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Կրթությունն ազատություն է։  

ՊԱՈՒԼՈ ՖՐԵՅՐԵ 

 

ՆԱԽԱԲԱՆ 

 

 

Ինտեգրված դասը իրենից ներկայացնում է 

1. Հատուկ կազմակերպված դաս: Այսինքն՝ եթե այն հատուկ կազմակերպված չէ, ապա այն 

կարող է ընդհանրապես գոյություն չունենալ կամ բաժանվել առանձին դասերի, որոնք 

միավորված չեն ընդհանուր նպատակով: Որպես կոնկրետ նպատակ (համակցված), կարող է 

սահմանվել, օրինակ՝  

ա.) խորքային ներթափանցում ուսումնասիրվող թեմայի մեջ 

բ.) առարկաների նկատմամբ սովորողների հետաքրքրության բարձրացում 

գ.)  թեմայի շուրջ ուսումնասիրված հարցերի ամբողջական, սինթեզված ընկալում 

դ) ուսման ժամանակի կառավարում և խնայողություն 

2. Տարբեր առարկաներից գիտելիքների լայն կիրառում, այսինքն. միջառարկայական 

կապերի խորը իրականացում։ 

Ինտեգրված դասը հիմնված է միջառարկայական կապերի վրա, որոնք հիմնված են 

ասպեկտների վրա՝  

 ընդհանուր մանկավարժական, դրանք դիտարկելով որպես ուսումնասիրվող նյութին 

ինտեգրված մոտեցման պայման և միջոց 

 մեթոդական - որպես ուսուցման ինտենսիվացման պայման և միջոց 

  կազմակերպական - հիմնված կրթության ձևերի ընդհանրության և ուսուցչի և 

ուսանողների փոխգործակցության բնույթի վրա կրթության օպտիմալ ձևերի 

ընտրության հարցում 

Իր աշխատանքում Ս.Ա. Լեոնովը նշում է.  

 

 

 

«Դասում ինտեգրումը ուսումնասիրության
առարկայի դիտարկումն է միասնության և
ամբողջականության մեջ՝ տարբեր
գիտությունների ներկայացուցիչների կամ
արվեստի տարբեր տեսակների միջոցով
արտահայտված տեսակետները համեմատելիս»: 



4 
 

Շատ գիտնականներ ընդգծում են, որ ինտեգրված դասի կառուցվածքը հետևյալն է. 

բազմաշերտ և փոփոխական: Այն չունի հստակ բաժանում ավանդական փուլերի։ 

Տարբեր առարկաներ կարող են և պետք է կազմեն մի տեսակ համաձուլվածք, մի 

համադրություն, որը երեխայի մտքում վերածվում է աշխարհի միասնական և ներդաշնակ 

պատկերի: Եվ նա՝ երեխան, սովորում է ներդաշնակորեն ընկալել միջավայրը։ Սրան 

զուգահեռ տեղի է ունենում մետա-առարկայական իրավասությունների ձևավորում։ 

Կրթության «միջառարկայական» բովանդակություն հասկացությունն ունի հոմանիշ կապ և 

գործառական խաչմերուկներ այնպիսի հասկացությունների հետ, ինչպիսիք են կրթության 

«նախառարկայական», «վերառարկայական», «ընդհանուր-առարկայական» 

բովանդակությունը։ Ինտեգրված ուսուցման սկզբունքները նախագծված են ամբողջությամբ 

աշխատելու ինտեգրված ուսուցման հիմնական նպատակին հասնելու համար` 

 

 

 

 

 

Գիտելիքների սինթեզ. Կոնկրետ թեմայի շուրջ ուսումնասիրված հարցերի
ամբողջական, սինթեզված, համակարգված ընկալումը նպաստում է մտածողության

լայնության զարգացմանը, որն օգնում է կազմակերպել իրադարձությունների
փոխկապակցումը: Ինտեգրման մեթոդներով ուսումնասիրված խնդրի շարադրումը

