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ԱՄՓՈՓԻՉ ՀԱՇՎԵՏՎՈւԹՅՈւՆ 

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ  

ՆԵՐԲՈՒՀԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԹԵՄԱՅԻ  

 

I. Տ Ի Տ Ղ Ո Ս Ա Թ Ե Ր Թ  

Թեմայի անվանումը հայերեն  

Ցուցադրական փորձերի և լաբորատոր աշխատանքների իրականացումը ֆիզիկայի 

դպրոցական դասընթացում 

Թեմայի անվանումը անգլերեն 

Realization of Demonstration Experiments and Laboratory Works in Physics School Course 

Թեմայի անվանումը ռուսերեն 
Осуществление демонстрационных экспериментов и лабораторных работ в школьном курсе физики 

Թեմայի իրականացման համար նախատեսված ժամանակահատվածը ___2___ տարի 

Հաշվետու ժամանակահատվածը__27.03.2018թ.____-ից _27.03.2020թ._ ներառյալ 

Կազմակերպության անվանումը, որտեղ իրականացվել է թեման 

Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան 

Թեմայի ղեկավարի ազգանուն, անուն, հայրանուն հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն 

Դրմեյան Հենրիկ Ռուբենի, Drmeyan Henrik Ruben, Дрмеян Генрик Рубенович 

Թեմայի իրականացման համար հատկացված ֆինանսական միջոցները _7.575.600 (յոթ միլիոն 

հինգ հարյուր յոթանասուն հինգ հազար վեց հարյուր)  ՀՀ դրամ 

Թեմայի շրջանակում հրատարակված գիտական հոդվածների ընդհանուր քանակը՝ 

_____4__________  այդ թվում՝ արտերկրի ամսագրերում՝ ____1_______ 

Գիտաժողովներին ներկայացված զեկույցների ընդհանուր քանակը __1____, այդ թվում՝ 

արտերկրում __1____ 

Թեմայի շրջանակում հրատարակված ուսումնամեթոդական աշխատանքների ընդհանուր 

քանակը՝ _____4__________   

Ստացած արտոնագրերի ընդհանուր քանակը __0__ այդ թվում՝ արտերկրում __0___ 
 

 

Թեմայի ղեկավարի ստորագրությունը ________________ ամսաթիվ __________ 

 

Թեմայի ղեկավարի ստորագրությունը հաստատում եմ` 

(կազմակերպության գիտական քարտուղար կամ ղեկավար)   

 

______________ Կարինե Պետրոսյան 

(ստորագրություն)      (Ա.Ա.Հ.)   Կ. Տ. 
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II. Ա Ն Ո Տ Ա Ց Ի Ա 1 

 

Մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս եզրակացնելու, որ 

հանրակրթական դպրոցում բավարար ուշադրություն չի դարձվում աշակերտի ստացած 

գիտելիքների կիրառական նշանակությանը, գործնական կյանքում դրանց օգտագործման 

կարողությունների զարգացմանը: Պարզ է, որ այդ խնդրի լուծումը մի կողմից պահանջում է 

ժամանակակից լաբորատոր սարքավորումների և ուսումնական կայանքների առկայություն, 

առանց որոնց հնարավոր չէ ապահովել բարձրորակ կադրերի պատրաստում «Ֆիզիկա» 

մասնագիտության գծով, մյուս կողմից որակյալ և արդիական սարքավորումների ձեռքբերումը 

կապված է լուրջ ֆինանսական դժվարությունների հետ: Նախագծում առաջարկվում է 

օգտագործել Շիրակի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի նյութատեխնիկական բազան: Նախագծի 

հիմնական խնդիրն է ՇՊՀ-ի մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ամբիոնի նյութատեխնիկական բազան օգտագործել դպրոցական լաբորատոր փորձերի 

