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ԻնտեգրումըԻնտեգրումըԻնտեգրումըԻնտեգրումը    կրթականկրթականկրթականկրթական    գործընթացումգործընթացումգործընթացումգործընթացում    
ՓնջոյանՓնջոյանՓնջոյանՓնջոյան    ՏաթևիկՏաթևիկՏաթևիկՏաթևիկ    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    ինտեգրում, ինտեգրված դաս, կրթական տեխնոլոգիա-

ներ, դրդապատճառ, առաջատար, օժանդակ, հակասություն, միջառարկայական 
կապ 

Այսօրվա դպրոցում ուսուցումը կազմակերպվում է առանձին առարկաներից 
ծրագրային գիտելիքների հաղորդման եղանակով, ինչը առանձին առարկաներից 
տրվող գիտելիքների ամբողջություն չէ, հետևաբար աշխարհի մասին տալիս է 
մասնատված, ոչ ամբողջական պատկերացում: Համաշխարհային մանկավարժա-
կան միտքը վկայում է, որ ուսուցման այս ձևը արդյունավետ չէ, և իբրև խնդրի 
լուծման ելք՝ առաջադրում է ինտեգրված ուսուցումը, որը միասնական մոտեցում 
է ցուցաբերում երևույթի ընկալմանը, գիտակցմանն ու յուրացմանը: 

Ինտեգրված ուսուցման ծրագրերը կազմվում են այնպես, որ մի առարկայից 
գիտելիքները հիմնվում են մեկ այլ կամ մի քանի այլ առարկաներից վերցրած 
գիտելիքների վրա: Սակայն ինտեգրումը տարբեր առարկաներից գիտելիքների 
տարանջատված միավորում չէ, այլ սերտորեն փոխկապակցված ամբողջություն 
(2, 59): 

Ժամանակակից մանկավարժական գրականության մեջ տարբերակվում են 
միավորված (ինտեգրված) ծրագրերի հետևյալ տեսակները. 

● միջառարկայական (interdisciplinary), 
● բազմառարկայական (multidisciplinary), 
● անդրառարկայական (trans disciplinary) (1,16-17): 
Որպես միավորող առանցք՝ հաճախ հանդես է գալիս որևէ թեմա, որն 

ընգրկում է մի քանի առարկա: 
70-80-ական թվականներին ի հայտ եկան միջառարկայական կապերի և 

ուսուցման գործընթացում դրանց գործնական կիրառության յուրահատուկ 
դրսևորումներ՝ դասերի նորտիպեր, մասնավորապես՝ ինտեգրված դասեր, որոնք 
այլ կերպ կոչվեցին բինար, սինթետիկ, համատեղ դասեր: 

Ինտեգրված դասը դասի հատուկ տեսակ է, որն իր մեջ ներառում, միավո-
րում է մեկ հասկացության ուսուցման ժամանակ մի քանի առարկաների միաժա-
մանակյա ուսուցումը: Այսպիսի դասի ընթացքում միշտ առանձնացվում է առա-
ջատար առարկան, որը հանդես է գալիս որպես ինտեգրիչ և օգնող՝ նպաստելով 
նյութի խորացմանը, ընդլայնմանն ու հստակեցմանը: Ինտեգրված դասերը կարող 
են միավորել ինչպես տարբեր առարկաներն իրենց ամբողջ ծավալով, այնպես էլ 
առանձին առարկաների բաղադրիչներ ու մեթոդներ: Օրինակ` կարելի է ինտե-
գրել առարկաների բովանդակությունը` պահպանելով առաջատար առարկայի 
ուսուցման մեթոդները, ինչպես նաև կարելի է ինտեգրել տարբեր առարկաների 
ուսուցման մեթոդիկաները` պահպանելով մեկ առարկայի բովանդակությունը: 
Սակայն ինտեգրված դասեր ուսուցիչներն այդքան էլ հաճախ չեն կիրառում: 
Դրանք հիմնականում կիրառվում են հետևյալ դեպքերում. 
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1. երբ հայտնաբերվում են միևնույն նյութի կրկնությունը տարբեր ուսումնա-
կան առարկաներում և դասագրքերում, 

