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Մայրենիի միասնացված դասերին  
քերականական նյութի և որոշ առարկաների ինտեգրումը՝  

որպես ուսուցման արդյունավետ միջոց 
 

Եդոյան Անուշ 
Գևորգյան Վարդուհի 

 
Հանգուցային բառեր՝ ակտիվ ուսումնառություն, գիտելիքի 

ինտեգրում, միասնացված դաս, ակադեմիական նպատակա-
դրումներ, ներառարկայական և միջառարկայական ինտեգրում, 
ՏՀՏ-ների գործադրմամբ ինտեգրման ապահովում: 

Մանկավարժության և հայ մեթոդիկայի պատմությունից 
հայտնի է, որ տարբեր ժամանակներում տարբեր պահանջներ են 
ներկայացվել մայրենի լեզվի դասընթացին, կառուցվածքին ու բո-
վանդակությանը՝ երբեմն այն դարձնելով խիստ տեսական, երբեմն 
էլ՝ խիստ գործնական, երբեմն խիստ ընդգծված ձևով գերագնահա-
տելով քերականության1 տեղն ու դերը մայրենի լեզվի դասավանդ-
ման ընթացքում, իսկ երբեմն էլ ծայրահեղ թերագնահատելով: 

Հայոց լեզվի և գրականության ուսումնական բնագավառում 
քերականության դերի խիստ բարձրացումը և դրա բացարձակ 
անտեսումը հավասարապես վտանգավոր են և անիմաստ: Մայրե-
նի լեզվի մեթոդիկայի երախտավորներից պրոֆ. Ա.Տեր-Գրիգոր-
յանի կարծիքով՝ «լեզվական գիտելիքն այն չափով միայն պետք է 
տեղ ունենա մայրենի լեզվի տարրական դասընթացում, որքանով 
այն հասանելի է երեխայի ըմբռնմանը և որչափով այն նպաստում է 
խոսքի ուսուցումը գիտակցական հիմքերի վրա դնելուն, զարգաց-
նում է երեխայի տրամաբանական մտածողությունը, նրանց մեջ 
վերացարկում կատարելու կարողություն է մշակում» [6, 272]:  

                                                                 
1 Քերականության եզրույթը մայրենիի լեզվի տարրական դասընթացում օգ-

տագործվում է պայմանականորեն՝ այդ եզրույթի տակ ընկալվում են մատչելի գի-
տելիքներ ոչ միայն ձևաբանությունից և շարահյուսությունից, այլև հնչյունաբա-
նությունից, բառագիտությունից, բառակազմությունից: 
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Գաղտնիք չէ, որ վերջերս միջին դասարաններում կտրուկ փո-
փոխություն է նկատվում սովորողների՝ ուսման նկատմամբ ունե-
ցած հետաքրքրության և առհասարակ սովորելու հանդեպ: Այս 
խնդրի լուծման որոնման ճանապարհին շատ է խոսվում դասա-
գրքերի փոփոխության, սովորողներին ներկայացվող չափորոշ-
չային պահանջների վերանայման և առհասարակ առարկայական 
ծրագրերի բեռնաթափման մասին: Այս համատեքստում քննար-
կում ծավալելիս հարց է առաջանում՝ արդյոք արդարացված է 
մայրենիի միասնացված դասը կրտսեր և միջին դասարաններում, 
որքանով են ընթերցանության համար ընտրված բնագրերը բխում 
երեխաների հետաքրքրությունների և նախասիրությունների շրջա-
նակներից, կամ դրանք արդյոք նպաստում են լեզվական նյութի 
ինտեգրմանը: 

Ցանկացած դաս որոշակի ամբողջություն է, որի մասերը 
սերտորեն կապված են միմյանց: Դասի ամբողջականությանն ու 
ներդաշնակությանը ուսուցիչը կարող է հասնել միայն այն 
ժամանակ, երբ նա հստակորեն պատկերացնում է դասի թեման և 
խնդիրները, գնահատում է նյութի դասավանդման համար 
ընտրված բնագրի ուսուցողական ու դաստիարակչական արժեքը, 
գիտակցում է լեզվական նյութի հեշտ յուրացման համար ընտրված 
վարժությունների և առաջադրանքների կարևորությունը և դրանց 
առաջադրման հերթականությունը, կազմում է դասի պարզ և 
կոնկրետ պլանը, որով և առաջնորդվում է դասի ընթացքում:  

