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ՄարմնամարզություննՄարմնամարզություննՄարմնամարզություննՄարմնամարզությունն    ավագավագավագավագ    դպրոցականներիդպրոցականներիդպրոցականներիդպրոցականների        
ֆիզիկականֆիզիկականֆիզիկականֆիզիկական    դաստիարակությանդաստիարակությանդաստիարակությանդաստիարակության        

համակարգումհամակարգումհամակարգումհամակարգում    
ԱղանյանԱղանյանԱղանյանԱղանյան    ԳևորգԳևորգԳևորգԳևորգ        

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. մարմնամարզություն, կրթություն, շարժողական կա-

րողություն և հմտություն, վարժություն, ավագ դպրոցականներ, շարժողական ըն-
դունակություն 

Դպրոցահասակ երեխաների ֆիզիկական դաստիարակությունը դաստիա-
րակության, կրթության և առողջության ամբողջ համակարգի բաղկացուցիչ մասն 
է, հանրակրթական և մասնագիտական դպրոցների գործունեության ուղղություն-
ներից մեկը:  

Ֆիզիկական դաստիարակության կարևորագույն խնդիրները լուծելու, 
դպրոցականներին աշխատանքային և հանրօգուտ գործունեության նախապատ-
րաստելու կարևորագույն միջոցներից մեկը մարմնամարզությունն է` իր գործնա-
կան անսահմանափակ հնարավորություններով, որոնք պայմանավորված են մի 
շարք գործոններով և ամենից առաջ բազմապիսի վարժությունների մեծ թվով: 

Մարմնամարզական վարժություններն այսօր տարբեր տարիքի երեխաների 
և դպրոցականների, կանանց ու տղամարդկանց ֆիզիկական դաստիարակության 
ամենագործուն և բազմակողմանի միջոցներից մեկն են: Մարմնամարզությունը 
նախ և առաջ առանձնահատուկ վարժությունների և մեթոդական հնարքների հա-
մակարգ է, որը կիրառվում է ֆիզիկական դաստիարակության, կրթության, առող-
ջության, մասնագիտակիրառական, ռազմաֆիզիկական և այլ ձևերի պատրաս-
տության, կիրառական, արտադրական կամ պաշտպանական նշանակության, 
կենսականորեն կարևոր ու անհրաժեշտ հմտությունների ձեռքբերման նպատակ-
ներով [1, 132]:  

Մարմնամարզական վարժությունների պարզության, մատչելիության, արդ-
յունավետության և զգացմունքայնության շնորհիվ ավագ դպրոցականների մարմ-
նամարզության պարապմունքներում լուծվում են բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք 
ընդհանրապես բնորոշ են ֆիզիկական դաստիարակությանը, սակայն դրսևոր-
վում, մարմնավորվում են մարմնամարզությանը հատուկ ձևերով: 

Շատ հեղինակներ նշում են, որ մարմնամարզության պարապմունքներում 
լուծվում են բազմաթիվ խնդիրներ, որոնցից հիմնականներն են[5, 107: 6, 52]. 

• կրթական ազդեցություն` օրգանիզմի մարզավիճակի և գործառույթների 
ներդաշնակ զարգացման, շարժողական ընդունակությունների կատարե-
լագործման և դաստիարակման նպատակով, 

• առողջարարական ազդեցություն՝ օրգանիզմի հիմնական գործառույթների 
կենսագործունեության բարելավման, հոգնածության վերացման և աշխա-
տունակության վերականգնման, առողջության ամրապնդման նպատա-
կով, 

• կիրառական բնույթի` կենսականորեն կարևոր շարժողական կարողու-
թյունների և հմտությունների ձեռքբերում, որը նպաստում է մասնագիտա-
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կան պատրաստվածությանը, 
• մարդու շարժողական ընդունակությունների մշակում, 
• անձի բարոյակամային և գեղագիտական հատկանիշների դաստիարա-
կում, 

• կատարման տարբեր բարդության մարզական ծրագրերի յուրացում: 
Ֆիզիկական դաստիարակության պետական ծրագրերը նախատեսում են 

մարմնամարզությունը` որպես հիմնական միջոցներից մեկը, ներառել հանրա-
կրթական հաստատություններում` երեխաների, միջին մասնագիտական ուսում-
նական հաստատություններում` սովորողների, բուհերում` ուսանողների, զինվո-
րական ուսումնարաններում, ակադեմիաներում` կուրսանտների և զինծառայող-
ների հետ պարտադիր պարապմունքների մեջ:  

