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««««ՄՄՄՄաթեմատիկաաթեմատիկաաթեմատիկաաթեմատիկա» » » » և և և և ««««ՏՏՏՏեխնոլոգիաեխնոլոգիաեխնոլոգիաեխնոլոգիա» » » » առարկաների ինտեգրման առարկաների ինտեգրման առարկաների ինտեգրման առարկաների ինտեգրման 
ուսուցողական արժեքըուսուցողական արժեքըուսուցողական արժեքըուսուցողական արժեքը    

ԳասպարյանԳասպարյանԳասպարյանԳասպարյան    ԿարինեԿարինեԿարինեԿարինե    
ՂուբաթյանՂուբաթյանՂուբաթյանՂուբաթյան    ՀասմիկՀասմիկՀասմիկՀասմիկ    

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. ինտեգրում, տարրական դասարաններ, ուսումնական 

գործընթաց, չափումներ, կարողություններ, հմտություններ 
Ժամանակակից տարրական կրթության մեջ ինտեգրացիան հիմնականում 

դիտարկվում է որպես տարբեր ուսումնական առարկաների միջև գոյություն 
ունեցող կապերի առկայություն: Բացի դրանից՝ ինտեգրացիային պայմանավոր-
ված է ուսուցման կազմակերպչական, հայեցակարգային և մեթոդական մի շարք 
մոտեցումներով և առանձնահատկություններով [1]: Աշխատանքում ներկայաց-
ված են դրանցից հիմնականները, որոնք կարելի է խմբագրել հետևյալ կերպ. 

1. ինտեգրացիան հնարավորություն է տալիս ձևավորելու աշխարհի բոլոր 
երևույթների և օբյեկտների փոխկապակցության մասին ամբողջական պատկե-
րացումներ, 

2. ինտեգրացիան թույլ է տալիս միավորել տարբեր ուսումնական առարկա-
ների հնարավորությունները՝ ձևավորելով կրտսեր դպրոցականի գլխավոր գոր-
ծունեությունը և այդ խնդիրների լուծման ընթացքում ապահովելով յուրաքանչյու-
րի ներդրումը, 

3. ինտեգրացիան ապահովում է շրջակա աշխարհի մասին ստացված գիտե-
լիքների միջև եղած կապերի բացահայտումը և դպրոցականի կոնկրետ պրակտիկ 
գործունեությունը: 

Ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական առումներով այսօր արդիական է 
տարրական դասարաններում ուսուցման և դատիարակության ինտեգրման 
խնդիրը: Դա պայմանավորված է նրանով, որ ժամանակակից կրթական համա-
կարգը նպատակ ունի ձևավորելու բազմակողմանի զարգացած անձ՝ աշխարհի 
ամբողջական պատկերի ընկալմամբ, երևույթների և նրանց միջև եղած կապերի 
բացահայտմամբ: 

Այսօր տարրական դասարաններում ինտեգրման ենթակա առարկաների 
միջառարկայական կապերի իրացման ուսումնամեթոդական համակարգը դեռևս 
մշակված չէ, և առկա են հակասական կարծիքներ և տարաձայնություններ: Արդ-
յունքում դասվարները դրան մոտենում են սիրողական մակարդակով՝ չունենա-
լով հատուկ մեթոդական ցուցումներ այդ հարցի վերաբերյալ: 

Ուսուցման գործընթացում ինտեգրումինտեգրումինտեգրումինտեգրումըըըը կարելի է հասկանալ երկու իմաս-
տով. առաջին՝ սովորողների մեջ շրջակա աշխարհի վերաբերյալ ամբողջական 
պատկերացումների ձևավորում (ինտեգրումը դիտարկվում է որպես ուսուցման 
նպատակ). երկրորդ՝ առարկայական գիտելիքները մերձեցման հիմք (ինտեգրու-
մը դիտարկվում է որպես ուսուցման միջոց): 
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Ինտեգրումը իրականացվում է մի քանի ուղղություններով և մակարդակնե-
րով՝ ներառարկայական և միջառարկայական [2, 16-17]: 

Ինտեգրման մասին գաղափարները ձևավորվել են դեռևս 1800-ական թվա-
կանների վերջերին գերմանացի փիլիսոփա և մանկավարժ Յոհան Ֆրիդրիխ Հեր-
բարտի կողմից: 

Ինտեգրված ուսումնական ծրագրեր կազմելիս մանկավարժները պետք է 
պատասխանեն կրթությանը վերաբերող երեք կարևոր հարցերի. 