կազմակերպման և անցկացման նպատակով, ինչպես նաև, որոշ դետալների ու 

հարմարանքների ձեռքբերմամբ և համակարգչային տեխնիկայի կիրառմամբ, ստեղծել նոր 

լաբորատոր փորձեր և դրանք ներդնել ֆիզիկայի ուսուցման գործընթացում: Նախագծի 

նպատակն է խմբի գիտական ներուժով և ամբիոնի տեխնիկական հնարավորություններով 

հասնել վերևում նշված խնդրի լուծմանը: Ծրագրի իրականացման արդյունքում խմբի կողմից 

հրատարակված լաբորատոր աշխատանքների մեթոդական ձեռնարկները, գիտամեթոդական 

հոդվածները և թողարկված դիդակտիկ նյութեր պարունակող խտասկավառակները կօգնեն 

ֆիզիկայի ուսուցչին իրականացնելու «Ֆիզիկա» առարկայի ուսումնական ծրագրերով 

նախատեսված ցուցադրական ու լաբորատոր փորձերը: 

 

ABSTRACT 

 

Our studies let make conclusion that it is not paid enough attention to the applied meaning of 

pupils’ knowledge and to the use of their capacity development in their practical life. It is clear that for 

the solving this problem we need to have modern laboratory equipments and training installations on 

                                                 
1
 Անոտացիան անհրաժեշտ է ներկայացնել 3 լեզվով՝ հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն 
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the one hand as without them it is impossible to give a high quality specialist in «Physics», and on the 

other hand purchasing of high quality and modern equipment is connected with serious financial 

difficulties. In the project it is suggested to use the material and technical base of the department of 

Mathematics, Physics and Information Technologies of Shirak State University. The main task of the 

project is to use the material and technical base of the department Mathematics, Physics and 

Information Technologies of SSU for organizing and making of school laboratory experiments, as well 

as to create new experiments by using computer and purchasing of some details and equipments and to 

invest them in the process of study of physics. The goal of the project is to solve the above mentioned 

problem by the scientific potential of team and the technical occasion of the department. As a result of 

the project implementation the methodological manual of laboratory works published by the group 

members, scientifically -methodical articles and the discs containing didactic materials will help the 

teacher of Physics to implement the demonstrative and laboratory experiments provided by the 

educational program of the subject.  

 

АННОТАЦИЯ 

 

Исследования, сделанные в школах города Гюмри и в некоторых селах Ширакской области, 

привели к выводу, что в общеобразовательных школах не уделяется достаточного внимания к 

прикладному значению полученных знаний учеников, и к развиванию навыков использования 

их в практической жизни. Ясно, что для решения этой задачи необходимо с одной стороны 

наличие современных лабораторных приборов и учебных станций, без которых невозможно 

обеспечить подготовление высококвалифицированных специалистов физики, а с другой 

стороны приобретение качественных и современных приборов по объективными причинами 

связано со сложностью их организации, и что самое главное, с серьезными финансовыми 

трудностями. В проекте предложен конкретный способ для выхода из этой ситуации: 

использование материалотехнической базы кафедры математики, физики и информационной 

технологии Ширакского государственного университета. Этот вариант решения задачи вполне 

реален, так как существующие в кафедре лабораторные приборы, установки и технические 

средства полностью удовлетворяют осуществлению демонстрационных и лабораторных опытов, 

предусмотренных по учебной программе предмета “Физика” общеобразовательной школы. 
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Основная задача проекта использование материалотехнической базы кафедры математики, 

физики и информационной технологии ШГУ с целью организации и проведения школьных 

лабораторных опытов, а также приобретением некоторых деталей и приспособлений, и 

применением компьютерной техники, создать новые лабораторные опыты, и внедрять их в 

процесс обучения физики. Цель проекта - достигнуть решению вышеупомянутой задачи с 

помощью научного потенциала группы и технических возможностей кафедры. В результате 

