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Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում հակասող Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում հակասող Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում հակասող Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում հակասող 
ենթադրության մեթոդի որոշ կիրառությունների մասինենթադրության մեթոդի որոշ կիրառությունների մասինենթադրության մեթոդի որոշ կիրառությունների մասինենթադրության մեթոդի որոշ կիրառությունների մասին    

    
Գագիկ Գագիկ Գագիկ Գագիկ Նիկողոսյան Նիկողոսյան Նիկողոսյան Նիկողոսյան     

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. խնդիր, «ներկում», «եզրայինի» կանոն, ապա-

ցուցում, հերքում, անորոշ հավասարումներ 
ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Հայտնի է, որ մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի դաստիա-
րակչական նպատակներից հիմնականը սովորողների տրամաբանական 
մտածողության ձևավորումն ու զարգացումն է, որին հասնելու հնարավո-
րությունների հարցում մաթեմատիկան շահեկանորեն տարբերվում է 
մնացած բոլոր հանրակրթական առարկաներից:  

Միջնակարգ հանրակրթական դպրոցի մաթեմատիկայի դասընթացի 
հայաստանյան և արտասահմանյան բազմաթիվ երկրների տարբեր տա-
րիների պետական ծրագրերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ նրան-
ցում միշտ էլ այս կամ այն չափով կարևորվել և ընդգծվել է սովորողների 
տրամաբանական մտածողության և նրա կարևորագույն բաղադրիչի` 
ապացուցելու ունակության ձևավորման անհրաժեշտությունը: Այդ ծրագ-
րերին համապատասխան՝ մաթեմատիկայի դասընթացները այս կամ այն 
հաջողությամբ մշտապես փորձել են լուծել այդ կարևորագույն հիմնա-
հարցը, որը մաթեմատիկայի դասընթացի կարևորագույն նպատակի` 
մտածել սովորեցնելու հենքային բաղադրիչներից մեկն է [1, 127]: 

Սակայն իրականում այդ հիմնախնդրի լուծման հիմնական ծան-
րությունը մինչև վերջին տարիները արհեստականորեն վերագրվել էր    
8-12-րդ (նախկինում՝ 6-10-րդ) դասարանների երկրաչափության դաս-
ընթացին: Դեռ ավելին, եթե ավանդաբար երկրաչափության դասընթացի 
հիմնական նպատակը սովորողների տարածական պատկերացումների 
ու տրամաբանական մտածողության ձևավորումն է, ապա երկրաչափու-
թյան որոշ մանկավարժ գիտնականներ (ինչպես, օրինակ՝ Ա. Վ. Պոգորե-
լովը) կարծում են, որ երկրաչափության դասընթացի առաքելությունը լոկ 
սովորողների տրամաբանական մտածողության ձևավորումն է [1, 128]: 

ՀՀ-ում անցում կատարելով տասներկուամյա կրթական համա-
կարգի՝ դպրոցական դասընթացի տարբեր առարկաների ծրագրերում 
կատարվեցին փոփոխություններ, այն է՝ ավելացան նոր բաժիններ կամ էլ 
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եղած բաժիններում մատուցվող նյութը դարձավ առավել ընդգրկուն: 
Ավագ դպրոցի նոր դասագրքերի շնորհիվ որոշակիորեն բարելավվեց 
նաև «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» առարկայի 
ապացուցողական կառույցը, որում արդեն ներդրված հստակ տրամաբա-
նական ապացուցողական ապարատի շնորհիվ «կշեռքի նժարը» երկրա-
չափության դասընթացից տեղափոխվեց նաև հանրահաշվի դասընթաց։ 

Մասնավորապես 11-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական 
հոսքի հանրահաշվի դպրոցական դասընթացում «Տրամաբանության 
տարրեր» գլխում ավելացավ նոր հարագիր (պարագրաֆ)` «Ապացուցում 
և հերքում: Ապացուցման և հերքման հիմնական մեթոդները» [2, 71]: 
Սույն հարագրում, ի թիվս ապացուցման այլ մեթոդների, հակիրճ կերպով 
խոսվում է նաև հակասող ենթադրության մեթոդի մասին, առաջարկվում 
են նաև մի քանի տիպային խնդիրներ՝ այս մեթոդին վերաբերող: 

