ապացուցման համընդհանուր կաղապարներ, որոնց
պետք է ենթարկվեին մնացած գիտություններում (և ոչ միայն
գիտություններում) առաջադրվող ապացուցումները:
Նախ հստակեցնենք, թե ինչ է ապացուցումը:
Ապացուցումը տրամաբանական գործողություն է, որի միջոցով ցույց է տրվում որևէ դատողության ճշմարիտ լինելը՝ այն
բխեցնելով ուրիշ այնպիսի դատողություններից, որոնց ճշմարտությունն արդեն ընդունված է (ապացուցված է, հայտնի է, տրված
է, գիտենք) [8, 181]:
Ապացուցումը կազմված է երեք մասից՝ ապացուցման թե-

զիս, ապացուցման հիմքեր, ապացուցման եղանակ:
1. Ապացուցման թեզիսը այն դատողությունն է, որի ճշմարտությունը ցույց է տրվում տվյալ ապացուցման մեջ:
2. Ապացուցման հիմքերը (փաստարկները, ապացույցները) այն դատողություններն են, որոնց ճշմարիտ լինելն արդեն
ընդունված է և որոնց կապակցությունից բխեցվում է (արտածվում է) ապացուցվող թեզիսը:
3. Ապացուցման եղանակը, որը կոչվում է նաև փաստարկում կամ դեմոնստրացիա, բուն բխեցումն է, որը կատարվում է
մտահանգման կամ մի քանի մտահանգումների կապակցված շարքի
միջոցով: Ապացուցման թեզիսը դրանց վերջնական եզրակացությունն է դառնում:
Ապացուցումը լինում է երկու տեսակի՝ ուղղակի և անուղղակի: Ուղղակի կոչվում է այն ապացուցումը, որի մեջ թեզիսի
ճշմարիտ լինելը ցույց տալու համար այն բխեցվում է փաստարկներից անմիջականորեն: Բայց երբեմն դժվար է գտնել փաստարկներ, որոնցից թեզիսը բխեր անմիջականորեն, և այդ դեպքում դիմում են անուղղակի ապացուցմանը: Անուղղակի ապացուցման դեպքում օգտագործվում են թեզիսի նկատմամբ այլընտրական դրույթ կամ դրույթներ, որոնց կեղծ լինելը ցույց տալու
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միջոցով բխեցվում է թեզիսի ճշմարիտ լինելը: Անուղղակի ապացուցման մի տեսակը, որ կոչվում է ապացուցում հակառակից
կամ հանգեցում անհեթեթության, դպրոցական դասընթացներում հայտնի է հակասող ենթադրության մեթոդով ապացուցում
անվանումով:
Իսկ ի՞նչ հասկանալ ապացուցման ուսուցման տակ: Հարցն
այն է, թե ինչպե՞ս ենք մենք ապացուցում, ինչպե՞ս է ապացուցվող
թեզիսը ստացվում տրված տեսության արդեն հայտնի ճշմարիտ
պնդումներից, ուսուցման պրակտիկայում մնում է ոչ լիարժեք
պարզաբանված: Հաճախ է հանդիպում պատասխան՝ «ակնհայտ
է», որը ոչինչ չի պարզաբանում:
Պարզվում է, որ մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդիկայի
տարբեր շրջաններում ապացուցման ուսուցմանը վերագրվել են
տարբեր իմաստներ: Մոտավորապես 20-րդ դարի 60-ական թվականներին այն նույնացվում էր պատրաստի ապացույցների ուսուցման հետ: Քանի որ սովորողները չէին տիրապետում արտածման
կանոններին, ապա ապացուցման ուսուցման տակ կարելի էր
հասկանալ միայն մաթեմատիկայի դասագրքերում տեղադրված
ապացուցումները անգիր սովորելը և վերարտադրելը: Այդ միտքը
շատ վառ արտահայտված էր այդ ժամանակների աշխատանքներում [39]:
Զ.Ի. Սլեպկանը նշում էր. «Ապացույցի ուսուցման տակ անհրաժեշտ է հասկանալ սովորողներին պատրաստի ապացույցների ուսուցումը, որը առաջարկվում է ուսուցչի կամ դասագրքի
կողմից, և ապացուցման ինքնուրույն որոնման ուսուցումը» [51,
87]: Պատրաստի ապացույցները, ընդգծում է Զ.Ի. Սլեպկանը,
պետք է որպես մոդել հանդես գան, որոնց վրա աշակերտները
սովորում են մտավոր գործունեության այնպիսի գործողություններ, որոնք ընկած են ապացուցելու կարողությունների հիմքում
(ապացույցների տարբեր մեթոդների կիրառումը, ապացուցման
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ինքնուրույն փնտրտուք և այլն) [52]: Սակայն այս մտքերը պրակտիկայում չիրականացվեցին:
Զարմանալի է, որ շատ տարիներ մնում էր և, հավանաբար,
կմնա աննկատ Ի. Լակատոսի «Ապացուցում և հերքում» գիրքը,
որում արտահայտվում են կարևոր դրույթներ ապացուցման ուսուցման վերաբերյալ [45]: Մասնավորապես, հեղինակը առանձնացնում էր ապացուցման տիրապետման հետևյալ մակարդակները.
1. պատրաստի ապացույցների հասկացում և վերարտադրություն,
2. պատրաստի ապացույցների ինքնուրույն վերլուծություն,
3. ապացույցների ինքնուրույն իրականացում,
4. առաջարկված թվացյալ ապացույցների հերքումը:
Պետք է նշել, որ 20-րդ դարի 40-60-ական թվականներին ի
հայտ եկավ աշխատանքների մի շարք, որոնցում դիտարկվում էր
դպրոցականներին պատրաստի ապացույցների հերքում սովորեցնելու խնդիրը (Վ.Մ. Բրադիս, Յա.Ս. Դուբնով, Վ.Լ. Մինկովսկի
և այլն) [110], [116], [128]: Հիմնականում նրանցում բովանդակվում
էին հետևյալ տիպի զանազան սոփեստություններ. «Ուղղանկյան
մակերեսը հավասար է 0-ի», «Բոլոր եռանկյունները հավասարամեծ են» և այլն: Դրանցում ապացուցվող պնդման անհեթեթությունը դիտարկվում է արդեն ձևակերպման մեջ, որը ստիպում է
մասնակցին փնտրել «խարդախությունը»: Սոփեստությունների
ապացուցումներում օգտագործվում են այնպիսի հնարքներ, ինչպիսիք են՝ ուղիղ թեորեմի փոխարեն հակադարձի կիրառումը,
մասնավոր դեպքի դիտարկումը, դեռ չապացուցված պնդման օգտագործումը, թեզիսի գաղտնափոխումը և այլն: Սակայն մաթեմատիկական դատողություններում սխալների դիտարկումը, որը
դուրս էր հանած դպրոցականներին ապացուցել սովորեցնելու
ընդհանուր համատեքստից, չառաջացրեց բավարար հետաքրքրություն այդ աշխատանքների հանդեպ:
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Թեզիսի հերքման առավել տարածված տեսակը հակաօրինակի կառուցման կամ վկայակոչման գործողությունն է: Հակաօրինակի տակ հասկանում են այնպիսի օբյեկտը, որի համար
պնդման պայմանը ճշմարիտ է, իսկ եզրակացությունը` կեղծ:
Պարզ է, որ ապացուցման կարողության նշված մակարդակին հասնելը անհնար է առանց տրամաբանական գործողությունների իմացության: Հատուկ նշենք Ա.Ա. Ստոլյարի աշխատանքները ապացույցի տրամաբանական կազմակերպման իրականացման վերաբերյալ [55,150]:
Ժ. Պիաժեն համարում էր, որ դպրոցականների մաթեմատիկական մտածողության զարգացման պայման է հանդիսանում
մաթեմատիկայի այնպիսի դասընթացը, որը կառուցված է ավելի
ընդհանուր և վերացական հասկացությունների վրա, որոնց առաջին հերթին վերաբերում են բազմությունների տեսության և մաթեմատիկական տրամաբանության տարրերը [48]:
Սակայն, չնայած հետազոտողների մեծ ջանքերին, դպրոցականներին տրամաբանական գործողություններ ուսուցանելու
խնդիրը չէր ստանում բավարար լուծում: Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացը ներառում էր որոշ մաթեմատիկական տեսությունների (հանրահաշվի, երկրաչափության, մաթ. անալիզի)
սկզբնական հատվածներ՝ բովանդակային շարադրանքով: Այդ
պատճառով մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում ապացուցումը հիմնականում կառուցվում է որպես բովանդակային ապացույց, որում օգտագործվում են սովորական դատողությունները,
իսկ տրամաբանական հետևության կանոնները չեն ֆիքսվում:
Ապացուցման գործընթացը հիմնվում է ոչ միայն մաթեմատիկական օբյեկտների վրա. նրանում օգտագործվում են և սովորական,
բնական լեզվի հասկացությունները: Ինտուիտիվ պահերից հրաժարվելը կպահանջեր բարձրացնել ապացուցման մակարդակը,
որը շատ գիտնականների կարծիքով հնարավոր չէ դպրոցական32

ների տարիքային առանձնահատկությունների պատճառով: Նախքան ապացուցման ուսուցման ընդհանրացված ըմբռնման ձևակերպումը, առանձնացնենք մի շարք հոգեբանական դրույթներ,
որոնք դրա հետ անմիջական կապ ունեն: Գիտնականների կարծիքով ուղեղի կառուցվածքը, որը ղեկավարում է վերլուծական գործունեությունը, ձևավորվում է 13-14 տարեկան հասակում, իսկ
ապացուցողական մտածողության զարգացումը անցնում է երկու
փուլ: Դեռահասության տարիքում աշակերտը ավելի շուտ յուրացնում է ապացույցները, քան ինքնուրույն օգտվում է դրանցից:
Իսկ պատանեկության տարիքում արդեն երևան են գալիս
պատրաստի ապացույցների նկատմամբ քննադատական վերաբերմունք [51, 87]:
Ապացուցման ուսուցման մեջ առանձնացնենք երկու հիմնական մակարդակներ: Առաջին մակարդակում (4-7-րդ դասարաններ) ապացուցումների մեջ օգտագործվող տրամաբանական
արտածումները երևան չեն բերվում, չեն բացատրվում, հիմնական
ուշադրությունը դարձվում է այն բանի պարզաբանմանը, թե «ի՞նչ
է ապացուցվում», «ինչի՞ց է այդ բանը բխում», բայց ոչ` «ինչպե՞ս է
դա հետևում»: Այդ մակարդակում ապացուցումը դիտարկվում է
ընդհանրապես որպես դատողություն, որի միջոցով մի պնդման
ճշմարտությունը հաստատվում է այլ պնդումների ճշմարտության հիման վրա:
Երկրորդ մակարդակում (բարձր դասարաններում, նախասիրական պարապմունքների ժամանակ, կամ դպրոցներում, որտեղ
մաթեմատիկան ուսուցանվում է խորացված կերպով) սովորողներին կարելի է բացատրել պարզագույն արտածման կանոնները
և դրա հիման վրա ճշգրտել ապացուցման հասկացությունը: Այս
մակարդակում սովորողներին հասանելի է դառնում ապացուցման վերլուծությունը, նրա տրամաբանական կառուցվածքի հայտնաբերումը, նրանում օգտագործվող արտածման կանոնները, բո33

