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Հոդվածի հակիրճ բովանդակությունը հայերեն՝ 5-7 տող, 

տառաչափը՝ 12pt, հավասարեցումը` ըստ լայնքի (по ширине): 

Բանալի բառեր` մինչև 10 հայերեն բառ, տառաչափը՝ 12pt, 

հավասարեցումը` ըստ լայնքի (по ширине):  
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Հոդվածի հակիրճ բովանդակությունը ռուսերեն՝ 5-7 տող, 

տառաչափը՝ 12pt, հավասարեցումը` ըստ լայնքի (по ширине): 

Ключевые слова:  մինչև 10 ռուսերեն բառ, տառաչափը՝ 12pt, 

հավասարեցումը` ըստ լայնքի (по ширине):  
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Հոդվածի հակիրճ բովանդակությունը անգլերեն՝ 5-7 տող, 

տառաչափը՝ 12pt, հավասարեցումը` ըստ լայնքի (по ширине): 
Key words:  մինչև 10 անգլերեն բառ, տառաչափը՝ 12pt, 

հավասարեցումը` ըստ լայնքի (по ширине): 

 

Նախաբան (введение)` հոդվածի թեմայի շրջանակում 

գրականության վերլուծություն, աշխատանքի նպատակի 

շարադրում և արդիականության հիմնավորում (1 էջը 

չգերազանցող): 

Հոդվածի հիմնական բովանդակությունը (10 էջը 

չգերազանցող): 

1. Բանաձևային արտահայտությունները հարկավոր է 

ներկայացնել Math Type կամ MS Equation բանաձևային խմբագրերի 

միջոցով: Համարակալվում են միայն այն բանաձևերը, որոնց 



ուղղված հղում կա տեքստում: Բանաձևերի համարակալումը 

հարկավոր է կատարել ըստ ամբողջ տեքստի՝(1), (2),…: 

Հավասարեցումը` կենտրոնացված (по центру), համարակալումը` 

աջից: Բոլոր համարակալումները պետք է դասավորված լինեն 

միևնույն ուղղաձիգի վրա: Բանաձևերում կիրառվող բոլոր 

նշանակումները հարկավոր է պարզաբանել: 
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2. Մեծությունների չափողականությունները պետք է 

համապատասխանեն СИ համակարգին: 

3. Աղյուսակները պետք է վերնագրվեն և համարակալվեն: 

Таблица1. Первые низкие частоты свободных колебаний стержня по 

МКЭ. 
5

1 10 (ГЦ) 5

2 10 (ГЦ) 
5

3 10 (ГЦ) 5

4 10 (ГЦ) 

1 конечный элемент 

286.58  28855.0  73570.4  500.58  

2 конечный элемент 

286.58  13384.0  73204.4  499.58  

4 конечный элемент 

286.58  12912.0  73151.4  499.58  

8 конечный элемент 

286.58  12899.0  73151.4  499.58  

4. Գրաֆիկական նյութը պետք է լինի հստակ,  սև-սպիտակ 

երանգավորմամբ և չպահանջի լրացուցիչ խմբագրում: Այն 

հարկավոր է ներկայացնել jpeg կամ tiff ֆորմատներով (300dpi-ից ոչ 

պակաս): Գրաֆիկները ևս պետք է վերնագրվեն և համարակալվեն:  
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Նկար 1. 

5. Հոդվածում պարտադիր են հղումներ գրականության 

ցանկում նշված բոլոր աշխատանքներին` [1], [2-4]… 

 

Եզրահանգում (заключение)՝ աշխատանքում ստացված 

հիմնական արդյունքների ներկայացում (0,5 էջը չգերազանցող): 
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