Կարծում ենք՝ դասագրքում նյութի առկա ծավալը հնարավորություն 
չի ընձեռում աշակերտներին հավուր պատշաճի ընկալելու հակասող 
ենթադրության մեթոդի էությունն ու կիրառելիության սահմանները։ 
Մինչդեռ հայտնի է, թե որքան լայն կիրառություն ունեն այս մեթոդը և իր 
«տարատեսակները» (Դիրիխլեի սկզբունք, ինվարիանտի կիրառման 
մեթոդ, «ներկման» մեթոդ, «եզրայինի» կանոն, «անվերջ և/կամ վերջավոր 
վայրէջքի» մեթոդ և այլն) մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում, 
մասնավորաբար օլիմպիադաներում հանդիպող ապացուցման վերաբեր-
յալ շատ խնդիրների լուծման հիմքում ընկած է հենց այս մեթոդի կիրա-
ռումը: 

Ըստ այդմ, սույն աշխատանքը նվիրված է մաթեմատիկայի դպրոցա-
կան դասընթացում հակասող ենթադրության մեթոդի և վերջինիս երկու 
«տարատեսակների» («ներկումը» և «եզրայինի» կանոնը), հնարավոր 
արդյունավետ կիրառությունների վերհանմանը, որն էլ աշխատանքի 
գիտամանկավարժական նորույթն է։ Ստորև նախապես հակիրճ կներկա-
յացնենք հակասող ենթադրության մեթոդի և նրա վերը թվարկած «տա-
րատեսակների» էությունը, որից հետո աստիճանական բարդացման 
սկզբունքով կազմված ընտրովի խնդիրների միջոցով վեր կհանենք 
«ներկման» և «եզրայինի» կանոնի հնարավոր արդյունավետ կիրառու-
թյունները մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում։ 
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Հակասող ենթադրության մեթոդի բնութըՀակասող ենթադրության մեթոդի բնութըՀակասող ենթադրության մեթոդի բնութըՀակասող ենթադրության մեթոդի բնութը    
«Մեթոդ» բառը ունի հունական ծագում և թարգմանաբար նշանա-

կում է նպատակին հասնելու միջոց, ճանապարհ, եղանակ և ուղի: Այն 
տրամաբանական տեղեկատուներում սահմանվում է որպես բնության, 
հասարակության, մտածողության երևույթների ու օրինաչափությունների 
ուսումնասիրությանն ուղղված կանոնների ու հնարքների համակարգ [8, 
348]։  

Առհասարակ, ապացուցման մեթոդները, ըստ գործադրման եղա-
նակի, դասակարգվում են ուղիղուղիղուղիղուղիղ և անուղղակիանուղղակիանուղղակիանուղղակի (ոչ ուղիղոչ ուղիղոչ ուղիղոչ ուղիղ) տեսակների։ 
Ապացույցը, որը հիմնված է ինչ-որ անտարակուսելի սկզբի վրա, որից ան-
միջականորեն արտածվում է դրույթի ճշմարիտ լինելը, կոչվում է ուղիղ ուղիղ ուղիղ ուղիղ 
ապացույցապացույցապացույցապացույց։ Ապացույցը կոչվում է անուղղակիանուղղակիանուղղակիանուղղակի (ոչ ուղիղոչ ուղիղոչ ուղիղոչ ուղիղ), եթե դրույթի 
ճշմարիտ լինելը հիմնավորվում է դրույթին հակադիր պնդման ճշմարտա-
ցիության հերքման միջոցով։ Անուղղակի ապացուցման ամենատարած-
ված տեսակը հակասող ենթադրության մեթոդնհակասող ենթադրության մեթոդնհակասող ենթադրության մեթոդնհակասող ենթադրության մեթոդն է, որը գիտամեթոդական 
գրականության մեջ անվանվում է նաև ապացուցում՝ անհեթեթության 
հանգեցմամբ։ Այս մեթոդի համաձայն՝ ենթադրում ենք, որ ապացուցման 
ենթակա պնդումը սխալ է։ Եթե այս ենթադրությունը տրամաբանական 
դատողությունների միջոցով հանգեցնում է հակասության, եզրակացնում 
ենք, որ մեր ենթադրությունը սխալ է, այսինքն՝ տրված պնդումը ճշմարիտ 
է։ Ըստ էության, A  պնդման ճշմարտացիությունն ապացուցելու փոխարեն 
ապացուցում ենք, որ նրա ժխտումը սխալ է, ինչը, երրորդի բացառման 
օրենքի համաձայն, համարժեք է A -ի ճշմարիտ լինելուն [1, 142]։ 

Օրինակ՝ հակասող ենթադրության մեթոդի անմիջական կիրառմամբ 
հեշտությամբ կարելի է ապացուցել, որ՝ 