վանդակային ապացուցման գրառումը տրամաբանական ձևերով,
այսինքն՝ նրա ֆորմալացումը:
70-ականների սկզբից, Դ. Պոյայի, Յու.Մ. Կոլյագինի,
Զ. Կրիգովսկու, Պ.Մ. Էրդնիևի և այլոց աշխատանքների ազդեցության ներքո, փոխվում է ապացույցի ուսուցման մասին պատկերացումները [43], [44], [49]: Շեշտը դրվում է ապացույցի էվրիստիկական բաղադրիչի վրա: Ա.Ա. Ստոլյարը հետևյալ կերպ է արտահայտում այդ միտքը. «Ապացուցման ուսուցման տակ մենք հասկանում ենք փնտրման մտավոր գործընթացների սովորեցում,
ապացույցի հայտնագործում և կառուցում, այլ ոչ թե սովորեցնել
վերարտադրել և անգիր անել պատրաստի ապացույցները» [51, 87]:
Ապացուցման ուսուցման սկզբնական մակարդակը բնութագրվում է սովորողների կողմից տրամաբանական հիմնավորումների հասկացման անհրաժեշտությամբ, որը պահանջում է
ընդամենը պարզագույն արտածումների իրականցման հմտություններ, այն բանի հասկացում, որ մի շարք պնդումներից տրամաբանական գործողություններով կարելի է դուրս բերել նոր
պնդումներ:
Իսկ հաջորդ մակարդակը ներառում է դպրոցականների
կողմից դեդուկտիվ մտահանգումների շղթաներ իրականացնելու
կարողությունը, ինչպես նաև հետևության արտածման գործողությունների տիրապետումը, խնդրի պահանջների վերարտադրումը
նորի մեջ, օգնող խնդիրների կազմումը: Այդ գործողությունները
առաջացնում են խնդրի լուծման մեթոդի որոնման հիմք, ինչպես
նաև գիտական ճանաչողության մեթոդների (անալոգիա, վերլուծում, ընդհանրացում և այլն) կիրառում տարբեր իրադրություններում, և այդ իմաստով ունեն էվրիստիկական բնույթ: Այդ մակարդակն իր բովանդակությամբ վերաբերում է երկրաչափության և
հանրահաշվի առաջին բաժինների համակարգված շարադրանքներին:
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Ապացուցման մեջ տրամաբանական քայլերի շղթա կազմելու կարողությունների ուսուցումը և նշված էվրիստիկական գործողությունների կիրառումը կազմում է ուսուցման բովանդակությունը ապացուցման դիտարկվող մակարդակի մեջ: Իսկ ապացուցման վերլուծությունը՝ տրամաբանական քայլերի առանձնացումը, տրամաբանական բացթողումների փնտրտուքը և վերացումը,
ապացուցման գաղափարների առանձնացումը և նրա վերարտադրումը կազմում են ըմբռնման բովանդակությունը: Դասագրքերի, հատկապես երկրաչափության դասագրքերի, հնարավորությունները նշված էվրիստիկական եղանակների ձևավորման
համար բավականին շատ են: Երկրաչափության դասընթացի առաջին թեորեմների ուսուցումը, օրինակ, եռանկյունների հավասարության հայտանիշները, նպաստում են սովորողների մոտ անալոգիայի, իսկ խնդրի հետ աշխատելու վերջնական փուլը` ընդհանրացման և կոնկրետացման մեթոդների կիրառման կարողությունների ձևավորմանը:
Փաստերի ինքնուրույն բացահայտման, ձևակերպումների,
ապացույցների կառուցման մեջ աշակերտների մասնակցությունը,
բնականաբար, առաջացնում է տարբեր բնույթի սխալներ, այդ
պատճառով կարևոր է սեփական աշխատանքի և իր ընկերների
աշխատանքների արդյունքները քննադատաբար գնահատելու
կարողությունը, որոնք և ձևավորվում են առաջարկվող պնդումների ժխտման և ապացուցման գործընթացի մեջ: Ապացուցելու
այդ առավել բարձր ուսուցման մակարդակը հիմնավորված է նաև
հոգեբանական հետազոտությունների արդյունքներով: Հիշենք,
օրինակ, Պ.Պ. Բլոնսկու աշխատանքները, որոնցում նշվում է դեռահասության տարիքում շրջապատի և ուսուցանվող նյութի հանդեպ քննադատական կարողությունների առկայություն, որոնց
զարգացումը նպաստում է պատրաստի ապացույցների հերքման
գործունեությունը: Ապացույցի ուսուցման այդ մակարդակը կարելի է իրականացնել 8-9-րդ դասարաններում [34], [35]:
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Ուսուցչի աշխատանքի մեջ կարևոր է տրամաբանական
հիմնավորումների ձևավորման պահանջների իրականացումը:
Կարևոր խնդիր է դպրոցականներին սովորեցնել տրամաբանորեն դատելու ունակություն: Լավ կազմակերպված դասավանդման պայմաններում սովորողները արդեն 7-րդ դասարանում
առաջին դասերից տիրապետում են այնպիսի դատողությունների,
որոնց հիմքը կազմում են հետևության և ժխտման կանոնները, և
հետագայում օգտագործում են այդ կանոնները որպես ճանաչողության գործողություններ կատարելու կողմնորոշիչ հիմք:
Հիմնական դպրոցում հարկավոր է իրականացնել ապացույցի վերլուծություն՝ առանձնացնել նրանում տրամաբանական
քայլեր, դիտարկել տարբեր դեպքեր և այլն:
Ապացուցման խնդրի լուծման վերաբերյալ Դ. Պոյան խորհուրդ
է տալիս վարվել այսպես՝ լուծման պլան իրականացնելով՝ կոնկրետացրեք սեփական ամեն մի քայլ [49]: Իսկ դրա համար օգտակար են հետևյալ հարցերը՝ ձեզ պա՞րզ է, որ ձեր կողմից ձեռնարկվող քայլը ճիշտ է, կարո՞ղ եք ապացուցել, որ դա ճիշտ է: Պարզ է,
որ այդ հարցերի պատասխանը ենթադրում է տրամաբանական
գործողությունների և առաջին հերթին արտածման կանոնների
տիրապետում:
Անդրադառնալով ապացուցումների և արտածումների ուսուցման խնդրին՝ նշենք, որ արտածման պարզագույն կանոնների
յուրացումը դեռևս չի նշանակում, որ դրանք յուրացնողը անհրաժեշտության դեպքում կարող է եզրակացությունը արտածել
տրված նախադրյալներից, մտածել համապատասխան արտածման կանոնի մասին, այնպես, ինչպես քերականական կանոնների
յուրացումը դեռևս չի նշանակում, թե այն իմացողը կարող է յուրաքանչյուր անգամ որոշել, թե իր մտքերը շարադրելու համար
ի´նչ կանոն պետք է կիրառել:
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Ինտուիցիան և առողջ բանականությունը երբեմն բավարար չեն լինում ճիշտ դատելու համար, այնպես, ինչպես իր մտքերը
լեզվի միջոցներով ճիշտ շարադրելու համար: Բայց ինտուիցիան՝
ինքը, կարող է մշակվել ու ձեռք բերվել որոշակի կանոններով կատարվող բազմակի փորձերի արդյունքում: Մանկավարժական
փորձը ցույց է տալիս, որ արտածման պարզագույն կանոնների
ուսուցումը և դրանց կիրառման ուղղությամբ մշակված խնդիրների
համակարգը հանգեցնում են ճիշտ կառուցված դատողությունների
կազմման ուղղությամբ ինտուիցիայի զարգացմանը: Եվ դրա շնորհիվ մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում սովորողների մոտ
ձևավորվում ու զարգանում են այնպիսի կարողություններ, որոնք
օգնում են կշռադատություններ կատարելիս հանգել հիմնավոր
եզրակացությունների ինչպես մաթեմատիկայի և մյուս առարկաների ուսումնառության ընթացքում, այնպես էլ առօրյա կյանքում:
Կարևոր է նշել նաև այն հանգամանքը, որ մինչև վերջին
տասնամյակները տարածում էր գտել այն տեսակետը, համաձայն որի ապացուցողական կարողությունների զարգացման գործառույթը իրականացվում էր առավելապես երկրաչափության
դասընթացում: Սակայն անբացատրելի էր մնում այն հարցը, թե
տրամաբանական կառուցվածքի տեսակետից ինչու՞ պետք է էական տարբերություններ լինեն զուգահեռաբար ուսուցանվող մաթեմատիկական երկու առարկաների՝ հանրահաշվի և երկրաչափության միջև, մի՞թե դա չի հակասում մաթեմատիկայի ամբողջական ընկալմանը: Ինչպես արդեն նշել ենք, նախորդ դարի վերջին
այդ հիմնահարցի հաղթահարման ուղղությամբ մեզանում կատարվեցին լուրջ աշխատանքներ, որոնց արդյունքում ստեղծվեցին
հանրահաշվի ուսումնական նոր ձեռնարկներ [23], [24], [25]: Եվ
ուշագրավ է այն փաստը, որ, ինչպես ցույց են տալիս վերլուծությունները, նոր հայեցակարգի հիման վրա մշակված հանրահաշվի
դասընթացի կառույցն ու նրանում գործող տրամաբանական ձևերը
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նույնիսկ ավելի պարզ և ընկալելի են, քան երկրաչափության մեջ:
Ավելին, հանրահաշվի դասընթացի հիմքում ընկած տրամաբանական կառույցը հնարավորություն է տալիս նրա միջոցով իրականացնել սովորողների տրամաբանական մտածողության ձևավորման ու զարգացման ամբողջական ու բացառիկ մի գործառույթ: Ինչպես նշում է Հ.Ս. Միքայելյանը. «Մինչ այդ գործող դասընթացներում կարևորագույն ու նպատակային այս պահանջը ամբողջությամբ մղված էր երկրորդական պլան: Դրանք, ըստ էության,
զուրկ էին համակարգված ապացուցողական կառույցից: Չնչին
բացառություններով, հանրահաշվական կարևորագույն փաստերը
տրվում էին առանց ապացույցի: Մինչդեռ երկրորդական նշանակություն կամ արժեք ունեցող, մեծ մասամբ՝ զանազան վարժություններ, հանգամանորեն լուծվում էին: Այսինքն՝ շեշտը դրվում էր
ոչ թե գաղափարական-բովանդակային հիմնավորումների, այլ
տեխնիկական-վարժանքային հարցերի վրա, որոնք որևէ կապ
չունեին սովորողների տրամաբանական զարգացման խնդրի հետ»
[26, 22]:
Նշված դասընթացում հանրահաշվի տեսական նյութի շարադրանքը, ինչպես որ երկրաչափության պարագայում, կրում է դեդուկտիվ բնույթ: Առկա են հիմնական հանրահաշվական հասկացությունները, որոնց միջոցով կառուցվում է հանրահաշվի լեզուն:
Առկա են աքսիոմները, որոնցից հետևում են թեորեմները (դրանք
դասընթացում կոչվում են հատկություններ)՝ յուրաքանչյուրն իր
ապացուցումով [29, 23-43]: Առկա են նաև արտածման կանոնները:
Ընդ որում՝ ապացուցումների ներկայացման մեջ կիրառվում են նոր
մոտեցումներ, որոնց հետ կապված մեթոդական հարցերը արժանի
են հատուկ քննարկման:
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2. Հանրակրթական դպրոցում մաթեմատիկական
ապացուցումների ներկայացման մի նոր եղանակի մասին
Գիտելիքների հիմնավորման մասին Արիստոտելի ուսմունքը, համաձայն որի «Գիտենալ՝ նշանակում է ապացուցել»,
նախ և առաջ վերաբերում է մաթեմատիկային, որում ասելիքի
բովանդակությունը նույնացվում է նրա ապացուցվածության հետ:
Սակայն, պատմական զարգացման ընթացքում գիտությունն առհասարակ, այդ թվում և մաթեմատիկան պարբերաբար բախվում
էր ճանաչողական դժվարին խնդիրների, որոնց լուծումը պահանջում էր վերակառուցել նրա հիմքերը, իսկ երբեմն կատարել նաև
արմատական և սկզբունքային փոփոխություններ: Մաթեմատիկայի պարագայում այդպիսի դժվարությունները առավելապես կապվում էին ապացուցման եղանակների հետ, ինչը հարկադրում էր
նախ և առաջ ճշգրտումներ կատարել «ապացուցում» հասկացության բովանդակության մեջ:
Քսաներորդ դարի սկզբին, փորձելով հաղթահարել մաթեմատիկայում և փիլիսոփայության մեջ ծագած մի շարք լուրջ
դժվարություններ, գերմանացի ականավոր մաթեմատիկոս Դ.
Հիլբերտը (1862-1943) տվեց մաթեմատիկական ապացուցման
հետևյալ սահմանումը, որը կարելի էր հեշտությամբ մոդիֆիկացնել նաև այլ գիտությունների համար:

A բանաձևի ապացուցումը բանաձևերի այնպիսի A1 , A2
,…, An հաջորդականությունն է, որի յուրաքանչյուր անդամ կա´մ
աքսիոմ է, կա´մ էլ ստացվում է իր նախորդներից` արտածման
ինչ-որ կանոնով, իսկ վերջին անդամն էլ հենց A-ն է:
Թվում է, թե առանձին բացատրության կարիք չունի այս
սահմանամն մեջ կիրառվող «աքսիոմ» եզրույթը. Յուրաքանչյուր
գիտություն կամ տեսություն ունի աքսիոմների կամ անառարկելի
դրույթների իր համակարգը, որոնք որպես ճշմարտություններ
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ընդունվում են այդ գիտության կամ տեսության շրջանակներում:
Ինչ վերաբերում է արտածման կանոններին, ապա դրանք էլ կարող են լինել այդ տեսության արդեն ապացուցված դրույթներ կամ
մտահանգումների ձևեր, որոնք դարձյալ ճշմարիտ են համարվում
տվյալ գիտության կամ տեսության շրջանակներում: Օրինակ,
իրավունքի տեսության մեջ կիրառվում է այսպիսի արտածում.
ՀՀ բոլոր չափահաս քաղաքացիները ունեն ընտրելու իրավունք,
Ա –ն ՀՀ չափահաս քաղաքացի է, ուրեմն` Ա-ն ունի ընտրելու
իրավունք: Հանրահաշվի դասընթացում կիրառվում է, օրինակ,
եթե A-ից հետևում է B, իսկ B-ից՝ C, ապա A-ից հետևում է C տեսքի
արտածման կանոն:
Առօրեական խոսքում և հասարակական գիտությունների
մեջ միշտ չէ, որ հնարավոր է լինում հետևել ապացուցման այս
ընթացքին, իսկ երբեմն էլ անհնար է լինում նման ապացուցումներ
կատարել. այստեղ վիճարկելի են լինում ինչպես որպես աքսիոմ
կամ ճշմարտություն ներկայացվող դրույթները, այնպես էլ արտածման կանոնները: Այլ է պատկերը մաթեմատիկայում, որտեղ
հստակ են թե´ աքսիոմները, թե´ արտածման կանոնները: Այդ
պատճառով մաթեմատիկական ապացուցումը հավաստի է և դրա
արդյունքում ստացված բանաձևի, այսինքն` ապացուցված թեորեմի
կամ պնդման ճշմարտացիության հարցը կասկածի տակ չի առնվում:
Ապացուցմանը տրված Հիլբերտի վերոհիշյալ սահմանման
ուսուցումը, սակայն, հարուցում է լուրջ դժվարություններ: Ապացուցման յուրաքանչյուր քայլից, այսինքն` հաջորդականության
մեկ բանաձևից հաջորդին անցման ընթացքը պահանջում է հիմնավորում. անհրաժեշտ է նշել, թե այդ հաջորդ բանաձևը արդյո՞ք
աքսիոմ է, թե՞ ստացվել է իր նախորդներից արտածման ինչ-որ
կանոնով: Առաջին դեպքում պետք է նշել համապատասխան աքսիոմը, իսկ երկրորդ դեպքում` արտածման կանոնը և այն բանաձևերը, որոնցից ստացվել է տվյալ բանաձևը` արտածման այդ
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կանոնով: Այս արարողությունների ձևակերպումը և ներկայացումը
ուսուցչից պահանջում են մեծ հմտություն, մանավանդ, երբ ապացուցումը բավականին երկար է լինում: Ահա այս դժվարությունը
հաղթահարելու համար նպատակահարմար է ներմուծել ապացույցի փաստարկման հասկացությունը. ապացուցմանը զուգահեռ
նշվող այն աքսիոմների և արտածման կանոնների անվանումների
հաջորդականությունը, որոնք կիրառվում են ապացուցման համապատասխան քայլը հիմնավորելու համար: Փաստարկման այս
հասկացությունը նոր չէ. մաթեմատիկայի արևմտյան շատ դասագրքերում թեորեմի ապացուցման քայլերին զուգահեռ բերվում
են նաև դրանց փաստարկումները: Սակայն պետք է խոստովանել, որ հաջորդականության տեսքով տրված ապացուցումներում
կատարվող փաստարկումներում տեխնիկապես դժվար է նշել, թե
ապացուցման քայլը կատարելիս հատկապես ո՞ր բանաձևերի
նկատմամբ է կիրառվում այս կամ այն արտածման կանոնը: Իսկ
եթե նման հստակեցում մտցվի էլ, ապա այն ապացույցին տալիս
է շատ ծավալուն տեսք, և պատկերման տեխնիկական բարդությունները հանգեցնում են ապացույցի նկատմամբ հետաքրքրության կտրուկ թուլացման: Ահա այստեղ մեզ օգնում է ապացուցման
մեկ այլ եղանակ, որ տվել է Հիլբերտի աշակերտ Հենցենը՝ ապացուցումը ներկայացնելով ծառի տեսքով [38]: Ներկայացնենք Հենցենի
մտահղացումը կոնկրետ օրինակի վրա:
Դիցուք ունենք բանաձևի A1 , A2 , A3 , A4 , A5 ապացուցումը
և ուզում ենք այն սովորեցնել աշակերտին: Այստեղ մենք պետք է
նշենք նախ կիառվող աքսիոմները, ապա և արտածման կանոնները: Ընդունենք, որ, ասենք, առաջին, երկրորդ և չորրորդ բանաձևերը աքսիոմներ են կամ տրված պայմաններ, իսկ երրորդ և
հինգերորդ բանաձևերը` ստացվում են այդ բանաձևերից՝ արտածման կանոններով, ընդ որում, երրորդը` առաջին երկուսից,
իսկ հինգերորդը` երրորդից և չորրորդից: Մենք պարտավոր ենք
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դրանք հերթականությամբ նշել մեր ապացուցման ընթացքում և
հանգել բանաձևի ապացուցման: Նման գործընթացը սովորաբար
ձգձգվում է, և նրա պատկերումը ամբողջական տեսք չի ստանում:
Այժմ հետևենք Հենցենին: Նա այդ ապացուցումը ներկայացնում է
հետևյալ «ծառի» տեսքով, նախապես պայմանավորվելով, որ ծառի
գագաթներում գրված բանաձևերը աքսիոմներ են, իսկ երկու կամ
մի քանի ծառերից ներքև և այդ ծառերին գծերով (ճյուղերով)
միացված բանաձևը ստացվում է այդ բանաձևերից արտածման
համապատասխան կանոնով, ինչը որպես փաստարկ մենք գրում
ենք ապացուցման կողքին բերված փաստարկումների բաժնում`
որպես այդ քայլի փաստարկում (հիմնավորում): Ապացուցումը և
փաստարկումը ստանում են հետևյալ վերջնական տեսքը (տես
գծ.1) [29, 113-122]:
Ապացուցումը
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Գծ.1

Այստեղ հստակ երևում է, որ A3 բանաձևը ստացվել է A1 և

A2 բանձևերից, իսկ A5 -ը՝ A3 և A4 բանաձևերից:
Գեղեցի՞կ է: Խոսքը իհարկե գծագրի մասին չէ (ինչը նույնպես ունի գեղագիտական իր գրավչությունը): Այն հնարավորություն է տալիս աշակերտին տեսնելու թեորեմի ապացուցման
հիմքում ընկած դատողությունների և մտահանգումների ողջ մե42