2. թեմայի ուսումնասիրության ժամանակի խնայողության դեպքում` ցան-
կանալով օգտվել մեկից ավելի առարկաների պատրաստի բովանդակու-
թյունից, 

3. այնպիսի ընդհանրացված հասկացությունների (շարժում, ժամանակ, 
զարգացում, մեծություն և այլն), օրենքների, սկզբունքների ուսումնասի-
րության ժամանակ, որոնք ներառում են մարդկային կյանքի և գործու-
նեության ամենատարբեր ասպեկտներ, 

4. երբ ուսումնասիրվող նյութը դուրս է գալիս ուսուցանվող առարկայի 
ծրագրի շրջանակներից, 

5. առարկայի դասավանդման ժամանակ պրոբլեմադիր և զարգացնող ուսու-
ցում իրականացնելու ժամանակ (6,135): 

Իհարկե, կան նաև ինտեգրված դասերի կիրառման այլ դրդապատճառներ: 
Մինչ ինտեգրված դաս անցկացնելը ուսուցիչը նախ դիմում է իր այն կոլե-

գային, ում դասավանդած առարկան պետք է ինտեգրվի իր առարկայի հետ: Երկու 
ուսուցիչներ պարզում և որոշում են իրենց առարկաների համատեղ հետաքրքրու-
թյունը: Ինտեգրված դասի ամենախոցելի տեղը ուսուցիչների փոխգործունեու-
թյան ճիշտ կազմակերպումն է. նրանցից յուրաքանչյուրի գործողությունների հա-
ջորդականության ու ընթացքի արդյունավետ ապահովումը: Ընդ որում` նրանց 
փոխհարաբերությունները կարող են տարբեր լինել. յուրաքանչյուրն ունի հավա-
սար մասնակցության իրավունք կամ նրանցից մեկը հանդես է գալիս որպես 
առաջատար, իսկ մյուսը` խորհրդատու, կամ ամբողջ դասը կարող է վարել ուսու-
ցիչներից մեկը, իսկ մյուսները պարզապես խաղան ակտիվ հյուրի դեր (4, 64): 

Տարբեր է նաև ինտեգրված դասերի տևողությունը: Բայց առավելաբար օգ-
տագործում են երկու կամ երեք դասաժամ` միավորված մեկ դասի մեջ: Ցանկա-
ցած ինտեգրված դաս նպատակ ունի դուրս գալու մեկ առարկայի նեղ շրջանակ-
ներից: Այսպիսի դասի կազմակերպմամբ կարելի է հաղթահարել խնդրի մակերե-
սային և ձևական ուսումնասիրությունը, ընդլայնել ինֆորմացիան, փոփոխել 
ուսումնասիրության շրջանակները, խորացնել հասկացողությունը, հստակեցնել 
հասկացություններն ու օրենքները, ընդհանրացնել թեման, միավորել սովորողնե-
րի փորձն ու դրա ըմբռնման տեսական մասը, համակարգել ուսումնասիրված 
նյութը (3, 89): 

Դասի ընթացքում կարելի է ինտեգրել մանկավարժական գործընթացի ցան-
կացած բաղադրիչ` նպատակ, բովանդակություն, ուսուցման մեթոդ և միջոց: Օրի-
նակ՝ երբ վերցնում են բովանդակությունը, ապա ինտեգրման համար առանձ-
նանցվում է բովանդակության ցանկացած բաղադրիչ` հասկացություն, օրենք, 
սահմանում, փաստ և այլն: Կարելի է ինտեգրել նաև բովանդակային այնպիսի 
բաղադրիչներ, ինչպիսիք են մտավոր և գործնական կարողություններն ու հմտու-
թյունները: Տարբեր առարկաներից վերցրած այս բաղադրիչները, որոնք միավոր-
վում են մեկ դասի մեջ, կազմում են մեկ համակարգ, որի շուրջ հավաքվում և մի 
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նոր համակարգ է դառնում ուսումնական նյութը: Համակարգ ձևավորելը դառնում 
է դասի կազմակերպման կարևորագույն մասը, քանի որ հիմք է հանդիսանում հե-
տագայում մշակվող դասավանդման մեթոդիկայի և նրա կառուցման տեխնոլո-
գիայի համար:  

Որպեսզի ինտեգրվեն, այսինքն` ճիշտ ձևով միավորվեն ուսումնական 
գործընթացի բաղադրիչները, պետք է կատարվեն այնպիսի գործողություններ, 
որոնք ի սկզբանե ունեն ստեղծագործական բնույթ: Այս նախապատրաստական 
գործունեության ընթացքում ուսուցիչը որոշում է. 