Սակայն դասի ներդաշնակությունը պայմանավորված է ոչ 
միայն ուսուցչի՝ դասին լավ պատրաստված լինելով, այլև սովո-
րողների՝ ուսման հանդեպ ունեցած մոտիվացմամբ: Իսկ երեխային 
հետաքրքրելու ու նրան ակտիվ ուսումնառության մեջ ներգրա-
վելու լավագույն միջոցը սովորողների հետաքրքրությունից և նա-
խասիրությունից բխող ուսումնական պրոցեսի կազմակերպումն է:  

Ժամանակակից մանկավարժագիտության մեջ ինտեգրումը 
սովորողի կողմից կոնկրետ որևէ երևույթի կամ բնագավառի ամ-
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բողջական ընկալման ձևավորումն է, որն իրականացվում է մա-
սերը մի ամբողջի մեջ միավորելու և շրջապատի ու բնության 
երևույթների վերաբերյալ համապարփակ ու ամբողջական պատ-
կերացում ձևավորելու ճանապարհով:  

Մայրենիի միասնացված յուրաքանչյուր դասի ընթացքում 
ուսուցիչը պիտի ապահովի գիտելիքի ինտեգրման բազմաթիվ 
դրվագներ: Այդ ինտեգրումը կարող է հանդես գալ ինչպես ներ-
առարկայական, այնպես էլ միջառարկայական կապերի դրսևոր-
մամբ: Վերջինիս ապահովումը լայն հնարավորություն է բացում 
աշակերտի անձի համակողմանի ու ներդաշնակ զարգացման հա-
մար, քանի որ ժամանակակից պատկերացմամբ դպրոցը երեխա-
յին ոչ միայն պետք է սովորեցնի մտածել և գրագետ խոսել, այլև 
իմացածը կյանքում կիրառել: Մայրենիի միասնացված դասըն-
թացի միջոցով խնդիր է դրվում ապահովելու հայոց լեզվի ուսուց-
ման՝ առարկայական չափորոշչով սահմանված նպատակներից 
մեկը, այն է՝ «սովորողի մեջ ժամանակակից գրական հայերենի 
նորմային համապատասխան խոսք կառուցելու մշակումը, իր 
խոսքը վերահսկելու, բարբառային, ժարգոնային արտահայ-
տություններից մաքրելու, մայրենի լեզվով ամենատարբեր բնույթի 
տեքստեր և գրականություն կարդալու և ինքնուրույն հասկանալու 
կարողությունների զարգացումը» [3, 1]: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ մինչև 12 տարե-
կան երեխան դեռևս ֆիզիկապես և հոգեպես բավարար չափով 
պատրաստ չէ երևույթներն անջատ-անջատ ընկալելու: 11-12 տա-
րեկանը դեռ չի «առանձնացել» իր Ես-ի հետ, իրեն դեռ բավականին 
չի ճանաչում [4, 50]:  

Քանի որ սա հենց այն տարիքն է, երբ երեխան սկսում է զգալ 
իր բարոյական էությունը, սկսում է ձևավորվել երեխայի անձը, 
հետևաբար ինքն իրեն ճանաչելով մարդկանց հետ ունեցած կեն-
դանի հարաբերություններով, իրականության մեջ աստիճանաբար 
իր տեղը փնտրելով, նոր ապրումներ ու զգացողություններ ունե-
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նալով է, որ պիտի գիտակցի իր ով լինելը: 
Անշուշտ, 5-6-րդ դասարաններում մայրենի լեզվի միասնաց-