զարգացնում է ուսանողի կողմից աշխարհի պատկերին տիրապետելու
նպատակասլացությունը, որն ընդլայնվում է դեպի աշխարհի մշակութային և

համընդհանուր ըմբռնում, որն անհրաժեշտ է ընդհանուր մշակութային իրավասության
ձևավորման համար:

Ուսումնասիրվող թեմայի էության ավելիխորը ընկալումը նպաստում է
մտածողությանխորության զարգացմանըև կրթականև ճանաչողական

իրավասությունների զարգացմանը:

Խնդրի հրատապությունը, կամ խնդրի գործնական նշանակությունը: Որոշ գործնական
իրավիճակներում դիտարկվող խնդրի պարտադիր իրականացումը բարձրացնում է

վերապատրաստման գործնական կողմնորոշումը, որը զարգացնում է
քննադատական մտածողությունը, պրակտիկայի հետ կարողությունը, որն օգնում է

ձևավորել սոցիալական ևաշխատանքային իրավասություն:

Համագործակցությամբաշխատանքիկազմակերպում.Ինտեգրված ուսուցումը ներառում է
մշտականփոխազդեցություն, տարբեր սոցիալականդերերի զարգացում:Հենց այս

մոտեցումն է լիովին օգնում հաղորդակցականիրավասությանզարգացմանը:
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Քանի որ ինտեգրված ուսուցումն անդրադառնում է մի շարք միջառարկայական 

խնդիրների, որոնք ընդլայնում են հանրակրթական դպրոցների համար առկա ծրագրերի և 

դասագրքերի շրջանակը, սակայն անհրաժեշտ և տեղին են աշակերտների զարգացման 

համար, պետք է ընդգծել, որ այս մոտեցումը ներդաշնակորեն համատեղում է ուսուցման 

տարբեր մեթոդներ: Դասավանդման մեջ հետազոտական և նախագծային մոտեցումը, որը 

հիմնված է աշխարհը ինքնուրույն ընկալելու սովորողի բնական ցանկության վրա, 

ինտեգրված դասերի ուսուցման գերիշխող ձևն է, որն առավելապես համապատասխանում 

է երեխայի բնույթին, որտեղ նրա ստեղծագործական կարողությունները լիովին իրացվում 

են: 
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Հետազոտական աշխատանքի նպատակն է բացահայտել ինտեգրված ուսուցման էությունը 

որպես կրթական որակի բարձրացման գործոն` 

 

 1. Հաշվի առնել ինտեգրված դասերի անհրաժեշտության պատճառները:  

2. Մշակել ուսումնական գործընթացում ինտեգրման մոդել:  

3. Կիրառել ինտեգրված ուսուցման մեթոդը պատմության և հասարակագիտության 

դասերին մասնագիտացված կրթության համատեքստում:  

4. Բացահայտել ինտեգրված ուսուցման արդյունքները և դրա նշանակությունը: 
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԿՆԱՐԿ 

Ինտեգրման գործընթացը համակարգի նախկինում տարբեր մասերի և տարրերի 

համակցություն է մեկ ամբողջության մեջ՝ հիմնված դրանց փոխկախվածության և 

փոխլրացման վրա: Ինտեգրումը բարդ միջառարկայական գիտական հասկացություն է, որն 

օգտագործվում է մի շարք հումանիտար գիտություններում` փիլիսոփայություն, 

սոցիոլոգիա, հոգեբանություն, մանկավարժություն և այլն: Մանկավարժության մեջ 

ինտեգրման խնդիրները տարբեր ասպեկտներով դիտարկված են բազմաթիվ 

հետազոտողների աշխատություններում: Վ.Վ.Կրաևսկու  Ա.Վ. Պետրովսկիի 

աշխատություններում   դիտարկվում է մանկավարժության այլ գիտությունների հետ 

ինտեգրման խնդիրները։ Ուսուցման կազմակերպման մեջ ինտեգրումը դիտարկվում է նաև  

Ս.Մ. Գապեենկովայի և Գ.Ֆ. Ֆեդորեցի աշխատություններում: Վերը նշված ինշպես նա այլ 

գիտնականներ որոշել են մանկավարժության մեջ ինտեգրման մեթոդաբանական հիմքերը. 

