
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր 

Ամենամսյա մաթեմատիկական ֆլեշմոբը 

Մաթեմատիկական ֆլեշմոբ (այսուհետ՝ ֆլեշմոբ) անվանենք այնպիսի վիճակը, երբ տարբեր 

մարդիկ, տարբեր վայրերում միաժամանակ զբաղված են մաթեմատիկական նույն 

առաջադրանքը կատարելով: 

Կրթահամալիրում ֆլեշմոբը համարվում է ծրագրային գործունեություն: Հանրակրթական 

մաթեմատիկայի հիմնախնդիրներից է սովորողի մոտ խնդիր լուծելու ցանկություն առաջացնելը: 

Այդպիսի ցանկության բացակայությունը փաստում է, որ դասավանդածը մաթեմատիական չէ: 

Սովորողներին ոչ դասագրքային խնդիրների հանդիպելու հնարավորություն է ֆլեշմոբը: Ի 

տարբերություն «Կենգուրու» միջազգային մրցույթի, մաթեմատիկական տարբեր տեսակի 

օլիմպիադաների, ֆլեշմոբը մրցույթ չէ: Սա հնարավորություն է սովորողին հանդիպելու 

հետաքրքիր խնդիրների և նրա վարձը հենց այդպիսի խնդիրներ լուծելու հաճույքն է: 

Մաթեմատիկա դասավանդողների և դասվարների համար ֆլեշմոբին նախապատրաստվելը, 

խնդիրները, դրանց լուծումները քննարկելը նաև մասնագիտական զարգացման աշխատանք է: 

Իսկ այդ խնդիրները սովորողների հետ քննարկելը՝ մանկավարժական զարգացման 

աշխատանք:  

Կրթահամալիրում ամենամյա ֆլեշմոբը մշտական գրանցում ստացել է 2016-2017 ուսումնական 

տարվանից: Մինչև այսօր պահպանվել է ֆլեշմաբի կազմակերպման օրը՝ ամեն ամսվա վերջին 

չորեքշաբթին: Առաջադրանքները եղել են չորս մակարդակի՝ ըստ ատաջադրվող խնդիրների 

բարդության և մաթեմատիկական նյութի ներառվածության: 2020թ. հունվարից մի տարբերակ էլ 

է ավելացել՝ սովորողների առաջադրած խնդիրներ: Տարբերակներից յուրաքանչյուրը տասը 

խնդիր է պարունակում: 

 Առաջադրանքներ կազմելը 

Գործող կարգի համաձայն առաջին մակարդակի համար խնդիրները կազմում կամ ընտրում են 

դասվարները: Առաջադրանքի կազմելու պատասխանատուն «Իմացումի հրճվանք» 

լաբորատորիան է, ղեկավար՝ Լուսինե Փաշայան, ֆլեշմոբի կազմակերպիչը՝ 2019թ. մայիսից՝ 

Գևորգ Հակոբյան:  

Երկրորդ մակարդակի համար խնդիրները կամում կամ ընտրում է կրթահամալիրի դպրոցների 

4-6-րդ դասարաններում մաթեմատիկա դասավանդողներից մեկը՝ ըստ ցանկության կամ 

ֆլեշմոբի կազմակերպիչը: 

Երրորդ մակարդակի համար խնդիրները կամում կամ ընտրում է կրթահամալիրի դպրոցների 6-

9-րդ դասարաններում մաթեմատիկա դասավանդողներից մեկը՝ ըստ ցանկության կամ ֆլեշմոբի 

կազմակերպիչը: 

Չորրորդ մակարդակի համար խնդիրները կամում կամ ընտրում է կրթահամալիրի դպրոցների 

6-12-րդ դասարաններում մաթեմատիկա դասավանդողներից մեկը՝ ըստ ցանկության կամ 

ֆլեշմոբի կազմակերպիչը: 

Աղյուսակում բերված է 2019թ. ֆլեշմոբերի համար խնդիրներ կազմողների անունները: 

 