ված ուսուցմամբ կրթական ծրագրերի իրականացումն առաջին 
հերթին պայմանավորված է 10-12 տարեկան երեխաների տարի-
քային առանձնահատկություններով: Վաղ դեռահասության տարի-
քում, երբ երեխան ունի իմանալու, կարողանալու, խոսելու, տես-
նելու, զգացածն արտահայտելու բուռն ցանկություն, նրան լեզվա-
գիտության և գրականագիտության բարդ աշխարհ տանելով՝ 
կարող ենք խոչընդոտել հետագա առաջընթացը: Իսկ տարիքային 
հաջորդ շրջանում, «երբ դեռահասը դուրս է գալիս իր պատյանից», 
սկսում է իրեն և շրջապատը առանձին-առանձին դիտարկել, տա-
րանջատվում են նրա ընկալումները, հայացքն էլ սկսում է սևեռվել 
կոնկրետություններին, ամբողջից նա սկսում է առանձնացնել իրեն 
և իրերը, ուրեմն և պատրաստ է երևույթներն ուսումնասիրել 
առանձին-առանձին» [4, 50]: Ուստի այս տարիքի երեխաների հետ 
բարձրարժեք, բայց փոքրածավալ գրական երկերի վերլուծությամբ 
լեզվական իրողությունները սեփական խոսքում գործնականորեն 
կիրառելու հնարավորություն ենք ընձեռնում, որով էլ իրագործ-
վում են կրթական պարտադիր փաստաթղթերով սահմանված 
ակադեմիական նպատակադրումները՝ աշակերտների համագոր-
ծակցային, հաղորդակցական, ստեղծագործական կարողություն-
ների և ինքնուրույն բանավոր ու գրավոր խոսք կառուցելու հմտու-
թյունների ձևավորումը:  

Վիգոտսկու պատկերավոր խոսքով ասված՝ երեխայի 
հետաքրքրությունը համապատասխան չափով և պահանջված 
ժամանակահատվածում ձեռք բերած գիտելիքը կարելի է համարել 
«բարենպաստ ջերմաստիճան»: Ըստ հայտնի մանկավարժի՝ ինչ-
պես մարդու բնականոն ջերմաստիճանը 36,6 աստիճանն է, և երբ 
այն բարձրանում է, կարող է խանգարվել նրա նորմալ կենսագոր-
ծունեությունը, այնպես էլ երեխայի «կրթական ջերմաստիճանը» 
պետք է պահել խելամիտ չափի սահմաններում, այլապես կարող 
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են խաթարվել ուսման նկատմաբ նրա սերն ու ձգտումը, ֆիզի-
կական և հոգևոր զարգացումը [7, 368]: 

Ասվածից պարզ է դառնում, որ միջին դասարանների մայ-
րենիի բովանդակությունն ու կառուցվածքը, սովորողների տարի-
քային առանձնահատկություններով պայմանավորված, ենթա-
դրում են զուտ գործնական ուղղվածություն երեխայի 
հետաքրքրությունների և նախասիրությունների շրջանակներից 
բխող ուսումնական բնագրի վրա տարվող աշխատանքներով:  

Այժմ միջին դպրոցի մայրենիի 5-6-րդ դասարանների միաս-
նացված (ինտեգրված) ուսուցմամբ դասագրքերով տարվող 
աշխատանքը սովորողների առաջ բացում է գիտելիքների ու 
հմտությունների ձեռքբերման և դրանց կիրառման նոր հնարավո-
րություններ: Մայրենիի դասագրքերում դասը ներկայացված է հա-
մալիր եղանակով՝ մեկ ամբողջության մեջ ներառելով ընթերցա-
նության նյութը, գրականագիտական տեղեկությունները, տեքստի 
վրա կատարվող աշխատանքը, լեզվական գիտելիքը և համապա-
տասխան գործնական վարժությունները: Միասնացված դասն 
առաջին հերթին ապահովում է քերականության և կենդանի լեզվի 
կապը, որը կարևոր նշանակություն ունի 5-6-րդ դասարաններում 
նախատեսված ծրագրային նյութի սահմաններում՝ հնչյունաբա-
նությունից և բառագիտությունից ուսուցանվող լեզվական հասկա-
ցությունների գործնական արժեքը ընդգծելու համար: Մյուս կող-
մից էլ՝ մայրենիի միասնացված ուսուցմամբ լայն հնարավորու-
թյուն է բացվում սովորողի սոցիալական հմտությունների զար-
գացման համար՝ նրան վարժեցնելով հետազոտական, ինքնուրույն 
ստեղծագործական աշխատանքներ կատարելու: 

