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Հոդվածումքննարկվումէմաթեմատիկականանալիզիդպրոցականդասընթացի
ուսուցման գործընթացում մաթեմատիկական մոդելավորման կիրառման արդյունա
վետության հարցը: ֆունկցիա,ածանցյալ, ինտեգրալ հասկացությունների օրինակով
բացահայտվում են միջառարկայական կապերի միջոցով բազմամակարդակ ուսուց
մանիրագործմանհնարավորությունները:Ներկայացվումենմաթեմատիկայիուսուցչի
անձնայինևորակականբնութագրերը՝որպեսդրաիրագործմանանհրաժեշտդիդակ
տիկականպայման:

Բա նա լի բա ռեր` Մաթեմատիկական մոդել, միջառարկայական կապեր, ուսուց
չի անձնային և որակական բնութագրեր, բազմամակարդակ ուսուցում, ֆունկցիա,
ածանցյալ,ինտեգրալ:

Ու սուց ման և դաս տիա րա կութ յան գոր ծըն թա ցը ժա մա նա կա կից դպրո-
ցում ուղղ ված է սո վո րո ղի ան ձի զար գաց մա նը: Սա կայն, գո յութ յուն ու նե ցող 
կրթութ յան ա ռար կա յա կան հա մա կար գը թույլ է տա լիս գի տե լիք ներ հա ղոր դել 
միայն ա ռան ձին գի տութ յուն նե րի ո լորտ նե րից: Այդ հա մա կար գե րը ա ռանձ-
նաց ված են և փակ, ին չը ի ջեց նում է ու սուց ման դե րը սո վո րող նե րի մտա ծո-
ղութ յան զար գաց ման, նրանց աշ խար հա յաց քի ձևա վոր մա նը:

Մի քա նի տա րի նե րի ըն թաց քում մենք դի տար կել ենք բնա գի տա մա թե մա-
տի կա կան ա ռար կա նե րի ու սուց ման գոր ծըն թաց նե րում մի ջա ռար կա յա կան 
կա պե րի ի րա գործ ման խնդի րը: 

Մի ջա ռար կա յա կան կա պե րը մա թե մա տի կա յի և ֆի զի կա յի ու սու ցիչ նե րի 
կող մից ի րա կա նաց վում են տար բեր մա կար դակ նե րով.

•	 ա ռա ջին` ա ռան ձին դա սե րի ըն թաց քում (դրվա գա յին),
•	 երկ րորդ` դա սե րի հա մա կար գում (մաս նա վոր-հա մա կար գա յին),
•	 եր րորդ` ա նընդ հատ (հա մա կար գա յին):
Ա ռա վել արդ յու նա վետ է եր րորդ մա կար դա կը, քա նի որ շատ կար ևոր է, 

որ պես զի սո վո րող նե րը ու սուց չի աշ խա տան քում և ն րա գոր ծու նեութ յան մեջ 
տես նեն ո րո շա կի հա մա կարգ վա ծութ յուն: Կար ևոր է հաշ վի առ նել նաև, որ մի-
ջա ռար կա յա կան կա պե րի կի րա ռու մը չպետք է ծան րա բեռ նի սո վո րող նե րին. 
այն պետք է նպաս տի նրանց բնա գի տա կան աշ խար հա յաց քի ձևա վոր մա նը: 

Մեր կող մից անց կաց վող հե տա զո տութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում, ծրագ-
րե րի, ու սում նա մե թո դա կան գրա կա նութ յան և  ու սու ցիչ նե րի աշ խա տանք նե-
րի վեր լու ծութ յան արդ յուն քում բա ցա հայտ վել են մի շարք դժվա րութ յուն ներ, 
ո րոնք ա ռա ջա նում են մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի ի րա կա նաց ման ժա մա-
նակ: Դ րան ցից հիմ նա կան ներն են.
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1. հաս կա ցութ յուն նե րի, նշա նա կում նե րի ան հա մա ձայ նեց վա ծութ յու նը 
տար բեր դա սըն թաց նե րում` ընդ հա նուր հաս կա ցութ յուն նե րի մեկ նա բա նութ-
յան ժա մա նակ,