1. ինտեգրված դասի անցկացման իր դրդապատճառներն ու նպատակը, 
2. համակարգ ձևավորող բաղադրիչների մեջ առաջատարի և երկրորդակա-

նի առանձնացումը, 
3. ինտեգրման ձևը, 
4. միավորվող նյութերի միջև կապերի բնույթը, 
5. նյութի հաջորդականության կառուցվածքը, 
6. նյութի ներկայացման միջոցները, 
7. դերերի բաշխումը ինտեգրվող առարկաների ուսուցիչների միջև, 
8. տվյալ դասին սովորղների ուսուցման վերահսկման ձևերն ու տեսակները 

(5, 47): 
Պարզ և հստակ ձևակերպելով դասի նպատակը` ուսուցիչը հավաքում է մեկ 

դասում միավորվող ուսումնական նյութը, այսինքն` որոշում է ինտեգրման բա-
ղադրիչները: Դա արվում է համագործակցող ուսուցչի հետ: Այս փուլում հավաք-
վում են միայն ուսումնական թեմաներն ու դրանց առանձին մասերը, որոնք 
պետք է կազմեն ինտեգրման բովանդակային հիմքը: Այստեղ դրսևորվում է նաև 
ինտեգրմանը մասնակցող ուսուցիչների փոխհամաձայնությունը: Ապա երկու 
ուսուցիչ սկսում են վերլուծել ընտրված նյութը և բաժանում են այն երկու մասի` 
հիմնական և օժանդակ: Հիմնական նյութը դառնում է դասի` համակարգ ձևավո-
րող բաղադրիչը: Որպես համակարգ ձևավորող բաղադրիչ՝ կարող է հանդես գալ 
ինտեգրվող բովանդակության միայն այն հատվածը, որը որոշվում է առաջա-
դրանքի նպատակով: Որպես այդպիսի բաղադրիչներ՝ կարող են լինել առանձին 
հասկացություններ, օրենքներ, մտքեր, ուսուցման մեթոդներ և միջոցներ: Համա-
կարգ ձևավորող բաղադրիչի առանձնացումը կարևորվում է նրանով, որ հենց 
դրանով է որոշվում ինտեգրվող նյութը, որպեսզի այն մատուցվի ամբողջովին, 
որպեսզի պարզ բացատրվեն կամ պարզվեն դրա ի հայտ գալու պատճառները: 

Այսպիսով, ելնելով ինտեգրված դասի տեսակից և ինտեգրվող առարկաների 
դասերի տիպերից, ուսուցիչները համատեղ կազմում են իրենց դասի նպատակ-
ները` զուգակցելով ընդհանուրը մասնավորի հետ, շաղկապելով ինտեգրվող նյու-
թի բովանդակությունները տարբեր առարկաների տեսանկյուններից: Կախված 
նրանից, թե ինչ ձևով է տեղի ունենում ինտեգրումը (հավասարապես ինտեգրվում 
են երկու կամ ավելի առարկաներ, ինտեգրման ժամանակ գերակայությունը 
տրվում է մեկ առարկայի, իսկ մյուսը դառնում է օժանդակ, օգնող առարկա և 
այլն), կազմվում է դասի պլանը, որոշվում է դասի տևողությունը (45 րոպե, 90 



– 405 – 

րոպե): Պլանի մեջ հստակորեն ներկայացվում է քայլերի հաջորդականությունը, 
պարզորոշ ընդգծվում են առաջատար և օժանդակ առարկաները: Ինտեգրված 
դասն արդյունավետ անցկացնելու նախապայմաններից ամենակարևորը դասի 
ճիշտ պլանավորումն է, որի մեջ, ըստ չափորոշչի եռամակարդակ պահանջների, 
պետք է ներառվի նաև գնահատման համակարգը: 