Նշված սկզբունքով ուսուցման նպատակներին հասնելու հա-
մար ժամանակի հրամայական է դառնում նոր մոտեցումների 
մշակման անհրաժեշտությունը և՛ ներառարկայական, և՛ միջ-
առարկայական ինտեգրման շրջանակում:  

Հայոց լեզվի և գրականության ինտեգրմանը զուգահեռ ուսուց-
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ման արդյունավետությանը խիստ նպաստում է հարակից առար-
կաների, արվեստի ճյուղերի համադրմամբ նյութի մատուցումը: 
Եթե ընթացիկ ծրագրային դասանյութն ունի աշխարհագրության, 
հայրենագիտության, պատմության, երաժշտության, արվեստի 
մյուս բնագավառների հետ աղերսներ, ապա նյութի դասավանդ-
ման ընթացքում ուսուցիչն իր ուսուցման զինանոցում պիտի ամ-
բարի ու ժամանակին օգտագործի միջառարկայական ինտեգրման 
հնարավորությունները՝ ուսուցման ժամանակակից մեթոդների ու 
մեթոդական հնարների ճիշտ և տեղին գործադրմամբ՝ միշտ շեշտը 
դնելով գործնականության և ակտիվության սկզբունքի վրա:  

Ներկայացնենք մեր փորձից վերցված հետաքրքիր մի հանձնա-
րարություն, երբ ուսուցչի ուղղորդմամբ աշակերտները կարդում են 
բնանկար կամ նկարագրություն պարունակող երկը, վերլուծում, 
դատողություններ անում և լրացնում «Քառաբաժան» աղյուսակը: 
Օրինակ՝ 6-րդ դասարանի աշակերտները Վ.Դավթյանի «Լիճը» [2, 
122] բանաստեղծության վերլուծությամբ «Քառաբաժան» աղյու-
սակը լրացնում են այսպես.  
Ի՞նչ տեսա: 
Կապույտ ու սպիտակ գույներ, 
ճայեր, աստղեր, լեռներ, արև… 

Ի՞նչ լսեցի: 
Պատարագի մեղեդի, ճայերի 
ձայներ, ալիքների ծփանք…  

Ի՞նչ զգացի: 
Երանություն, մաքրության 
բերկրանք, հաճույք, անափ 
երջանկություն… 

Նոր վերնագիր: 
«Կապույտ երազ», 
«Պատարագ» 

 
Նյութի ավանդման հաջորդ փուլում աշակերտները կերպար-

վեստի ուսուցչից հանձնարարություն են ստանում նկարելու և 
գույների օգնությամբ ամբողջացնելու բնագրի մեջ ամփոփված 
մտքերը, ապա լրացրած աղյուսակի ու բանավոր վերլուծության 
շնորհիվ դասանյութը վերարտադրել նկարելով:  
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Նույն սկզբունքով կարելի է ուսումնասիրել Ավ.Իսահակյանի 

«Գետակի վրա», Վ.Տերյանի «Աշնան», Հովհ. Շիրազի «Գարնանա-
մուտ», Վ.Դավթյանի «Զվարթնոցի արծիվը», Հովհ. Թումանյանի 
«Լուսավորչի կանթեղը» և այլ բանաստեղծությունները:  

Այսպես, ինտեգրման մեթոդով կերպարվեստի հետ միջառար-
կայական կապ հաստատելով՝ նպաստում ենք սովորողների 
կողմից գրական երկի նյութի տեսանելի զգայական ընկալմանը. 
աշակերտը կարդում է հատվածաբար, այն վերածում նկարի, 
ընտրում բնագրից բխող գույներ, ավելացնում ստեղծագործական 
ինքնուրույն երանգներ, բանավոր խոսքով հիմնավորում նկարն ու 
բնագիրը: 