2. միշտ չէ, որ ճիշտ է գնա հատ վում մա թե մա տի կա յի և ֆի զի կա յի դե րը 
այն պի սի կա րո ղութ յուն նե րի և հմ տութ յուն նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցում, 
ո րոնք անհ րա ժեշտ են հա րա կից ա ռար կա նե րի ու սում նա սիր ման հա մար,

3. բնա գի տա կան ա ռար կա նե րի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում այն քան էլ հա-
ճախ չեն օգ տա գործ վում հաս կա ցութ յուն ներ, ո րոնք ձևա վոր վել են մա թե մա-
տի կա յի ու սում նա սիր ման ժա մա նակ և հա կա ռա կը,

Աս վա ծի հա մա տեքս տում կար ևո րութ յուն է ստա նում մա թե մա տի կա յի 
դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի ի րա կա նաց ման 
դի դակ տի կա կան հա մա կար գի կա ռուց ված քը: Ու սուց ման նոր հա յե ցա կար գի 
շրջա նակ նե րում և գի տե լիք նե րի ին տեգր ման անհ րա ժեշ տութ յան հի ման վրա 
մեր կող մից ա ռանձ նաց ված են ու սուց չի մո դե լի եր կու բա ղադ րիչ ներ. ին վա-
րիանտ (ան փո փոխ) և վա րիա տի վա յին (փո փո խա դիր):

Ան փո փոխ բա ղադ րիչն (անձ նա յին բնու թա գիր) ար տա ցո լում է ու սուց չի 
տե ղե կատ վա կան մշա կույ թի մա կար դա կը` ան կախ նրա մաս նա գի տութ յու նից 
և նե րա ռում է հան րակր թա կան, աշ խար հա յաց քա յին, հո գե բա նա ման կա վար-
ժա կան և տեխ նո լո գիա կան բա ղադ րիչ ներ:

Փո փո խա դիր բա ղադ րիչն (ո րա կա կան բնու թագ րիչ) ա ռանձ նա հա տուկ է 
կոնկ րետ ա ռար կա յի ու սու ցիչ նե րին և բո վան դա կում է գի տե լիք նե րի, կա րո-
ղութ յուն նե րի և հմ տութ յուն նե րի այն պի սի ամ բող ջա կա նութ յուն, ո րոնք ար-
տա ցո լում են տվյալ ա ռար կա յի կամ ա ռար կա յախմ բի յու րա հատ կութ յունն ու 
դա սա վանդ ման մաս նա վոր մե թո դի կա յի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, ինչ պես 
նաև նպաս տում են ու սուց ման ըն թաց քում մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի արդ-
յու նա վետ ի րա կա նաց մա նը:

Մաս նա վո րա պես, մա թե մա տի կա յի ու սուց չի հա մար մեր կող մից ա ռա-
ջարկ վող փո փո խա դիր բա ղադ րի չը, ո րը նրա գոր ծու նեութ յան հիմ նա կան 
տե սակն է, նե րա ռում է պա հանջ ներ ոչ միայն ա ռար կա յա կան և մե թո դա կան 
պատ րաստ վա ծութ յան նկատ մամբ, այլև լրա ցու ցիչ պա հանջ ներ կրթութ յան 
ին տեգր ման և  ընդ հա նութ մե թո դա բա նա կան հիմ նախն դիր նե րի վե րա բեր յալ 
գի տե լիք նե րի նկատ մամբ:

Ու սուց չի մո դե լի այս բա ղադ րիչ նե րը յու րա հա տուկ չա փա նիշ ներ են, ո րոնք 
ո րո շում են կոնկ րետ ու սուց չի, ա ռար կա յա կան մաս նախմ բե րի և դպ րո ցի ման-
կա վար ժա կան անձ նա կազ մի պատ րաստ վա ծութ յան մա կար դա կը` դա սե րի 
ըն թաց քում մի ջա ռար կա յա կան կա պեր ի րա գոր ծե լիս: Մեր կող մից ա ռա ջարկ-
վում է պա հանջ նե րի հա մա կար գի մի տար բե րակ, որն անհ րա ժեշտ է ու սուց չին 
այս բա ղադ րիչ նե րի շրջա նակ նե րում:

Տար բեր ու սում նա կան ա ռար կա նե րի ու սում նա սիր ման ժա մա նակ դպրո ցի 
ա շա կերտ նե րը ստա նում են հա մա կող մա նի գի տե լիք ներ բնութ յան և հա սա-
րա կութ յան մա սին, սա կայն գի տե լիք նե րի պարզ կու տա կու մը դեռևս բա վա-
րար չէ՝ մաս նա գի տա կան և  աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յան արդ յու նա վետ 
պատ րաստ ման հա մար: Դպ րո ցի շրջա նա վար տը պետք է կա րո ղա նա հա մադ-
րել գի տե լիք նե րը, ստեղ ծա գոր ծա բար կի րա ռել դրանք տա րա տե սակ կեն սա-
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կան ի րադ րութ յուն նե րում: Սո վո րող նե րի վեր լու ծա հա մադ րա կան մտա ծո ղութ-
յան ձևա վո րու մը նպաս տում է մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի ի րա կա նաց մա նը՝ 
գի տե լիք նե րի հի մունք նե րի ու սում նա սիր ման ըն թաց քում: Մա թե մա տի կա յի 
դա սըն թա ցում մյուս ա ռար կա նե րի հետ մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի ի րա կա-
նա ցու մը հեշ տա նում է նրա նով, որ մա թե մա տի կան ֆի զի կա յին տա լիս է մի ջոց-
ներ և հ նար ներ ֆի զի կա կան մե ծութ յուն նե րի միջև կախ վա ծութ յան ընդ հա նուր 
և ճշգ րիտ ար տա հայտ ման հա մար, ո րոնք բա ցա հայտ վում են գի տա փոր ձի 
կամ տե սա կան հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յուն քում: Այդ պատ ճա ռով ֆի զի կա-
յի դա սա վանդ ման բո վան դա կութ յունն ու մե թոդ նե րը կախ ված են սո վո րող նե-
րի մա թե մա տի կա կան պատ րաստ վա ծութ յան մա կար դա կից: Ֆի զի կա յի ծրա-
գի րը կազմ ված է այն պես, որ այն հաշ վի է առ նում սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րը 
նաև մա թե մա տի կա յից: 

Ֆի զի կա յի ու սուց չին անհ րա ժեշտ է ծա նո թա նալ մա թե մա տի կա յի դպրո-
ցա կան դա սըն թա ցի, դրա նում ներ մուծ ված հաս կա ցութ յուն նե րի և բո վան դա-
կա յին նյու թի մեկ նա բան ման հետ, որ պես զի դա սե րին ա պա հով վի «ընդ հա նուր 
մա թե մա տի կա կան լե զու»: Այս պես, հիմ նա կան դպրո ցի հան րա հաշ վի դա սըն-
թա ցի ա ռանց քա յին հաս կա ցութ յուն է, օ րի նակ, ֆունկ ցիան, ո րի գրառ ման 
հա մար ներ մուծ վում է այս պի սի նշա նա կում` y=f(x), շա րադր վում են ֆունկ-
ցիա նե րի տրման բա ռա յին, աղ յու սա կա յին, գրա ֆի կա կան, բա նաձ ևա յին ե ղա-
նակ նե րը: Այս ա ռու մով մի կողմ են դրվում ֆի զի կա յում ըն դուն ված տա ռա յին 
նշա նա կում նե րը, մինչ դեռ անհ րա ժեշտ է լայ նո րեն օգ տա գոր ծել ֆի զի կա յից սո-
վո րող նե րի ստա ցած գի տե լիք նե րը՝ ֆունկ ցիո նալ կախ վա ծութ յուն նե րի, ֆունկ-
ցիա նե րի գրա ֆիկ նե րի ու սում նա սիր ման ըն թաց քում:

Հիմ նա կան և  ա վագ դպրո ցի ֆի զի կա յի դա սըն թա ցում ֆի զի կա կան օ րի-
նա չա փութ յուն նե րը գրառ վում են գլխա վո րա պես վեր լու ծա կան ձևով՝ բա-
նաձ ևե րի մի ջո ցով: Այդ պատ ճա ռով գո յութ յուն ու նի կար ծիք, որ սո վո րող նե րը 
ֆունկ ցիո նալ կախ վա ծութ յուն նե րը ձևա կան են ըն կա լում: Վեր լու ծա կա նի հա-
մե մա տութ յամբ գրա ֆի կա կան ե ղա նա կը զգա լի ա ռա վե լութ յուն ներ ու նի. գրա-
ֆի կը ցույց է տա լիս ֆի զի կա կան օ րի նա չա փութ յան ըն թաց քը, զննա կա նո րեն 
բա ցա հայ տում է գոր ծըն թա ցի կամ եր ևույ թի փո փոխ ման դի նա մի կան: Փոր ձը 
ցույց է տա լիս, որ ֆի զի կա կան մե ծութ յուն նե րի միջև կա պի հաս տա տու մը և 
դ րա պատ կե րու մը երկ րա չա փա կան պատ կե րի՝ գրա ֆի կի տես քով հնա րա վո-
րութ յուն է տա լիս աս տի ճա նա բար ստեղ ծել, ընդ լայ նել և  ամ րապն դել այն պի-
սի կար ևոր գա ղա փար ներ, ինչ պի սիք են` մե ծութ յուն նե րի ու ղիղ և հա կա դարձ 
հա մե մա տա կա նութ յու նը, գծա յին, քա ռա կու սա յին, ցուց չա յին և լո գա րիթ մա-
կան կախ վա ծութ յուն նե րը, փո փոխ վող մե ծութ յուն նե րի մի ջին ար ժե քը, ֆունկ-
ցիա յի մաք սի մումն ու մի նի մու մը և  այլն:

Ցույց տանք, թե ինչ պես կա րող են ի րա կա նաց վել մա թե մա տի կա յի և ֆի զի-
կա յի մի ջա ռար կա յա կան կա պե րը այն պի սի հաս կա ցութ յուն նե րի ձևա վոր ման 
ժա մա նակ, ինչ պես ֆունկ ցիան, դրա ա ծանց յա լը, ին տեգ րա լը: Մեր կար ծի քով, 
հան րա հաշ վի և մա թե մա տի կա կան ա նա լի զի տար րե րի հիմ նա կան հաս կա-
ցութ յուն նե րի ու սում նա սի րու մը նպա տա կա հար մար է սկսել ֆի զի կա յի մե խա-
նի կա յի բա ժի նը սկսե լու հետ միա ժա մա նակ: Ֆի զի կա յի ողջ դա սըն թա ցի ու-
սում նա սիր մա նը նպաս տում է մա թե մա տի կա կան ա պա րա տի ան բա վա րար 
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օգ տա գոր ծու մը, ո րը կամ սո վո րող նե րին անհ րա ժեշտ մա թե մա տի կա կան հաս-
կա ցութ յուն նե րի ուշ ձևա վոր վե լու արդ յունք է, կամ ֆի զի կա յի ու մա թե մա տի-
կա յի ու սու ցիչ նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի միջև հա մա ձայ նութ յան բա ցա կա յութ-
յան հետ ևանք՝ ընդ հա նուր ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան հաս կա ցութ յուն նե րի 
կի րառ ման հա մա տեքս տում:

Ս տեղծ ված ի րադ րութ յան ել քը հան րա հաշ վի և մա թե մա տի կա կան ա նա լի-
զի հաս կա ցութ յուն նե րի և ֆի զի կա յի հա մա պա տաս խան հաս կա ցութ յուն նե րի 
հա մա տեղ ձևա վո րումն է՝ որ պես մա թե մա տի կա յի և ֆի զի կա յի դա սըն թաց-
նե րում մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի ի րա կա նաց ման բարձ րա գույն ձև: Հենց 
մե խա նի կա յի և մա թե մա տի կա կան ա նա լի զի տար րե րի զու գա հեռ ու սում նա-
սիր ման ժա մա նակ են բա ցա հայտ վում ա ռա վե լա գույն հնա րա վո րութ յուն նե րը 
ակն թար թա յին ա րա գութ յուն, ակն թար թա յին ա րա գա ցում, տե ղա փո խութ յուն, 
աշ խա տանք ֆի զի կա կան հաս կա ցութ յուն նե րի և ֆունկ ցիա, ա ծանց յալ, ին-
տեգ րալ մա թե մա տի կա կան հաս կա ցութ յուն նե րի ձևա վոր ման հա մար: 