● ի՞նչն է ամենակարևորը, որ աշակերտները պետք է գիտենան. 
● ի՞նչն է ամենակարևորը, որ աշակերտները պետք է կարողանան. 
● ինչպիսի՞ անձնավորություն ենք ցանկանում, որ աշակերտները լինեն:  
Այս հարցերի պատասխանները տանում են դեպի գիտենալ-անել-լինել եռա-

միասնության գաղափարի ստեղծումը: 
Ինտեգրված ուսուցումը կիրառելի է հանրակրթության բոլոր աստիճաննե-

րում: 
Կրտսեր դպրոցում ինտեգրված ուսուցման կազմակերպումն ունի իր 

առանձնահատկությունները, որոնք էլ որոշում են այդ գործընթացի մարտավա-
րությունը: Դրանք առաջին հերթին պայմանավորված են այդ տարիքի երեխանե-
րի տարիքահոգեբանական առանձնահատկություններով: Սովորաբար ուսուցիչ-
ները դժվարանում են ինտեգրված բովանդակությունը հասկանալի ու հե-
տաքրքիր ներկայացնել կրտսեր դպրոցականին: Կան նաև այնպիսի գործոններ, 
որոնք հեշտացնում են այդ դժվարությունների հաղթահարումը: Դրանցից մեկն 
այն է, որ կրտսեր դպրոցում առարկաների հիմնական մասը դասավանդում է 
նույն ուսուցիչը: Բարենպաստ գործոն է նաև այն, որ ինտեգրումը երեխային իր 
մտավոր ներուժը զարգացնելու մեծ հնարավորություն է ընձեռում: 

Ինտեգրված դասերի կազմակերպումն ու անցկացումը կրտսեր դպրոցում 
կրթության բարեփոխման ու կատարելագործման նոր ուղղություններից մեկն է: 
Ինտեգրված դասի կառուցվածքը սովորական դասից տարբերվում է հետևյալ 
առանձնահատկություններով՝ 

● հստակությամբ, ուսումնական նյութի սեղմությամբ, 
● տրամաբանական փոխպայմանավորվածությամբ, 
● ուսումնական նյութի տեղեկատվական մեծ տարողությամբ: 
Նման դասերի պլանավորման համար ուսուցիչը նկատի է ունենալու 

հետևյալ պայմանները. 
● ինտեգրված դասին գիտելիքներ են հաղորդվում տարբեր առարկաներից:  
Այստեղից էլ պետք է որոշել ինտեգրված դասի գլխավոր նպատակը: 
● Եթե որոշված է ընդհանուր նպատակը, ապա առարկաների բովանդակու-

թյունից ընտրվում են միայն այն տեղեկույթները, որոնք անհրաժեշտ են դրա իրա-
կանացման համար: 

Ինտեգրված դասի պլանավորման ժամանակ պետք է հստակ ընտրել դասի 
տեսակը, կառուցվածքը, ուսուցման մեթոդները, ինչպես նաև որոշել սովորողնե-
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րի բարեհարմար ծանրաբեռնվածությունը՝ գործունեության տարբեր ձևերով [2]: 
Աշխատանքում, կարևորելով ինտեգրված թեմատիկ միավորի նշանակու-

թյունը, նշվում է, որ այն՝ 
•  զարգացնում է ուսուցչի ստեղծագործական կարողությունները, 
•  զարգացնում է ուսուցիչների տեսական և գործնական հմտությունները, 
•  ձևավորում և զարգացնում է ուսուցիչների ստեղծագործական խմբերը, 
•  զարգացնում է ուսուցիչ-աշակերտ համագործակցային խմբերի աշխա-
տանքը, 