реализации проекта опубликованные сотрудниками группы методические пособия 

лабораторных работ, научнометодические статьи и выпущенные диски, содержащие 

демонстрационные материалы, помогут учителя физики осуществить показательные и 

лабораторные опыты по предмету “Физика”. 
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III.  Թ Ե Մ Ա Յ Ի  Ի Ր Ա Կ Ա Ն Ա Ց Մ Ա Ն  Ը Ն Թ Ա Ց Ք Ը ,  Ա Ր Դ Յ Ո ւ Ն Ք Ն Ե Ր Ը  Ե Վ  

Ձ Ե Ռ Ք Բ Ե Ր Ո ւ Մ Ն Ե Ր Ը  

 

Անժխտելի փաստ է, որ կրթական բարեփոխումների ռազմավարությունը պետք է լինի 

գիտելիքի վրա հիմնված տնտեսության ստեղծումը: Այդ առումով խիստ կարևոր է բուհ-դպրոց 

համագործակցության խնդիրը, որի արդյունավետ լուծումը կարող է կրթությունը դարձնել 

մրցունակ և հրապուրիչ: Այդ ուղիներից մեկը ՇՊՀ-ի նյութատեխնիկական բազայի 

արդյունավետ օգտագործումն է, և դրանից աշակերտների լիարժեք օգտվելու 

հնարավորության ընձեռումը, ինչն էլ արված է ներբուհական դրամաշնորհի շրջանակում 

իրականացվող թեմայի հաշվետու ժամանակահատավծում (27.03.2018-27.03.2020): Հաշվետու 

ժամանակահատվածում աշխատանքներն ընթացել են ըստ՝ ՇՊՀ-ի գիտական 

քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի կողմից հաստատված 

օրացուցային պլանի: 

Թեմայի իրականացման ընթացքում կատարվել է ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի 

«Կինեմատիկա», «Դինամիկա», «Ստատիկա», «Պահպանման օրենքներ», «Մոլեկուլային 

ֆիզիկա», «Էլեկտրաստատիկա», «Էլեկտրադինամիկա», «Էլեկտրամագնիսականություն», 

«Օպտիկա» և «Քվանտային ֆիզիկա» բաժինների լաբորատոր աշխատանքների, ցուցադրական 

փորձերի կազմում և ինքնաշեն սարքերի պատրաստում: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների արդյունքում կազմվել 

են թվով 58 լաբորատոր աշխատանքներ, որոնցից 12-ը՝ դպրոցական ուսումնական ծրագրերով 

նախատեսված լաբորատոր փորձերն են, 37-ը՝ ֆիզիկայի «Կինեմատիկա», «Դինամիկա», 

«Ստատիկա», «Պահպանման օրենքներ», «Մոլեկուլային ֆիզիկա», «Էլեկտրաստատիկա», 

«Էլեկտրադինամիկա», «Էլեկտրամագնիսականություն», «Օպտիկա» և «Քվանտային ֆիզիկա» 

բաժինների վերաբերյալ լրացուցիչ լաբորատոր և ցուցադրական փորձեր են, իսկ 9-ը՝ 

«Էլեկտրամագնիսականություն», «Օպտիկա» և «Քվանտային ֆիզիկա» բաժինների վերաբերյալ 

լրացուցիչ վիրտուալ լաբորատոր աշխատանքներն, պատրաստվել և փորձարկվել է հինգ 

ինքնաշեն սարք: 

 Այս ամենն ամփոփված է հաշվետվությանը կից ներկայացված «Կինեմատիկա», 

«Դինամիկա», «Ստատիկա», «Պահպանման օրենքներ», «Մոլեկուլային ֆիզիկա», 

«Էլեկտրաստատիկա», «Էլեկտրադինամիկա», «Էլեկտրամագնիսականություն», «Օպտիկա» և 
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«Քվանտային ֆիզիկա» բաժինների լաբորատոր աշխատանքների մասով հրատարակված 