Ներկայացվում է դասի օրվա պլանի նմուշ՝ օրինակ: 
ԻնտեգրվածԻնտեգրվածԻնտեգրվածԻնտեգրված    դասիդասիդասիդասի    պլանպլանպլանպլան    նորագույննորագույննորագույննորագույն    տեխնոլոգիաներիտեխնոլոգիաներիտեխնոլոգիաներիտեխնոլոգիաների    կիրառմամբկիրառմամբկիրառմամբկիրառմամբ    
Առարկան՝ անգլերեն, գրականություն, ինֆորմատիկա 
Դասարանը՝ 10-րդ հումանիտար 
Դասի տիպը՝ նյութի ամփոփում և գիտելիքների ամրապնդում 
Դասի թեման՝ Unit 6 “The Greatest Wonder” 
Դասի նպատակը՝ 
● աշակերտների մեջ զարգացնել դպրոցական տարբեր առարկաների միջև 

կապ տեսնելու և այդ կապը գործնականում օգտագործելու կարողություն-
ներ ու հմտություններ, 

● բառապաշարի հարստացում, 
● իմանալ 1700-1800 թթ. ռոմանտիկական և գոթական գրականության 

գրողներին և նրանց աշխատությունները, 
● զարգացնել աշակերտների բանավոր խոսքը, ստեղծագործական միտքը, 

լսողական հմտությունները: 
Սովորողի ուսումնական ակնկալիքները՝ 
ԻմանալԻմանալԻմանալԻմանալ, թե ովքեր են ստեղծագործությունների հեղինակները, անգլիական, 

հայկական և հունական էպոսները 
ԿարողանալԿարողանալԿարողանալԿարողանալ հասկանալ անգլերենով տրված հարցերն ու առաջադրանքնե-

րը, կիրառել ՏՀՏ նորագույն ծրագրեր և կատարել առաջադրանքներ՝ օգտվելով 
էլեկտրոնային գրատախտակից, ստեղծել գրական անկյուն՝ իրենց ձեռքերով 
պատրաստված գեղարվեստական գրքերով 

Դասի կահավորումը՝ 
համակարգիչ, պրոյեկտոր և մեծ էկրան, էլեկտրոնային գրատախտակ, գրա-

պահարան, որտեղ պիտի դրվեն գրքերը (աշակերտների ներկայացնելուց հետո), 
գրողների նկարներ, ուսուցանող գնահատման պաստառ, գունավոր մարկերներ 

Դասի ընթացքը 
● ԲանավորԲանավորԲանավորԲանավոր    հարցում՝ հարցում՝ հարցում՝ հարցում՝ 1. Գիրք/գրականություն եզրույթով կազմակերպել 

«Մտագրոհ»՝ անդրադարձ կատարելով նախորդ դասի թեմայի վերաբեր-
յալ աշակերտների ունեցած գիտելիքներին: 

2. Էլեկտրոնային գրատախտակի վրա Smart Notebook 11 համակարգչային 
ծրագրով կազմված առաջադրանքների միջոցով աշակերտները էլեկտրոնային 
գրչով ընտրում են անգլիական գրականության ստեղծագործությունների հեղի-
նակների անունները՝ ճիշտ պատասխան ստանալու համար: 

● ՅուրացվածՅուրացվածՅուրացվածՅուրացված    նյութինյութինյութինյութի    ներկայացում՝ներկայացում՝ներկայացում՝ներկայացում՝    կատարվում է հետևյալ առաջադրան-
քով՝ նշել հեղինակի և ստեղծագործության անվանումը և համառոտ 
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պատմել այդ ստեղծագործության մասին (e.g. “Oliver Twist” by Charles 
Dickens):     

● ԱռաջադրանքներիԱռաջադրանքներիԱռաջադրանքներիԱռաջադրանքների    կատարում՝կատարում՝կատարում՝կատարում՝    ստացած գիտելիքներն ամրապնդելու 
նպատակով կկատարվեն մի շարք բանավոր առաջադրանքներ անգլե-
րենով՝    