•  պլանավորում, կազմակերպում և իրականացնում է աշակերտների բազ-
մապիսի արտադասարանական-դաստիարակչական աշխատանքների 
ծրագրերը, 

•  աշակերտների կարողություններին համապատասխան կազմակերպում է 
ուսուցումը: 

Մանկավարժական փորձը ցույց է տվել, որ ինտեգրված դասեր անցկացնելու 
հրաշալի հնարավորություն է ընձեռվում, երբ «Տեխնոլոգիա» առարկայի ուսուցու-
մը համադրվում է կերպարվեստի, մաթեմատիկայի, երաժշտության, մայրենիի 
հետ:  

Տարրական դասարաններում «Տեխնոլոգիա» առարկան աշակերտների 
մտավոր, ֆիզիկական, ստեղծագործական և գեղագիտական զարգացման կարևոր 
միջոց է: Տեխնոլոգիան համալիր գիտություն է, որն ամփոփում է միջառարկայա-
կան կապեր` խթանելով դրանց ուսուցման արդյունավետության բարձրացումը 
[5, 3-4]: 

Հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում լիարժեք ինտեգրված 
ուսուցման անցնելու համար անհրաժեշտ է լուծել հետևյալ խնդիրները: 

•  ուսումնական գործընթացի կազմակերպման համար անհրաժեշտ ռե-
սուրսների ստեղծում (գրադարանային ֆոնդ, համակարգչային կենտրոն և 
այլն) [4, 77-78]: 

•  Ժամանակակից պահանջներից բխող բարձր որակավորում ունեցող 
ուսուցիչների պատրաստում և վերապատրաստում: 

•  Համագործակցային ուսուցման ճիշտ կազմակերպում: 
•  Դիդակտիկ նյութերի ապահովում: 
•  Ուսումնական գործընթացի օպտիմալ կառուցվածքի ձևավորում: 
Տարրական դպրոցում միջառարկայական համակարգի իրականացման հա-

մար հնարավոր է երկու մոտեցում՝ 
1. Թեմատիկ՝ միջառարկայական իմացական խնդիրների, պրոբլեմային 

հարցերի, առաջադրանքների կատարման համար ուղղորդող մտքերի օգ-
տագործում: 

2. Ընդարձակ պրոբլեմային՝ տարբեր ուսումնական առարկաների համար 
ընդհանուր միջառարկայական հիմնահարցերի առաջադրում և դրանց 
ընթացիկ լուծում: 
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Դասընթացների ինտեգրման մեթոդիկան արդյունավետ ճանապարհ է 
կրթության առաջին օղակի կատարելագործման համար: Ստորև ներկայացնենք 
«Մաթեմատիկա» և «Տեխնոլոգիա» առարկաներից ինտեգրված դասի մի նմուշօրի-
նակ. 

Թեմա՝ Պարագիծ: Ծանոթ բազմանկյունների պարագծերի հաշվում: 
Գերիշխող առարկա՝ «Մաթեմատիկա» 
Ինտեգրված առարկաներ՝ «Տեխնոլոգիա», «Մայրենի լեզու», «Կերպարվեստ», 

«Երաժշտություն», «Ֆիզկուլտուրա» 
Խնդիրները 
● ՊարագիծՊարագիծՊարագիծՊարագիծ հասկացության ներմուծում 
● Երկրաչափական պատկերների մասին գիտելիքների խորացում 
● Ծանոթ երկրաչափական պատկերների պարագծերի հաշվում 
● Տրված չափով երկրաչափական պատկերների կտրում 
● Գործնական աշխատանքը խնամքով կատարելու հմտության ձևավորում 
● Չափումներ կատարելու կարողության և հմտության զարգացում 
● Սովորողների ստեղծագործական ունակությունների և համագործակցա-
յին որակների զարգացում 

● Սովորածը առօրյա կյանքում օգտագործելու կարողությունների մշակում 
Կահավորումը 
● աշխատանքային նյութեր և գործիքներ 
● սպիտակ, գունավոր թղթեր 
● մատիտ, մկրատ, քանոն, սոսինձ 
● երկրաչափական ձևանմուշներ 
● գունավոր ժապավեններ 
Դասի նկարագրությունը 
Խթանում 
Դասն սկսել երկրաչափական պատկերների մասին հանելուկների առաջա-