մեթոդական ուղեցույցներում: Պատրաստ են վերոգրյալ բաժինների լաբորատոր 

աշխատանքների վերաբերյալ դիդակտիկ նյութերի խտասկավառակները: 

Այժմ համառոտ ներկայացնենք կատարված աշխատանքներն ըստ եռամսյակների: 

Առաջին եռամսյակում (27.03.2018-27.06.2018) կատարվել է թեմային առնչվող 

գրականության և այլ նյութերի վերլուծություն: Արդյունքում կատարվել է լաբորատոր փորձերի 

ընտրություն, աշխատանքի գործիքակազմի, մեթոդաբանության և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ծրագրակազմային միջոցների կիրառման սկզբունքների մշակում:  

Երկրորդ եռամսյակում (27.06.2018-27.09.2018) կատարվել է օրացուցային պլանով 

նախատեսված՝ մեխանիկայի «Կինեմատիկա» և «Դինամիկա» բաժինների վերաբերյալ 

ուսումնական ծրագրով նախատեսված ցուցադրական փորձերի և լաբորատոր 

աշխատանքների իրականացում և այդ լաբորատոր աշխատանքների վերաբերյալ մեթոդական 

ուղեցույցի կազմում և հրատարակում [3] (հավելված 1):  

Երրորդ եռամսյակում (27.09.2018-27.12.2018) կատարվել է օրացուցային պլանով 

նախատեսված՝ մեխանիկայի «Ստատիկա» և «Պահպանման օրենքներ» բաժինների 

վերաբերյալ ինչպես ուսումնական ծրագրով նախատեսված, այնպես էլ այդ թեմային առնչվող 

լրացուցիչ լաբորատոր աշխատանքների և ցուցադրական փորձերի իրականացում: Կազմվել է 

մեխանիկայի «Ստատիկա» և «Պահպանման օրենքներ» բաժինների վերաբերյալ լաբորատոր 

աշխատանքների մեթոդական ուղեցույց:  

Չորրորդ եռամսյակում (27.12.2018-27.03.2019) կատարվել է օրացուցային պլանով 

նախատեսված՝ «Մոլեկուլային ֆիզիկա» բաժնի վերաբերյալ ինչպես ուսումնական ծրագրով 

նախատեսված, այնպես էլ այդ բաժնին առնչվող լրացուցիչ լաբորատոր աշխատանքների և 

ցուցադրական փորձերի իրականացում: Այդ լաբորատոր աշխատանքների վերաբերյալ 

մեթոդական ուղեցույցի կազմում և «Ստատիկա», «Պահպանման օրենքներ» բաժինների 

վերաբերյալ կազմված մեթոդական ուղեցույցի հետ համատեղ հրատարակում [5] (հավելված 

2): 

Հինգերորդ եռամսյակում (27.03.2019-27.06.2019) կատարվել է օրացուցային պլանով 

նախատեսված՝ «Էլեկտրաստատիկա», «Էլեկտրադինամիկա» և 

«Էլեկտրամագնիսականություն» բաժինների վերաբերյալ ուսումնական ծրագրով 
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նախատեսված ցուցադրական փորձերի և լաբորատոր աշխատանքների իրականացում: Այդ 

լաբորատոր աշխատանքների վերաբերյալ մեթոդական ուղեցույցի կազմում:  

Վեցերորդ եռամսյակում (27.06.2019-27.09.2019) կատարվել է օրացուցային պլանով 

նախատեսված՝ «Օպտիկա» և «Քվանտային ֆիզիկա» բաժինների վերաբերյալ ուսումնական 

ծրագրով նախատեսված ցուցադրական փորձերի և լաբորատոր աշխատանքների 

իրականացում: Այդ լաբորատոր աշխատանքների վերաբերյալ մեթոդական ուղեցույցի 

կազմում և «Էլեկտրաստատիկա», «Էլեկտրադինամիկա», «Էլեկտրամագնիսականություն» 