ա) եթե քառանկյան անկյունագծերը փոխուղղահայաց չեն, ապա այն 
շեղանկյուն չէ (բավական է կատարել հակասող ենթադրություն, 
այն է՝ դիցուք ունենք շեղանկյուն, որի անկյունագծերը փոխուղ-
ղահայաց չեն, անմիջականորեն կհանգենք հակասության), 

բ) եթե բնական թվի քառակուսին զույգ է, ապա այդ թիվը զույգ է 
(բավական է կատարել հակասող ենթադրություն, այն է՝ դիցուք 
ունենք ոչ զույգ բնական թիվ, այսինքն՝ կենտ բնական թիվ, որի 
քառակուսին զույգ է, անմիջականորեն կհանգենք հակասության)։ 

Սակայն հարկ է նշել, որ մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթա-
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ցում հանդիպում են նաև ապացուցման և/կամ հերքման վերաբերյալ 
տարբեր խնդիրներ, որոնց լուծման ժամանակ հակասող ենթադրության 
մեթոդի կիրառմամբ դժվար է միանգամից, անմիջականորեն «հանգել» 
հակասության, դեռ ավելին, ամենևին պարզ չէ, թե ինչի «շնորհիվ» կարող 
ենք հանգել հակասության։ Նման դեպքերում երբեմն կիրառվում են 
հակասող ենթադրության մեթոդի տարբեր «տարատեսակներ», երբ այդ 
մեթոդի կիրառմանը «զուգահեռ» կիրառվում է նաև այլ մոտեցում։  

««««ՆերկմանՆերկմանՆերկմանՆերկման» » » » մեթոդըմեթոդըմեթոդըմեթոդը    
Հակասող ենթադրության մեթոդի այդպիսի գեղեցիկ «տարատեսակ-

ներից» է «ներկման» մեթոդը։ Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթա-
ցում հանդիպում են տարբեր տիպային և ոչ տիպային խնդիրներ, որոն-
ցում պահանջվում է պարզել (ապացուցել կամ հերքել), թե քառակու-
սային վանդակներից կազմված տրված տիրույթը (քառակուսի, ուղղանկ-
յուն կամ այլ տիրույթ) հնարավո՞ր է արդյոք ծածկել առանձին «ենթատի-
րույթների» միջոցով (ծածկել ասելով ենթադրվում է, որ ծածկվում են 
տիրույթի բոլոր վանդակները, յուրաքանչյուր վանդակ ծածկվում է միայն 
մեկ «ենթատիրույթի» միջոցով, և «ենթատիրույթները» դուրս չեն գալիս 
ելակետային տիրույթի սահմաններից)։ Ինչպես ստորև կհամոզվենք, 
նմանատիպ խնդիրներում իր արդյունավետ կիրառությունը կարող է 
ունենալ «ներկման» մեթոդը, համաձայն որի՝ ելակետային տիրույթի 
վանդակները (բոլորը կամ նրանց մի մասը) մտովի ներկում ենք երկու 
կամ ավելի գույներով և հաշվում յուրաքանչյուր գույնի վանդակների 
քանակը, որից հետո կատարում ենք ենթադրություն, որ տվյալ տիրույթը 
հնարավոր է ծածկել առաջարկվող ենթատիրույթներով, և տրամաբանա-
կան դատողությունների միջոցով հանգում ենք հակասության, որի 
հետևանքով ըստ էության ապացուցում ենք, որ տվյալ տիրույթը առա-
ջարկվող ենթատիրույթներով ծածկել հնարավոր չէ։ 

Մեթոդի էությունը և կիրառելիության սահմաններն ավելի լավ 
պատկերացնելու համար դիտարկենք մի քանի խնդիրներ։ 

Խնդիր 1Խնդիր 1Խնդիր 1Խնդիր 1։ 8x8 չափսերի քառակուսուց հեռացրել են անկյունագծային 
ստորին ամենաձախ և վերին ամենաաջ վանդակները։ Հնարավո՞ր է 
արդյոք ստացված պատկերը ծածկել 31 հատ 1x2 չափսերի ուղղանկյուն-
ներով [7, 28]։  

ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում։ Օգտվենք «ներկման» մեթոդից։ Ելակետային տիրույթը 
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շախմատաձև ներկենք սև և սպիտակ գույներով այնպես, ինչպես ցույց է 
տրված 1-ին նկարում։ Անենք ենթադրություն. դիցուք տրված տիրույթը 
հնարավոր է ծածկել 31 հատ 1x2 չափսերի ուղղանկյուններով։ Հեշտ է 
նկատել, որ 1x2 չափսերի յուրաքանչյուր ուղղանկյուն տվյալ տիրույթում 
ինչ դիրք էլ զբաղեցնի, կծածկի մեկ սպիտակ և մեկ սև գույնի վանդակներ, 
հետևաբար 31 հատ 1x2 չափսերի ուղղանկյուններով հնարավոր է ծածկել 
31 հատ սպիտակ և 31 հատ սև գույնի վանդակներ, մինչդեռ նկատենք, որ 
ներկման արդյունքում ելակետային տիրույթում սև և սպիտակ գույներով 
վանդակների քանակները միմյանց հավասար չեն (ունենք 32 հատ սև և 30 
հատ սպիտակ վանդակներ): Կնշանակի՝ մեր ենթադրությունը կեղծ է, և 
ուրեմն այդպիսի տիրույթը անհնար է ծածկել 31 հատ 1x2 չափսերի 
ուղղանկյուններով։ 

ՊատասխաՊատասխաՊատասխաՊատասխան:ն:ն:ն: Ոչ, հնարավոր չէ։ 

 
Խնդիր 2Խնդիր 2Խնդիր 2Խնդիր 2։ 6x6 չափսերի քառակուսին հնարավո՞ր է արդյոք ծածկել    

2-րդ նկարում պատկերված «Г»-աձև 9 հատ պատկերներով [6, 147]։ 
ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում։ Օգտվենք «ներկման» մեթոդից։ Ելակետային տիրույթը 

ներկենք սև և սպիտակ գույներով այնպես, ինչպես ցույց է տրված 3-րդ 
նկարում։ Անենք ենթադրություն. դիցուք տրված տիրույթը հնարավոր է 

  

ՆկՆկՆկՆկարարարար    1.  1.  1.  1.  ԵԵԵԵլակետային տիրույթըլակետային տիրույթըլակետային տիրույթըլակետային տիրույթը՝՝՝՝    
    ներկվածներկվածներկվածներկված    սև և սպիտակ գույներովսև և սպիտակ գույներովսև և սպիտակ գույներովսև և սպիտակ գույներով 

ՆկՆկՆկՆկար 2ար 2ար 2ար 2.  .  .  .  «Г»«Г»«Г»«Г»----աձևաձևաձևաձև    պատկերպատկերպատկերպատկեր    
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ծածկել «Г»-աձև 9 հատ պատկերներով։ Հեշտ է նկատել, որ «Г»-աձև 
յուրաքանչյուր պատկեր տվյալ տիրույթում ինչ դիրք էլ զբաղեցնի, 
կծածկի կենտ թվով սև վանդակներ (1 կամ 3 հատ), հետևաբար 9 հատ 
«Г»-աձև պատկերները միասին դարձյալ կծածկեն կենտ թվով սև 
վանդակներ, մինչդեռ նկատենք, որ ներկման հետևանքով ելակետային 
տիրույթում ունենք զույգ քանակի սև գույնի վանդակներ՝ 18 հատ: 
Կնշանակի մեր ենթադրությունը կեղծ է, և ուրեմն այդպիսի տիրույթը 
անհնար է ծածկել «Г»-աձև 9 հատ պատկերներով։ 

ՊատասխաՊատասխաՊատասխաՊատասխան:ն:ն:ն:  Ոչ, հնարավոր չէ։ 

 
Խնդիր 3Խնդիր 3Խնդիր 3Խնդիր 3։ 102x102 չափսերի քառակուսին հնարավո՞ր է արդյոք 

ծածկել 2601 հատ 1x4 չափսերի ուղղանկյուններով [3, 147]։  
ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում։ Օգտվենք «ներկման» մեթոդից։ Ելակետային տիրույթը 

ներկենք «1», «2», «3» և «4» գույներով, ինչպես ցույց է տրված 4-րդ նկարում 
(նկարում պատկերված են ելակետային 102x102 չափսերի քառակուսու 
վերին ձախ և ստորին աջ անկյունները, նույն օրինաչափությամբ ներկ-
վում են տիրույթի բոլոր վանդակները)։ Անենք ենթադրություն. դիցուք 
տրված տիրույթը հնարավոր է ծածկել 2601 հատ 1x4 չափսերի ուղղան-

  

ՆկՆկՆկՆկարարարար    3.  3.  3.  3.  ԵԵԵԵլակետային 6լակետային 6լակետային 6լակետային 6xxxx6666    
տիրույթըտիրույթըտիրույթըտիրույթը՝՝՝՝    ներկված սև և ներկված սև և ներկված սև և ներկված սև և 
սպիտակ գույներովսպիտակ գույներովսպիտակ գույներովսպիտակ գույներով 

