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ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
1-ին կուրս, I կիսամյակ

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Գլխավոր նպատակը անշուշտ մաթեմատիկական գիտելիքների ձեռքբերումը
և մաթեմատիկական մեթոդների տիրապետումը: Չափորոշիչները և ծրագրերը
կախված են ինչպես տված երկրի, պատմական ժամանակաշրջանի,
քաղաքական իրադրությունից, այնպես էլ այդ երկրի ռազմավարական,
կրթական համակարգից (դոկտրինայից): Այն իր մեջ ներառում է պատմական,
ազգային, մշակույթային և այլ առանձնահատկություններ:
Եթե մենք
մտադրվում ենք ավելի արագ ներմուծել և կիրառել տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ, որոնք կարելի է համարել ժամանակակից կիրառական
մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի բաժիններից մեկը: Ապա դրա համար
անհրաժեշտ է ծանրակշիռ դասընթաց, որում հանրահաշվական տեխնիկան
զուգակցվում է երկրաչափական դիտողականությամբ: Հանրահաշվի և մյուս
ուսումնական առարկաների անթերի ուսուցման հիմման վրա հնարավոր է
դառնում հասնել կրթության ընդհանուր նպատակին, Անհատի ձևավորմանը,
նրա գիտելիքների պոտենցիալ կարողությունների և հմտությունների
համակարգի ստեղծմանը: Ապագայի զարգացած աշակերտը կամ ուսանողը
կտարբերվի իր ավելի նվազ գիտելիք ունեցող ընկերներից, ոչ թե գիտելիքների
ընդհանուր ծավալով, այլ դրանք ավելի ամբողջական յուրացնելու
հայտանիշով: Այստեց հատուկ պետք է շեշտել հանրահաշվի դերը, որը
զարգացնում է երևակայությունը և վերլուծական մտածողությունը, և որքան
համաչափ է այդ զարգացումը այնքան բարձր է մարդու պոտենցիալ
ինտելեկտուալ մակարդակը: Գծային հանրահաշվի շարունակական
ուսումնասիրությունը
նպաստում
է
գրագետ
ձևով
օգտագործելու
հանրահաշվական տերմինաբանության իմացությունը:

ԿՐԹԱԿԱՆ
ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

 ԳԻՏԵԼԻՔ
գծային հանրահաշվի առարկան, ուսուցման նպատակները, խնդիրները, նաև
ուսումնասիրման
հիմնական
մեթոդները:
Հանրահաշվի
ուսուցումը
ժամանակակից տեխնոլոգիաներով: Հանարահաշվի և երկրաչափության
միասնական ուսուցման առանձնահատկությունները:
 ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
գծային հանրահաշվի հիմնական խնդիրները և մեթոդները, խնդրի
տեքստային նկարագրությունից անցնել բանաձևային նկարագրությանը և
հակառակը: Ազատ լուծել և մեկնաբանել հիմնական հանրահաշվական
խնդիրները: Ընդլայնել և խորացնել հանրահաշվական գիտելիքների
համակարգը: Բացահայտել հանրահաշվական հասկացությունների ու
փաստերի զարգացման փուլերը և վերլուծել դրանք:
 Հմտություն
գծային հանրահաշվի հասկացությունների և փաստերի համակարգին և

դրանց ժամանակակից տերմինաբանությանը: Հանրահաշվական հետազոտման հիմնական եղանակներին և դրանց միջոցով խնդիրների լուծման
մեթոդներին: Երկրաչափության և հանրահաշվի դպրոցական և բուհական
դասընթացների հիմնական կառուցվածքային առանձնահատկություններին:

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
ՆԿԱՐԱԳԻՐ

ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԵՎ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ
ՄԵԹՈԴՆԵՐ

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1.
2.
3.
4.
5.

ԿՐԵԴԻՏՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ - 5 (150 կրեդիտ ժամ)
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Գծային հանրահաշվի ուսումնական առարկան կենտրոնացված եղանակով
ցուցադրում է միջառարկայական կապերի ակտիվ կիրառման արդյունքները:
Դրանց կիրառումը ինչպես մաթեմատիկայի այնպես էլ հիմնարար գիտության
այլ բնագավառներում: Գծային հանրահաշվի ուսումնասիրումը ամփոփում է և
ամբողջացնում է ուսանողների պատկերացումները համապատասխան
բաղադրիչ սուբյեկտների ինչպես նաև հանրահաշվի որպես գիտության
բնագավառի մասին: Գծային հանրահաշիվ առարկան ներառում է մեծ թվով
հարցեր, որոնք ընտրված են հանրակրթական դպրոցի համապատասխան
ուսումնական ծրագրում:
1. Դասախոսություն
2. Գործնական աշխատանքներ (տիպային խնդիրների և վարժությունների լուծում)
3. Ինքնուրույն աշխատանք
4. Սեմինար
Մատրիցներ, գործողություններ մատրիցների նկատմամբ (գումարում, թվով
բազմապատկում): Մատրիցների բազմապատկումը: Որոշիչներ, որոշիչների
հիմնական հատկությունները: II և III կարգի որոշիչներ, որոշիչները
հաշվելու հիմնական եղանակները: n –րդ կարգի որոշիչներ: Հակադարձ
մատրիցա, մատրիցի տարրական ձևափոխություններ, չվերասերվող
մատրիցներ: Մատրիցի ռանգը: Մատրիցի բերումը պարզագույն
անկյունային տեսքի: Ոչ համասեռ և համասեռ գծային հավասարումների
համակարգեր:Գծային հավասարումների համակարգի մատրիցը և
ընդլայնված
մատրից:
Գծային
հավասարումների
ոչ
համասեռ
քառակուսային համակարգեր: Կրամելի բանաձևերը: Ոչ համասեռ
համակարգի համատեղելիության հայտանիշը: Կրոնեկեր- Կապելիի
թեորեմը (առ. ապացույցի): Գծային հավասարումների համակարգի
ընդհանուր լուծումների որոնման կանոնը: Գծային հավասարումների
համասեռ համակարգի ոչ-դրեվյալ համատեղելիության հայտանիշ:
Լուծումների հատկությունները: Գաոսի մեթոդը: Վեկտորի գաղափարը:
Գծային գործողություններ վեկտորներով: Կոլինեար և կոմպլանար
վեկտորներ: Կոորդինատական համակարգեր, նրանց միջև եղած կապը:
Հատվածի բաժանումը տրված հարաբերությամբ: Օրթոգոնալ պրոյեկցիաներ
ևն նրանց հատկությունները: Վեկտորի երկարությունը: Երկու կետերի միջև
եղած հեռավորությունը:Ուղղորդ կոսինուսներ: Երկու վեկտորների սկալյար
արտադրյալ և նրա հիմնական հատկությունները: Սկալյար արտադրյալի
հաշվումը ուղղանկյուն կոորդինատներով: Երկու վեկտորների վեկտորական
արտադրյալ և նրա հիմնական հատկությունները: Վեկտորական
արտադրյալի ուղղանկյուն կոորդինատներով: Երեք վեկտորների խառը
արտադրյալը և նրա հատկությունները: Խառը արտադրյալի հաշվումը
ուղղանկյուն կոորդինատներով: Վեկտորական հաշվի կիրառությունները,
մակերեսներ, ծավալներ հաշվելիս: Բազմանդամներ: Գործողություններ
բազմանդամների նկատմամբ: Բաժանարարներ: Բազմանդամի արմատները:
Հիմնական թեորեմ: Քառակուսային ձևեր: Քառակուսային ձևի բերումը
նորմալ և կանոնիկ տեսքի: Իներցիայի օրենքը: Դրական քառակուսային
ձևեր:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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Ստուգողական աշխատանք (I ընթացիկ ստուգում և II ընթացիկ ստուգում )
Բանավոր քննություն
Ընթացիկ ստուգումներ - նախատեսված է երկու ընթացիկ գրավոր ստուգում`
ստուգողական աշխատանք 100 միավոր առավելագույն արժեքով: Ստուգ.
աշխատանքի հարցատոմսերը պարունակում են 8 հարց, որից 6-ը 10-ական և
2-ը 20-ական միավորային արժեքներով: Ամփոփիչ ստուգումը բանավոր է,
հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 2-ը 30 միավորային արժեքով, 1-ը 40
միավորային արժեքով:
Գնահատման թվային
միավորը