բաժինների վերաբերյալ կազմված մեթոդական ուղեցույցի հետ համատեղ հրատարակում [6] 

(հավելված 3):  

Կատարվել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծրագրակազմային միջոցների 

կիրառմամբ վերոգրյալ բաժինների վերաբերյալ պատրաստված լրացուցիչ վիրտուալ 

լաբորատոր աշխատանքների խտասկավառակի թողարկում:  

Յոթերորդ եռամսյակում   (27.09.2019-27.12.2019) կատարվել է օրացուցային պլանով 

նախատեսված նոր ցուցադրական փորձերի՝ «Լուսային էներգիայի փոխակերպումներ», 

«Տատանումներ և ալիքներ», «Էլեկտրական հոսանքը էլեկտրոլիտների լուծույթներում» և 

«Օպտիկական ապակիների պարամետրերի որոշումը» թեմաների ուսումնասիրության համար 

ուսումնական կայանքների նախագծում, պատրաստում և փորձարկում: Կազմվել է  ստեղծված 

նոր ցուցադրական փորձերով և ուսումնական կայանքներով հետազոտություններ ու 

չափումներ կատարելու համար մեթոդական ուղեցույց, և թողարկվել է ձեռքբերված 

արդյունքների վերաբերյալ խտասկավառակֈ  

Կից ներկայացված է այդ ուղեցույցի ինչպես թղթային, այնպես էլ էլեկտրոնային 

տարբերակը՝ բաղկացած 36 տպագրական էջից (հավելված 4), և գտնվում է փորձաքննության 

փուլում: 

Ութերորդ եռամսյակում (27.12.2019-27.03.2020), ըստ օրացուցային պլանի նախատեսված 

է կատարել հանրակրթական դպրոցի ֆիզիկայի ուսուցիչների պրակտիկ վերապատրաստում, 

որի նպատակն է խմբի կողմից կազմաված մեթոդական ուղեցույցների և թողարկված 

խտասկավառակների միջոցով վերապատրաստվող ուսուցիչների մեջ ձևավորել ֆիզիակայի 

դասավանդման գործընթացում օգտագործվող ցուցադրումների ու նյութափորձերի 

իրականացման, դրանց կատարման ժամանակ ուսուցչին անհրաժեշտ սարքավորումների ու 

չափիչ գործիքների ընտրության, ինչպես նաև որոշ լաբորատոր աշխատանքներ 
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տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծրագրակազմային միջոցներով կազմակերպելու և 

անցկացնելու կարողություններ ու հմտություններֈ 

Ակնհայտ է, որ այդ գործընթացն իրականացնելու համար անհաժեշտ է ՇՊՀ-ի 

ղեկավարության և Շիրակի մարզի կրթության վարչության պետի փոխհամաձայնությունը՝ 

նրանք պետք է որոշեն վերապատրաստման ժամանակը, ձևաչափը և անցկացման վայրը: 

Սակայն կորոնավիրուսի համավարակը առայժմ թույլ չի տալիս այդ ծրագիրն իրականացնել: 

Հ.Գ. Երբ կավարտվի այս համաճարակը և կլինի վերոհիշյալ փոխհամաձայնությունը, 

մենք ամբողջ խմբով պատրաստ ենք կազմակերպել և անցկացնել ֆիզիկայի ուսուցիչների 

պրակտիկ վերապատրաստում: 

Կից ներկայացվում են հավելվածների էլեկտրոնային տարբերակներըֈ 

 

Հաշվետու ժամանակահատվածում խումբը հրատարակել է չորս մեթոդական ուղեցույց, 

չորս առանձին մասերով, որոնցից վերջին՝ չորրորդ մասը [8] գտնվում է փորձաքննության 

փուլում: Բբոլոր չորս ուղեցույցներն էլ գրանցված են խտասկավառակների վրա:  