երեխայի զարգացման գործում գործունեության առաջատար դերի փիլիսոփայական 

հայեցակարգը. դիրքորոշում մանկավարժական երևույթների նկատմամբ համակարգված և 

ամբողջական մոտեցման վերաբերյալ. հոգեբանական տեսություններ կրթության և 

զարգացման գործընթացների փոխհարաբերությունների վերաբերյալ: Ելնելով 

բացահայտված մեթոդաբանական դրույթներից՝ գիտնականներն առանձնացնում են մի 

շարք հասկացություններ՝ ինտեգրման գործընթաց, ինտեգրման սկզբունք, ինտեգրացիոն 

գործընթացներ, ինտեգրացիոն մոտեցում։ Մանկավարժական գործընթացին ինտեգրվելով՝ 

հետազոտողները հասկանում են զարգացման գործընթացի ասպեկտներից մեկը՝ կապված 

նախկինում տարբեր մասերի միավորման հետ որպես ամբողջություն: Այս գործընթացը 

կարող է տեղի ունենալ ինչպես արդեն կայացած համակարգի, այնպես էլ նոր համակարգի 

շրջանակներում։ Ինտեգրման գործընթացի էությունը համակարգում ընդգրկված 

յուրաքանչյուր տարրի ներսում որակական փոխակերպումներ են: Ինտեգրման սկզբունքը 

ներառում է ուսուցման գործընթացի բոլոր բաղադրիչների, համակարգի բոլոր տարրերի 

փոխկապակցումը, համակարգերի միջև կապը, այն առաջատարն է նպատակների 

սահմանման մշակման, վերապատրաստման բովանդակության, դրա ձևերի և մեթոդների 

որոշման մեջ: Ինտեգրատիվ մոտեցում նշանակում է ինտեգրման սկզբունքի իրականացում 

մանկավարժական գործընթացի ցանկացած բաղադրիչում, ապահովում է 

մանկավարժական գործընթացի ամբողջականությունն ու հետևողականությունը: 

Ինտեգրատիվ գործընթացները համակարգի առանձին տարրերի կամ ամբողջ համակարգի 

որակական վերափոխման գործընթացներն են: Կենցաղային դիդակտիկայի և կրթության 

տեսության բազմաթիվ ուսումնասիրություններ հիմնված են վերոնշյալ դրույթների վրա՝ 

կրթական գործընթացի բարելավման հատուկ ուղիների մշակման գործում:  
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Ինտեգրված դասերը շատ առավելություններ ունեն, քանի որ դրանք լուծում են ոչ 

միայն ընդհանուր կրթական առաջադրանքներ, որոնք թույլ են տալիս երեխաներին 

ձևավորել աշխարհի ամենահամապարփակ ընկալումը, այլև սերմանել գիտելիքի, 

կարգապահության և պատասխանատվության հանդեպ սեր: Ինտեգրված ուսուցումը թույլ է 

տալիս խրախուսել երեխաներին կարդալ, ձեռք բերել կյանքի փորձ, սովորել, թե ինչպես են 

գիտելիքներն օգտագործվում իրական կյանքում: Շատ հետաքրքիր է սովորել, երբ տանը 

սովորում են տարբեր տարիքի երեխաներ։ Ինտեգրված դասերը կարող են իրականացվել 

մեկ օրվա ընթացքում՝ օգտագործելով մեծ թվով մեթոդներ, կամ ավելի քան մեկ շաբաթ, կամ 

գուցե մի քանի շաբաթ: Ամեն ինչ կախված կլինի երեխայի ընտրած թեմայից, տարիքից և 

հետաքրքրությունից: 