Նկար 4Նկար 4Նկար 4Նկար 4....        ԵԵԵԵլակետային լակետային լակետային լակետային 102x102 102x102 102x102 102x102     
տիրույթի ներկումըտիրույթի ներկումըտիրույթի ներկումըտիրույթի ներկումը՝՝՝՝    «1», «2», «3» «1», «2», «3» «1», «2», «3» «1», «2», «3» և և և և «4» «4» «4» «4»     

գույներովգույներովգույներովգույներով 
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կյուններով։ Հեշտ է նկատել, որ 1x4 չափսերի յուրաքանչյուր ուղղանկյուն 
տվյալ տիրույթում ինչ դիրք էլ զբաղեցնի, կծածկի բոլոր գույներից մեկա-
կան վանդակ, հետևաբար 2601 հատ 1x4 չափսերի ուղղանկյուններով 
հնարավոր է ծածկել 2601-ական «1», «2», «3» և «4» գույների վանդակներ, 
մինչդեռ նկատենք, որ ներկման արդյունքում ելակետային տիրույթում 
«1», «2», «3» և «4» գույներով վանդակների քանակները միմյանց հավասար 
չեն (ունենք 2601-ական «1» և «3» գույների վանդակներ, 2602 հատ «2» 
գույնի վանդակ և 2600 հատ «4» գույնի վանդակ): Կնշանակի մեր ենթա-
դրությունը կեղծ է, և ուրեմն այդպիսի տիրույթը անհնար է ծածկել 2601 
հատ 1x4 չափսերի ուղղանկյուններով։ 

ՊատՊատՊատՊատասխանասխանասխանասխան:::: Ոչ, հնարավոր չէ։ 
Նկատենք, որ դիտարկված խնդիրներում փոխվում են ինչպես 

ներկման եղանակը, այնպես էլ օգտագործվող գույների քանակը, բայց 
մոտեցումը մնում է անփոփոխ. հակասող ենթադրության մեթոդի կիրառ-
մամբ ապացուցում և/կամ հերքում ենք խնդրում առաջադրված պնդումը։ 

««««ԵզրայինիԵզրայինիԵզրայինիԵզրայինի» » » » կանոնըկանոնըկանոնըկանոնը    
Հակասող ենթադրության մեթոդի մեկ այլ գեղեցիկ «տարատեսակ» է 

«եզրայինի» կանոնը։ Այն կարելի է հակիրճ ամփոփել հետևյալ բառերում. 
«հաշվի առեք եզրայինը, ծայրահեղը» [5, 373]: «Եզրայինի» կանոնի էու-
թյունը հետևյալն է. որևէ պնդում ապացուցելիս կամ հերքելիս, հիմք 
ընդունելով հակասող ենթադրության մեթոդը, դիտարկել պնդման 
օբյեկտներից «ծայրահեղ հատկություններով» օժտվածը: Եթե, օրինակ, 
խնդիրը վերաբերում է հորիզոնական ուղղի վրա դասավորված վերջա-
վոր կետերին, ապա առաջարկվում է ուշադրությունը կենտրոնացնել այդ 
հավաքածուի առավել «ծայրահեղ» կետի՝ ամենաձախ կամ ամենաաջ 
կետի վրա: Եթե խնդրի մեջ իրական թվերի որոշակի վերջավոր հավա-
քածու է հայտնվում, ապա «եզրայինի» կանոնը առաջարկում է հաշվի 
առնել այդ թվերից ամենամեծը կամ ամենափոքրը: Եթե խնդրի մեջ հատ-
վածների (շրջանագծերի) որոշակի վերջավոր հավաքածու է հայտնվում, 
ապա «եզրայինի» կանոնը առաջարկում է հաշվի առնել այդ հատված-
ներից (շրջանագծերից) ամենամեծ կամ ամենափոքր երկարություն 
(շառավիղ) ունեցողը [9, 53]: 

Մեթոդի էությունը և կիրառելիության սահմաններն ավելի լավ 
պատկերացնելու համար դիտարկենք մի քանի խնդիրներ։ 
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Խնդիր 4Խնդիր 4Խնդիր 4Խնդիր 4։ Անվերջ շախմատային «դաշտի» վանդակներում գրված են 
բնական թվեր այնպես, որ յուրաքանչյուր թիվ հավասար է իր «հարևան» 
(այսինքն՝ աջ, ձախ, վերին և ստորին) թվերի միջին թվաբանականին։ 
Ապացուցել, որ գրված բոլոր թվերը միմյանց հավասար են [3, 77]։  

ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում։ Օգտվենք «եզրայինի» կանոնից։ Քանի որ, ըստ խնդրի պայ-
մանի, անվերջ շախմատային «դաշտի» վանդակներում գրված են բնական 
թվեր, կնշանակի գրված թվերի մեջ անպայման կլինի ամենափոքր բնա-
կան թիվ (քանզի, ինչպես բնական թվերի բազմությունը, այնպես էլ վեր-
ջինիս ցանկացած ենթաբազմություն, պարունակում է ամենափոքր թիվ)։ 
Դիցուք այդ ամենափոքր բնական թիվը k-ն է, որը հանդիպում է անվերջ 
շախմատային «դաշտի» ինչ-որ վանդակում (եթե k բնական թիվը հանդի-
պում է մի քանի և/կամ անվերջ թվով վանդակներում, ապա կդիտարկենք 
այդ վանդակներից որևէ մեկը), իսկ նրա «հարևան» վանդակներում 
գրված թվերն են a-ն, b-ն, c-ն և d-ն։ Ըստ խնդրի պայմանի՝ k=(a+b+c+d)/4, 
որտեղից կունենանք՝ a+b+c+d=4k: Մյուս կողմից, քանի որ k-ն վանդակնե-
րում գրված թվերից ամենափոքրն էր, կնշանակի k≤a, k≤b, k≤c և k≤d, 
հետևաբար a+b+c+d≥4k, ընդ որում, եթե k≤a, k≤b, k≤c և k≤d անհավասա-
րություններից որևէ մեկը տեղի ունի խիստ ձևով, ապա կունենանք 
a+b+c+d>4k, ինչը կհակասի խնդրի պահանջից բխող a+b+c+d=4k պայմա-
նին, և ուրեմն k≤a, k≤b, k≤c և k≤d ոչ խիստ անհավասարություններից և ոչ 
մեկը խիստ ձևով տեղի չունի, այսինքն k=a=b=c=d: Համանման դատողու-
թյունների շնորհիվ կստացվի, որ k տարրը պարունակող ամբողջ տողի և 
ամբողջ սյան վրա գրված են միայն k-եր, որտեղից էլ անմիջականորեն 
կհետևի, որ անվերջ շախմատային «դաշտի» բոլոր վանդակներում գրված 
են միայն k-եր, այսինքն գրված բոլոր թվերը միմյանց հավասար են։ 
Պնդումն ապացուցված է։ 

Դիտարկենք ևս մեկ խնդիր։ 
Խնդիր 5Խնդիր 5Խնդիր 5Խնդիր 5։ Հարթության վրա տարված են 3n >  հատ կամայական 

ուղիղներ, որոնցից ոչ մի երկուսը միմյանց զուգահեռ չեն, և ոչ մի երեքը 
չեն անցնում միևնույն կետով։ Արդյունքում ինչպես այդ ուղիղները, այն-
պես էլ հարթությունը, բնականաբար, բաժանվում են մասերի։ Ապացուցել, 
որ այդ n  ուղիղներից որ մեկն էլ դիտարկենք, վերջինիս և հարթության 
հարակից մասերից առնվազն մեկը ունի եռանկյան տեսք [5, 375]։ 

ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում։ Դիտարկենք ուղիղներից որևէ մեկը և այն նշանակենք l -ով։ 
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Ըստ խնդրի պայմանի՝ 3n >  հատ ուղիղներից յուրաքանչյուր երկուսը 
հատվում են, և ոչ մի երեք ուղիղ չի հատվում միևնույն կետում, 

կնշանակի  3n >  հատ ուղիղների հատումից կառաջանան 
( )1

2

n n −
 հատ 

(վերջավոր քանակի) կետեր։ Համաձայն «եզրայինի» կանոնի՝ վերը նշած 
( )1

2

n n −
 հատ կետերի մեջ առկա է առնվազն մեկ կետ, որը չի 

պատկանում l  ուղղին և նրանից հեռացված է նվազագույն չափով։ Այդ 
կետը (կամ այսպիսի կետերից որևէ մեկը) նշանակենք P -ով։ Պարզ է, որ 
P  կետն «առաջացել» է տրված 3n >  հատ ուղիղներից որևէ երկուսի (և 
միայն այդ երկուսի) հատումից։ Այդ ուղիղները նշանակենք, համապա-

տասխանաբար, 1
l
 և 2

l ։ Ապացուցենք, որ 1
; l l  և 2

l
 ուղիղների հատումից 

առաջացած եռանկյունը l  ուղղի համար խնդրի պայմաններին 
բավարարող որոնելի եռանկյունն է։ Իրոք, եթե անենք հակասող 
ենթադրություն և ընդունենք, որ տրված 3n >  հատ ուղիղների մեջ 