խանիզմը և հստակ պատկերացնելու փաստարկումների ողջ համակարգը: Նշենք, որ այդպես է կատարվում ու ներկայացվում
ապացուցումը հանրահաշվի 7-9 դասարանների դասագրքերում
[23], [24], [25]: Բերենք նման ապացուցուման լուսաբանող օրինակ դասագրքերից [25, 263]:
Քառակուսի արմատների արտադրյալը
Ոչ բացասական թվերի քառակուսի արմատների արտադրյալը հավասար է այդ թվերի արտադրյալի քառակուսի արմատին: Այսինքն կամայական a և b ոչ բացասական թվերի համար

a · b = a  b (տես գծ.2):
Ապացուցումը
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Փաստարկները
ոչ բացասական իրական
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հատկությունները
արմատի սահմանումը

a . b = a.b
Գծ.2

Այստեղ, փաստարկումների բաժնում նշված են նաև արտածման այն կանոնները, որոնց միջոցով կատարված են արտածումները:
Մոսկովյան համալսարաններից մեկի մաթեմատիկայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Լ. Տիմոֆեևան ապացուցումների նման
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ներկայացումը կարևորում է որպես ուսուցիչների պատրաստման լավագույն միջոց, իսկ աշակերտի համար համապատասխան
խնդրի իրագործումը համարում է մեթոդական լուրջ հիմնախնդիր,
որ կարոտ է լուծման [56]: Հարգարժան պրոֆեսորը հավանաբար
ծանոթ չի եղել իր աշխատանքից տարիներ առաջ իրականացված
հայաստանյան փորձին, որտեղ մեթոդական այդ «լուրջ հիմնախնդիրը» լուծվել, իրականացվել է դասագրքերի մակարդակով և
արդյունքները մտցվել են հանրակրթություն:
Նշենք նաև, որ այստեղ խոսքը ամենևին էլ ավանդական և
ոչ ավանդական ապացուցումների մասին չէ, ինչպես նշվում է Է.
Այվազյանի [1] աշխատանքում: Այդ աշխատանքում որպես ապացուցման ոչ ավանդական եղանակ է ներկայացվում արևմտյան դասագրքերում մեծ տարածում գտած փաստարկումները ապացուցումից առանձնացնելու եղանակը, ինչին հեղինակը նույնպես
հետևել է երկրաչափական առանձին թեորեմների ապացուցումներ ներկայացնելիս: Իհարկե, ապացուցումից նրա փաստարկումների առանձնացումը մեթոդական կարևոր քայլ է թեորեմի մտահանգումների հիմնավորումները հասկանալու, փաստարկման մշակույթի ձևավորման համար: Բայց հեղինակը չի կարևորում այն
պահը, որ բոլոր այդ և իր կատարած ապացուցումները ներկայացված են իրար տակ գրված դատողությունների հաջորդականության տեսքով, և դրանցում խոսք անգամ չկա հենցենյան ապացուցումների մասին: Իսկ [17]-[25] դասագրքերում կատարվածը հենց
այդ ապացուցումների մասին է և որակապես նոր մեթոդական
քայլ է այլ հարցի լուծման համար:
Հանրահաշվի դասընթացում տրամաբանության տարրերի
ներմուծումը և աքսիոմատիկ մեթոդը լայնորեն կիրառելու միջոցով
նրա բովանդակային կառույցին ապացուցողական տեսք տալու
անհրաժեշտությունը պայանավորված է նաև հենցենյան սխեմաների կիրառմամբ: Մենք ժամանակին նշել ենք, որ նախ միանգա44

մայն բնական է մաթեմատիկայի ապացուցողական կառույցի
աքսիոմատիկ տեսքը ներգրավել ոչ միայն երկրաչափության, այլև
հանրահաշվի դասընթացում: Միաժամանակ, նշենք նաև, որ հանրահաշվական թեորեմները և, մանավանդ, դրանց ապացուցումները հաճախ ավելի պարզ տեսք ունեն, քան երկրաչափական մի
շարք թեորեմներ` իրենց ապացուցումներով: Երկրաչափական օբյեկտները` կետը, ուղիղը, հարթությունը, տարածությունը և այլն,
չնայած իրենց դիտողական հնարավորություններին, ունեն նաև
ընկալման որոշակի բարդություններ՝ կապված անընդհատության և անվերջության հետ: Մաթեմատիկական և փիլիսոփայական խորը արմատներ ունեցող այդ վերջին կատեգորիաները, որ
քողարկված ձևով ուղեկցում են երկրաչափական բոլոր հասկացություններին, ուսուցանվող նյութին հաղորդում են առաջին հայացքից չերևացող դժվարություններ, որոնք ի վերջո անդրադառնում
են ուսուցման մատչելիության վրա: Այնինչ, հանրահաշվական
նյութը հնարավորություն ունի մի զգալի մասով զերծ մնալու նման
խոչընդոտներից: Հենցենյան ապացուցումների սխեման, որ հեշտությամբ և մեծ արդյունավետությամբ կիրառվում է հանրահաշվական թեորեմների և վարժությունների ապացուցումներում, նոր
հեռանկար է ստեղծում նաև երկրաչափության և մաթեմատիկական մյուս բնագավառների՝ դասընթացներում ուսումնասիրվող
պնդումների ապացուցումները պատկերավոր և ընկալելի ներկայացնելու գործում:
Անդրադառնանք նաև հանրահաշվի դասընթացում տրամաբանության տարրերի, մասնավորապես` ապացուցումների կիրառման նպատակահարմարության հարցին` կապված աշակերտների տարիքային առանձնահատկությունների հետ: Չնայած երկրաչափության դասընթացի շարադրման փորձը ըստ էության հերքում է դեռևս հանդիպող առարկությունը, բայց ընդդիմախոսներն
այստեղ նշում են ավանդույթի ուժը, վկայակոչելով, որ դարեր
45

շարունակ երկրաչափությունը շարադրվել է աքսիոմատիկ մեթոդով, իսկ հանրահաշիվը` ոչ: Սակայն դա բավարար փաստարկ
չէ զուգահեռաբար և միաժամանակ ուսուցանվոր երկու դասընթացներում բոլորովին տարբեր մոտեցումներ ցուցաբերելու համար, հատկապես եթե նկատի ունենանք, որ բազմաթիվ երկրներում (օրինակ Վրաստանում) այդ երկու առարկաները ինտեգրված
են մեկ առարկայի տեսքով: Ապացուցումների ուսուցման խնդիրները կապված են ոչ այնքան այն բանի հետ, թե ապացուցվող
պնդումը վերաբերում է տարածակա՞ն, թե՞ քանակական առնչություններին, այլ այն բանի հետ, թե ապացուցման տվյալ մեթոդը
որքանով է համապատասխանում սովորողների ընկալումներին:
Հայտնի մեթոդիստ Գ.Ի. Սարանցևը հետևյալ կերպ է ներկայացնում
աշակերտների կողմից ապացուցման ուսուցման մակարդակների
ընկալունակությունը` ելնելով նրանց տարիքային առանձնահատկություններից [51].

5-6-րդ դասարաններ.
 տրամաբանական ապացուցումների իրականացման պահանջմունքների ձևավորում,
 տրամաբանական արտածումների իրականացման ունակությունների ձևավորում:

6-7-րդ դասարաններ
 էվրիստիկական հնարքների և նրանց կիրառության ուսուցում,
 տրամաբանական քայլերի շղթայի կատարման ուսուցում:

7-րդ դասարան
 պատրաստի ապացուցման ինքնուրույն վերլուծության/ռազբոռի ուսուցում,
 ապացուցման գաղափարի առանձնացման ունակության ձևավորում:
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7-8-րդ դասարաններ
 ապացուցման գիտական մեթոդի օգտագործման ուսուցում,
 ճանաչողության գիտական մեթոդների օգտագործման
ուսուցում:

9-րդ դասարան
 ապացուցման ենթակա դրույթի հերքման ձևավորում և
զարգացում:
Ինչպես տեսնում ենք, միջին դպրոցի հանրահաշվի դասընթացում տրամաբանության տարրերի ներմուծումը, այդ ընթացքում նաև աքսիոմատիկ մեթոդի ուղեկցությամբ դասընթացի
առանձին հատվածների շարադրանքը լիովին տեղավորվում են
Սարանցևի մոտեցումների շրջանակներում: Ավելին, ապացուցման Հենցենյան սխեմաների կիրառումը թույլ է տալիս սովորողին հստակորեն պատկերացնել ապացույցի սխեման, դրանով
հնարավորություն ստեղծելով կատարելու դրա կառուցվածքի վերլուծություն` ունակություն, ինչին, Սարանցևի տեսակետով, պետք
է տիրապետեն արդեն վեցերորդ դասարանի աշակերտները:
Ապացուցումների ներկայացման հենցենյան սխեմաները
ուսուցման ընթացքում կարող են կատարել բազմաթիվ դիդակտիկական գործառույթներ կամ էլ օգնել մանկավարժական այլ
գործառույթների իրականացմանը: Օրինակ, դասավանդվող նյութի
կրկնությունների կազմակերպման գործառույթի մեջ դրանք կարող են խաղալ շատ կարևոր և օգտակար դեր, քանի որ ապացուցման «ծառի ճյուղերի» համար փաստարկներ նշելիս շարունակ ակտիվորեն վերարտադրվում է այն ողջ գիտելիքների համակարգը, որը ներառում է նախկինում ուսումնասիրված օրենքները, հատկությունները, բանաձևերը, և միաժամանակ նպաստավոր պայմաններ են ստեղծում դրանց միջև կապերի բացահայտման համար:
Այսպիսով, երբ ապացուցումների ուսուցումը կազմակերպվում է հենցենյան ծառի տեսքով, ապա դրանք, մի կողմից աշա47

կերտներին հնարավորություն էին տալիս նորովի մոտենալ ապացուցումներին, ընկալել դրանց հիմքում ընկած մեխանիզմը: Մյուս
կողմից, ապացուցմանը զուգահեռ տրված փաստարկուների համակարգը թույլ է տալիս նշել ապացուցման մեջ կիրառվող հատկությունները կամ թեորեմները` հնարավորություն տալով վերհիշել դրանք, իսկ հաճախակի կիրառությունը ամրապնդում է
դրանց իմացությունը` դրանք դարձնելով աշակերտների սեփականությունը: Ընդ որում, ապացուցումների նման ուսուցումը հաճախ հնարավոր է իրականացնել խաղերի միջոցով, ինչը էականորեն բարձրացնում է սովորողների ակտիվությունը, դասին հաղորդում առանձին դինամիկա [16]: Պարզվում է, որ վարժվելով
ապացուցման նման ընթացքին, որոշ ժամանակ անց աշակերտները
սկսում են չկարևորել նույնիսկ «ծառի» գծագրի արտաքին գրավչությունը, որը սկզբնական փուլում կարևոր է համարվում, որովհետև հասնում են ավելի խորը` հասկացությունների, նրանց հատկությունների միջև առկա կապերի բացահայտման և, ուրեմն,
ավելի խորքային գեղագիտական գրավչության ըմբռնման:
Հենցենյան ծառի տեսքով ներկայացվող ապացուցումների
ուսուցման վերաբերյալ մեր կողմից կատարվել է գիտափորձ,
որի նկարագրությունն ու վերլուծությունը կներկայացնենք առանձին պարագրաֆով:
3. Ապացուցումների սխեմաները մաթեմատիկայի դպրոցական
դասընթացում (փորձարարական աշխատանքներ)
Որպեսզի պարզենք ծառի տեսքով ապացուցում սովորեցնելու մեթոդի արդյունավետությունը և առաջացող մեթոդական
խնդիրները, կատարեցինք գիտափորձ 8-րդ և 10-րդ դասարանի
աշակերտների և ՀՊՄՀ-ի «Մաթեմատիկա» բաժնի ուսանողների
հետ:
48

Հանգամանորեն ներկայացնենք այդ գիտափորձերից մեկը,
որն անցկացվեց կիսամյակի վերջում՝ թեմաների կրկնությունների ժամանակ: Մեր կողմից ընտրվեցին մի քանի թեորեմներ,
որոնք սովորողներին առաջարկվեցին ապացուցել իրենց իմացած
մեթոդներով, այնուհետև սովորեցնելով ծառի տեսքով ապացուցման ձևը, աստիճանաբար անցում կատարվեց դեպի վերջին մեթոդը, ինչի հիման վրա կատարվեցին համապատասխան հետևություններ գիտափորձի վերաբերյալ:
Ու. Կարո՞ղ եք ձևակերպել արտադրյալի աստիճանի հատկությունը:
Սովորողները չկարողացան բանավոր կերպով հստակ ձևակերպել և ցանկություն հայտնեցին գրատախտակին գրել այդ հատկությունը: Սովորողներից մեկը գրեց (a·b) n =a n ·b n : Ուսուցչի օգնությամբ նրանք ձևակերպեցին վերոհիշյալ հատկությունը՝ արտադրյալի աստիճանը հավասար է արտադրիչների աստիճանների արտադրյալին: Այսինքն՝ կամայական a և b արտահայտությունների համար (a·b) n =a n ·b n :
Ու. Իսկ կարո՞ղ եք ապացուցել այդ հատկությունը:
Ա. Այո´:
Աշակերտներից մեկը գրատախտակին գրեց.
(a·b) n =(a·b) ·  · (a.b) =(a·a·…·a) · (b·b·…·b)=a n ·b n
Ու. Իսկ քանի՞ հատ են այդ արտադրիչները:
Ա. n հատ:
Ու. Իսկ ինչպե՞ս նշենք այդ հանգամանքը:
Աշակերտը ուղղում է. (a·b)

n

= (a·b)·(a·b)·...·(a·b) =



n

 (a·...·a) · (b·...·b )=a ·b


 
n

n

n

n

Ու. Իսկ կարո՞ղ եք մեզ բացատրել, թե ինչից օգտվելով
գրեցիք այդպես:
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Ա. Օգտվեցի աստիճանից, հետո բացեցի փակագծերը, հետո
էլի օգտվեցի աստիճանից:
Ու. Լավ: Հիմա ես նույնը կգրառեմ այլ տեսքով:
Ուսուցիչը նկարում է գրատախտակին (տես գծ. 3):
Ապացուցումը

Փաստարկները

Ապացուցումը

(a·b)

n

Փաստարկները

աստիճանի սահմանումը
աստիճանի
սահմանումը

= (a·b)·(a·b)·...·(a·b) =



n

n

= (a·a··a) · (b·b·...·b )=a ·b


 


n

n

(a·b) n = a n · b n

n

արտադրյալի
արտադրյալի
տեղափոխական և
տեղափոխական և զուգորդական
զուգորդական
օրենքները,
օրենքները, աստիճանի
սահմանումը
աստիճանի
սահմանումը
հավասարության
հավասարության
փոխանցական
օրենքը
փոխանցական օրենքը

Գծ.3

Աշակերտը տեսավ իր թույլ տված սխալները փաստարկումներ կատարելիս:
Ուսուցիչը բացատրեց ծառի տեսքով կատարվող ապացույցի էությունը, կատարման ընթացքը:
Ու. Իսկ կարո՞ղ եք ապացուցել միևնույն հիմքով աստիճանների արտադրյալի հատկությունը:
Մի քանի հոգի ցանկություն են հայտնում գալ գրատախտակի մոտ: Աղջիկը, որը ցանկացել էր գալ գրատախտակի մոտ,
պարզվեց այդքան էլ չէր հասկացել, թե ինչ պիտի ապացուցի:
Ուսուցիչը մեկ անգամ ևս կրկնում է հատկության անվանումը և
տեսնելով, որ դարձյալ գլխի չի ընկնում, փորձում է օգնել:
Ու. Հիշու՞մ եք, թե ինչի է հավասար a n · a m :
Ա. Այո:
Գրում է. a n · a m = a n  m
Ու. Ապրե´ս, իսկ կարո՞ղ ես ապացուցել:
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Աշակերտը սկսում է նկարել ապացույցը ծառի տեսքով:
Նկատենք, որ ուսուցիչը չէր նշել, թե ինչ եղանակով պետք է նա
ապացուցեր (տես գծ. 4):
Ապացուցումը

Փաստարկները

Ապացուցումը

Փաստարկները

a n · a m = (a·a·...·a) · (a·a·...·a) =

 