Ժա մա նա կա կից դպրո ցի ա ռար կա յա կան չա փո րո շիչ նե րը, ու սում նա կան 
պլան ներն ու ծրագ րե րը թույլ են տա լիս ի րա կա նաց նել մի ջա ռար կա յա կան կա-
պե րը տար բեր գի տութ յուն նե րի հի մունք նե րի ու սում նա սի րութ յան գոր ծըն թա-
ցում: Սա կայն գո յութ յուն ու նե ցող մի ջա ռար կա յա կան կա պե րը, ո րոնց օգ տա-
գոր ծու մը նպաս տում է սո վո րող նե րի վեր լու ծա հա մադ րա կան մտա ծո ղութ յան 
ձևա վոր մա նը, թույլ են տա լիս հա մա կող մա նիո րեն ու սում նա սի րել բնութ յան և 
հա սա րա կութ յան եր ևույթ նե րը, ի րա կա նաց վում են միայն այն դեպ քում, երբ 
ու սու ցի չը ոչ միայն իր ա ռար կա յի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում և  այդ ա ռար կա յի 
մի ջոց նե րով է բա ցա հայ տում այն եր ևույթ նե րը, ո րոնք ու սում նա սիր վում են ու-
սում նա կան այլ բնա գա վառ նե րում, ընդ լայ նում, այլև խո րաց նում է ա շա կերտ-
նե րի գի տե լիք նե րը, ի րա կա նաց նում է գի տե լիք նե րի տե ղա փո խում այլ բնա գա-
վառ ներ, ձևա վո րում ընդ հան րաց ված հաս կա ցութ յուն ներ, կա րո ղութ յուն ներ, 
հմտութ յուն ներ:

Մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի ի րա կա նաց ման ժա մա նակ նա խա պատ-
վութ յու նը հարկ է տալ ֆի զի կա յի զննա կա նութ յա նը, քան թե մա թե մա տի կա-
կան ա պա ցույց նե րի խստութ յա նը: Այդ պատ ճա ռով մա թե մա տի կա յի դա սե-
րին, նպա տա կա հար մար է, օ րի նակ, գու մա րի ա ծանց յալ հաս կա ցութ յունն ու-
սում նա սի րել ա րա գութ յուն նե րի գու մար ման օ րեն քի մի ջո ցով, ֆունկ ցիա նե րի 
ա ծանց յալ նե րի բա նաձ ևե րի դուրս բեր ման ժա մա նակ հեն վել ոչ լրիվ ին դուկ-
ցիա յի մե թո դի կի րառ ման վրա, մա թե մա տի կա կան փաս տե րը հաս տա տել-
հիմ նա վո րել ֆի զի կա յից բեր ված օ րի նակ նե րով, սահ մա նա յին ան ցան հաս կա-
ցութ յու նը ձևա վո րել ֆի զի կա կան փոր ձի հի ման վրա, ո րի ժա մա նակ ո րոշ վում 
են մարմ նի շարժ ման մի ջին ա րա գութ յուն նե րի ար ժեք նե րը փոքր ժա մա նա կա-
հատ ված նե րի ըն թաց քում: Ֆի զի կա յի պար զա գույն օ րի նա կի՝ ուղ ղա հա յաց վեր 
նետ ված մարմ նի շարժ ման ու սում նա սի րու մը հեշ տաց նում է ա ճող և ն վա զող 
ֆունկ ցիա նե րի հաս կա ցութ յան ձևա վոր ման խնդի րը, թույլ է տա լիս հիմ նա-
վոր ձևով ներ մու ծել երկ րորդ կար գի ա ծանց յալ հաս կա ցութ յու նը և  այդ հեն քի 
վրա ստա նալ գրա ֆի կի ու ռու ցի կութ յան ո րոշ ման կա նոն ներ: Ինչ վե րա բե րում 
է « նախ նա կան» և «ին տեգ րալ» հաս կա ցութ յուն նե րին, ա պա դրանց ձևա վո-
րու մը նպա տա կա հար մար է ի րա կա նաց նել ֆի զի կա կան բնույ թի օ րի նակ նե րի 
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լայն օգ տա գոր ծու մով` նախ նա կա նի և  ին տեգ րա լի սահ մա նում նե րի, դրանց 
հիմ նա կան հատ կութ յուն նե րի, երկ րա չա փա կան մեկ նա բա նութ յուն նե րի, բազ-
ման դամ նե րի ին տեգր ման կա նոն նե րի ու սուց ման ըն թաց քում:

Ֆի զի կան հան րա հաշ վի և մա թե մա տի կա կան ա նա լի զի տար րե րի հիմ-
նա կան հաս կա ցութ յուն նե րի ձևա վոր ման մեջ պա սիվ դեր չի խա ղում. այն 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ներ կա յաց նել սահ մա նա յին ան ցու մը դի նա մի կա-
յում և  ի մաս տա վո րել «ան վերջ փոքր մե ծութ յուն» հաս կա ցութ յու նը: Ֆի զի կա յի 
դա սըն թա ցի հա մար ա ծանց յա լի և  ին տեգ րա լի ի մա ցութ յու նը հե ռան կար ներ 
է բա ցում մի շարք ֆի զի կա կան մե ծութ յուն նե րի ա ռա վել խիստ սահ ման ման, 
Ն յու տո նի երկ րորդ օ րեն քի, է լեկտ րա մագ նի սա կան ին դուկ ցիա յի օ րենք նե րի 
ճշգրիտ գրառ ման, գրա ֆիկ նե րի հետ աշ խա տանք նե րի պար զեց ման, մար-
մին նե րի հա վա սա րակշ ռութ յան տե սակ նե րի ու պայ ման նե րի քննարկ ման հա-
մար ոչ միայն ու ժա յին, այլև է ներ գե տիկ տե սանկ յու նից: Սո վո րող նե րի կող մից 
ա ծանց յալ և  ին տեգ րալ հաս կա ցութ յուն նե րի ի մա ցութ յու նը թույլ է տա լիս մշա-
կել ընդ հա նուր մո տե ցում ֆի զի կա կան մե ծութ յուն նե րի սահ ման ման և ֆի զի-
կա կան բո վան դա կութ յամբ գրա ֆի կա կան խնդիր նե րի լուծ ման նկատ մամբ: 
Այդ նպա տա կով կա րե լի է, օ րի նակ, օգ տա գոր ծել ալ գո րիթ մա կան սխե մա ներ, 
ո րոնք ընդ հա նուր են մա թե մա տի կա կան և ֆի զի կա կան ֆունկ ցիո նալ կախ-
վա ծութ յուն նե րի ո րոշ ման հա մար: Այս պես, ա ծանց յա լի մի ջո ցով ֆի զի կա կան 
հաս կա ցութ յուն նե րի սահ ման ման նկատ մամբ ընդ հա նուր մո տեց ման սխե ման 
կա րող է այս պի սին լի նել.

1. Հա մոզ վե լով ա ծանց յալ հաս կա ցութ յան կի րառ ման հնա րա վո րութ յան 
մեջ` գրա ռել ֆունկ ցիո նալ կախ վա ծութ յուն նե րը y=f(x) տես քով:

2. Գտ նել ֆունկ ցիա յի ա ճի հա րա բե րութ յու նը ան կախ փո փո խա կա նի 
ա ճին, այ սինքն՝ ֆունկ ցիա յի փո փոխ ման մի ջին ա րա գութ յու նը:

3. Սահ մա նա յին ան ցում կա տա րել` գրա ռե լով ա ծանց յա լի ար տա հայ տութ-
յու նը:

4. Ձ ևա կեր պել ֆի զի կա կան մե ծութ յան սահ մա նու մը հետև յալ սխե մա-
յով. ֆի զի կա կան հաս կա ցութ յան ան վա նում, ո րը ո րոշ ված է որ պես ա ծանց յալ 
տվյալ ֆունկ ցիա յից, ֆունկ ցիա յի ան վա նում, ան կախ փո փո խա կա նի ան վա-
նում: 

Ին տեգ րա լի մի ջո ցով ֆի զի կա կան հաս կա ցութ յան սահ ման ման հա մար 
կա րե լի է ընտ րել գոր ծո ղութ յան հետև յալ սխե ման.