գոյություն ունի ինչ-որ d  ուղիղ, որը հատում է վերը նշած եռանկյունը, 

ապա այդ ուղիղը, բնականաբար, կհատի նաև 1
l
 և 2

l  ուղիղներն ինչ-որ 

1
P
 և 2

P
 կետերում, որոնք l  ուղղից կունենան ավելի փոքր 

հեռավորություն, քան P  կետը, ինչը, «եզրայինի» կանոնի համաձայն, 
հակասում է P  կետի ընտրության սկզբունքին։ Պնդումն ապացուցված է։ 

Խնդիր 6Խնդիր 6Խնդիր 6Խնդիր 6։ Գտնել 3 3 3
2 4 0x y z− − =  հավասարման ամբողջ լուծում-

ները [4, 168]։ 
ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում։ Հեշտ է նկատել, որ տրված հավասարումն ունի զրոյական 

լուծում. 0x y z= = = -ն տրված հավասարման լուծում է։ Ենթադրենք՝ 

այն ունի նաև ոչ զրոյական լուծում, այսինքն՝ գոյություն ունեն ;  x y  և z  

ամբողջ թվեր այնպես, որ 3 3 3
2 4 0x y z− − =  և 0x y z+ + ≠ ։ Համա-

ձայն «եզրայինի» կանոնի՝ ( ); ;x y z  հնարավոր ոչ զրոյական լուծումների 

մեջ կգտնվի այնպիսի լուծում, որի համար x y z+ +  գումարը՝ որպես 

բնական թիվ, փոքրագույնն է։ Դիցուք ( ); ;x y z′ ′ ′  եռյակը տրված հա-

վասարման այն ոչ զրոյական լուծումն է (կամ լուծումներից որևէ մեկը), 
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որի համար minx y z′ ′ ′+ + → : Հեշտ է նկատել, որ այդ դեպքում 

( )
3

x′ -ը զույգ է, հետևաբար 2x x′ ′′= , որտեղից կստանանք, որ ( )
3

y′ -ը 

ևս զույգ է, հետևաբար 2y y′ ′′= , որտեղից կստանանք, որ ( )
3

z′ -ը ևս զույգ 

է, հետևաբար 2z z′ ′′= , որտեղից կստանանք՝ ( ) ( ) ( )
3 3 3

2 4 0x y z′′ ′′ ′′− − = ։ 

Փաստորեն ամբողջ թվերի ( ); ;x y z′′ ′′ ′′  եռյակը ևս տրված հավասարման 

լուծում է, ընդ որում 
2

x y z
x y z x y z

′ ′ ′+ +
′′ ′′ ′′ ′ ′ ′+ + = < + + , ինչը 

հակասում է minx y z′ ′ ′+ + →  պայմանին, հետևաբար տրված 

հավասարումը չի կարող ունենալ ոչ զրոյական լուծում։ 

Պատասխան:Պատասխան:Պատասխան:Պատասխան: ( )0;0;0 ։  

Ինչպես տեսնում ենք, «եզրայինի» կանոնի կիրառման պարագայում 
մենք լրացուցիչ քննարկման առարկա ենք դարձնում խնդրում դիտարկ-
վող օբյեկտներից «եզրային» կամ «ծայրահեղ» հատկություններով օժտ-
ված օբյեկտը, ընդ որում բուն օբյեկտը կարող է լինել ինչպես առկա (օրի-
նակ՝ 4-րդ խնդրում վանդակներում գրված բնական թվերից ամենա-
փոքրը, կամ 5-րդ խնդրում դիտարկված ուղղից նվազագույն չափով 
հեռացված կետը), այնպես էլ մեր «ներմուծած» (օրինակ՝ 6-րդ խնդրում, 
երբ լուծում ենք տրված անորոշ հավասարումը, ելնելով խնդրի պայման-