աստիճանի
սահմանումը
աստիճանի
սահմանումը

m

n

արտադրյալի տեղափոխական

= (a·a·...·a ) = a



nm

nm

արտադրյալի տեղափոխական և
և զուգորդական օրենքները,
զուգորդական օրենքները,
աստիճանի սահմանումը
աստիճանի սահմանումը
հավասարության

a ·a =a
n

m

nm

հավասարության
փոխանցականփոխանցական
օրենքը
օրենքը

Գծ. 4

Աշակերտուհին «ծառը» նկարեց գրեթե առանց օգնության,
դժվարացավ երկրորդ քայլում, սակայն ուսուցչի մասնավոր օրինակների վրա բացատրելուց հետո գլխի ընկավ ընդհանուր դեպքի
գրությունը: Փաստարկումներն այս անգամ համեմատաբար հեշտ
հիմնավորվեցին: Սովորողները դժվարանում էին փաստարկումների ճիշտ ձևակերպումների մեջ: Նկատվեց, որ երկրորդ աշակերտուհին, ի տարբերություն առաջինի, որը դասարանի լավ սովորողներից էր, միջին մակարդակի գիտելիքներով էր օժտված և ցանկություն էր հայտնել գրել ապացույցը զուտ գրառման գրավչության պատճառով:
Այնուհետև ապացուցվեցին թվերի համեմատության միջոցով քառակուսի արմատների համեմատության հատկությունը.
ա).Եթե ոչ բացասական թվերից մեկը փոքր է մյուսից, ապա նրա
քառակուսի արմատը նույնպես փոքր կլինի մյուսի քառակուսի
արմատից: Այսինքն՝ եթե a < b , ապա a < b , որտեղ a -ն և b -ն
կամայական ոչ բացասական թվեր են: բ) Եթե ոչ բացասական
թվերից մեկը մեծ է մյուսից, ապա նրա քառակուսի արմատը
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նույնպես մեծ կլինի մյուսի քառակուսի արմատից: Այսինքն՝ եթե

a > b , ապա

a > b (տես գծ. 5):
Ապացուցումը
Ապացուցումը

Փաստարկները
իրական ոչ բացասական թվեր
իրական թվերի
համեմատության սկզբունքը

a, b
կամ

a< b

ենթադրություն
աստիճանի կապը
անհավասարության հետ
արմատի սահմանումը,
պայմանը

a <b

Գծ.5

Առաջին դեպքի կառուցումից հետո ուսուցիչը էվրիստիկ
զրույցի միջոցով բերում է նրան, որ սովորողները գլխի ընկնեն, որ
երկրորդ դեպքի ապացույցը հարկավոր է բերել առաջին դեպքի
արդյունքին: Աշակերտները գլխի ընկան, որ երկրորդ դեպքում,
եթե a > b , ապա դրանից բխում է, որ b < a , ու խնդիրը հանգում է
առաջին դեպքին:
Այնուհետև աշակերտները ապացուցեցին, որ եթե ոչ բացասական թվերից մեկը փոքր չէ մյուսից, ապա նրա քառակուսի արմատը նույնպես փոքր չէ մյուսի քառակուսի արմատից: Այսինքն
եթե a  b , ապա a  b , որտեղ a -ն և b -ն կամայական ոչ
բացասական թվեր են (տես գծ. 6):
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Ապացուցումը

Փաստարկները
իրական ոչ բացասական
թվեր
պայմանը

a, b
ab
կամ

 -ի սահմանումը
Անհավասարության և
հավասարության կապերը
արմատի հետ
Տրամաբանական գումարի
սահմանումը

կամ

Գծ. 6

Այս ապացուցման ժամանակ աշակերտները չէին կարողանում կատարել վերջին փաստարկումը: Նրանց մաթեմատիկայի
ուսուցչուհին, որը մինչ այդ լուռ նստած էր, աշակերտներին դիմեց հետևյալ կերպ.
Ու. Երեխաներ, չէ՞ որ ես ձեզ բացատրել էի տրամաբանական գումարը:
Աշակերտները անմիջապես հիշեցին, որ «կամ» շաղկապի
մասին է խոսքը, ու վերջին փաստարկումը բխում է տրամաբանական գումարի սահմանումից:
Հետո ուսուցչուհին նշեց, որ ինքը ստիպված է աշակերտներին լրացուցիչ բացատրել տրամաբանական որոշ շաղկապների մասին, քանի որ դրանք անհրաժեշտ են, և առանց դրա հնարավոր չէ հասկանալ մի շարք թեմաների իմաստային նրբությունները:
Աշակերտներն արդեն համեմատաբար ավելի հեշտ կառուցեցին ու ապացուցեցին քառակուսի արմատների արտադրյալի
հատկությունը (տես գծ. 7):
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Ապացուցումը
a, b

a 0

b 0

a . b 0
(

a . b )2 =a b

Փաստարկները
իրական ոչ բացասական թվեր
արմատի սահմանումը

ոչ բացասական թվերի
արտադրյալի հատկությունը
աստիճանի և արմատի
հատկությունը
արմատի սահմանումը

Գծ.7

Վերջում տրված հարցերի շնորհիվ պարզվեց, որ երեխաներին շատ դուր եկավ նման ապացուցման մեթոդը, քանի որ
սխեմատիկորեն նրանք տեսնում են, թե ինչից ինչ է բխում, տպավորիչ է, լավ է հիշվում, ներգրավվում են անգամ ցածր առաջադիմություն ունեցող աշակերտները, ապացուցումը չի վանում,
այլ գրավում է, վերացնում է վախը սեփական ուժերի հանդեպ,
աշակերտները ավելի ինքնավստահ են դառնում, զարգացնում է
լեզվատրամաբանական մտածողությունը, նրանց մոտ զարգանում
է փաստարկումներ կատարելու կարողությունները, պատասխանատվություն են զգում իրենց կատարած ամեն մի քայլի համար,
գիտակցում են, որ այն, ինչ գրեցին, պետք է կարողանան հիմնավորել, ճիշտ ձևակերպեն իրենց մտքերը, միայն տառային արտահայտություններով չգրեն այն, ինչ ապացուցում են, կարողանան
հստակ հայերենով ձևակերպել իրենց մտքերը:
Գիտափորձը, ինչպես նշվեց, կատարվել է կիսամյակի վերջում, ու փորձը ցույց տվեց, որ հատկապես նման ապացուցումները նպատակահարմար է կիրառել կրկնողությունների ժամանակ: Սովորողները փաստարկումների սյունակում ստիպված են
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նշել այն պայմանները, հատկությունները, որոնցից օգտվում են
տվյալ ապացույցի ընթացքում, ինչը նպաստում է, որ նրանք վերհիշեն իրենց անցած նյութը: Ծառի տեսքով ապացույցները նպատակահարմար են նաև կիրառել արտադասարանական պարապմունքների ժամանակ. որտեղ կարելի է կազմել ավելի երկար ու
բարդ սխեմաներ:
Ուշագրավ էր այն փաստը, որ սկզբում՝ առաջին թեորեմի
(արտադրյալի աստիճանի հատկությունը) ապացուցման ժամանակ սովորողները հաջորդաբար գրում էին բանաձևեր, սակայն
դժվարանում էին պատասխանել «ինչի՞ց օգտվելով գրեցիք այդպես» կամ «ինչի՞ց է դա բխում» հարցերին (շատերի համար նույնիսկ անսպասելի էին այդ հարցերը): Նմանապես, նրանց համար
դժվար և անսպասելի էր նաև այն հարցը, թե հայերեն բառերով
ինչպե՞ս կարող ենք ձևակերպել այս կամ այն բանաձևը, որը գրված
է մաթեմատիկական սիմվոլներով (օրինակ՝ (a  b)  a  b ): Այն
n

n

n

բանից հետո, երբ սովորողներին բացատրվում էր, թե այդ նույն
ապացուցումը ինչպես ներկայացնել ծառի տեսքով, և պարզաբանվում էր այդպիսի ապացուցման էությունն ու կատարման ընթացքը,
որպես կանոն, փոխվում էր լսարանում տիրող մթնոլորտը և նկատելի էր դառնում ստեղծագործական աշխուժությունը: Դիտարկվող
հաջորդ թեորեմի (միևնույն հիմքով աստիճանների արտադրյալի
հատկությունը) ապացուցման ժամանակ արդեն ավելի մեծ թվով
սովորողներ էին մասնակցում քննարկումներին: Կարևոր էր այն
պահը, երբ երկրորդ թեորեմից սկսած, առանց նախապես հիշեցնելու կամ զգուշացնելու, սովորողներն արդեն ինքնակամ փորձում
էին ապացուցման ընթացքը ներկայացնել ծառի տեսքով: Անշուշտ,
դեռևս շարունակում էին դժվարանալ փաստարկները նշելու գործում, սակայն դա ակտիվ քննարկումների առիթ էր դառնում, որը
դասին հաղորդում էր կենդանի աշխուժություն, և սովորողներն
ինքնաբերաբար ընդգրկվում էին ուսումնառության գործընթացի
մեջ:
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Գիտափորձի ընթացքում հաստատվեց մեր այն կանխատեսումը, որ ապացուցման յուրաքանչյուր քայլի համար փաստարկներ նշելը սովորողների կողմից միանգամից չի կարող կատարվել,
այն պահանջում է որոնողական աշխատանք: Դրա համար նրանք
պետք է իրենց տիրապետած գիտելիքների շրջանակում գտնեն այն
փաստերը (սահմանում, աքսիոմ, թեորեմ, օրենք, կանոն և այլն),
որոնց կապակցման շնորհիվ հիմնավորվում է տվյալ քայլը: Հաշվի
առնելով այդ գործոնը՝ գիտափորձի ընթացքում դիտարկվող ապացուցման հաջորդ խնդիրները (կամ թեորեմները) առաջարկվում
էին աստիճանական բարդացման սկզբունքով: Համեմատաբար
պարզ կառուցվածքով ապացուցումները, երբ նրանց սխեմայում
ծառն ունենում է 2-3 ճյուղեր, հնարավորություն են տալիս առանց
ձանձրանալու կենտրոնանալ փաստարկների որոնման աշխատանքի վրա: Մեր հետապնդած նպատակների տեսակետից դա
շատ օգտակար էր, քանի որ այս կամ այն թեորեմի կամ պնդման
ապացուցումը դիտարկվում էր ոչ թե որպես դասագրքային պատրաստի ապացուցումների սերտում և յուրացում, այլ որպես հայտնաբերում: Ընդ որում դա արվում էր սովորողների միջոցով, նրանց
ակտիվ մասնակցությամբ:
Ապացուցումները ծառի տեսքով ներկայացնելու մեթոդի
նկատմամբ սովորողների ցուցաբերած հետաքրքրասիրությունը
նույնիսկ գերազանցեց մեր նախնական սպասելիքները: Ապացուցման ծառը պատկերելու փորձեր էին անում նաև այն աշակերտները, որոնք, ուսուցիչների վկայությամբ, մաթեմատիկայի դասերին սովորաբար շատ պասիվ են եղել: Պարապմունքների ամփոփման ժամանակ սովորողները հայտնում էին, որ իրենց շատ դուր
է եկել ապացուցման այդ եղանակը, քանի որ սխեմատիկորեն
տեսնում են, թե ինչը ինչից է բխում, տպավորիչ է, ներգրավվում
են անգամ ցածր առաջադիմություն ունեցողները, ապացուցումը
չի վանում, այլ գրավում է, վերացնում է վախը սեփական ուժերի
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նկատմամբ, դառնում են ավելի ինքնավստահ, պատասխանատվություն են զգում իրենց կատարած քայլերի համար, գիտակցում
են, որ այն, ինչ գրեցին, պետք է կարողանան հիմնավորել և պետք
է կարևորեն հստակ հայերենով ձևակերպել իրենց մտքերը:
Գիտափորձի շրջանակներում անցկացված յուրաքանչյուր
պարապմունքի վերջում սովորողներին բաժանել ենք անանուն
հարցաթերթիկներ, որոնց կանդրադառնանք ներքևում:
Գիտափորձի արդյունքների գնահատումը
Հետազոտության ընթացքում, տարբեր ուսումնասիրություններին զուգընթաց, մեր կողմից կատարվել են փորձարարական
աշխատանքներ, որոնք նպատակաուղղված են եղել ինչպես թեմային վերաբերող առկա իրավիճակի բացահայտմանն ու գնահատմանը, այնպես էլ առաջարկվող մեթոդիկաների արդյունավետության ստուգմանը: Բացի այդ, հարցախույզների միջոցով
պարզել ենք սովորողների և ուսուցիչների վերաբերմունքը մաթեմատիկայի դասընթացում տրամաբանության տարրերի ուսուցմանն առնչվող խնդիրների վերաբերյալ:
Առաջարկվող մեթոդիկայի արդյունավետությունը ստուգվել
է ուսուցանվող նյութի նկատմամբ սովորողների ցուցաբերած ճանաչողական հետաքրքրության ապահովման հայտանիշով, ըստ
որի՝ ինչքան բարձր է հետաքրքրությունը, այնքան արդյունավետ
է ուսուցումը: Փորձաքննությունն անցկացվել է Ա.Ս. Չերեպանովի
առաջարկած մեթոդիկայով [58], որի հիմքում դրվում է հետաքրքրության ցուցանիշի որոշման հետևյալ բանաձևը.
Հ

m1  2m2  ...  kmk
,
km

(1)

որտեղ m-ը փորձարարկվողների թիվն է, իսկ k-ն՝ հետաքրքրության մակարդակների սանդղակի աստիճանների թիվը: Սովո57

րաբար, ինչպես և մեր գիտափորձի դեպքում, առանձնացվում է
հետաքրքրության մակարդակների սանդղակի չորս աստիճան՝

1
3

մոտ է 0-ին- անհետաքրքիր է, մոտ է -ին՝ այնքան էլ հետաքրքիր
չէ, մոտ է-

2
-ին-հետաքրքիր է, մոտ է 1-ին- շատ հետաքրքիր է:
3

Բերված (1) բանաձևը այդ դեպքում կունենա հետևյալ
տեսքը.
Հ

m1  2m2  3m3
,
3m

որտեղ՝ m1 + m 2 + m3 ≤ m և m-ը փորձարկվողների թիվն է,

m1 -ը՝ այն մասնակիցների թիվը, որոնց համար ուսուցանվող նյութը այնքան էլ հետաքրքիր չէ,
m2 -ը՝ որոնց համար հետաքրքիր է,

m3 –ը՝ որոնց համար շատ հետաքրքիր է:
Նախ ներկայացնենք փորձարարական աշխատանքները և,
այնուհետև, ստացված արդյունքները գնահատենք (2) բանաձևի
միջոցով:
Ինչպես արդեն նշել ենք, առաջարկվող մեթոդիկայի արդյունավետությունը ստուգելու և գնահատելու համար գիտափորձի
շրջանակներում անցկացված յուրաքանչյուր պարապմունքի վերջում մասնակիցներին բաժանվել են հարցաթերթիկներ: Դրանցում
ընդգրկված առանցքային հարցը վերաբերում էր ուսուցանվող
նյութի նկատմամբ նրանց ցուցաբերած ճանաչողական հետաքրքրության գնահատականին: Ուսուցանվող նյութի նկատմամբ
վերաբերմունքն արտահայտելու համար առանձնացրել էինք հետաքրքրության մակարդակների սանդղակի երեք աստիճան: Եվ
ըստ դրա էլ հարցաթերթիկներում «Որքանո՞վ էր հետաքրքիր
ուսուցանվող նյութը» հարցի համար որպես պատասխանի ընտ58

րության տարբերակներ նշված էին՝ ա) անհետաքրքիր է, բ) հետաքրքիր է, գ) շատ հետաքրքիր է:
Լրացված հարցաթերթիկներում ամփոփված տվյալները
խմբավորեցինք և (2) բանաձևով հաշվեցինք հետաքրքրությունների
ցուցանիշը ծառի տեսքով ապացուցումների համար: Ստացվեցին
հետևյալ ցուցանիշները (տես աղյուսակ 1):
Հետաքրքրությունների ցուցանիշի աղյուսակ
Աղյուսակ 1
Աշխատանքի
տեսակը