 առաջին երկրորդ երրորդ չորրորդ 

հունվար Գոհար Արշակ Գևորգ Գևորգ 



Սմբատյան 

Թամար 

Մարիմյան 

Մարտիրոսյան Հակոբյան Հակոբյան 

փետրվար Վարսիկ 

Աթոյան 

Տաթև 

Ավետիսյան 

Զարինե 

Փանյան 

Մենուա 

Հարությունյան 

Մանիկ 

Պողոսյան 

մարտ Արմինե 

Գյոնջյան 

Լուսինե 

Փաշայան 

Գրետա 

Բակունց 

Լիանա 

Հակոբյան 

Գևորգ 

Հակոբյան 

ապրիլ Լուսինե 

Գասպարյան 

Լուսինե 

Փաշայան 

Շողիկ 

Զեյնալյան 

Լուսինե 

Ներսեսյան 

Ստեփան 

Մարգարայն 

մայիս Մերի 

Գրիգորյան 

Անահիտ 

Հարությունյան 

Զարինե 

Փանյան 

Սյուզի 

Հակոբյան 

Ստեփան 

Մարգարյան 

հունիս Գևորգ 

Հակոբյան 

Գևորգ 

Հակոբյան 

Գևորգ 

Հակոբյան 

Գևորգ 

Հակոբյան 

հուլիս Գևորգ 

Հակոբյան 

Գևորգ 

Հակոբյան 

Գևորգ 

Հակոբյան 

Գևորգ 

Հակոբյան 

օգոստոս Գևորգ 

Հակոբյան 

Հասմիկ 

Իսրայելյան, 

Անի Միրզոյան 

Լիաննա 

Հակոբյան 

Գևորգ 

Հակոբյան 

սեպտեմբեր Լուսինե 

Գասպարյան 

Գոհար 

Դմբատյան 

Լուսինե 

Փաշայան 

Գևորգ 

Հակոբյան 

Գևորգ 

Հակոբյան 

Գևորգ 

Հակոբյան 

հոկտեմբեր Արմինե 

Գյոնջյան, 

Ծաղիկ 

Գասպարյան,  

Լուսինե 

Փաշայան 

Արշակ 

Մարտիրոսյան 

Մենուա 

Հարությունյան 

Գևորգ 

Հակոբյան 

նոյեմբեր Գևորգ 

Հակոբյան 

Հասմիկ 

Իսրայելյան 

Արշակ 

Մարտիրոսյան 

Գևորգ 

Հակոբյան 

դեկտեմբեր Հյուսիսային 

դպրոց 

պարտեզի 

դասվարներ, 

Լուսինե 

Փաշայան 

Անի Միրզոյան Լուսինե 

Ներսեսյան 

Գևորգ 

Հակոբյան, 

Լուսինե 

Ներսեսյան 



 

Կազմված խնդիրները ուղարկվում են էլեկտրոնային փոստի matem@mskh.am (հիմա՝ 

mathfleshmob@mskh.am ), dasvar@mskh.am  հասցեներով՝ մինչև ընթացիկ ամսվա 15-ը: 

Դասավանդողը հնարավորություն է ունենում առաջադրվող խնդիրների մասին իր կարծիքը, 

դիտողությունները ներկայացնելու: Սովորաբար, դասավանդողները լռում են: 

Կազմակերպիչը պարտավոր է ծանաթոնալ առաջադրվող բոլոր խնդիրներին, ստուգել, թե գոնե 

վերջին երկու տարվա տարբերակներում դրանք հո չեն հանդիպել: Առանձին խնդիրների մասին 

հայտնել իր անհամաձայնությունը, անհրաժեշտության դեպքում փոփոխել կամ փոխարինել, 

առանձին խնդիրների հետ կապված կազմակերպել առցանց քննարկում: Այս ամենի համար նա 

հինգ օր ունի: Ամսի 20-ին ընտրում է խնդիրները, հայերենի մասնագետի հետ խմբագրում և 

google drive –ի իր բաժնում կազմում է առաջադրանքների ձևերը: Յուրաքանչյուր մակարդակի 

առաջադրանքի վերջում գրվում է կազմողի անուն ազգանունը և տեղ է հատկացվում 

առաջարկությունների համար: Կազմակերպիչը պատրաստի առաջադրանքները ուղարկում է 

դասվարներին, մաթեմատիկա դասավանդողներին՝ վերջնական սրբագրումների համար: 

Ամսվա առաջադրանքները հրապարակվում են վերջին չորեքշաբթի՝ mskh.am և emath.mskh.am 

կայքերում: 

 ստացված աշխատանքները 

Ստացված պատասխանները գրանցում է ծրագիրը (Excell): Կազմակերպիչը աշխատանքները 

ընդունելու ժամկետի ավարտից հետո, երեք օրվա ընթացքում ստեղծում է «շաբլոն» (Excell) 

ֆայլեր՝ յուրաքանչյուր մակարդակի համար: Դրա համար պետք են բոլոր խնդիրների 

պատասխանները: Սովորողը, տարիքից անակախ, կարող է փորձել ցանկացած մակարդակի 

առաջադրանքը: Սովորղը կարող է փորձել առաջադրանքներից մի քանիսը: Շաբլոն ֆայլերը 

ուենանալուց հետո կազմակերպիչը դրանք և բոլոր մակարդակների   աշխատանքերի 

պատասխանները ուղարկում է դասվարներին, մաթեմատիկա դասավանդողներին: Նրանք 

գտնում են իրենց սովորողների աշխատանքները, ստուգում, արդյունքները լրացնում շաբլոն 

ֆայլերում և ուղարկում կազմակերպչին: Կազմակերպիչը յուրաքանչյուր մակարդակի համար 

բոլոր արդյունքները հավաքում է մեկ ֆայլում, համոզվում, որ բոլոր աշխատանքները ստուգված 

լինեն: Չստուգված աշխատանքերը ինքն է ստուգում: Շաբլոն ֆայլերից առանձնացնում է 

յուրաքանչյուր դպրոցից մասնակցած սովորողների արդյունքները մեկ ֆայլում և այն ուղարկում 