 

 

 

 

 

` 
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏ 

 

Ինտեգրում պատմության և հասարակագիտության դասավանդման գործընթացում 

Հետազոտությունը իրականացնելու եմ Արմավիրի Խանջյանի Ա.Բ. Հկոբյանի անվան 

միջնակարգ դպրոցի VI դասարանում: 

Աշակերտների հետաքրքրությունները և առաջադիմությունը տարբեր են:Աշակերտները 

ակտիվ են, և պատրաստ են յուրաքանչյուր դասաժամին նոր գիտելիքներով հարստացնել 

իրենց ուսումնական աշխարհը, այդ իսկ պատճառով հետազոտության իրականացումը այս 

դասարանում կտա ցանկալի արդյունք:Հետազոտական աշխատանքը իրականացնելու 

համար ընտրելու եմ «Երկաթի հայտնագործումը» թեման:Հետազոտությունը 

իրականացնելու եմ մեկ դասաժամի ընթացքում: 

Դպրոցում պատմության և հասարակագիտության դասաժամերին կրթության և 

դաստիարակության գործընթացը միշտ էլ պատասխանատու է եղել։ Հասարակության մեջ, 

չնայած բազմաթիվ պատմական իրադարձությունների և փաստերի մեկնաբանության 

քննադատական վերանայմանը, դրանց գործնական նշանակությունը մեծացել է: Ինչպես 

նախկինում, այժմ էլ պահանջված է նախորդ սերունդների սոցիալ-տնտեսական, 

քաղաքական և հոգևոր զարգացման փորձը, քանի որ հենց այս փորձն է անհրաժեշտ 

պայման մատաղ սերնդի սոցիալականացման համար։ Երկրում կրթական գործընթացի 

կազմակերպման նոր մոտեցումները լայնածավալ կառուցվածքային փոփոխություններ են 

ձեռնարկում, առաջին հերթին՝ բարձրագույն կրթության մասնագիտացված կրթության ի 

հայտ գալը: Նոր առարկայական չափորոշիչներով «Հասարակական գիտություններ» 

կրթական տարածքը միավորում է հասարակության մասին բոլոր գիտությունները, ինչը 

պահանջում է նոր կրթական և մեթոդական համալիրների ձևավորում և դասավանդման 

նոր տեխնոլոգիաների ներդրում: Այդպիսի տեխնոլոգիաներից է դասավանդման մեջ 

ինտեգրացիոն մոտեցումը։ Մոտեցումը ենթադրում է, մի կողմից, բովանդակային 

ինտեգրում, որտեղ առանձին առարկաների գիտելիքները համակցվում են կրթական 

ոլորտում, իսկ մյուս կողմից՝ ինտեգրումը որպես դասավանդման մեթոդիկա: Ինտեգրման 

մոտեցման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է. 
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Ուսումնական գործընթացում ինտեգրումը տարբեր առարկաների ուսումնական 

առաջադրանքների միահյուսումն է, հետևողականությունը, միջառարկայական կապերի 

բազմազան ընդլայնումը և դպրոցական դասընթացների բովանդակության 

կանոնակարգված խորացումը: Ինտեգրացիոն գործընթացները ընկալվում են ոչ թե որպես 

ընդհանրացում և ամփոփում, այլ որպես դինամիկա, որպես ուղղություն դեպի 

ամբողջականություն։ Ինտեգրումը հիմնված է հետևյալ սկզբունքների վրա՝  

 

 

կրթության մեջ մարդկայնացման
ուղղությունը

երկրորդ կրթական կենտրոնում
կրթության պրոֆիլավորումը

ոչ միայն գիտելիքների, հմտությունների
և կարողությունների ձևավորում, այլ
անհատականության ձևավորում՝
հիմնված նոր ուսումնական
տեխնոլոգիաների վրա