Հրատարակվել են չորս գիտամեթոդական հոդվածներ [1, 2, 4, 7] (նախատեսված երկու 

հոդվածի փոխարեն), որոնցից մեկը [7] զեկուցվել է Սանկտ-Պետերբերգում 2019 թվականին 

կայացած միջազգային գիտաժողովում և հրատարակվել գիտաժողովի նյութերի ժողովածուի 

մեջ:  Եվս մեկ գիտամեթոդական հոդված «Многоуровневый подход к реализации лабораторного 

практикума на примере лабораторной работы по оптике» խորագրով (Дрмеян Г. Р., Назарян Н. 

А.) ներկայացվել է տպագրության ՇՊՀ գիտական տեղեկագրում և գտնվում է տպագրության 

փուլում: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում պատրաստվել է հինգ ինքնաշեն սարք, որոնք թույլ 

կտան ուսումնասիրել էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթը հեղուկ հաղորդիչ 

կոնտուրում և ֆոտոէլեմենտի միջոցով լուսային էներգիայի փոխակերպումն էլեկտրական 

էներգիայի, որից հետո՝ ձայնայինի, մեխանիկականի ու դարձյալ լուսային էներգիայի, 

ցուցադրել լրիվ ներքին անդրադարձման և դիսպերսիայի երևույթները, ստուգել լույսի 

անդրադարձման և բեկման օրենքները, որոշել հավաքող ու ցրող ոսպնյակների կիզակետային 

հեռավորության և օպտիկական ուժի կապը, ինչպես նաև գոգավոր հայելու կիզակետային 

հեռավորության ու կորության շառավիղի կապը, մակերևութային ալիքների միջոցով 

ուսումնասիրել դիֆրակցիայի և ինտերֆերենցի երևույթները, որոշել ալիքի երկարությունը, 
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տարածման արագությունը, ստուգել բեկման և անդրադարձման օրենքները, ստուգել 

Ֆարադեյի օրենքները, որոշել պղնձի էլեկտրաքիմիական համարժեքն ու Ֆարադեյի թիվըֈ 

Կատարված հետազոտությունները միտված են սովորողների տեսական գիտելիքները 

գործնականում կիրառելու կարողությունների զարգացմանն ու կատարելագործմանը: 

Հետազոտության վերջնարդյունքները նպաստում են լուծելու հանրակրթական դպրոցում 

«Ֆիզիկա» առարկայի ուսուցման գործընթացում առաջացած հիմնախնդիրները՝ կապված 

սվորողների փորձարարական կարողությունների և հմտությունների զարգացման ու 

կատարելագործման հետ:  

Հետազոտության արդյունքների ներդրումը ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի 

ուսուցման գործընթացում կօգնի ուսուցչին իրականացնելու «Ֆիզիկա» առարկայի  

«Կինեմատիկա», «Դինամիկա», «Ստատիկա», «Պահպանման օրենքներ», «Մոլեկուլային 

ֆիզիկա», «Էլեկտրաստատիկա», «Էլեկտրադինամիկա», «Էլեկտրամագնիսականություն», 

«Օպտիկա» և «Քվանտային ֆիզիկա» բաժինների վերաբերյալ ուսումնական ծրագրերով 

նախատեսված ցուցադրական ու լաբորատոր փորձերը, ուսուցիչը կտիրապետի անհրաժեշտ 

սարքավորումներ ու չափիչ սարքեր ընտրելու և դրանք գործնականում կիրառելու բոլոր 

գաղտնիքներին, կկարողանա սովորողների մեջ ձևովորել հետաքրքրություն «Ֆիզիկա» 