Աշխատանքի
միջավայրը

Մասնակիցների թիվը

Հետաքրքրության
ցուցանիշը

Ծառի տեսքով
ապացուցումները

Աշակերտական

89

0,64

Ուսանողական

68

0,82

Աղյուսակում երևում է, որ ծառի տեսքով ապացուցումների
հետաքրքրության ցուցանիշները աշխատանքի բոլոր միջավայրերում զգալիորեն բարձր են «հետաքրքիր է» բնութագրի միջին
ցուցանիշից (նշենք, որ Վ.Ս. Չերեպանովի սանդղակով միջին
ցուցանիշը 0,5 է):
Անդրադառնալով ծառի տեսքով ապացուցումներին՝ նշենք, որ
ստացված ցուցանիշները վկայում են, որ ապացուցման այդ եղանակը զգալիորեն նպաստում է սովորողների ճանաչողական հետաքրքրության բարձրացմանը: Մաթեմատիկական ապացուցումներն առհասարակ պահանջում են մաթեմատիկական պատրաստվածություն և բարձրակարգ մտածողության կարողություններ: Այդ
պատճառով, ինչպես ցույց են տալիս մանկավարժների շրջանում
կատարված հարցումները, սովորողների մեծամասնությունը սովորաբար խուսափում է ապացուցումներից: Այդ առումով ծառի
տեսքով ապացուցումների ներկայացումը զգալիորեն փոխում է
իրավիճակը: Գիտափորձի արդյունքները հաստատում են, որ
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ապացուցման այդ եղանակը հետաքրքրություն է արթնացնում
ավելի շատ թվով սովորողների մոտ և նրանք սկսում են ակտիվորեն մասնակցել ուսումնական գործընթացին: Ուստի ապացուցման նկատմամբ աշակերտների կողմից ցուցաբերված հետաքրքրության 0,64 ցուցանիշը պետք է դիտել որպես առաջընթաց լուրջ
քայլ: Իսկ ուսանողների կողմից ցուցաբերված հետաքրքրության
0,82 ցուցանիշը պետք է շատ բնական համարել, հատկապես եթե
նկատի ունենանք, որ գիտափորձին մասնակցել են մաթեմատիկական մասնագիտությամբ կաղմնորոշված ուսանողները: Սակայն նրանց դիրքորոշումը պարզելը նույնպես կարևոր էր, քանի
որ նրանք կարող էին տալ լիովին գիտակցված և հիմնավոր գնահատական:
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§3. Տրամաբանական մտածողության զարգացմանը նպաստող
ուսուցման մեթոդներ
1. Ուսուցման մեթոդների կատարելագործումը որպես
տրամաբանական մտածողության զարգացման միջոց
Սովորողների տրամաբանական մտածողության զարգացման նպատակին վերաբերող կարևորագույն խնդիրներից մեկը
ուսուցչի մեթոդական պատրաստվածության բարձրացումն է: Դասավանդման ընթացքում մեթոդ ընտրելիս ուսուցիչը, ի թիվս այլ
գործոնների, նախ և առաջ հաշվի է առնելու ուսուցման նպատակները, կրթական խնդիրները և ուսումնական նյութի բովանդակությունը: Հետևաբար, մաթեմատիկական կրթության բովանդակության մեջ տրամաբանության տարրերը որպես բաղադրիչ ներառելուն զուգընթաց ծագում է նաև ուսուցման մեթոդների և մեթոդական հնարների կատարելագործման հիմնահարց: Այդ առումով
պահանջվում է հստակեցնել և պարզաբանել հատկապես այն մեթոդներն ու մեթոդական հնարները, որոնց կիրառությունն առավել արդյունավետ կլինի տրամաբանության տարրերի ուսուցման
համար:
Տրամաբանական մտածողության կառուցվածքային ձևերն
ունեն վերացական բնույթ, ուրեմն դրանց ուսուցման արդյունավետության բարձրացմանը էապես կնպաստի այնպիսի միջոցների
գործածումը, որոնք հնարավորություն կընձեռեն ակնառու և առավել տեսանելի դարձնել մտածողության ընթացքը, հասկացություններն ու դրանց կապերը, դատողությունների կառուցվածքն ու
դրանց հետ կատարվող գործողությունները: Ժամանակակից մանկավարժական գրականության մեջ առաջարկվում են այդ նպատակին ծառայող բազմաթիվ «գործիքներ», որոնց միջոցով սովորողներին տրվում են իրենց մտքերն ու գիտելիքները գրանցելու,
համակարգելու և դասակարգելու հնարներ ու ձևեր [3]: Մեթոդա61

կան հստակ կառուցվածք ունեցող այդպիսի մի շարք հնարներ
կրում են «գրաֆիկական կազմակերպիչներ» անվանումը, որոնք
իրենց պարզության շնորհիվ հեշտ են յուրացվում ու կիրառվում
տարբեր տարիքի սովորողների կողմից: Ներկայացնենք այդպիսի
մի քանի մեթոդական հնարներ, որոնց հաճախակի կիրառության
արդյունքում սովորողները հնարավորություն են ստանում զարգացնելու տրամաբանված մտածելու (համեմատելու, վերլուծելու, համադրելու, դասակարգելու, համակարգելու և այլ) կարողություններն ու հմտությունները [3, 31-42]:
ա) Հասկացությունների աղյուսակ. այն արդյունավետ միջոց
է հասկացությունների համեմատման ու համակարգման համար
և հատկապես օգտակար է, երբ համեմատվում են երեք կամ ավելի
հասկացություններ (առարկաներ): Աղյուսակը կազմվում է համեմատվող հասկացություններից յուրաքանչյուրին մեկ տող, իսկ
դրանց համեմատվող հատկանիշներին մեկական սյունակ հատկացնելու միջոցով, ընդ որում սյունակների քանակը պայմանավորված է այն հանգամանքով, թե հասկացություններն ինչ խորությամբ և ծավալով են համեմատվում:
Աղյուսակն ունի հետևյալ տեսքը (տես աղյուսակ 1).
Աղյուսակ 1
Հատկանիշներ

Հատկանիշ
Ա

Հատկանիշ
Բ

Հատկանիշ …
Գ

Հասկացություններ

Հասկացություն 1
Հասկացություն 2
Հասկացություն 3
Հասկացություն 4

Հասկացությունների աղյուսակով կարելի է միմյանց հետ
համեմատել, օրինակ, ֆունկցիաները՝ ըստ զույգության, պարբերականության, մոնոտոնության և այլ հատկանիշների, բազմա62

նիստերը՝ ըստ նիստերի, կողերի, գագաթների թվերի և այլ հատկանիշների, դատողությունները՝ ըստ քանակի, որակի, ճշմարտային արժեքի և այլն: Այս հնարը ուսուցման ընթացքում կարող
է օգտագործվել ինչպես անհատական, այնպես էլ համագործակցային փոքր խմբերով աշխատանքներ կազմակերպելու համար:
Հասկացությունների (առարկաների, խնդիրների) համեմատման արդյունքը պատկերավոր կարելի է արտահայտել նաև
T-աձև և m-աձև աղյուսակներով, որոնք ավելի պարզ կառուցվածք ունեն և հիմնականում օգտագործվում են ինչպես
հասկացություններն ու առարկաները համեմատելու, այնպես էլ
նույն առարկայի տարբեր կողմերը ներկայացնելու նպատակով: Իր
ձևով T տառը հիշեցնող աղյուսակը կազմված է երկու բաժնից
(սյունակից), որտեղ գրանցվում են երկու համեմատվող հասկացությունների հատկանիշները, կամ նույն առարկայի հակադիր
(միմյանցից տարբեր) հատկանիշները (որակները, կողմերը): Համանման կերպով m-աձև աղյուսակը կազմված է երեք բաժնից
(սյունակից), որը T-աձև աղյուսակի համեմատությամբ լրացուցիչ
հնարավորություններ է ընձեռում համեմատությունն ավելի բազմակողմանի ներկայացնելու համար: Օրինակ, երկրաչափության
դասին ուղղանկյան և շեղանկյան հատկությունների համեմատությունը կարելի է ներկայացնել T-աձև աղյուսակով (տես աղյուսակ 2), իսկ ուղղանկյան, շեղանկյան և քառակուսու հատկությունների համեմատությունը՝ m-աձև աղյուսակով (տես աղյուսակ 3).
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Աղյուսակ 2

Ուղղանկյուն

Շեղանկյուն

Աղյուսակ 3

Ուղղանկյուն

Քառակուսի

Շեղանկյուն

Վերոհիշյալ աղյուսակների գործածումը ոչ միայն օժանդակում է տեղեկատվական նյութը մատչելի և ընկալելի ներկայացնելուն, այլև աղյուսակ կազմելու բուն գործողությանը նպաստում է սովորողների գիտելիքների համակարգմանն ու ամրապնդմանը և, որ առավել կարևոր է, ձևավորում և զարգացնում է
վերլուծություններ և ընդհանրացումներ կատարելու նրանց կարողություններն ու հմտությունները: Ընդ որում՝ T-աձև և m-աձև
աղյուսակները արդյունավետ կերպով կարող են կիրառվել նաև
ուսուցման գործընթացում քննարկումներ կատարելիս: Այսպես,
T-աձև աղյուսակով հարմար է ներկայացնել «ճշմարիտ-կեղծ»
ասույթներ, «այո-ոչ» պատասխաններ, «դրական-բացասական»
վերաբերմունք, իսկ m-աձև աղյուսակով՝ «ճիշտ-սխալ-անորոշ»
պնդումներ, «այո-ոչ-չգիտեմ» պատասխաններ, «կողմ-դեմ-ձեռնպահ» դիրքորոշում ենթադրող կամ նմանատիպ այլ խնդիրներ և
իրադրություններ:
բ) Վենի դիագրամ. այն կառացվում է երկու կամ ավելի
շրջանաձև պատկերների միջոցով և օգտագործվում է հասկացությունները, առարկաները, գաղափարները համեմատելու, դրանց
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տարբերություններն ու ընդհանրությունները ցույց տալու նպատակով: Համեմատվող օբյեկտների հատկությունները (տվյալները,
բնութագրերը և այլն) գրառվում են շրջանակներում, ընդ որում
նրանց ընդհանրություններն առանձնացվում և գրառվում են շրջանակների հատվող մասում: Վենի դիագրամը T-աձև և m-աձև աղյուսակների հետ համեմատելիս նկատում ենք, որ նրանում առավել հստակ և տեսանելի են ներկայացվում համեմատվող օբյեկտների առանձնահատկություններն ու ընդհանրությունները: Օրինակ, ուղղանկյան, շեղանկյան և քառակուսու համեմատությունը
Վենի դիագրամով ներկայացվում է հետևյալ կերպ (տես գծ. 1).

Գծ.1

Վենի դիագրամը կարող է ունենալ ինչպես պարզ կառուցվածք (երկու շրջանակների դեպքում), այնպես էլ բարդ (երեք և
ավելի շրջանակների դեպքում): Եթե դիագրամի շրջանակների
կամ ընդհանրությունների համար նախատեսված հատման մասի
մակերեսները չեն բավականացնում տեղեկատվական նյութը
լիարժեք գրառելու համար, ապա դա զուտ տեխնիկական խնդիր է,
և այն կարելի է հաղթահարել, ասենք, հավելումներ տալով
գծապատկերին՝ հետևյալ ձևով (տես գծ. 2).
Առանձնահատկություններ

Առանձնահատկություններ

Ընդհանրություններ

Գծ.2
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Վենի դիագրամի կապակցությամբ կարևոր են հետևյալ
նկատառումները: Վերևում (կետ 1-ում) մենք հանգամանորեն
ներկայացրել ենք տրամաբանական կառուցվածքային ձևերը (հասկացություն, դատողություն, մտահանգում) բազմությունների միջոցով արտահայտելու խնդիրը և ցույց տվել, որ այդ վերացական
ձևերի առնչությունները կարելի է փոխադրել պատկերային ընկալումների մակարդակ՝ արտահայտելով էյլերյան շրջանակների
միջոցով: Տրամաբանական կառուցվածքային ձևերի էյլերյան շրջանակով պատկերումը նմանություններ ունի հասկացությունների
համեմատման Վենի դիագրամի հետ, սակայն այդ նմանությունը
լրացուցիչ պարզաբանումների կարիք ունի:
Նկատենք, որ հասկացությունները, դատողությունները և
մտահանգումները էյլերյան շրջանակներով արտահայտելու հիմքում, ի վերջո, ընկած են դիտարկվող հասկացությունների ծավալները ներկայացնող բազմություններն ու դրանց միջև կատարվող
գործողությունները: Այսինքն՝ էյլերյան շրջանակներով պատկերվում են հասկացությունների միջև առնչություններն ըստ ծավալի:
Մինչդեռ Վենի դիագրամը հնարավորություն է տալիս պատկերելու
հասկացությունների միջև առնչությունները նաև ըստ բովանդակությունների: Իսկ երկու հասկացությունների՝ ըստ ծավալների և
ըստ բովանդակությունների առնչությունները նույնական չեն: Բերենք ակնառու օրինակ. «զուգահեռագիծ» և «սեղան» հասկացությունների ծավալները հատում չունեն, մինչդեռ այդ հասկացությունների բովանդակություններն ունեն նաև ընդհանրություններ
(ուռուցիկ պատկեր են, քառանկյուն են, ունեն զուգահեռ կողմեր
և այլն): Այսպիսով, հասկացությունների համեմատության առումով էյլերյան շրջանակներն ու Վենի դիագրամը, թեև արտաքուստ
նման են, սակայն ունեն տարբեր գործառույթներ: Ավելին, Վենի
դիագրամը հնարավորություն է տալիս պատկերավոր ներկայացնելու ոչ միայն տարբեր հասկացությունների, այլև տարբեր
առարկաների, իրադրությունների, խնդիրների, գաղափարների,
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տեղեկատվությունների համեմատությունները: Վենի դիագրամը
կարևոր համակարգող դեր ունի, և ուսուցման գործընթացում այն
կարող է ունենալ բազմազան կիրառություններ:
գ) Հասկացությունների քարտեզ. մասնագիտական գրականության մեջ այն հաճախ հանդիպում է նաև գաղափարների քարտեզ անվանումով և գործածվում է հետազոտության օբյեկտին վերաբերող հասկացությունները, գաղափարները և դրանց կապերն
ու առնչությունները պատկերավոր արտահայտելու համար: Քարտեզագրումն սկսվում է հետևյալ կերպ. նախ շրջանակի մեջ
նշվում է հետազոտության օբյեկտը՝ հասկացությունը, գաղափարը
կամ թեման, օրինակ՝ «բանձևերի համակարգ»: Այնուհետև առանձին հասկացության (մեր օրինակում՝ «բանաձևեր») շուրջ գրի են
առնվում ուղեկից բառեր, ասենք՝ «հավասարում», «անհավասարում», «լուծում» և այլն: Ապա նույն կերպ գրառվում են մյուս հասկացությանը (մեր օրինակում՝ «համակարգ») առնչվող բառերն ու
գաղափարները (ասենք՝ «տրամաբանական շաղկապ», «բազմությունների հատում» և այլն) (տես գծ. 3).