կրթության, 
դաստիարակության

ևանձնական
զարգացման
կարևորագույն

խնդիրների համալիր
պլանավորում

ուսանողների
հիմնական
իրավասություննե
րի ձևավորում, 
ներառյալ
հետազոտական
հմտությունները

կրթական և
ճանաչողակա

ն
գործունեությ

ան
ակտիվացում
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Ինտեգրումը կարող է ներկայացվել որպես երկկողմանի գործընթաց՝ արտաքին 

և ներքին:  

Արտաքին `ինտեգրումն անհրաժեշտ է կրթական ոլորտի առարկաների բովանդակության 

կրկնությունը վերացնելու, ուսումնական առաջադրանքների հետևողականության և 

համաժամանակության, մասնագիտացված կրթության մակարդակում բովանդակության 

ողջամիտ խորացման համար: Հաշվի առնելով կրթության արդիականացման հիմնական 

խնդիրները՝ դրա մատչելիության, որակի և արդյունավետության բարձրացումը, առաջին 

հերթին անհրաժեշտ է զգալիորեն թարմացնել կրթության բովանդակությունը։ 

 Հասարակագիտական առարկաներից գիտելիքի յուրացման համար ավելի արդյունավետ է 

պատմության և հասարակագիտության բովանդակության ինտեգրումը, ցույց տալ, որ 

հասարակագիտությունն ուսումնասիրվում է պատմական գիտելիքների հիման վրա, որ 

երկու առարկաներն էլ փոխկապակցված են։ Եթե պատմությունն ուսումնասիրում է 

մարդկության անցյալն իր հատուկ ձևով, ապա հասարակագիտությունն ուսումնասիրում է 

մարդկային հարաբերությունների աշխարհը, սոցիալական արժեքները։ ընդհանուր 

առմամբ, հաշվի առնելով քաղաքացիական սոցիալական դիրքի ըմբռնումն ու զարգացումը` 

հասկանալու հասարակության ներկա և ապագա զարգացման օրինաչափությունները: 

Ինտեգրված մոտեցումը հնարավորություն է տալիս անցկացնել երկուական դասեր, 

զարգացնել ուսանողների և առարկայական ուսուցիչների ստեղծագործական և 

որոնողական գործունեության լայն շրջանակ: 

 Միաժամանակ մնում է բաժնի բովանդակության որոշակի մասի խորը «մեկ 

առարկայական» ուսումնասիրության հնարավորությունը։ Օգտակար է ամբողջ 

դպրոցական օրերը նվիրել հարակից առարկաների (նման թեմաների) 

ուսումնասիրությանը։ Յա.Ա.Կոմենսկին գրել է համապատասխանության այս սկզբունքի 

մասին. «Թող դպրոցները հաստատեն կարգ, որով աշակերտները միաժամանակ 

կզբաղվեն միայն մեկ առարկայով»: 

Ինտեգրված դասերն ակտիվորեն ներդրվում են ուսումնական գործընթացում՝ դերային, 

իրավիճակային, կազմակերպչական և գործունեության խաղերի տեսքով, 

առաջադրանքներ, որոնցում ուսուցումն իրականացվում է ազատ հաղորդակցության, 

գործունեության մեջ ներգրավվածության միջոցով: Ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպումը դառնում է ինտեգրման գործընթացի ներքին կողմը: 
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Ինտեգրված դասապլան  

 