առարկայի նկատմամբ, իրականացնել ստեղծագործական ու հետազոտական աշխատանքներ, 

և վերջապես, պատրաստված ինքնաշեն սարքերն ու նոր ցուցադրական փորձերը թույլ կտան 

անընդհատ ստեղծագործական փնտրտուքի միջոցով և փորձարկմամբ հարստացնել ֆիզիկայի 

ուսուցման մեթոդական համակարգը և կատարելագործել ուսուցիչների առարկայական-

մասնագիտական գիտելիքներն ու հմտությունները: Արդյուքնում կբարձրանա սովորողների 

գիտելիքների որակը, հետևաբար և՝ ուսուցման արդյունավետությունը: 
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IV.  Հ Ր Ա Տ Ա Ր Ա Կ Վ Ա Ծ  Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն  Ա Շ Խ Ա Տ Ո ւ Թ Յ Ո ւ Ն Ն Ե Ր Ը  

1. Դրմեյան Հ. Ռ., Էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթը հեղուկ և պլազմային 

հաղորդիչներում, ՎՊՀ գիտական տեղեկագիր, Պրակ Բ, Երևան, 2018, էջ 152-159: 

2. Դրմեյան Հ. Ռ., Նազարյան Ն. Ա., Էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթը հեղուկ 

հաղորդիչներում, ՇՊՀ գիտական տեղեկագիր, Պրակ Բ, Գյումրի, 2018, էջ 141-147: 

3. Դրմեյան Հ. Ռ., Նազարյան Ն. Ա., Մելքոնյան Ա. Հ., Ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի 

լաբորատոր աշխատանքների մեթոդական ուղեցույց (կինեմատիկա և դինամիկա), 

«Էլդորադո» հրատ., Գյումրի, 2019, 60 էջ: 

4. Դրմեյան Հ. Ռ., Նազարյան Ն. Ա., Պլազմայի էլեկտրոնային տատանումների 

ուսումնասիրումն ավագ դպրոցում որպես աշակերտների՝ «ֆիզիկա» առարկայի 

նկատմամբ հետաքրքրությունների մեծացման միջոց, ՇՊՀ գիտական տեղեկագիր, Պրակ 

Բ, Գյումրի, 2019, էջ 40-51: 

5. Դրմեյան Հ. Ռ., Նազարյան Ն. Ա., Ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի լաբորատոր 

աշխատանքների մեթոդական ուղեցույց (ստատիկա, պահպանման օրենքներ, 

մոլեկուլային ֆիզիկա), «Էլդորադո» հրատ., Գյումրի, 2019, 60 էջ: 

6. Դրմեյան Հ. Ռ., Նազարյան Ն. Ա., Ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի լաբորատոր 

աշխատանքների մեթոդական ուղեցույց (էլեկտրաստատիկա, էլեկտրադինամիկա, 

էլեկտրամագնիսականություն, օպտիկա և քվանտային ֆիզիկա), «Էլդորադո» հրատ., 

Գյումրի, 2019, 60 էջ: 

7. Дрмеян Г. Р., Физика в системе современного образования. Сборник научных трудов XV 

Международной конференции. Санкт-Петербург, 3 - 6 июня, РФ, г. Санкт-Петербург, 

Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2019, T. 1, с. 374-377. 

8. Դրմեյան Հ. Ռ., Նազարյան Ն. Ա., Ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի լրացուցիչ 

ցուցադրական փորձերի և լաբորատոր աշխատանքների մեթոդական ուղեցույց (մաս 

IV):  
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V.  Ֆ Ի Ն Ա Ն Ս Ա Կ Ա Ն  Մ Ի Ջ Ո Ց Ն Ե Ր Ի  Օ Գ Տ Ա Գ Ո Ր Ծ Ո ւ Մ  

 

Թեմայի  իրականացման  հետ  կապված  փաստացի ծախսերը 

հ/հ 

 

Անվանում 

 

Ֆինանսավորման ծավալը 

1-ին տարի 2-րդ տարի Ընդամենը 

1. 
Աշխատանքի վարձատրություն՝ ներառյալ 

եկամտային հարկը 3.565.000 3.600.000 7.165.000 

2. 