5-6-րդ դասարանների մայրենիի դասագրքերում շատ են բա-
նաստեղծությունները, որոնք երգի են վերածված: Օրինակ՝ 
Ավ.Իսահակյանի «Գետակի վրա», Ս.Շահազիզի «Երազ», Պ.Սևակի 
«Էրեբունի-Երևան»: Կան ստեղծագործություններ, օրինակ՝ Մ.Գալ-
շոյանի «Կռունկ», Շ.Ազնավուրի «Ազնավուրը Ազնավուրի մասին», 
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որոնք հնարավոր չէ ուսումնասիրել առանց երաժշտությունն 
ունկնդրելու, ստացած տպավորությունները մեկնաբանելու: 
Երաժշտության ազդեցությամբ նյութի յուրացումը անասելի արդ-
յունավետ է դառնում, քանի որ ստեղծվում է զգացմունքային տրա-
մադրվածության անկաշկանդ հոգեբանական մթնոլորտ, ուր գործի 
են դրվում երեխաների զգայարանները: Առանձին դասանյութեր՝ 
Ա.Բիտովի «Մատենադարան», Ա.Այվազյանի «Պոեմ վասն շենքի և 
շինության», Ա.Պարսամյանի «Լռություն է» ստեղծագործություն-
ները, ներառարկայական կապ ունեն ճարտարապետության, հայ-
կական խաչքարերի պատմության հետ, որոշ նյութեր՝ Վ.Խեչում-
յանի «Գլուխգործոց», Վ.Պետրոսյանի «Էսքիզներ»՝ մանրանկարչու-
թյան, «Նոյի տապանը Արարատի վրա», Մ.Սարգսյանի «Գրիգոր 
Նարեկացի»՝ հայ եկեղեցու պատմության, Հ.Բեկնազարյանի 
«Հուշեր կինոդերասանի և կինոռեժիսորի»՝ կինոարվեստի, Մ.Խո-
րենացու «Հայկ և Բել», «Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ», «Ծնունդ 
Վահագնի», Փ.Բուզանդի «Արշակ և Շապուհ»՝ հայ ժողովրդի պատ-
մության, ավանդազրույցների հետ: Այդ առարկաների ուսուցիչ-
ների հետ համատեղ տրվող և վերահսկվող առաջադրանքները 
լուծում են թե՛ լեզվական, թե՛ գրականագիտական, թե՛ ընդհանուր 
ու համակողմանի զարգացման բազմաբնույթ կարևոր հարցեր: 

5-6-րդ դասարանների դասագրքերում շատ են այնպիսի դա-
սանյութերը, որոնք հնարավոր չէ անցնել առանց աշխարհա-
գրության հետ միջառարկայական կապեր ստեղծելու: Օրինակ՝ 
Վ.Դավթյանի «Լիճը», Վ.Անանյանի «Սևանա լիճը», Մ.Ղուկասյանի 
«Ո՞ւր է կղզյակը Սևանա», «Սևանա լիճը ըստ հանրագիտարանի», 
Ս.Կուրտիկյանի «Գեղամա լեռներ, Գեղամա ծով», «Նոյ նահապետի 
տապանը Արարատի վրա» (ըստ Աստվածաշնչի): Հետաքրքիր է 
առաջադրանքի այն ձևը, երբ ուսուցիչը պահանջում է համացան-
ցից ՏՀՏ-ների կիրառմամաբ կամ «Աշխարհագրություն» առարկայի 
դասընթացից ներկայացնել համապատասխան տեղեկատվու-
թյուն՝ այն զուգորդելով արձակ կամ չափածո երկի կամ կտավի 
հետ, ինչի արդյունքում հնարավոր է դառնում ինտեգրել այս երկու 
առարկաները, որի շնորհիվ աշակերտին հաղորդվող աշխարհա-
ճանաչողական տեղեկությունները սովորողի մեջ համապարփակ 
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պատկերացումներ են ձևավորում կոնկրետ երևույթի կամ բնագա-
վառի վերաբերյալ՝ նրան տալով կյանքում պիտանի և պահանջված 
գիտելիք, ինչին աշակերտը հասնում է հետազոտական աշխա-
տանք կատարելու ճանապարհով: Մայրենիի դասընթացում 
ներառարկայական ինտեգրման արդյունավետությանը նպաստող 
պայման է ժամանակակից կամ ինտերակտիվ մեթոդների ու 
մեթոդական հնարների կիրառումը: Այսպես, 6-րդ դասարանում 
Վ.Անանյանի «Սևանա լիճը» պատմվածքն անցնելիս ուսուցիչը 
հանդիպադրման հնարի կիրառմամբ պահանջում է Սևանա լիճը 
ներկայացնել T-աձև աղյուսակով՝ առանձնացնելով լճի գիտական 
բնութագիրը՝ ըստ հանրագիտարանի, և գեղարվեստական բնու-
թագիրը՝ ըստ Վախթանգ Անանյանի:  