Ուսուցիչ` Արաքսյա Պետրոսյան  

   Առարկա՝ Հայոց պատմություն  

    Դասարան` ՝VI 

Թեմա՝ Երկաթի հայտնագործումը 

Օգտագործվող 

նյութեր՝ 

դասագիրք, տետր, քարտեզ,  

Միջառարկայական 

կապ 

քիմիա 

Հիմնական 

հասկացություններ 

Նախնադարի պարբերացում, Հին քարի դար, Միջին քարի դար, 

Նոր քարի դար, Նեոլիթյան հեղափոխություն,Բրոնզի դար, Երկաթի 

դար  

Դասի նպատակը՝ Քիմիա առարկայի հետ նտեգրված ուսուցման միջոցով, խմբային 

աշխատանքի օգնությամբ  ծանոթացնել Հայկական 

լեռնաշխարհում հայտնաբերված մետաղների տեսակներին, 

մասնավորապես երկաթին:Գիտելիք տալ տալ Հայկական 

լեռնաշխարհի բազմազան օգտակար հանածոներով հարուստ 

լինելու մասին 

 Ուսուցանման արդյունքներ, որոնք կփաստեն, որ ուսուցումը 

տեղի ունեցավ 

Վերջնարդյունքները Աշակերտը կկարողանա` 

▪ թվարկել Նախնադարի պաշբերաշրջանները 

▪ ներկայացնել յուրաքնչյուր շրջանի ժամանակագրական 

ընդգրկումը 

▪ թվարկել Հայկական լեռնաշխարհում հայտնաբերված մետաղների 

անունները 

▪ արժևորել Հայկական լեռնաշխարհը օգտակար հանածոներով 

հարուստ լինելու և պետության պետության տնտեսական 

առաջընթացին նպատելու հանգամանքը  
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Գործողություններ 

(ժամ/ տևողություն) 

Պլանավորված ՈւԳ  

ռազմավարություններ 

 

Առանցքային հարցեր 

Հիմնական ստուգումներ 

(հանձնարարության 

վերջնարդյունքը նպաստում 

է դասի նպատակին) 

Կազմակերպչական 

մաս (2 րոպե) 

 

Անցած նյութի 

կրկնություն                                       

(3 րոպե) 

 

 

 

 

 

 

Նոր նյութի հաղորդում 

«խմբային 

աշխատանքի» միջոցով                                       

(10 րոպե) 

 

հաշվառում, կազմակերպչական 

աշխատանքներ 

 

Քանի որ պետք է 

ուսումնասիրենք երկաթի դարը 

Հայկական լեռնաշխարհում, 

սովորողներին կառաջադրեմ 

հարցեր Հայկական 

լեռնաշխարհունմ մինչև երկաթը 

հայտջնաբերված մետաղների 

մասին: 

Սովորողներին նախապես 

հանձնարարել էի ուսումնասիրել 

երկաթի, որպես մետաղի մասին 

ողջ տեղեկատվությունը:Քիմիյի 

ուսուցչի օգնությամբ 

սովորողները հարուստ 

տեղեկություններ էին հավաքել 

մետաղի մասին: 

Թեման ներկայացնելուց հետո, 

սովորողներին կբաժանեմ 

խմբերի, յուրաքանչյուրն տալով 

մեկ վերնագիր` Երկաթի 

կիրառումը պատմության մեջ և 

Երկաթը, որպես մետաղ, 

Հետաքրքիր  փաստեր երկաթի 

մասին:  

 

 

 

1) Ի՞նչ մետաշներ են 

հայտնաբերվել Հայկական 

լեռնաշխարհում: 

2) Ինչ են պատրաստել այդ 

մետաղներից:  

3) Ի՞նչ դիմացկունություն են 

ցույց տվել այդ մետաղները: 

 

Նյութի ինքնուրույն ուսում-

նասիրություն: Բացատրա-կան 

աշխատանքի, վերլուծության 

իրականա-ցում, սովորածը 

ուսումնա-կան խմբի ներսում 

հաղորդելու համար:  
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Նյութի 

տեղեկատվության 

հաղորդում միմյանց                                      

(10 րոպե) 

 

Նյութը ուսումնասիրելուց հետո 

սովորողները, համադրելով իրենց 

քիտելիքները արդեն քիմիայից ձեռք 

բերվածի և հետաքրքիր փաստերի 

հետ, խումբ առ խումբ կներկայացնեն 

իրենց աշխատանքը:  

Տեղեկատվության փո-

խանցում, հաղորդում 

միմյանց:  