ներից, ներմուծում ենք x y z+ +  գումարը և քննարկման առարկա ենք 

դարձնում վերջինիս նվազագույն լինելը)։  

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Կարող ենք փաստել, որ «ներկման» մեթոդը և «եզրայինի» կանոնը՝ 
որպես հակասող ենթադրության մեթոդի «տարատեսակներ», իրենց 
օգտակար և արդյունավետ կիրառությունները կարող են ունենալ 
մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում ապացուցման և հերքման 
խնդիրների, ինչպես նաև անորոշ հավասարումների լուծման ժամանակ։ 
Ըստ էության թե՛ «ներկման» մեթոդը և թե՛ «եզրայինի» կանոնը հակասող 
ենթադրության մեթոդի «վերափոխված» տարբերակներ են, երբ բուն 
մեթոդի կիրառմանը զուգընթաց՝ կիրառում ենք նաև մեկ այլ «գործիք»՝ 
«ներկում» կամ «ծայրահեղ» հատկությամբ օժտված օբյեկտի դիտարկում։ 
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Կարծում ենք՝ ժամանակակից աշակերտը կարիք ունի առարկայա-
կան տարբեր մեթոդներով, հնարքներով և սկզբունքներով «զինվելու», 
ինչը կնպաստի ոչ միայն նրա որոնողական ընդունակությունների և 
ստեղծագործական մտածողության զարգացմանը, այլ նաև «գեղեցիկի» 
իմաստավորված ընկալմանը և շահադրդման բարձրացմանը, ինչն էլ ի 
վերջո կհանգեցնի ուսուցման արդյունավետության և, ըստ այդմ, կրթու-
թյան որակի բարձրացմանը։ 

Հետազոտությունն իրականացվել է ՇՊՀ-ի կողմից տրամադրվող 
ֆինանսական աջակցության շնորհիվ՝ № ShSU SCI-02-2020 ծածկագրով 
«Ֆիզիկական և մաթեմատիկական ընտրովի խնդիրների իրացման բազ-
մամակարդակային մոտեցումն որպես կրթական գործընթացի որակի 
բարձրացման միջոց» գիտական թեմայի շրջանակներում: 

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
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О некоторых применениях методаО некоторых применениях методаО некоторых применениях методаО некоторых применениях метода    отототот    противногопротивногопротивногопротивного    
в школьнов школьнов школьнов школьном курсем курсем курсем курсе    математикиматематикиматематикиматематики    

Гагик Гагик Гагик Гагик Никогосян Никогосян Никогосян Никогосян     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: задача, “окраска”, правило “крайнего”, доказа-
тельство, опровержение, неопределенные уравнения 

Работа посвящена выявлению возможных эффективных применений 
метода от противного в школьном курсе математики. В статье обсуждены 
как сам метод от противного, так и две разновидности этого метода: метод 
“окраски” и правило “крайнего”. 

По сути, и метод “окраски”, и правило “крайнего” являются “модифи-
цированными” версиями метода от противного, когда при использовании 
данного метода мы используем еще один “инструмент” – “окраска” или 
просмотр объекта с “экстремальными” свойствами. 

В работе сначала представлен краткий обзор концепции прямых и 
косвенных методов доказательства, после чего изложена суть метода от 
противного и приведены стандартные примеры для прямого применения 
этого метода. 

После этого кратко рассказывается о сути и применении метода 
“окраски” и правила “крайнего”. Вначале даются методические указания по 
применению этих методов, после чего обсуждаются различные типовые и 
нетиповые задачи, при решении которых раскрываются возможности 
эффективного применения этих методов. 

В обсуждаемых задачах примечательно то, что хоть и методы 
“окраски”, и количество используемых цветов, и природа, и тип объекта, 
считающегося “крайним” или “экстремальным”, разные, но принцип и 
методология применения того или иного метода одинаковы.    
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On On On On SSSSome ome ome ome AAAApplications of the pplications of the pplications of the pplications of the MMMMethod by ethod by ethod by ethod by CCCContradiction ontradiction ontradiction ontradiction     
in the in the in the in the SSSSchool chool chool chool MMMMathematics athematics athematics athematics CCCCourseourseourseourse    

Gagik Gagik Gagik Gagik Nikoghosyan Nikoghosyan Nikoghosyan Nikoghosyan     
SummarySummarySummarySummary    

KeyKeyKeyKey    wordswordswordswords։ problem, “coloring”, “extreme” rule, proof, refutation, 
indefinite equations 

The work is devoted to identifying possible effective applications of the 
method by contradiction in the school mathematics course. The article 
discusses both the method by contradiction itself and two varieties of this 
method: the “coloring” method and the “extreme” rule. 

In fact, both the “coloring” method and the “extreme” rule are “modified” 
versions of the method by contradiction, when using this method we use 
another “tool” – “coloring” or viewing an object with “extreme” properties. 

The paper first introduces a brief overview of the concept of direct and 
indirect methods of proof, after which the essence of the method by 
contradiction is presented and standard examples are given for the direct 
application of this method. 

This is followed by a brief description of the essence and applications of 
the “coloring” method and the “extreme” rule. First, methodological 
instructions are given on the application of these methods, after which various 
typical and atypical problems are discussed, in the solution of which the 
possibilities of effective application of these methods are revealed. 

In the problems discussed, it is noteworthy that although the methods of 
“coloring” and the number of colors used, and the nature and type of object 
considered “extreme” are different, the principle and methodology of applying 
one or another method are the same. 
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