1. Հա մոզ վել տվյալ ի րադ րութ յու նում «ին տեգ րալ» հաս կա ցութ յան կի րառ-
ման հնա րա վո րութ յան մեջ. ո րո նե լի ֆի զի կա կան մե ծութ յան մո տա վոր ար ժե քը 
կա րող է ներ կա յաց վել որ պես ար տա հայ տութ յուն նե րի գու մար, գրա ֆի կո րեն 
այդ գու մա րը պետք է հա մա պա տաս խա նի պատ կե րի մա կե րե սի ար ժե քին, 
իսկ սահ մա նա յին դեպ քում մարմ նի մա կե րե սը պետք է հան գեց վի կո րա գիծ 
սե ղա նի մա կե րե սի հաշվ մա նը:

2. Գ րա ռել ո րո նե լի ֆի զի կա կան մե ծութ յու նը:
3. Ձ ևա կեր պել այդ ֆի զի կա կան մե ծութ յան սահ մա նու մը հետև յալ սխե-

մա յով. ֆի զի կա կան մե ծութ յան ան վա նում, ո րը ո րոշ վում է որ պես ին տեգ րալ 
տվյալ ֆունկ ցիա յից, ֆունկ ցիա յի ան վա նում, ան կախ փո փո խա կա նի ան վա-
նում:
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Աշ խա տան քա յին փոր ձը ցույց է տվել, որ գրա ֆիկ նե րի, ֆի զի կա կան մե-
ծութ յուն նե րի միջև ֆունկ ցիո նալ կախ վա ծութ յուն նե րի ու սուց ման գոր ծըն թա-
ցում այ սօ րի նակ մո տե ցու մը բա րեն պաստ պայ մանն ներ է ստեղ ծում մա թե մա-
տի կա յի և ֆի զի կա յի դա սե րին գրա ֆիկ նե րով աշ խա տան քի ընդ հա նուր կա րո-
ղութ յուն նե րի ձևա վոր ման հա մար: Ֆի զի կա յի դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում 
մեծ նշա նա կութ յուն ու նի սո վո րող նե րի կող մից մա թե մա տի կա կան հաշ վարկ-
նե րի, երկ րա չա փա կան պար զա գույն կա ռու ցում նե րի, տար րա կան ֆունկ ցիա-
նե րի գրա ֆիկ ներ կա ռու ցե լու, փոր ձե րի տվյալ նե րի հի ման վրա գրա ֆիկ ներ 
կա ռու ցե լու, ֆունկ ցիո նալ կախ վա ծութ յուն նե րի բա նաձ ևա յին ար տա հայ տութ-
յուն նե րի գրառ ման հմտութ յուն նե րի տի րա պե տու մը: Վե րա ցա կա նի և կոնկ րե-
տի միաս նութ յու նը դրսևոր վում է մա թե մա տի կա կան և ֆի զի կա կան պատ-
կե րա ցում նե րի միաս նութ յան մի ջո ցով: Մա թե մա տի կա յում գրա ֆիկ նե րը ու-
սում նա սիր վում են վե րա ցա կա նո րեն, կոնկ րետ գոր ծըն թաց նե րի հետ կա պից 
դուրս: Ֆի զի կա կան եր ևույթ նե րի ու սում նա սիր ման ժա մա նակ ի րա կա նաց վում 
է դրանց կոնկ րե տա ցում: Ֆի զի կա յի ամ բողջ դա սըն թա ցը հա գե ցած է եր ևույթ-
նե րի գրա ֆի կա կան ներ կա յա ցում նե րով, սկսած մե խա նի կա յից և վեր ջաց րած 
ա տո մի կա ռուց ված քով: Ֆի զի կա յի դա սըն թա ցի ու սում նա սիր ման ժա մա նակ 
սո վո րող նե րը ընդգ ծում են այդ կոնկ րե տութ յու նը եր ևույթ նե րի գրա ֆի կա կան 
պատ կե րա ցում նե րում: Ֆի զի կա յի և մա թե մա տի կա յի դա սա վանդ ման ըն թաց-
քում անհ րա ժեշտ է սո վո րող նե րի ու շադ րութ յու նը սևե ռել այն բա նին, որ մա-
թե մա տի կան ֆի զի կա կան հաս կա ցութ յուն նե րի և  օ րենք նե րի ընդ հան րաց ման 
հզոր մի ջոց է: Ֆի զի կա յի և մա թե մա տի կա յի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում մեծ 
տեղ է զբա ղեց նում այդ ա ռար կա նե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի խա չաձ-
ևու մը հա մա պա տաս խան գի տութ յուն նե րի զար գաց ման հետ: Այս պի սի փոխ-
կա պակ ցու մը սո վո րա բար բե րում է կար ևոր բա ցա հայ տում նե րի` ինչ պես մա-
թե մա տի կա յում, այն պես էլ ֆի զի կա յում: Մա թե մա տի կան ընդ հա նուր ֆի զի կա-
կան օ րի նա չա փութ յուն նե րի ար տա հայտ ման հա մար մի ջոց է, ինչ պես նաև 
նոր ֆի զի կա կան եր ևույթ ներ և փաս տեր բա ցա հայ տե լու մե թոդ, իսկ ֆի զի կան, 
իր հեր թին, խթա նում է մա թե մա տի կա յի զար գա ցու մը՝ նոր խնդիր նե րի ա ռա-
ջադ րու մով:

Մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի վեր հա նումն ու հե տա գա ի րա կա նա ցու մը ու-
սում նա կան թե մա նե րի անհ րա ժեշտ և կար ևոր դրույթ նե րի բա ցա հայտ ման 
հա մար թույլ է տա լիս.

ա) ի ջեց նել սուբ յեկ տիվ մո տեց ման հնա րա վո րութ յու նը ու սում նա կան թե-
մա նե րի մի ջա ռար կա յա կան տա րո ղու նա կութ յան ո րոշ ման մեջ,

բ) ու սու ցիչ նե րի և սո վո րող նե րի ու շադ րութ յու նը կենտ րո նաց նել ու սում նա-
կան ա ռար կա նե րի հան գու ցա յին կող մե րի վրա, ո րոնք կար ևոր դեր են խա ղում 
գի տութ յուն նե րի ա ռա ջա տար գա ղա փար նե րի բա ցա հայտ ման մեջ,

գ) ի րա կա նաց նել փու լա յին աշ խա տանք` մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի 
հաս տատ ման ուղ ղութ յամբ, մշտա պես բար դաց նե լով ի մա ցա կան խնդիր նե րը, 
ընդ լայ նե լով ստեղ ծա գոր ծա կան նա խա ձեռ նո ղա կա նութ յան գոր ծու նեութ յան 
և դպ րո ցա կան նե րի ճա նա չո ղա կան ինք նա գոր ծու նեութ յան դաշ տը, կի րա ռե-
լով դի դակ տի կա կան մի ջոց նե րի ողջ բազ մա զա նութ յու նը բազ մա կող մա նի մի-
ջա ռար կա յա կան կա պե րի արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար,
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դ) ձևա վո րել սո վո րող նե րի ճա նա չո ղա կան հե տաքրք րութ յուն նե րը ա մե նա-
տար բեր ու սում նա կան ա ռար կա նե րի մի ջո ցով դրան օր գա նա կան միաս նութ-
յան մեջ,

ե) ստեղ ծա գոր ծա կան հա մա գոր ծակ ցութ յուն ի րա կա նաց նել ու սու ցիչ նե րի 
և սո վո րող նե րի միջև,

զ) ու սում նա սի րել կար ևո րա գույն աշ խար հա յաց քա յին հար ցեր և  ար դի 
խնդիր ներ տար բեր ա ռար կա նե րի և գի տութ յուն նե րի մի ջոց նե րով և կ յան քի 
հետ կա պի մի ջո ցով:

Մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի հա ջոր դայ նութ յան սկզբուն քի մեջ առ կա են 
կար ևոր պա շար ներ ու սում նա դաս տիա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի հե տա գա կա-
տա րե լա գործ ման հա մար: 

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
- АЛЕКСАНДР ГУШЧЯН, МГЕР ДАВТЯН, КНАРИК ОГАННИСЯН - В статье 
рассматривается эффективность математического моделирования в математическом 
анализе школьной программы. Функциональные, производные, интегральные понятия 
раскрывают возможности многоуровневого обучения через междисциплинарные 
связи. Личные и качественные характеристики учителя математики представлены 
как необходимое дидактическое условие для их реализации.

THE APPLICATION OF THE MATHEMATICAL MODELLING IN THE PROCESS OF 
TEACHING THE SCHOOL CURRICULUM OF MATHEMATICAL ANALYSIS - ALEKSANDR 
GHUSHCHYAN, MHER DAVTYAN, KNARIK HOVHANNISYAN - The article discusses the 
effectiveness of mathematical modeling in mathematical analysis of the school curriculum. 
function, derivative, integral concepts reveal the possibilities of multi-level learning through 
interdisciplinary connections. The personal and qualitative characteristics of the math 
teacher are presented as a necessary didactic condition for their implementation.
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