Պաստառի 

պատրաստում (5-7 րոպե) 

 

Սովորողներին կհանձնարարեմ 

պատրաստել պաստառ, 

յուրաքանչյուրը իր խմբի վերնագրին 

համապատասխան, որը տեղում 

կներկայացնեն:Դասը կամփոփենք 

յուրաքանչյուր խմբից մեկ սովորողի 

կողմից երկաթով քիմիական 

ռեակցիա գրատախտակին գրելու 

միջոցով: 

 

Գնահատում  

(2-3 րոպե) 

Կիրականացնեմ միավորային 

գնահատում 

 

Տնային  

հանձնարարություն 

(2 րոպե) 

Կահանձնարարեմ կրկնել 

դասը:Սովոողների հետ 

կկազմակերպեմ էքսկուսիա 

Պատմության թանգարան, Երկաթի 

դարաշրջանը ավելի լավ 

ուսումնասիրելու և երկաթով 

պատրաստված իրեր դիտելու 

համար, իսկ քիմիայից կկատարեն 

փորձ երկաթով: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Այսպիսով, ինտեգրացիոն մոտեցումը ներառում է արտաքին ինտեգրման վրա հիմնված 

առարկայական ծրագրերի միավորում, ինչը հանգեցնում է էպիզոդիկ միջառարկայական 

կապերի փոխարեն կրթական առարկաների մշտական կապի, թեմատիկ պլանների վրա 

հիմնված առարկայական դասընթացի պլանավորման և տեխնիկայի, մեթոդների, 

դասավանդման որոշակի ընտրության: ուսուցման ճակատային, խմբակային և 

անհատական ձևերի համակցությամբ օժանդակ միջոցներ (ներքին ինտեգրում): Սա տալիս 

է ուսուցման սինխրոնիզմ, նվազեցնում է չափազանց ժամային ծանրաբեռնվածությունը, 

հաղթահարում է գիտելիքների մասնատվածությունը՝ թույլ տալով սովորողներին հասնել 

ուշադրության ավելի մեծ կենտրոնացման և ընկղմվելու ուսումնասիրվող նյութի մեջ: Դա 

կրթության բովանդակության ինտեգրումն է, որը հնարավորություն է տալիս գիտական 

հիմունքներով ստեղծել աշխարհի միասնական պատկերը, վերացնել տարբեր 

առարկաներում նյութերի կրկնությունն ու կրկնօրինակումը, ապահովում է գիտելիքի 

տարբեր առարկայական համակարգերի փոխկապակցումը, բեռնաթափում և 

դպրոցականների կրթական աշխատանքի ռեժիմի օպտիմալացում. Բացի այդ, ինտեգրված 

ուսուցումը նպաստում է սովորողների մտքի ամենաարդյունավետ զարգացմանը, 

իրավասությունների մի զգալի շրջանակ՝ սոցիալապես հարմարվողական, ճանաչողական, 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, հաղորդակցական, որոնք նոր սերնդի 

ստանդարտներում ուսումնառության արդյունքների հիմնական պահանջներն են:  
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

 

1. Ինտեգրված ուսուցումը որպես կրթական որակի բարձրացման գործոն Զադոյան Ա. Մ. 

2. Մելանյա Աստվածատրյան, Անահիտ Արնաուդյան, Սիրամարգ Վարդումյան, Իզաբելա 

Օհանովա, Ռուբեն Պետրոսյան, Լենա Երեմյան, «Ինտեգրված թեմատիկ միավորներ», 

Երևան, 2003թ 

3. Կառուցողական կրթության հիմունքները և մեթոդները (ձեռնարկ ուսուցիչների համար), 

Երևան 2004, 

4. Տ.Փնջոյան, Ինտեգրումը կրթական գործընթացում, 

5. Краевский В. В. Методология педагогической науки.- М.,2000. 

       6.чебная интеграция в современной школе. Б. К. Михайловна,2016 г.  
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