դրմամբ: Հանելուկների պատասխանները (եռանկյուն, ուղղանկյուն և քառակու-
սի) գտնելուց հետո համապատասխան հագուստներով ներկայացնում են երկրա-
չափական պատկերները: Նրանք ողջունում են աշակերտներին և սկսում երկխո-
սություն՝ պարզելու, թե ինչ գիտեն իրենց մասին երեխաները: Վեննի դիագրամով 
համեմատում են պատկերները, նշում նմանությունները և տարբերությունները: 
Այնուհետև դասարանը բաժանվում է խմբերի՝ ըստ երկրաչափական պատկերնե-
րի, որոնք լցված են համապատասխան տուփի մեջ: 

Խմբերը ձևավորվելուց հետո աշակերտները նստում են համապատասխան 
սեղանի շուրջ և սկսում հերթական փուլը: 

Իմաստի ընկալում 
Յուրաքանչյուր թիմ պատրաստում է իրեն համապատասխան երկրաչափա-

կան պատկերը՝ առաջադրված չափերով. 
I թիմ՝ գծել եռանկյուն հետևյալ չափերով՝ 4սմ, 5սմ և 3 սմ կողմերով: 
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II թիմ՝ գծել քառակուսի 3սմ կողմով: 
III թիմ՝ գծել ուղղանկյուն, որի կողմերի երկարություններն են՝ 6սմ և 3սմ: 
Պատասխան՝ «Ո՞վ է գլխավորը», որից հետո նմուշօրինակների վրա ներմու-

ծել «պարագիծ» հասկացությունը: Համապատասխան երկրաչափական պատկե-
րի վրա ցուցադրել նրա բոլոր կողմերը, կատարել չափումներ և հաշվել տվյալ 
պատկերի պարագիծը: 

Կազմակերպել տարամակարդակ ուսուցում: Առաջադրանքների առաջին 
մակարդակին համապատասխան՝ աշակերտներին հանձնարարել կառուցել 
տրված չափերով ուղղանկյուն և հաշվել պարագիծը: II մակարդակին՝ կառուցել 
այնպիսի քառակուսի, որի պարագիծը 20 սմ է: III մակարդակին՝ հանձնարարել 
հաշվել այն ուղղանկյան պարագիծը, որի երկարությունը 7սմ է, լայնությունը՝ 
փոքր է 4սմ-ով: 

Խաղ՝ «Պարագիծն եմ, պարագիծը», որը կկատարվի մարմնաշարժողական 
վարժության տեսքով: Հորինված երաժշտության միջոցով գունավոր ժապավեննե-
րով պատկերել՝         ,          ,        : 

 – 3 կողմս թե չափես ու հետո գումարես, պարագիծս է, ա´յ այսպես 
(ցուցադրում  են աշակերտները), 

 – ունեմ երկու երկարություն և նույնքան էլ լայնություն, թե 4 կողմս 
գումարես,  հաստատ պարագիծ կգտնես, 

 – 4 կողմերովս գնաս քանոնը ձեռքիդ, մի թիվ կստանաս. դա է իմ պարագի-
ծը [3, 28]: 

Կշռադատում  T-աձև աղյուսակի օգնությամբ: 
 

ԳիտեինքԳիտեինքԳիտեինքԳիտեինք    ԻմացանքԻմացանքԻմացանքԻմացանք    
Երկրաչափական 
պատկերները 

կարողացանք կատարել 
համապատասխան չափումներ, 
կառուցումներ և հաշվել պարագիծը 

 
Տնային հանձնարարություն. չափել մաթեմատիկայի տետրի երկարությունն 

ու լայնությունը և հաշվել պարագիծը: 
Գնահատել թիմերն ըստ սանդղակի: 
Այսպիսով՝ ինտեգրված ուսուցումը հնարավորություն է տալիս հասնելու 