1.1.1.1. օգտվելով դասագրքի (էջ 71) բառերից՝ կնկարագրեն գրքերը, ինչպիսի 
գրքեր կան, և որն է իրենց սիրած ստեղծագործությունը, կներկայացնեն 
իրենց պատրաստած գեղարվեստական գրքերը,    

2.2.2.2. կդիտեն “English Literature” տեսանյութը՝ տեղադրված    
 http:/www.youtube.com/watch?v=JST11cSVGU կայքում, որտեղ ներկայաց-

ված են 1700-1800 թթ. ռոմանտիկական ու գոթական գրողները և նրանց 
աշխատությունները,    

3.3.3.3. կկատարեն լսողական առաջադրանքներ:    
● ՊատմականՊատմականՊատմականՊատմական    ակնարկ՝ակնարկ՝ակնարկ՝ակնարկ՝ աշակերտները «Սասունցի Դավիթ» հայկական 
էպոսը անգլերենով կհամեմատեն հունական «Իլլիական» և «Ոդիսական», 
անգլիական «Բեովուլֆ» էպոսների հետ:    

● ԴասիԴասիԴասիԴասի    ամփոփում՝ամփոփում՝ամփոփում՝ամփոփում՝    աշակերտները, օգտվելով էլեկրտրոնային գրատախ-
տակից, կհամապատասխանեցնեն գրողների և ստեղծագործությունների 
անվանումները:    

● Գնահատում՝Գնահատում՝Գնահատում՝Գնահատում՝    ամփոփիչ, ուսուցանող (լսել աշակերտների կարծիքն այն 
մասին, թե ինչ սովորեցին, ինչով էր այդ դասը տարբերվում մյուս դասերից, 
ինչը դուր եկավ, և ինչը հանդիսացավ խոչընդոտող հանգամանք): Վերջում 
աշակերտները նախօրոք պատրաստված ուսուցանող գնահատման սանդ-
ղակով կգնահատեն իրենց և կփակցնեն պաստառի վրա:    

    
    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն 
1. Մելանյա Աստվածատրյան, Անահիտ Արնաուդյան, Սիրամարգ Վարդում-

յան, Իզաբելա Օհանովա, Ռուբեն Պետրոսյան, Լենա Երեմյան, «Ինտեգրված 
թեմատիկ միավորներ», Երևան, 2003թ., 256 էջ: 

2. Браже Т.Г. Интеграция предметов в современной школе. //Литература в 
школе. № 5, 1996, с.59-63. 

3. Данилюк А. Я. Учебный предмет как интегрированная система. // Педагоги-
ка, №4, 1997, с. 89-92. 

4. Зверев Д.И., Взаимная связь учебных предметов, М., Знание, 1977 с. 64-69. 
5. Коложвари И., Сеченикова Л. Как организовать интегрированный урок? 

//Народное образование 1996, № 1, с. 47-51. 
6. Чепиков М.Г. Интеграция науки, М., Мысль, 1988, 135 с. 
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РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
КлючевыеКлючевыеКлючевыеКлючевые    словасловасловаслова: интеграция, интегрированный урок, образовательные 

технологии, мотив, первичный, вспомогательный, противоречие, межпредметная 
связь 

В статье представлена интерпретация понятия интегрированный урок с науч-
ной точки зрения, интегрированный урок как особый вид урока, мотивы его при-
менения и подготовительная деятельность, а также интегрирование как вид миро-
познания и как эффективный метод для обеспечения межпредметных связей. 
Также описываются взаимодействие учителей и важность правильного планирова-
ния урока. 
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SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: integration, integrated lesson, educational technologies, motivated, 

primary, contradiction, inter-subject correlation 
The paper presents the interpretation of the concept of integrated lesson from the 

point of view of science, integrated lesson as a specific type of lesson, the motives of its 
implementation and preparation, also integration as an effective way of formation 
worldview and inter-subject correlation. Teachers’ collaboration and the importance of 
correct lesson planning are described here. 

    
    
    

        