 
Սևանա լիճ 

Գիտական խոսք Գեղարվեստական խոսք 
Տեղեկատվության 
ճիշտ հաղորդում:  
Շատ են թվերը, 
փաստերը, 
գիտաբառերը: 
Չկա հույզ, զգացմունք: 

Մեծ է հուզական ներգործությունը: 
Բառերով նկարելու, պատկերներ 
ստեղծելու հնարք է օգտագործվել: 
Զգալի է պատկերավորման և 
արտահայտչականության միջոցների 
առատությունը:  

 
Այսպիսի աշխատանքը արդյունավետ է և փորձով հիմնավոր-

ված: Եվ, որպես ուսուցման վերջնարդյունք, 6-րդ դասարանի աշա-
կերտներն ուսուցչի օգնությամբ կբանաձևեն գիտական և գեղար-
վեստական խոսքի առանձնահատկությունները: 

Ինչ խոսք, մայրենիի դասագրքերում ինտեգրված դասա-
նյութերը ուսուցչի ստեղծագործական մտքի դրսևորման համար 
լայն ասպարեզ են բացում, քանի որ յուրաքանչյուր նյութի ուսուց-
ման ընթացքում ուսուցիչն ինքն է որոշում, թե տվյալ բնագրի 
շրջանակներում ինչ տիպի ինտեգրում պիտի կազմակերպի՝ 
դրանով իսկ պարարտ հող նախապատրաստելով ակտիվ ուսում-
նառության համար: Սակայն դասանյութերում հաճախ հանդիպող 
թերություններից է բնագրերի մեջ լեզվական նյութի հետ առնչվող 



 
– 151 – 

կենդանի խոսքում հանդիպող խոսքային միավորների սակավու-
թյունը, և որպես դրա ուղղակի հետևանք՝ այն վարժություններն ու 
առաջադրանքները, որոնք չեն բխում երեխաների՝ այս տարիքային 
խմբին հետաքրքրող նախասիրություններից, ժամանակակից երե-
խային զարգացնող թեմաներից, ուստի դրանց հանձնարարումը 
աշակերտների համար դառնում է ձանձրալի և ոչ այնքան օգտա-
կար զբաղմունք: 

Կարծում ենք՝ այս բացն անհրաժեշտ է լրացնել այժմ կրթու-
թյան մեջ լայն կիրառում գտած ու ժամանակի հրամայական դար-
ձած կրթական գործիքներից մեկի՝ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիա-
ների՝ լեզվական նյութի հետ ինտեգրելու միջոցով:  