դպրոցի ղեկավարին: Ուղարկում է ոչ կրթահամալիրցի մասնակիցների արդյունքները:  

Աղյուսակում բերված են 2019թ. ֆլեշմոբերին մասնակցած աշխատանքների քանակը: 

 առաջին երկրորդ երրորդ չորրորդ ընդամենը 

հունվար 92 93 16 0 201 

փետրվար 88 76 12 1 177 

մարտ 42 34 4 1 81 

ապրիլ 59 44 9 1 113 

մայիս 47 11 2 0 60 

հունիս 14 4 1 0 19 

հուլիս 21 8 4 2 35 

օգոստոս 27 24 2 1 54 
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սեպտեմբեր 196 48 10 2 256 

հոկտեմբեր 133 82 23 1 239 

նոյեմբեր 247 115 45 4 411 

դեկտեմբեր 142 78 14 4 238 

 

 խնդիրների լուծումները 

Կազմակերպիչը առաջին մակարդակի առաջադրանքի խնդիրները ուղարկում է դասվարներին՝ 

լուծումը ներկայացնելու համար: Ամեն դասվարին տրվում է մեկ խնդիր: Երկրորդ, երրորդ, 

չորրորդ մակարդակի առաջադրանքների խնդիրները կազմակերպիչը բաժանում է մաթֆլեշմոբ 

խմբում ընդգրկված դասավանդողներին՝ լուծումը ներկայացնելու համար: Խնդիրների 

լուծումները քննարկվում են առցանց եղանակով: Լուծումները հրապարակվում են 

emath.mskh.am կայքում, հղումը ուղարկվում է դասվարներին, մաթեմատիկա 

դասավանդողներին, դպրոցների ղեկավարներին, որպեսզի հասցնեն յուրաքանչյուր սովորողի: 

Դասվարները խնդիրների լուծումները քննարկում են իրենց սովորողների հետ: Մաթեմատիկա 

դասավանդողը ֆլեշմոբից հետո, մեկ շաբաթվա ընթացքում, այդ տարիքային խմբին 

առաջադրված խնդիրները քննարկում է դասի ժամանակ: 

 Հրապարակում  

Ֆլեշմոբից հետո հաջորդ չորեքշաբթի օրը կազմակերպիչը emath.mskh.am կայքում 

հրապարակում է առաջադրված խնդիրների պատասխանները և հղումը ուղարկում է 

դասվարներին, մաթեմատիկա դասավանդողներին, դպրոցների և քոլեջի ղեկավարներին՝ 

սովորողներին ուղարկելու համար: Ֆլեշմոբից երկու շաբաթ հետո կազմակերպիչը 

emath.mskh.am կայքում հրապարակում է առաջադրված խնդիրների լուծումները և հղումը 

ուղարկում դասվարներին, մաթեմատիկա դասավանդողներին, դպրոցների և քոլեջի 

ղեկավարներին՝ սովորողներին ուղարկելու համար: 

Ամսվա վերջում կազմակերպիչը յուրաքանչյուր դպրոցի ղեկավարի ուղարկում է այն 

դասավանդողների ցուցակը, ովքեր մասնակցել են աշխատանքները ստուգելուն՝ նշելով, թե ով 

քանի աշխատանք է ստուգել: Դասավանդողը ստուգած աշխատանքների քանակին 

համապատասխան լրավճար է ստանում:   

 Յուրաքանչյուր ֆլեշմոբից հետ կատարվում և հրապարակվում է արդյունքների վերլուծություն: 

Ամեն տարվա վերջում հավաքվում և հրապարակվում է այդ տարվա ընթացքում առաջադրված 

խնդիրների ժողովածուն: 

Դժվարություններ. 

 Խնդիրներ լուծելու ցանկության պակաս դասվարների և մաթեմատիկա 

դասավանդողների մոտ. սովորողների ոգևորությունը խնդիրներ լուծելով կախված է 

ուսուցչի ոգևորությունից: Վերևում բերված աղյուսակից երևում է, որ քանի 

մակարդակները բարձրանում են, այնքան մասնակիցների քանակը նվազում է: Տարբեր 

մեկնաբանություններ կարող են լինել: Հստակ է, որ ցածր տարիքի համար կարևոր է 

դասվարի և ծնողի կարծիքը: Գնալով սովորողները դառնում են ավելի ինքուրույն և 

մասնակիցների քանակը նվազում է: Բայց կարող է լինել և այսպիսի մեկնաբանություն. 



Երեխան հակված է խնդիրներ լուծելու, դժվարություններ հաղթահարելու: Սակայն 

տարիների ընթացքում պետական առարկայակն ծրագրին հետևելը սպանում է երեխայի 

մոտ այդ հակվածությունը, իսկ ավագ դպրոցում ունենք մաթեմատիկայով 

չհետաքրքրվողների կես հազարանոց բանակ:  

Աշխատանքները հիմնականում ուղղված են դասավանդողների մոտ խնդիրներ լուծելու 

ցանկության զարգացմանը: 

 