Մարմնամարզության ինքնուրույն պարապմունքների տարբեր ձևերի լայն 
տարածումը, որն իրականացվում է խմբակներում, սեկցիաներում, արտադասա-
րանական պարապմունքներում, ապահովում է ինչպես բազմատեսակ վարժու-
թյունների ներդրումը շարժումների ամենօրյա պահանջի մեջ, այնպես էլ ամրա-
պնդում է առողջությունը և լուծում դպրոցականների ֆիզիկական դաստիարա-
կության շատ հարցեր: Մարմնամարզությունը և բազմաբնույթ մարմնամարզա-
կան վարժությունները զգալի տեղ են գրավում երիտասարդների և մեծահասակ-
ների առողջության, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստության խմբերի պարապ-
մունքների բովանդակության մեջ: Ներկայումս առանձնահատուկ մասսայակա-
նություն է վայելում աթլետիկ մարմնամարզությունը: 

Ավագ դպրոցականների մարմնամարզության մեթոդիկան այսօր ձևավորվել 
է որպես վարժությունների առանձնահատկություններով պայմանավորված 
հնարքների ամբողջություն: 

Շարժումների կոորդինացիայի, ճշգրտության, ճարպկության և մի շարք այլ 
շարժողական ընդունակությունների դրսևորումը շարժումների խիստ կանոնա-
կարգված ծրագրի պայմաններում թույլ է տալիս դրանք վերագրել ավագ դպրո-
ցականների մարմնամարզության առանձնահատկությանը: Ճշգրիտ նշված ելման 
և վերջնական դրությունը, շարժումների ուղղություններն ու տատանումը, մկա-
նային ճիգերի բնույթը, շարժումների տարածական և ժամանակային բնութագրե-
րը ևս վերաբերում են ավագ դպրոցականների մարմնամարզության կարևորա-
գույն առանձնահատկություններին: 

Շարժումների ստանդարտ ծրագրերը թույլ են տալիս առավել բարենպաստ 
պայմաններ ստեղծել ավագ դպրոցականների շարժողական ընդունակություննե-
րի, հմտությունների ուսուցման ձևավորման և ամրապնդման համար: 

Մասնագետները մարմնամարզության մեթոդական առանձնահատկություն-
ներին են վերագրում օրգանիզմի վրա բազմակողմանի ազդեցությունը, մարմնա-
մարզական միջոցների բազմազանությունը, բեռնվածության չափավորումը և 
պարապմունքների կանոնակարգումը, երաժշտության կիրառումը մարմնամար-
զական բազմաթիվ վարժություններ կատարելիս: 

Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ ավագ դպրոցականների ֆիզիկական դաս-
տիարակության, շարժումների կատարելագործման ընթացքում առաջացող ցան-
կացած խնդիր՝ կրթական, առողջարարական, կարելի է լուծել կիրառական և այլ 
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տեսակների մարմնամարզական վարժությունների օգնությամբ՝ դրանք օգտա-
գործելով ինտենսիվության տարբեր աստիճաններով, կիրառելով պարապմունք-
ների ավանդական և ոչ ավանդական ձևերի լայն տեսանկյուն` հենվելով ուսուց-
ման տեխնիկական միջոցների վրա: 

Հիմնավորված է, որ մանկավարժական շատ խնդիրներ, որոնք կապված են 
ավագ դպրոցականների ինչպես շարժողական գործողությունների կատարման, 
այնպես էլ անձի բարոյակամային հատկանիշների դաստիարակման, ուսուցման 
անհատականացման և կոլեկտիվ գործողությունների զարգացման հետ, լավա-
գույնս լուծվում են շնորհիվ մարմնամարզության պարապմունքների կազմա-
կերպման ավանդական, նախ և առաջ դասային ձևերի:  

Պարապմունքների դասային ձևերը պահանջում են մարզադահլիճում կարգ 
ու կանոնի պահպանում, սեփական գործողությունների համաձայնեցում ընկեր-
ների գործողությունների հետ (հատկապես զույգերով և խմբերով վարժություննե-
րում), օգնության ցուցաբերում և ապահովում կիրառական վարժությունների կա-
տարման ընթացքում: 

Ավագ դպրոցականների ուսումնական գործընթացի (դասարանական կամ 
արտադասարանական) կանոնակարգումը, զուգակցված ուսուցման բազմազան 
մեթոդական հնարքների հետ, ապահովում է արդյունավետություն շարժողական 
կարողությունների, հմտությունների մշակման, զարգացման և կատարելագործ-
ման ուղղությամբ: 