Տառային
գնահատական

96-100

A+

Գնահատականի
պաշտոնական թվային
համարժեքը
5+

91-95

A

5

86-90

A-

5-

81-85

B+

4+

76-80

B

4

71-75

B-

4-

66-70

C+

3+

61-65

C

3

40-60

C-

3-

Մինչև 39

D

2

ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԺԱՄԱՆԱԿԸ
Կրեդիտ/կրեդիտ ժամ – 5/150

Դասախոսություն

Գործնաան

Ուսանողի ինքնուրույն
աշխատաժամանակը

Ուսանողի ընդհանուր
աշխատաժամանակը

Լսարանային
ժամեր

1

Մատրիցի գաղափարը: Հիմնական սահմանումներ:
Գործողություններ մատրիցների նկատմամբ:

4

4

4

12

2

Որոշիչի գաղափարը: Որոշիչների հատկությունները: 2-րդ և 3-րդ
կարգի որոշիչների հաշվումը: n-րդ կարգի որոշիչ: Հակադարձ
մատրից: Մատրիցի գծային կախվածություն մատրիցների տողային
ձևափոխություններ: Մատրիցի ռանգը:

4

4

4

12

3

Գծային հավասարումների համակարգեր (համասեռ և ոչ
համասեռ): Ոչ համասեռ համակարգերի համատեղելիության
հայտանիշը: Կրոնեկեր-Կապելիի թեորեմը (առ. ապ.):

2

2

4

8

4

Գծային հավասարումների ոչ համասեռ քառակուսային համակարգեր: Կրամերի բանաձևը: Գծային հավասարումների ընդհանուր
համակարգի լուծումների որոնման կանոնը:

4

4

4

12

5

Գծային հավասարումների համակարգերի լուծումների որոնման
Գաուսի մեթոդը: Լուծումների հիմնարար համակարգը: Ընդհանուր
լուծման կառուցվածքը:

4

4

4

12

6

Վեկտորի գաղափարը: Հիմնական սահմանումներ: Գծային
գործողություններ վեկտորներով: Կոլինետ և կոմպլանտ
վեկտորներ: Ուղղի վեկտորի և կետի կոորդինատը հարթության
վեկտորի և կետի կոորդինատը:

4

4

4

12

7

Վեկտորների գումարի և թվի ու վեկտորի արտադրյալի կոորդինատները: Երկու վեկտորների կոլինեարության պայմանը: Հատվածի բաժանումը տրված հարաբերությամբ: Օրթոգոնալ
պրոեկցիաներ և նրանց հատկությունները:

3

3

4

10

8

Վեկտորի երկարությունը: Երկու կետերի հեռավորությունը:
Ուղղորդ կոսինուսներ: Երկու վեկտորների սկալյար արտադրյալ:
Հիմնական հատկությունները: Սկալյար արտադրյալի հաշվումը
ուղղանկյան կոորդինատներով:

3

2

6

11

9

Վեկտորների վեկտորական արտադրյալ: Հիմնական հատկությունները: Վեկտորական արտադրյալի հաշվումը ուղղանկյան կոորդինատներով: Վեկտորների խառն արտադրյալ և նրա հաշվումը
հաշվումը ուղղանկյան կոորդինատներով:

2

2

6

10

10

Կոմպլեքս թվեր: Նրանց հանրահաշվական և եռանկյունաչափական տեսքերը: Գործողություններ նրանց նկատմամբ: Մուավրի
բանաձևը:

2

2

6

10

Հ/Հ

Թեմա

Ընթացիկ ստուգում I

10

Ընթացիկ ստուգում II

10

Ամփոփիչ ստուգում

20

Ընդամենը

150