Այլ ծախսեր, այդ թվում`     

ա) սարքեր և սարքավորումներ,  8600 0 
8.600 

բ) նյութեր և գրենական պիտույքներ,   

գ) գործուղումներ, 42.000 360.000 402.000 

դ) արշավախմբեր     

ե) ենթապայմանագրային 

համագործակցություն    

…     

 Ընդամենը 3.615.600 3.960.00 7.575.600 

Թեմայի ղեկավար՝  ____________________  ____________________________________ 

    (ստորագրություն)    (Ա.Ա.Հ.) 

Կազմակերպության 

գլխավոր հաշվապահ՝ _____________________  ___________________________________ 

(ստորագրություն)        (Ա.Ա.Հ.) 

Կ. Տ. 

                                                 
Կից ներկայացնել փաստացի ծախսերը հաստատող բոլոր փաստաթղթերը: 
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ԹԵՄԱՅԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՓԱՍՏԱՑԻ ԾԱԽՍԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 

1. Աշխատանքի վարձատրության հոդվածով 7.200.000  ՀՀ դրամը՝ ներառյալ եկամտային 

հարկը, ստացվել է թեմայում ընդգրկված աշխատակիցների կողմից՝ ըստ իրենց 

հաստիքային աշխատավարձերի: 

2. Սարքերի և նյութերի ձեռք բերման համար նախատեսված է 56.000 ՀՀ դրամ, ծախսվել է 

8.600 ՀՀ դրամֈ 

3. Տեղական գործուղումների համար նախատեսված է 120.000 ՀՀ դրամ, ծախսվել է 78.000 

ՀՀ դրամ: 

4. Օտարերկրյա գործուղումների համար նախատեսված է եղել 324.000 ՀՀ դրամ,  ծախսվել 

է 324.000 ՀՀ դրամ: 

Այսպիսով հայցվող 7.700.000 (յոթ միլիոն յոթ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ ընդհանուր  

գումարից փաստացի ծախսվել է 7.575.600 (յոթ միլիոն հինգ հարյուր յոթանասուն հինգ 

հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ: 

Արդյունքում տնտեսվել է 124.400 (հարյուր քսանչորս հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ: 

 

 

Թեմայի ղեկավար՝ __________________        

                                   ստորագրություն          
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VI.  ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԹԵՄԱՅԻ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ  

հ/հ Ազգանուն, անուն, հայրանուն 

Անձնագրի 

սերիա, 

համար 

Գիտական 

աստիճան 

Թ
ե

մ
ա

յո
ւմ

 

ը
ն

դ
գ

ր
կ

վ
ա

ծո
ւթ

յա
ն

 

ժ
ա

մ
ա

ն
ա

կ
ա

հ
ա

տ
վ

ա
ծը

 

Ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
ի

 

վ
ա

ր
ձ

ա
տ

ր
ո

ւթ
յո

ւն
ը

 

հ
ա

շվ
ե

տ
ո

ւ 

ժ
ա

մ
ա

ն
ա

կ
ա

հ
ա

տ
վ

ա
ծո

ւմ
 

(հ
ա

զա
ր

 դ
ր

ա
մ

) 

1. Դրմեյան Հենրիկ Ռուբենի AN 0439037 Տեխ. գիտ. դոկտոր 2 տարի 2.880.000 

2. Նազարյան Նունե Ալեքսանի AP 0637807 Մանկ. գիտ. թեկն., 2 տարի 1.800.000 

3. Մելքոնյան Արմեն Հարութիկի AE 0656085 - 2 տարի 1.680.000 

4. Երիցյան Քնարիկ  Վաղարշակի AK0557009 - 5 ամիս 175.000 

5. Հարոյան Տաթև Արմենակի AP 0557333 - 1,5 տարի 630.000 

Թեմայի ղեկավար՝  __________________  _ ___________________________________ 
(ստորագրություն)    (Ա.Ա.Հ.) 

 