լուծում

բանաձևերի համակարգ
անհավասարում
շաղկապներ
հավասարում
բազմություն

Գծ.3

Քարտեզի «ճյուղերը» տարածվում են նաև ցանկացած ուղեկից բառից բխելով, իսկ ճյուղավորումների քանակն ու բազմազա67

նությունը կախված են նյութի ուսումնասիրման նպատակից, խորությունից, հետազոտության շրջանակից: Յուրաքնաչյուր բառ
գծիկով միանում է «ծնող բառի» հետ, և նույն «ծնողն» ունեցող բառերը միացվում են նույն շրջանակի հետ՝ կազմելով ուսումնասիրության մի ոլորտ (ինչպես մեր օրինակում նշված է «շաղկապների» ճյուղում):
Քարտեզագրման ընթացքում բազմաճյուղ պատկեր ստանալիս, ինչպես ընդունված է քարտեզագրության մեջ, կարող են
օգտագործվել նաև պայմանական նշաններ, որոնցով առանձնացվում են հիմնական և ածանցյալ, առաջնային և երկրորդային,
ավարտուն և անավարտ, ինչպես նաև հստակ և անորոշ, հասկանալի և անհասկանալի գաղափարները: Պայմանանշաններ օգտագործելիս, անշուշտ, կարելի է ինքնատիպ և ստեղծագործական
մոտեցում ցուցաբերել, կարևորն այն է, որ արդյունքում ստացվի
մի այնպիսի ընկալելի պատկեր, որը կօգնի նպատակային դարձնել ուսումնասիրության հաջորդ քայլերը:
Քարտեզագրման ինքնատիպ և զտված օրինակներ են ուսումնական գրականության մեջ օգտագործվող դասակարգումների և
ապացուցումների ներկայացումները ծառերի տեսքով [36], [62]
(դրանց պայմանականորեն կանվանենք տրամաբանական ծառեր):
Վերջիններիս էական առանձնահատկությունն այն է, որ դրանցում խստորեն պահպանվում է դեդուկտիվ կանոնակարգվածությունը, այսինքն հետևողականորեն պահպանվում են դասակարգման և ապացուցման համապատասխան կանոնները: Մինչդեռ
հասկացությունների և գաղափարների քարտեզագրման պարագայում, ընդհանուր առմամբ, դեդուկտիվ կանոնակարգվածության պահանջ չի դրվում: Քարտեզը կազմելիս ճյուղավորումների համար
հարակից բառերի ընտրության ընթացքը թեև ծավալվում է տրամաբանական որոշակի շղթայով, սակայն ստեղծագործական ազատությունը կաշկանդված չէ ճշգրիտ և միարժեք սահմանված
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ընթացակարգով: Այդ առումով հասկացությունների և գաղափարների քարտեզները կարելի է դիտել որպես ուսումնասիրության և
հետազոտության որոնողական գործընթացի ներկայացման միջոցներ, իսկ տրամաբանական ծառերը՝ որպես գործընթացի արդյունքների ներկայացման միջոցներ: Հիրավի, ուսում-նասիրության ընթացքում, մասնավորապես, դասակարգման և ապացուցման ծառերը միանգամից չեն ստեղծվում, դրանք ձևավորվում են
հետազոտական և որոնողական աշխատանքների արդյունքում:
Իսկ դրանց ընթացքը պատկերավոր և ընկալելի ներկայացնելու
համար արդյունավետ միջոցներ են հասկացությունների և գաղափարների քարտեզները:
Մեթոդական գրականության մեջ հիշատակվում են մտածողության ընթացքը պատկերավոր դարձնելու այլ հնարներ ևս,
ինչպես օրինակ «Պրիզման» (որի հիմնական նպատակը ուսումնասիրվող հասկացության կամ գաղափարի վերաբերյալ ենթագիտակցական ոլորտում եղած ասոցիատիվ կապերի վերհանումն
ու արձանագրումն է), «Խորանարդը» (որի հիմնական նպատակն
է ուղղորդել ուսումնական նյութի քննարկման ընթացքը՝ ըստ խորանարդի նիստերի վրա գրված հետևյալ կողմնորոշիչների՝ նկարագրել (1), համեմատել (2), զուգորդել (3), վերլուծել (4), կիրառել (5),
փաստարկել (6)): Ինչպես այդ, այնպես էլ վերևում առավել հանգամանորեն ներկայացված մեթոդական հնարները համընդգրկուն
կիրառություններ ունեն և կարող են գործածվել տարբեր թեմաների դասավանդման ընթացքում, դասի տարբեր փուլերում [14,
100-112]: Մեթոդական առումով դրանց արդյունավետությունը
պայմանավորված է նրանով, որ մի կողմից՝ նպատակահարմար
են տրամաբանության տարրերին վերաբերող թեմաների ուսուցման ընթացքում գործածելու համար և, մյուս կողմից, ցանկացած
այլ թեմայի ուսուցման ընթացքում գործածելիս նպաստում են
սովորողների տրամաբանական մտածողության զարգացմանը:
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Տրամաբանության տարրերին նվիրված թեմաների ուսուցումը
արդյունավետ դարձնելու համար հարկավոր է գործածության
առումով արդեն հայտնի մեթոդական համակարգը համալրել այնպիսի նոր մեթոդներով, որոնք առավել նպատակահարմար են
այդ թեմաների ուսուցման համար: Մասնավորապես, ասույթների,
տրամաբանական շաղկապների, փոփոխական պարունակող դատողությունների, իրենց կառուցվածքով «ցանկացած», «գոյություն
ունի», «այն և միայն այն» տրամաբանական ձևերն ունեցող դատողությունների վերաբերյալ թեմաները, որոնք մաթեմատիկայի առարկայական ծրագրերում ընդգրկվել են վերջին տասնամյակում, կարիք ունեն մեթոդական նոր հնարների գործածության: Ստորև մենք
կներկայացնենք այդպիսի մի հնար, որի հիմքում ընկած են գրական
և գիտական մի շարք հանրահայտ ստեղծագործությունների հեղինակ Լուիս Քերոլի գաղափարները [27, 3-17], [28, 30-37], [32, 48-63]:
Եվ քանի որ առաջարկվող մեթոդական հնարն ուղղակիորեն վերաբերում է մեր խնդրո առարկա տրամաբանության տարրերի
ուսուցմանը, այն կներկայացնենք առավել մանրամասնությամբ՝
նկարագրելով նաև գործածության ընթացքը:
2. Քերոլի սկուտեղը որպես տրամաբանական մտածողության
զարգացման միջոց
Այս մեթոդական հնարի էությունն այն է, որ սովորողներին
առաջարկվում է կյանքից վերցրած, առաջին հայացքից մաթեմատիկայի հետ կապ չունեցող մի հետաքրքիր խնդիր՝ սկուտեղով
կարկանդակներ մատուցելու մասին, այնուհետև դիտարկելով կարկանդակների հատկանիշները նկարով պատկերելու հարցը՝ սովորողներին ներքաշվում է տրամաբանական արտահայտչաձևերի
բացահայտման ոլորտ, ընդ որում ուսուցումն ընթանում է երկխոսության և քննարկումների միջոցով:
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ա) Քերոլի սկուտեղի օգտագործման քայլերը
Ուսուցման ընթացքում Քերոլի սկուտեղն օգտագործելու
համար անհրաժեշտ են հետևյալ քայլերը: Նախ պետք է լուծել
կարկանդակներով սկուտեղ պատկերելու հարցը: Այդ կապակցությամբ ուսուցչի կողմից տրվող առաջին հիմնական հարցը
հետևյալն է. ինչպե՞ս կարելի է պարզել, թե մեր կողմից նկա-րով
պատկերված սկուտեղի մեջ կարկանդակներ կա՞ն, թե՞ չկան:
Այս հարցի քննարկման արդյունքը հանգեցնելու է այսպիսի
պայմանավորվածության. եթե սկուտեղի մեջ կարկանդակ կա,
ապա նրա մեջ կդնենք մի որոշակի նշան, ասենք՝ սպիտակ
գույնի
նշանը, իսկ եթե դատարկ է, ապա սև գույնի
նշանը: Այսպիսով մենք կունենանք սկուտեղի համար երեք
պատկերում (տես նկ. 1).

Նկ.1

Առաջին նկարում մենք ոչինչ չենք կարող ասել սկուտեղի
պարունակության մասին: Երկրորդ նկարում պատկերվածում
կան կարկանդակներ, իսկ երրորդում՝ կարկանդակներ չկան:
Այնուհետև խնդիր է դրվում սկուտեղն այնպես պատկերել,
որ որոշակի տեղեկություն տրվի նրանում պարունակվող կարկանդակների հատկանիշների մասին, ընդ որում սկզբում պետք
է բավարարվել միայն մեկ հատկանիշով, ասենք՝ թարմությամբ:
Այդ կապակցությամբ ուսուցչի կողմից հարց է առաջարկվում՝ ինչպե՞ս կարելի է պարզել՝ սկուտեղի վրա արդյոք կա՞ն թարմ կարկանդակներ, թե՞ ոչ, ինչպե՞ս կարելի է անել այնպես, որ մեր
պատկերած սկուտեղի վրա երևան ինչպես թարմ, այնպես էլ ոչ
թարմ կարկանդակները:
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Այդ հարցին ուսուցիչը աշակերտների միջոցով ձևավորում
է հետևյալ պատասխանը. թարմ կարկանդակները դնենք սկուտեղի մի մասում, իսկ ոչ թարմերը՝ մյուս մասում, օրինակ՝ թարմերը՝
վերին մասում, իսկ ոչ թարմերը՝ ստորին, և որպեսզի դրանք իրար
հետ չխառնվեն, սկուտեղի մեջտեղում տանենք բաժանման գիծ
(տես նկ. 2).
թարմ կարկանդակներ
ոչ թարմ կարկանդակներ

Նկ.2
Այս դեպքում բնականաբար ծագում է հաջորդ հարցը. իսկ
ինչպե՞ս պատկերենք սկուտեղի վրա թարմ կամ ոչ թարմ կարկանդակներ լինել-չլինելու իրողությունը, արդյո՞ք դրա համար սկուտեղի համապատասխան հատվածներում պետք է կարկանդակներ նկարենք:
Այս հարցին պատասխանելու համար, հիշեցնելով, որ սկուտեղի մեջ կարկանդակներ լինել-չլինելու պատկերման հարցը լուծել ենք սպիտակ և սև շրջանակների միջոցով, ուսուցիչն առաջարկում է պատկերել սկուտեղներ՝ հետևյալ պարունակությամբ.
ա) սկուտեղ, որի մեջ կա թարմ կարկանդակ,
բ) սկուտեղ,որի մեջ չկա թարմ կարկանդակ,
գ) սկուտեղ, որի մեջ կա ոչ թարմ կարկանդակ,
դ) սկուտեղ, որի մեջ չկա ոչ թարմ կարկանդակ:
Սրանց համապատասխան՝ գրատախտակի վրա նկարվում
կամ էկրանին ցուցադրվում են հետևյալ պատկերները (տես նկ. 3).
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Նկ.3

Այժմ արդեն կարելի է լուծել հակադարձ խնդիր ևս, այսինքն
առաջարկել, որ հայերենով լեզվական ձևակերպում տալ հետևյալ պատկերներով ներկայացվող իրավիճակներին (տես նկ. 4).

Նկ.4

Ակնկալվում են հետևյալ պատասխանները.
ա) սկուտեղում կա և թարմ, և ոչ թարմ կարկանդակ,
բ) սկուտեղում կա թարմ կարկանդակ, բայց ոչ թարմ կարկանդակ չկա,
գ) սկուտեղում թարմ կարկանդակ չկա, բայց կա ոչ թարմ
կարկանդակ,
դ) սկուտեղում չկա ինչպես թարմ, այնպես էլ ոչ թարմ կարկանդակ:
Հաջորդ քայլում դիտարկումն ավելի է ընդլայնվում, և խնդիր
է դրվում սկուտեղն այնպես պատկերել, որ տեղեկություն տրվի
նրանում պարունակվող կարկանդակների ևս մեկ հատկանիշի,
ասենք՝ համով և ոչ համով լինելու մասին: Քննարկման ընթացքում
կարևոր է այն հանգամանքի պարզաբանում-ը, որ նախորդ քայլում սկուտեղը բաժանեցինք երկու մասի, որովհետև գործ ունեինք
մեկ հատկանիշի՝ թարմ լինելու և դրա ժխտման՝ ոչ թարմ լինելու
հետ, իսկ այժմ տրված են երկու հատկանիշ և դրանց երկու
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ժխտումները՝ թարմ, ոչ թարմ և համով, ոչ համով: Ինչպե՞ս վարվենք այս դեպքում:
Խնդրի վերոհիշյալ պարզաբանումը հուշում է սկուտեղի
ձախ մասում տեղավորել ոչ համով, իսկ աջ մասում՝ համով կարկանդակները: Այսինքն՝ բոլոր տեսակների կարկանդակների տեղավորման համար հարկավոր է վերակառուցել սկուտեղը՝ այն
դարձնելով քառաբաժան (տես նկ. 5).

Նկ. 5

Սկուտեղի և կարկանդակների մասին ասելիքն ավելի դյուրին
դարձնելու համար օգտակար է համարակալել սկուտեղի վանդակները, և դրա օգնությամբ դիտարկել մի քանի օրինակներ (տես
նկ. 6):

Նկ.6

Այստեղ ա նկարում պատկերված սկուտեղի երկրորդ վանդակը դատարկ չէ, այսինքն սկուտեղում կան թարմ և ոչ համով
կարկանդակներ: Իսկ մնացած վանդակների մասին ոչինչ ասել
չենք կարող, դրանցում կարող են լինել, բայց կարող են և չլինել
կարկանդակներ: բ նկարում առաջին վանդակը դատարկ չէ, իսկ
երրորդը դատարկ է: Այսինքն` սկուտեղում կան համով և թարմ
կարկանդակներ, և չկան ոչ թարմ և ոչ համով կարկանդակներ:
Մնացած վանդակների մասին դարձյալ ոչինչ ասել չենք կարող:
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Վերջին` գ սկուտեղում երրորդ վանդակը դատարկ չէ, իսկ մնացած երեքը դատարկ են: Հետևապես, այս սկուտեղում կան միայն
ոչ թարմ և ոչ համով կարկանդակներ: Համանման ձևով կարելի է
պատասխանել հետևյալ տիպի հարցերին.
Ինչպե±ս պատկերել չորս վանդակ ունեցող սկուտեղը, եթե
նրանում.
1.
կարկանդակներ չկան,
2.
թարմ կարկանդակներ չկան,
3.
ոչ թարմ կարկանդակներ չկան,
4.
համով կարկանդակներ չկան,
5.
ոչ համով կարկանդակներ չկան,
6.
կան թարմ և համով կարկանդակներ,
7.
չկան թարմ և համով կարկադակներ,
8.
կան թարմ և ոչ համով կարկանդակներ,
9.
չկան թարմ և ոչ համով կարկանդակներ,
10. կան ոչ թարմ և ոչ համով կարկանդակներ
11. չկան ոչ թարմ և ոչ համով կարկանդակներ,
12. կան ոչ թարմ և համով կարկանդակներ,
13. չկան ոչ թարմ և համով կարկանդակներ:

բ) Դատողություններ Քերոլի սկուտեղի օգնությամբ
Այժմ կտեսնենք, որ չորս վանդականոց սկուտեղի վրա պատկերված սև և սպիտակ շրջանակների միջոցով մենք կարող ենք
պատկերել և դիտողական դարձնել կարկանդակների մասին մեր
առանձին դատողություններ: Դիտարկենք հետևյալ սկուտեղը, որի
1-ին վանդակում դրված է սև շրջանակ, իսկ մնացած վանդակներում որևէ շրջանակ դրված չէ (տես նկ. 7):
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Նկ.7

Ուսուցիչը կարող է առաջարկել աշակերտներին ձևակերպելու այս սկուտեղին համապատասխանող դատողությունները:
Նախորդ կետի վերջում բերված վարժությունները կօգնեն գտնելու որոշ լուծումներ: Մասնավորապես, ակնկալվում է, որ կհնչեն
այսպիսի պատասխաններ.
Սկուտեղի մեջ չկա թարմ և համով կարկանդակ: (1)
Սկուտեղի մեջ չկա համով և թարմ կարկանդակ: (2)
Այժմ ուսուցիչը կատարում է հաջորդ քայլը և ցույց է տալիս, որ բերված դատողությունները կարելի է գրել այլ տեսքերով:
Դիտարկում 1.
• Բոլոր թարմ կարկանդակները համով չեն,
• Բոլոր համով կարկանդակները թարմ չեն,
• Յուրաքանչյուր թարմ կարկանդակ համով չէ,
• Յուրաքանչյուր համով կարկանդակ թարմ չէ,
• Ցանկացած թարմ կարկանդակ համով չէ,
• Ցանկացած համով կարկանդակ թարմ չէ,
• Ամեն մի թարմ կարկանդակ համով չէ,
• Ամեն մի համով կարկանդակ թարմ չէ:
Այս պահին ուսուցիչը պետք է աշակերտների ուշադրությունը հրավիրի այն բանի վրա, որ այստեղ և ընդհանրապես «բոլոր»,
«ցանկացած», «յուրաքանչյուր», «ամեն մի» բառերը ունեն նույն
իմաստային նշանակությունը: (Կարելի է բերել նաև այլ օրինակներ): Սա, մի կողմից՝ կարևոր է սովորողների լեզվամտածողության հստակեցման համար և, մյուս կողմից՝ որոշակի գիտելիք է
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տալիս ըստ ծավալի ընդհանուր դատողության կառուցվածքի
(ընդհանրության քվանտորը կիրառելու) մասին: Այնուհետև ուսուցիչը սև շրջանակը դնում է երկրորդ, երրորդ ու չորրորդ վանդակներում և դիտարկում ստացված հետևյալ երեք սկուտեղներին
համապատասխանող դատողությունները (տես նկ. 8).