Մարմնամարզության պարապմունքների կազմակերպման և անցկացման 
պրակտիկան վկայում է, որ բեռնվածության կարգավորումն իրականացվում է 
վարժությունների ընտրության, դրանց հերթականության սահմանման, տարբեր 
ելման և վերջնական դրություններից կատարման, կրկնությունների քանակի, 
տեմպի փոփոխման, ձգումների կիրառման ճանապարհով և այլն [2, 67, 4, 204]:  

Շատ կարևոր է այն փաստը, որ ձևով միանման վարժությունները կարող են 
կիրառվել բոլորովին տարբեր նպատակներով: Օրինակ՝ գերանի վրայից ցատկելը 
կարելի է գործածել որպես շարժումների կոորդինացիայի, ճշգրտության, ճարպ-
կության, տարածության մեջ ճիշտ կողմնորոշվելու համար: Մինչդեռ մեկ այլ 
դեպքում նույն վարժությունները կարող են ծառայել համարձակության, վճռակա-
նության, սեփական ուժերի նկատմամբ վստահության դաստիարակման նպա-
տակով: Նման օրինակներ շատ կարելի է թվարկել: 

Հաստատված է, որ երաժշտության զուգորդմամբ ուսուցանվող շարժումնե-
րը զգալիորեն հեշտ են յուրացվում, բարձրացնում են աշխատունակությունը և 
պարապողի զգայունությունը: Հետևաբար մարմնամարզության մեթոդական 
առանձնահատկությունները, որոնց մասին վերը նշվեց, վկայում են, որ 
երաժշտությունը լավ հնարավորություններ ունի ամենալայն ուղղվածությամբ 
կիրառելու դպրոցականների ֆիզիկական դաստիարակության առանձին խնդիր-
ների լուծման ուղղությամբ [3, 155]: 

Մարմնամարզական վարժությունները դասակարգվում են հետևյալ հիմնա-
կան խմբերի՝ շարային, ընդհանուր զարգացնող, ազատ, կիրառական, ցատկեր, 
վարժություններ մարզագործիքների վրա, ակրոբատիկական և գեղարվեստական 
մարմնամարզության վարժություններ: Հաշվի առնելով պարապողների վրա բազ-
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մակողմանի ֆիզիկական ազդեցությունը` մարմնամարզական վարժությունները 
տարբեր կերպ են բնութագրվում [3, 144]: 

Բացի վերը նշված մարմնամարզական վարժություններից՝ ավագ դպրոցա-
կանների պարապմունքների ընթացքում լայնորեն կիրառվում են շարժախաղեր և 
էստաֆետաներ, որոնց բովանդակության մեջ մտնում են ցատկեր, նետումներ, 
մագլցումներ, հավասարակշռության վարժություններ և այլն: 

Այսպիսով՝ մարմնամարզության միջոցների բազմազանությունը, դրանց բո-
վանդակության առանձնահատկությունը, չափավորումը և պարապողների գոր-
ծողությունների խիստ կանոնակարգումը զգալի աստիճանով ձևավորել են ավագ 
դպրոցականների մարմնամարզության մեթոդական առանձնահատկությունները: 
Դրանց օգնությամբ լուծվում են այնպիսի կարևոր խնդիրներ, ինչպիսիք են առող-
ջարարական, կրթական և դաստիարակչական:  

Վերոնշյալը վկայում է, որ մարմնամարզությունն իրոք արժանի տեղ է զբա-
ղեցնում դպրոցականների ֆիզիկական դաստիարակության համակարգում, կեն-
սականորեն կարևոր գործնական ընդունակությունների և հմտությունների ձեռք-
բերման հարցում: 
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Статья рассматривает роль и значение гимнастики в системе физического 
воспитания учащихся старших школ. Эта дисциплина занимает весомое место в 
процессе развития жизненно необходимых практических умений и навыков. В 
свете методических особенностей гимнастики, автор представляет такие важные 
проблемы, как оздоровление, обучение и воспитание учащихся старших школ.  
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The article touches upon the role and significance of gymnastics within the system 
of physical training of high school pupils. This discipline occupies a significant part and 
importance in the development of the vitally prominent practical abilities and skills. 
Basing upon the methodological peculiarities of gymnastics, the author presents such 
problems as high school pupils’ recreation, education and training. 

 
  