ուսուցման ավելի բարձր նպատակների իրականացմանը և դասի արդյունավե-
տության բարձրացմանը: Դրանք են ստացած գիտելիքները նոր իրավիճակներում 
կիրառելու կարողությունները, նոր գիտելիքների որոնման և յուրացման համար 
համապատասխան շարժառիթների ձևավորումը: 

Սա նորի ստեղծման ուղին է: Այդ արդյունքն ստացվում է այն դեպքում, երբ 
տարբեր առարկաների ուսումնական նյութերը միավորվում են նպատակային 
ձևով: Այդպիսի միավորումներն ապահովում են միջառարկայական և ներառար-
կայական ճկուն կապեր և հնարավոր դարձնում ուսուցման գործընթացի միաս-
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նական, համակարգված և համալիր մոտեցման իրականացումը: 
Ուսումնական ծրագրի ինտեգրումը «երկնքից իջած» նորամուծություն չէ, 

սրանում հնից պահպանված շատ բան կա, սակայն ցավոք, ինչպես հաճախ լի-
նում է կյանքում, մարդիկ, հնից կառչելով, դիմադրում են նորին ոչ թե այն պատ-
ճառով, որ չեն ընդունում այն, այլ որ սովոր են հնին և չեն ուզում այն կորցնել: 
Սակայն տարիների ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մանկավարժու-
թյան մեջ նորամուծությունները հիմնականում կատարվում են՝ ավելի շատ ար-
դեն եղածին նորն ավելացնելով, քան թե եղածը դուրս մղելով: 

Եթե ուսուցիչը ինքը չձգտի փոփոխությունների, նրա համար շատ դժվար 
կլինի աշխատել փոփոխություններին ավելի արագ արձագանքող ու հարմարվող 
աշակերտների հետ, նույնիսկ՝ այսօր ստեղծված ինտեգրված դասագրքերով: 

Ինտեգրումն օգնում է աշակերտին կապակցելու տարբեր առարկաներից 
ստացված տվյալները, հասկացությունները, գործողություններն ու գիտելիքները 
խուսափելու համար «ուսումնական ծրագրի մասնատումից» և հավասարակշռե-
լու առաջադրանքները: 

Գիտելիքի և հմտությունների ձեռքբերումն ու ինտեգրումը դեռ ինտեգրաց-
ված ուսումնական ծրագրի վերջը չէ: Այն պետք է պլանավորի ու ներդնի ուսուց-
ման համակարգ, որ աշակերտը հասնի արդյունքների: 

Վերջապես ինտեգրված ուսուցումը հնարավորություն է տալիս ճկունորեն 
անցում կատարելու մի առարկայից մյուսին՝ միջառարկայական կապերի արդ-
յունքում ամրապնդելով գիտելիք-կարողություն-հմտություն կապը: 

 
  

ԳրականությանԳրականությանԳրականությանԳրականության    
1. Աստվածատրյան Մ., Վարդումյան Ս. և այլք: Ուսումնառությունն ու դասա-
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РЕЗЮМЕ 
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измерение,  умения, навыки 
Целью авторов статьи было комбинирование возможностей двух дисциплин – 

математики и технологии, что обеспечит деятельное участие каждого ученика. 
Преследовалась еще одна цель: отходя от традиционных учебных форм, организо-
вать современное обучение, что является инновационным процессом в образова-
тельной системе.  

Статья имеет цель подчеркнуть роль и значение интегрированного обучения. 
В современной реальности интегрированное обучение дает возможность плавно 
перейти из одного предмета в другой предмет и в результате межпредметных 
связей закрепить связь  знаний-умений-навыков. 
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SUMMARY 
KeyKeyKeyKey    words:words:words:words: integration, elementary schools, educational process, measurement, 

abilities, skills 
Our main objective is to combine the possibilities of the courses “Mathematics” and 

“Technology” providing each student’s contribution. We also aim to pass from the 
traditional way of teaching to the implementation of new methods. 

This article aims at highlight the role and importance of integrated education. 
Integrated learning in today's reality allows the flexible transfer from one subject to 
another, strengthening the connection of interdisciplinary ties of knowledge ability and 
skills. 

 
 

  