Նկ.8

Կարելի է դրանց մասին դիտարկումները կատարել վարժությունների միջոցով: Ահա նման մի վարժություն:
Վարժություն: Երեք սկուտեղներից յուրաքանչյուրի համար
ներկայացրեք 1 դիտարկմանը համանման դատողությունները:
Առաջադրված դեպքերը դիտարկելուց հետո ուսուցիչը քննարկում է սպիտակ շրջանակով սկուտեղին համապատասխանող
դատողությունները (տես նկ. 9):
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Նկ.9

Համադրելով աշակերտների պատասխանները՝ ուսուցիչը
ցույց է տալիս, որ բերված դատողությունները կարելի է գրել
հետևյալ տեսքերից յուրաքանչյուրով:
Դիտարկում 2.
• Որոշ թարմ կարկանդակներ համով են:
• Որոշ համով կարկանդակներ թարմ են:
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• Գոյություն ունի (ունեն) թարմ կարկանդակ(ներ), որ(ոնք)
համով է (են):
• Գոյություն ունի (ունեն) համով կարկանդակ(ներ), որ(ոնք)
թարմ է (են):
• Կա թարմ կարկանդակ, որը համով է:
• Կա համով կարկանդակ, որը թարմ է:
• Ինչ-որ թարմ կարկանդակ համով է:
• Ինչ-որ համով կարկանդակ թարմ է:
• Որևէ թարմ կարկանդակ համով է:
• Որևէ համով կարկանդակ թարմ է:
Այստեղ նույնպես օգտակար է աշակերտների ուշադրությունը հրավիրել այն բանի վրա, որ «որոշ», «գոյություն ունի», «կա»,
«ինչ-որ», «որևէ» բառերը գործածվում են նույն իմաստով, հանգամանք, որը, ինչպես նշվեց վերևում, կարևոր է սովորողների լեզվամտածողության հստակեցման համար, և բացի այդ՝ որոշակի
գիտելիք է տալիս ըստ ծավալի մասնավոր դատողության կառուցվածքի (գոյության քվանտորի կիրառության) մասին:
Այնուհետև ուսուցիչը սպիտակ շրջանակը դնում է երկրորդ, երրորդ ու չորրորդ վանդակներում և դիտարկում ստացված
հետևյալ երեք սկուտեղներին համապատասխանող դատողությունները (տես նկ. 10).

Նկ.10

Կարելի է դրանց մասին դիտարկումները նույնպես կատարել վարժությունների միջոցով: Ահա նման մի վարժության օրինակ:
Վարժություն: Վերջին երեք սկուտեղներից յուրաքանչյուրի
համար ներկայացրեք 2-րդ դիտարկման մեջ բերված դատողություններին համանման դատողությունները:
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Մտածողության հստակեցման հրաշալի հնարավորու-թյուն
է ստեղծում հետևալ դատողությունների համեմատումը. «Սկուտեղում կան համով և թարմ կարկանդակներ» և «Սկուտեղում կան
միայն համով և թարմ կարկանդակներ»: Սրանց տարբերության
լեզվական ընկալումը աշակերտների համար այնքան էլ պարզ չէ:
Բայց ահա սկուտեղի վրա դրանց պատկերումը այդ տարբերությունը դարձնում է շատ ակնառու (տես նկ. 11).

Նկ.11

Այս իրավիճակը մանրամասն քննարկելուց հետո ուսուցիչը աշակերտներին առաջարկում է կազմել և համեմատել
հետևյալ պարունակությամբ սկուտեղներին համապատասխանող դատողությունները (տես աղյուսակ 4).
Աղյուսակ 4
միայն 2-րդ քառորդում
սպիտակ շրջանակ

երկրորդում` սպիտակ,
մնացածներում` սև շրջանակ

միայն 3-րդ քառորդում
սպիտակ շրջանակ
միայն 4-րդ քառորդում
սպիտակ շրջանակ

երրորդում` սպիտակ,
մնացածներում` սև շրջանակ
չորրորդում սպիտակ,
մնացածներում` սև շրջանակ

Քերոլի սկուտեղի միջոցով դիտարկումը կարելի է ավելի
ընդլայնել՝ խնդիր դնելով սկուտեղն այնպես պատկերել, որ տեղեկություն տրվի նրանում պարունակվող կարկանդակների ևս
մեկ այլ (երրորդ) հատկանիշի մասին: Այդ դեպքը մենք նույնպես
դիտարկել ենք:
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Քերոլի սկուտեղի միջոցով ուսուցման վերաբերյալ մեր կողմից կատարվել է գիտափորձ, որի նկարագրությունն ու վերլուծությունը կներկայացնենք հաջորդ պարագրաֆում:
3. Քերոլի սկուտեղի օգտագործման նպատակով անցկացված
փորձարարական աշխատանքները
Գիտափորձը նպատակ ուներ պրակտիկ փորձարկման
միջոցով ստուգելու «Լուիս Քերոլը, նրա սկուտեղը և սովորողների տրամաբանական մտածողության զարգացման հիմնահարցը»
աշխատանքում առաջարկված մեթոդական մշակումների արդյունավետությունը: Սովորողների տրամաբանական մտածողության ձևավորմանը և զարգացմանն ուղղված տրամաբանական
խաղը մեր կողմից նպատակահարմար է եղել անցկացնել լրացուցիչ պարապմունքների ընթացքում:
Գիտափորձն ավելի համոզեց, որ խաղային իրադրությունների նպատակային օգտագործումը դրական ազդեցություն է ունենում սովորողների տրամաբանական մտածողության և լեզվական հմտությունների զարգացման հարցերում:
Հանգամանորեն ներկայացնենք այդ գիտափորձերից մեկը,
որն անցկացվեց 7-րդ և 10-րդ դասարանների աշակերտների հետ:
Ընդ որում նկատվեց առավել մեծ ակտիվություն 7-րդ դասարանի
աշակերտների հետ աշխատելիս:
Նշենք, որ գիտափորձի ժամանակ երեխաները ներկայացնում էին հետաքրքիր առաջարկություններ, որոնք շատ հաճախ
համընկնում կամ շատ մոտ էին լինում մեր առաջարկություններին: Սկուտեղում կարկանդակ լինել-չլինելու փաստը երեխաները
առաջարկեցին նաև նշել + և - նշաններով: Թարմ կարկանդակները
առաջարկեցին նշել դեղին շրջանակով, իսկ ոչ թարմերը` սև:
Այնուհետև առաջարկեցին թարմերը հավաքել սկուտեղի մի կողմում, իսկ ոչ թարմերը` մյուս կողմում: Իսկ երբ ավելացվում էր
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կարկանդակների երկրորդ` համեղ լինելու հատկանիշը, նրանցից
մի քանիսը առաջարկեց սկուտեղը բաժանել 4 մասի հետևյալ կերպ
(տես նկ. 12)`

Նկ.12

Նրանք նաև առաջարկեցին «Որոշ կարկանդակներ թարմ
են» դատողությունը պատկերել հետևյալ ձևով (տես նկ. 13).

Նկ.13

Սկզբում նկատվում էր երեխաների լեզվական և տրամաբանական կարողությունների բավականին ցածր մակարդակը,
բայց մեր կողմից կատարված մի քանի դիտողություններից հետո
նրանք սկսեցին արագ կողմնորոշվել, ինչը վկայում է, որ այս
խաղ-պարապմունքը, իրոք, նպաստում է լեզվատրամաբանական
մտածողության զարգացմանը:
Պարապմունքի ընթացքում դիտարկվեց կարկանդակների
թարմ և համեղ լինելու հատկանիշների դեպքը, և ըստ դրա էլ
սկուտեղը բաժանվեց չորս մասի` կարկանդակները դասավորելու նպատակով: Առաջին պարապմունքից հետո նպատակահարմար գտանք մի փոքր էլ բարդացնել խաղը և ավելացնել ևս
մեկ հատկանիշ` կարկանդակների օգտակար լինելու հատկանիշը:
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Շարունակենք խաղ-պարապմունքի շարադրումը.
Ու.-Երեխանե´ր, այժմ ենթադրենք մեր կարկանդակներն
օժտված են ևս մի հատկանիշով` օգտակար լինելու: Ի՞նչ եք կարծում, ինչպե՞ս դասավորենք նման դեպքում մեր սկուտեղում եղած
կարկանդակները:
Հնչեցին բազմաթիվ առաջարկներ, որոնք հանգեցին նրան, որ
սկուտեղը վերադասավորեցինք այնպես, որ կենտրոնում հավաքենք
օգտակար կարկանդակները, իսկ ծայրամասերում` ոչ օգտակարները: Սկուտեղը ստացավ հետևյալ տեսքը (տես նկ. 14).

Նկ.14

Երեխաները այս անգամ շատ ավելի հեշտ էին պատկերացնում ու պատասխանում այն հարցին, թե ինչպիսի՞ հատկանիշներով են օժտված 1,2,3,4,5,6,7,8, վանդակներում պատկերված
կարկանդակները.
1-ում` թարմ, համեղ, ոչ օգտակար,
2-ում` թարմ, ոչ համեղ, ոչ օգտակար,
3-ում` ոչ թարմ, ոչ համեղ, ոչ օգտակար,
4-ում` ոչ թարմ, համեղ, ոչ օգտակար,
5-ում` համեղ, թարմ, օգտակար,
6-ում` ոչ համեղ, թարմ, օգտակար,
7-ում` ոչ համեղ, ոչ թարմ, օգտակար,
8-ում` համեղ, ոչ թարմ, օգտակար:
Մեկ առ մեկ պատկերեցինք սպիտակ և սև շրջանակները
սկուտեղի յուրաքանչյուր տիրույթում, որպեսզի ըստ այդմ պարզվի
երեխաները մտապահե՞լ են տիրույթներին պատկանող կարկանդակների հատկանիշները, թե՞ ոչ:
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Նշենք, որ այս դեպքում անիմաստ ու ձանձրալի կլիներ
քննարկել սկուտեղների բոլոր հնարավոր դեպքերը: Շատ ավելի
հեշտ կլիներ ու օգտակար, եթե դիտարկեինք սկուտեղի վերին,
ստորին, աջ կամ ձախ կեսերը: Ընդ որում այստեղ ևս ամեն դեպք
չէ, որ նպատակահարմար էր դիտարկել:
Մենք կատարել ենք դեպքերի մանրամասն քննարկում ու
նպատակահարմար ենք գտնում աշակերտների ուշադրությունը
գրավել հետևյալների վրա:
Ու.-Երեխանե´ր, այժմ դիտարկենք մեր սկուտեղի վերին
կեսը, ի՞նչ կասեք այս երկու սկուտեղներում գտնվող կարկանդակների հատկանիշների մասին:
Ա.-Նախ և առաջ, եթե այս սկուտեղում կարկանդակներ
կան, ապա դրանք բոլորն էլ թարմ են, քանի որ մենք դիտարկում
ենք սկուտեղի միայն վերին կեսը:
Ու.-Իսկ ի՞նչ կասեք կարկանդակների համեղ և օգտակար
լինելու մասին :

Նկ.15

Ա.-Քանի որ կարկանդակները տեղավորված են սկուտեղի
աջ մասում, ուրեմն համեղ են, բայց սկուտեղի մեջտեղի տիրույթը
դատարկ է, ուրեմն` առաջին նկարում պատկերված է «Բոլոր համեղ կարկանդակները օգտակար չեն», իսկ երկրորդում` «Բոլոր
համեղ կարկանդակները օգտակար են» դատողությունները (տես
նկ. 4):
Խաղի ժամանակ լարվում էր երեխաների հիշողություն-ը,
որպեսզի մտապահեն յուրաքանչյուր տիրույթում գտնվող կար83

կանդակին բնորոշ հատկությունները, բացի այդ սովորում էին
անտեսել սկուտեղի այն կեսը, որը տվյալ պահին չէինք դիտարկում:
Ու.- Ինչպե՞ս կպատկերեք «Ոչ մի թարմ կարկանդակ չի
հանդիսանում ոչ օգտակար» դատողությունը:
Ա.- Դա նշանակում է, որ 1 և 2 տիրույթներում կարկանդակներ չկան, ուրեմն կպատկերենք այսպես (տես նկ. 16).
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Նկ.16

Ու.- Իսկ ի՞նչ կասեք հետևյալ սկուտեղի մասին:
Ա.- Համանմանորեն, այս դեպքում էլ դատարկ են 5 և 6
տիրույթները, հետևաբար պատկերված է «Ոչ մի թարմ կարկանդակ օգտակար չէ» դատողությունը (տես նկ. 17):

Նկ.17

Ու.-Իսկ ի՞նչ կասեք հետևյալ սկուտեղի մասին:

Նկ.18
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Ա.- Առաջին սկուտեղում կան թարմ և ոչ օգտակար կարկանդակներ, իսկ երկրորդում` թարմ և օգտակար (տես նկ.18):
Ու.- Ի՞նչ կասեք հետևյալ սկուտեղում գտնվող կարկանդակների թարմ և համեղ լինելու մասին:

Նկ.19

Ա.- Նախ և առաջ երևում է, որ դատարկ են 1 և 5 վանդակները, ուրեմն սկուտեղում չկան թարմ և համեղ կարկանդակներ:
6-ում կան կարկանդակներ, չնայած այն բանին, որ 2-րդ վանդակում
ոչինչ չի պատկերված, դա էլ բավական է, որ պնդենք, որ ձախ
մասում ինչ-որ բան կա (տես նկ. 19):
Ու.- Եթե մենք ցանկանում ենք ազատվել օգտակար լինելու
հատկանիշից, ապա այդ նույն սկուտեղից կարող ենք անցում
կատարել հետևյալ փոքրիկ սկուտեղին (տես նկ. 20).

Նկ.20

Ա- Այսինքն ավելի ակնհայտորեն երևաց, որ պատկերված
էր «Բոլոր թարմ կարկանդակները համեղ չեն» դատողությունը:
Ու.-Այո´: Եթե ուշադիր նայեք նույն դատողությունը կարտահայտի նաև հետևյալ սկուտեղը (տես նկ. 21):
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Նկ.21

Ա.- Իսկապես, այս անգամ էլ զբաղված է 2-րդ վանդակը ու
ոչինչ չի նկարված 6-րդ տիրույթում, բայց դա էլ բավական է
տեսնել, որ ձախ մասում ինչ-որ կարկանդակներ կան, ու դարձյալ
կարող ենք հանգել մեր փոքրիկ սկուտեղին:
Ուսուցիչը այս անգամ էլ պատկերեց հետևյաց սկուտեղները (տես նկ. 22).

Նկ.22

և նրանք շատ հեշտությամբ ասացին, որ պատկերված են «Բոլոր
թարմ կարկանդակները համեղ են» դատողությունը և նկարեցին
դրանց համապատասխան փոքր սկուտեղը:
Աշակերտների լեզվական և տրամաբանական կարողությունները զարգացնելու և ստացած գիտելիքներն ամրապնդելու
համար նպատակահարմար գտանք կատարել խմբային աշխատանք՝ ուսումնասիրել հետևյալ դեպքերը (տես նկ. 23-27).

Նկ.23
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Նկ.24

Նկ.25

Նկ.26

Նկ.27

Այնուհետև աշակերտներին ըստ խմբերի տրվեց ստուգող
հարց:
Ու.- Իսկ ի՞նչ եք կարծում, ինչպե՞ս պատկերենք «Բոլոր թարմ
կարկանդակները օգտակար են» դատողությունը:
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Աշակերտները շատ արագ կողմնորոշվեցին և տվեցին
հետևյալ պատասխանը.
- Դա նշանակում է, որ դատարկ են 1 և 2 տիրույթները, ուրեմն
կպատկերենք սև շրջանակներով, իսկ կենտրոնում կան կարկանդակներ, ուրեմն մեր սկուտեղը կընդունի հետևյալ տեսքը (տես
նկ. 28).

Նկ.28

Նույն կերպ մյուս խմբերին առաջարկվեց պատկերել «Բոլոր
կարկանդակները ոչ օգտակար են դատողությունը»:
Նրանք ներկայացրին հետևյալ պատկերը (տես նկ. 29).