Մայրենիի միասնացված դասերին լեզվական նյութի արդյու-
նավետ յուրացման լավագույն գործիքներից մեկը ՏՀՏ-ների գործա-
դրմամբ ինտեգրման ապահովումն է: Փորձը ցույց է տվել, որ 
լեզվական նյութի ուսուցման ժամանակ համակարգիչների կիրա-
ռումը ոչ միայն տեղին է ու նպատակահարմար, այլև ուսուցման 
այս ձևի հիմքում դրվում են երեխայի հետաքրքրությունն ու դրա 
բավարարման ժամանակակից պահանջմունքը: Այս տեսակետից 
բացառիկ են ինտեգրման մեթոդով ստեղծված համակարգչային 
խաղերն ու վարժությունները, որոնք թույլ են տալիս երեխայի մեջ 
զարգացնել վերացական, տրամաբանական, օպերատիվ մտա-
ծողություն, վերլուծելու և կանխատեսելու հստակ հնարավորու-
թյուններ [8, 2]: Ինտեգրման մեր փորձի նշված օրինակը կարելի է 
գտնել հետևյալ հղումով՝ https://scratch.mit.edu/projects/297209374/: 

Ի տարբերություն կինոնկարների և հեռուսատատեսության՝ 
համակարգչային խաղերով խաղացողը դառնում է գործողու-
թյունների մասնակից և ինքն է որոշում դեպքերի հետագա 
ընթացքը: Այժմ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը 
ուսուցման մեջ դառնում է մշակույթի իրական մասնիկ, և 
ժամանակակից դպրոցներում դրանց ներդրումը պարտադիր է ու 
անխուսափելի [5, 50]:  

Այսպիսով, մայրենիի միասնացված դասերի ինտեգրման 
առանցքում առաջնահերթությունը պիտի տրվի սովորողի սոցիա-
լականացմանն ուղղված առաջադրանքներին, քանի որ այդ կերպ 

https://scratch.mit.edu/projects/297209374/
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կազմակերպված ուսումնառությամբ յուրաքանչյուր սովորողի յու-
րացրած գիտելիքները դառնում են անձի ձևավորման և կայացման 
կարևոր նախապայման: Ուստի ինտեգրման մեթոդաբանությամբ 
ուսուցանվող մայրենիի միասնացված բնագրերը դադարում են 
զուտ պասիվ ուսումնական նյութ լինելուց, քանի որ դրանք 
ուսուցչի երևակայական մտածողությունը գործի դնելու, լեզվական 
կենդանի օրինակներ մտածելու և ուսումնական որոշ առարկա-
ների հետ ինտեգրելու միջոցով լայն հնարավորություն են ընձեռ-
նում յուրաքանչյուր աշակերտի արդիական պահանջմունքներից 
բխող ուսուցում կազմակերպելու համար: 
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Интеграция грамматического материала и  
некоторых предметов на единых уроках родного языка  

как эффективное средство обучения 
Едоян Ануш 

Геворкян Вардуи 
Резюме 

Ключевые слова։ активное обучение, интеграция знаний, единый 
урок, aкадемические цели, инклюзивная и междисциплинарная интег-
рация, интеграция с использованием ИКТ 

На единых уроках родного языка на основе интегрирования нужно 
отдать предпочтение заданиям, направленным на социализацию 
учащегося, так как таким образом усвоенные знания каждого ученика 
становятся важной предпосылкой для формирования и становления 
личности. 

Единые оригинальные тексты обучаемой родной речи путем 
методики интегрирования перестают быть пассивными учебными 
материалами, так как дают возможность учителю с помощью образного 
мышления, придумывания живых языковых примеров, а также 
интегрирования некоторых учебных предметов организовать для каждого 
ученика индивидуальный учебный процесс, исходя из актуальных 
требований. 
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The Integration of Grammatical Material and Some Subjects 
at the Joined Lessons of the Native Language 

as an Effective Means of Teaching 
Yedoyan Anush 

Gevorgyan Varduhi 
Summary 

Key words: active learning, knowledge integration, combined lesson, 
academic purposes, inclusive and interchangeable integration, integration by 
using ICT 

At the joined lessons of the native language the importance should be 
given to those tasks which aim at learners’ socialization, because during the 
process of such learning the knowledge gained by the learners becomes the 
basis for shaping an individual.  

Joined original texts taught with the methodology of integration cease 
being passive teaching materials, because the teacher can use them creatively to 
build vivid examples, to integrate with some school subjects and thus, create an 
opportunity of organizing the teaching process in accordance with the pupils’ 
needs. 
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