Նկ.29

Ժամանակի առկայության պայմաններում համանման մի
քանի դեպք կարելի էր առաջարկել դիտարկելու նաև սկուտեղի
աջ, ձախ կամ ստորին կեսերը:
Պարապմունքի ավարտին կատարեցինք անդրադարձ և
դիմեցինք աշակերտներին՝ կարծիք հայտնել պարապմունքի մասին: Նրանք արտահայտեցին այսպիսի տեսակետներ.
 պարապմունքը շատ հետաքրքիր էր, և ժամանակը շատ
աննկատ անցավ,
 նյութը բոլորիս համար հասանելի էր, որովհոտև բարդ
գիտելիքներ չէր պահանջվում,
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 նկարով ցույց տրված պատկերները շատ էին օգնում, որ
խնդիրները լավ հասկանանք և լուծելիս չդժվարանանք,
 հասկացանք, որ խոսելիս ճիշտ ձևակերպումներ տալը
շատ կարևոր է…
Ուշագրավ էր նաև այն հանգամանքը, որ աշակերտները
պարապմունքն ավարտելուց հետո ևս շարունակում էին զրուցել
«սկուտեղի» մասին:
Գիտափորձի ընթացքում հիմնականում կատարում էինք
այն հաջորդական քայլերը, որոնք նկարագրել ենք վերևում:
Այսինքն 1-ին քայլում դիտարկում էինք այն հարցը, թե նկարով
ինչպե՞ս պատկերել սկուտեղում կարկանդակ լինել-չլինելու հարցը,
2-րդ քայլում՝ կարկանդակներով սկուտեղն ինչպե՞ս պատկերել,
որ տեղեկություն տրվի կարկանդակների որևէ մի հատկանիշի
(մեր օրինակում՝ թարմության) մասին, իսկ 3-րդ քայլում քննարկվում էր նույն հարցը, սակայն այս դեպքում դրվում էր կարկանդակների ևս մեկ հատկանիշ (համով լինել-չլինելը) պատկերելու
խնդիրը:
Այս հարցերը խթանում էին սովորողների երևակայությունը, և նրանք, ուշագրավ հնարքներ գործադրելով, առաջարկում
էին պատկերների այնպիսի համակարգ, որը կհամապատասխաներ առարկաների (կարկանդակների) հատկանիշներին վերաբերող տեղեկատվությանը: Սովորողների ակտիվությունը շատ բարձր
էր, առանց բացառության մասնակցում էին բոլորը: Ստեղծվում էր
շատ բարենպաստ պայման ավելի լուրջ կրթական խնդիր լուծելու
համար: Իսկ այդ խնդիրը առաջին հերթին վերաբերում էր սկուտեղի պատկերներին համապատասխանող դատողությունների
ձևակերպումներին:
Սկզբում դիտարկեցինք կարկանդակների միայն մեկ հատկանիշով պատկերված սկուտեղներին վերաբերող դատողությունները: Սովորողները նախ հասկացան, որ ձևակերպումների մեջ
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բառերի նշանակությունը շատ էական է, որպեսզի դատողությունը
ճշգրտորեն համապատասխանի տվյալ պատկերի բովանդակությանը: Այստեղ հստակեցվեցին ընդհանրության քվանտոր արտահայտող (բոլոր, յուրաքանչյուր, ամեն մի, ցանկացած և այլն)
բառերի և գոյության քվանտոր (որոշ, կա, գոյություն ունի, որևէ և
այլ) բառերի իմաստները, պարզաբանվեց նաև պարզ դատողությունների ժխտման իմաստը: Այնուհետև, երբ դիտարկեցինք կարկանդակների երկու հատկանիշով պատկերված սկուտեղներին վերաբերող դատողությունները, զգալիորեն ընդլայնվեց տրամաբանական հարցադրումների շրջանակը: Այս դեպքում արդեն գործ
ունեցանք տրամաբանական շաղկապների կիրառմամբ ստացվող
բարդ դատողությունների հետ: Ընդ որում շատ օգտակար էր
ուղիղ և հակադարձ խնդիրների դիտարկումը. մի դեպքում ներկայացնում էինք սկուտեղի նկարը և սովորողներին առաջարկում
ձևակերպել դրան համապատասխանող դատողությունը, իսկ
մյուս դեպքում՝ ներկայացնում էինք դատողությունը և առաջարկում պատկերել դրան համապատասխանող սկուտեղի նկարը:
Նշենք որ դատողությունների միջև կապեր ստեղծելիս (հատկապես բարդ դատողությունների ժխտումները ձևակերպելիս) սովորողների թույլ տրված սխալները հեշտությամբ ուղղվում կամ
կանխվում էին, երբ դրանք ցուցադրում էինք համապատասխան
նկարով:
Գիտափորձի ընթացքում սովորողների մոտ հարց առաջացավ կարկանդակների երեք հատկանիշով պատկերված սկուտեղի դիտարկման վերաբերյալ: Ելնելով դրանից՝ առաջին պարապմունքից հետո նպատակահարմար գտանք մի պարապմունք
նվիրել նաև այդ դեպքի քննարկմանը, երբ ավելացվում էր ևս մեկ
հատկանիշ՝ կարկանդակների օգտակար լինելու հատկանիշը: Ի
տարբերություն երկու հատկանիշների դեպքի, երբ սկուտեղը
բաժանվում էր չորս մասի (յուրաքանչյուր հատկանիշին և նրա
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ժխտմանը մեկական), երեք հատկանիշների պարագայում սկուտեղի բաժանվող մասերի թիվը դառնում էր ութ (երեք հատկանիշների ու դրանց ժխտումների հնարավոր բոլոր զուգակցումների
թիվը ութն է): Սովորողների առաջարկությունները հանգեցրին
նրան, որ սկուտեղը վերադասավորեցինք այնպես, որ կենտրոնում
տեղադրենք օգտակար կարկանդակները, իսկ ծայրամասերում՝ ոչ
օգտակարները, և սկուտեղն ստացավ հետևյալ տեսքը (տես նկ. 30).

Նկ.30

Քառաբաժան սկուտեղի համեմատությամբ, այժմ ավելի
ընդլայնվեց տրամաբանական շաղկապների գործածությամբ ձևակերպված բարդ դատողությունների դիտարկման շրջանակը, և
մենք պարապմունքի արդյունքում համոզվեցինք, թե ինչպիսի մեծ
հնարավորություններ է ստեղծում Քերոլի սկուտեղը սովորողների
լեզվական, պատկերային և տրամաբանական մտածողության
զարգացման գործում:
Պարապմունքների ամփոփման ժամանակ դիմում էինք սովորողներին՝ կարծիք հայտնել պարապմունքի մասին: Առավել հաճախ էին հնչում նրանց արտահայտած հետևյալ տեսակետները.
 Պարապմունքները շատ հետաքրքիր էին, ժամանակը
շատ արագ էր անցնում,
 Նյութը բոլորիս համար հասկանալի էր, որովհետև
բարդ գիտելիքներ չէր պահանջում,
 Նկարների միջոցով ցույց տրված պատկերները շատ
էին օգնում, որ խնդիրները լավ հասկանանք և ճիշտ լուծենք,
 Հասկացանք, որ խոսելիս ճիշտ ձևակերպումներ տալը
շատ կարևոր է,
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 Պարապմունքի ընթացքում մենք ոչ թե միայն լսում էինք
ուսուցչի պատմածն ու բացատրածը, այլ ինքներս ակտիվ քննարկում էինք:
Ուսուցման գործընթացում Քերոլի սկուտեղի կիրառության
վերաբերյալ անցկացված գիտափորձի ընթացքի հանգամանալի
նկարագրությունը ներկայացված է հավելված 2-Բ-ում:
Գիտափորձի շրջանակներում անցկացված յուրաքանչյուր
պարապմունքի վերջում սովորողները լրացրին անանուն հարցաթերթիկներ, որոնց կանդրադառնանք ստորև:
Փորձարարական աշխատանքների արդյունքների գնահատումը
Ինչպես արդեն նշել ենք, առաջարկվող մեթոդիկայի արդյունավետությունը ստուգելու և գնահատելու համար գիտափորձի
շրջանակներում անցկացված յուրաքանչյուր պարապմունքի վերջում մասնակիցներին բաժանվել են հարցաթերթիկներ: Դրանցում
ընդգրկված առանցքային հարցը վերաբերում էր ուսուցանվող
նյութի նկատմամբ նրանց ցուցաբերած ճանաչողական հետաքրքրության գնահատականին: Ուսուցանվող նյութի նկատմամբ
վերաբերմունքն արտահայտելու համար առանձնացրել էինք
հետաքրքրության մակարդակների սանդղակի երեք աստիճան:
Եվ ըստ դրա էլ հարցաթերթիկներում «Որքանո՞վ էր հետաքրքիր
ուսուցանվող նյութը» հարցի համար որպես պատասխանի ընտրության տարբերակներ նշված էին՝ ա) անհետաքրքիր է, բ) հետաքրքիր է, գ) շատ հետաքրքիր է:
Լրացված հարցաթերթիկներում ամփոփված տվյալները
խմբավորեցինք և (2) բանաձևով հաշվեցինք հետաքրքրությունների ցուցանիշը Քերոլի սկուտեղի կիրառության համար: Ստացվեցին հետևյալ ցուցանիշները (տես աղյուսակ 5):
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Հետաքրքրությունների ցուցանիշի աղյուսակ
Աղյուսակ 5
Աշխատանքի
տեսակը

Աշխատանքի
միջավայրը

Մասնակիցների
թիվը

Հետաքրքրության
ցուցանիշը

Քերոլի սկուտեղի
կիրառությունը

Միջին դպրոց

54

0,91

Ավագ դպրոց

96

0,84

Աղյուսակում երևում է, որ Քերոլի սկուտեղի կիրառության
հետաքրքրության ցուցանիշները աշխատանքի բոլոր միջավայրերում զգալիորեն բարձր են «հետաքրքիր է» բնու-թագրի միջին
ցուցանիշից (նշենք, որ Վ. Ս. Չերեպանովի սանդղակով միջին
ցուցանիշը 0,5 է): Իսկ Քերոլի սկուտեղի կիրառության դեպքում
այդ ցուցանիշը համապատասխանում է «շատ հետաքրքիր է»
բնութագրին (Վ.Ս. Չերեպանովի սանդղակով «շատ հետաքրքիր
է» բնութագրի ներքևի սահմանը 0,83 ցուցանիշն է): Ընդ որում,
հետաքրքրության ամենաբարձր ցուցանիշն ունի Քերոլի սկուտեղի կիրառությունը միջին դպրոցում: Մեր կարծիքով, դա բացատրվում է հետևյալ երկու գործոնների ազդեցությամբ: Գործոններից մեկը վերաբերում է սկուտեղի կիրառության մեթոդին, որին
հատկանշական է այն, որ ուսուցման գործընթացն ուղեկցվում է
խաղային տարրեր պարունակող իրադրություններով, ինչը միջին
դպրոցի սովորողների կողմից ավելի է կարևորվում: Մյուս գործոնը վերաբերում է դիտարկվող խնդրին, որի բովանդակության
մեջ արտացոլված իրադրությունը անմիջական կապ ունի առօրյա
կյանքի հետ, և դա դրական վերաբերմունք է առաջացնում ուսումնական գործընթացի նկատմամբ:
Այսպիսով, գիտափորձի արդյունքները բավարար հիմք են
տալիս ասելու, որ մեթոդական այն նոր մոտեցումները, որոնք
ուղղված են տրամաբանության տարրերի ուսուցմանը, ունեն
բարձր արդյունավետություն, և դրանց վերաբերյալ տեսական հիմնավորումները հաստատում են փորձարարական աշխատանքներում և գործնական կիրառություններում:
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Սովորողների տրամաբանական մտածողության և դրա
հետ շաղկապված լեզվական կարողությունների զարգացման
խնդիրը ընդհանուր հարցադրումների և նպատակադրումների
մակարդակից փոխադրվում է կոնկրետ առարկայական դաշտ: Եվ
դա իրականացվում է այն մոտեցման շնորհիվ, ըստ որի տրամաբանության հիմունքներից ընտրված որոշակի գիտելիքները կրթության բովանդակության մեջ բացորոշ ձևով ներառելուն զուգընթաց, միաժամանակ, մեթոդական համակարգը հարստացվում է
այնպիսի բաղադրիչներով, որոնցում առավել ամբողջական ու
լիարժեք են արտացոլվում կրթության նորացված բովանդակության առանձնահատկությունները: Դրա արդյունքում բավարար լուծում են ստանում մեթոդամանկավարժական, մասնավորապես
նաև մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի արդիական
մի քանի հիմնահարցեր:
ա. Տրամաբանական կառուցվածքային ձևերին (հասկացություն, դատողություն, մտահանգում) և դրանց առնչություններին վերաբերող ուսումնական խնդիրները զուտ վերացական
ընկալումների մակարդակից փոխադրվում են նաև պատկերային
ընկալումների մակարդակ: Եվ դա արվում է այն բանի շնորհիվ,
որ տրամաբանական ձևերն արտահայտվում են բազմությունների
և դրանց գործողությունների միջոցով, որոնք ներկայացվում են
էյլերյան շրջանակներով, ինչը ակնառու և տեսանելի է դարձնում
դիտարկվող առնչությունները:
բ. Տրամաբանության և բազմությունների տեսության տարրերի միջև խորքային կապերի բացահայտումը նոր հեռանկարներ է ստեղծում ժամանակակից մանկավարժության հայեցակետից արդյունավետ համարվող բազմառարկայական ինտեգրված
ուսուցման համար: Դա պայմանավորված է այն կարևոր հանգա94

մանքով, որ բազմությունները և տրամաբանության հիմունքները
համընդգրկուն կիրառություններ ունեն ոչ միայն մաթեմատիկայում, այլև ուսումնական մյուս բնագավառներում:
գ. Բազմակողմանիորեն քննարկվում է մաթեմատիկայի
ուսուցման գործընթացի համար առանցքային նշանակություն
ունեցող մի հիմնահարց, որը վերաբերում է ապացուցման կարողությունների զարգացմանը: Այդ կապակցությամբ կատարված
դիտարկումների հիման վրա լուսաբանվում է ապացուցումների
համար մշակված մի այնպիսի եղանակ, որում «ծառի» տեսքով
պատկերավոր և ընկալելի ներկայացվում են ապացուցման քայլերն ու դրանց հիմնավորումները: Դրա շնորհիվ ոչ միայն զգալիորեն բարձրանում է մաթեմատիկայի ուսուցման արդյունավետությունը, այլև այն բարերար ազդեցություն ունի տրամաբանական և լեզվական-արտահայտչական մշակույթի զարգացման վրա:
դ. Մաթեմատիկայի հանրակրթական դասընթացներում
տրամաբանության տարրերի ներառման կապակցությամբ բարձրացվում է մաթեմատիկայի ուսուցիչների պատրաստման և վերապատրաստման համակարգերում համարժեք բարելավումներ
կատարելու հիմնահարց և առաջարկվում լուծման որոշակի ուղիներ: Ուսուցիչների տրամաբանական պատրաստվածության մակարդակի բարձրացման խնդրի տեսանկյունից առանձնահատուկ
կարևորություն է ստանում ուսուցման մեթոդների կատարելագործման հիմնահարցի լուծումը: Այդ նպատակով հստակեցվում,
պարզաբանվում և մաթեմատիկայի ուսուցման համար հարմարեցվում են ժամանակակից այն մեթոդներն ու մեթոդական հնարները, որոնց կիրառությունը արդյունավետ է սովորողների տրամաբանական և լեզվական կարողությունների խթանման ու զարգացման առումով: Ավելին, այդ մեթոդների հմտորեն գործածության շնորհիվ ուսուցման գործընթացը սովորողների համար դառնում է մատչելի, հետաքրքիր և գրավիչ:
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Այսպիսով, մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում տրամաբանության տարրերի ներառման և ժամանակակից մեթոդների
արդյունավետ կիրառման շնորհիվ ուսումնական բնագավառների
համակարգում զգալիորեն մեծանում է մաթեմատիկայի հանրակրթական ներուժը, և արդյունքում՝ մաթեմատիկան «ընտրյալների
համար նախատեսված» առարկայից վերածվում է բոլորի համար
հասանելի առարկայի:
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