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ՈՈՈՈււււսուցման մեթոդների կիրառումըսուցման մեթոդների կիրառումըսուցման մեթոդների կիրառումըսուցման մեթոդների կիրառումը    
ֆիզկուլտուրայի դասերինֆիզկուլտուրայի դասերինֆիզկուլտուրայի դասերինֆիզկուլտուրայի դասերին    

ԱշրաֆյանԱշրաֆյանԱշրաֆյանԱշրաֆյան    ԱրամայիսԱրամայիսԱրամայիսԱրամայիս    
ՔառյանՔառյանՔառյանՔառյան    ԱրմանԱրմանԱրմանԱրման    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... ֆիզիկական կուլտուրա, զարգացում, մեթոդներ, 

շարժողական հմտություններ, կարողություններ, ուսուցիչ, մասնագիտություն 
Այսօր չի կարելի գտնել մարդկային գործունեության մի ոլորտ, որը կապված 

չլինի ֆիզիկական կուլտուրայի հետ: Ֆիզիկական դաստիարակությունը կարևոր 
դեր և նշանակություն ունի մարդու բազմակողմանի զարգացման գործում: Ֆիզ-
կուլտուրայի դասերին կիրառվող վարժությունների մեջ կան այնպիսիք, որոնք 
ունեն կենսական կարևոր նշանակություն և կիրառվում են առօրյա կյանքում: 
Դպրոցի խնդիրն է հասնել նրան, որ աշակերտներն իրենց կենցաղում կարողա-
նան ճիշտ գործածել դրանք: 

Ֆիզիկական կուլտուրան կարևոր տեղ է զբաղեցնում յուրաքանչյուր մարդու 
կյանքում: Այն համարվում է մարդու առողջության, ինքնահաստատման և զար-
գացման բազմաֆունկցիոնալ մեխանիզմ: 

Ֆիզիկական կուլտուրայի դասաժամը համարվում է բավականին բարդ 
ուսումնա-դաստիարակչական գործընթաց, որն ունի բազմաբնույթ բաղադրիչ-
ներ, յուրահատուկ կառուցվածք և բովանդակություն: 

Ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի մասնագիտությունն ունի իր յուրահատկություն-
ները: Ընտրելով այդ մասնագիտությունը` մանկավարժը պատասխանատվու-
թյուն է կրում երեխաների առողջության, նրանց ֆիզիկական, հոգեկան, բարոյա-
կան և սոցիալական զարգացման համար [1, 81]: 

Ուսուցչի մասնագիտությունը ենթադրում է ուսուցման գործընթացում կի-
րառել ուսուցմանն ու դաստիարակությանն ուղղված տարբեր հնարներ` անհա-
տական մոտեցում դրսևորելով յուրաքանչյուր աշակերտի հանդեպ: Մյուս կող-
մից՝ ուսուցիչը, կիրառելով տարաբնույթ և փոփոխվող միջանձնային կապեր, 
նպաստում է դասարանում կոլեկտիվի ձևավորման խնդրին:  

Ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի բազմաբնույթ գործունեության մեջ առանձնաց-
վում են նրա աշխատանքային գործունեության չորս գործառույթներ՝ 

1.1.1.1. Կառուցողական,Կառուցողական,Կառուցողական,Կառուցողական,    
2.2.2.2. Հաղորդակցական,Հաղորդակցական,Հաղորդակցական,Հաղորդակցական,    
3.3.3.3. ԿազմակերպԿազմակերպԿազմակերպԿազմակերպչական,չական,չական,չական,    
4.4.4.4. Ճանաչողական:Ճանաչողական:Ճանաչողական:Ճանաչողական:    
Աշակերտների ֆիզիկական զարգացումն անհրաժեշտ է իրականացնել` 

հենվելով նրանց անձնային որակների վրա: Դրա համար անհրաժեշտ է զարգաց-
նել աշակերտների ինքնակատարելագործման, ինքնավերլուծության ձգտումը: 
Այստեղ, սակայն, հարց է ծագում, թե ինչպես ֆիզկուլտուրան դարձնել աշակեր-
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տի անձի կատարելագործման միջոց: Անհրաժեշտ է նախ և առաջ փնտրել և 
գտնել նոր մոտեցումներ աշակերտների հետ տարվող աշխատանքների արդյու-
նավետությունը բարձրացնելու համար: Աշխատանքում՝ որպես հիմնական ուղ-
ղություններ, ընտրված են հետևյալները` 

•  աշակերտների ֆիզիկական պատրաստվածության ընդհանուր մակարդա-
կի բարձրացում, 

•  ֆիզկուլտուրայի և սպորտի հանդեպ գիտակցական վերաբերմունքի սեր-
մանում, 

•  առողջ ապրելակերպի քարոզում, 
•  սպորտային միջոցառումներին աշակերտների ակտիվ մասնակցություն 
[5,124]: 

Ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցման պրոցեսում նույնպես կիրառվում են 
դասի կազմակերպման բոլոր հայտնի մեթոդները`  

1.1.1.1. ֆրոնտալ,ֆրոնտալ,ֆրոնտալ,ֆրոնտալ,    
2.2.2.2. խմբային,խմբային,խմբային,խմբային,    
3.3.3.3. խաղային,խաղային,խաղային,խաղային,    
4.4.4.4. մրցակցային:մրցակցային:մրցակցային:մրցակցային:    
Այս կամ այն մեթոդի ընտրությունը մեծամասամբ կախված է դասի նպա-

տակներից և ուսուցման փուլից: Այսպես՝ կարճ տարածության վազքի տեխնիկա-
յի ուսուցման նախնական փուլում նպատակահարմար է ֆրոնտալֆրոնտալֆրոնտալֆրոնտալ մեթոդի կիրա-
ռումը: Նախ և առաջ ստուգվում է մեկնարկի ժամանակ ձեռքերի և ոտքերի ճիշտ 
դիրքը:  

Իրանը պիտի թեքված լինի առաջ, հայացքն ուղղված առջևը: Այնուհետև բա-
ցատրվում է, որ ձեռքերն արմունկներում ծալված պիտի շարժվեն իրանի երկայն-
քով` ձևավորելով եռանկյուն: Ելման դրությանը ծանոթանալուց հետո անցում ենք 
կատարում մեկնարկային արագացման ուսուցմանը` ուշադրություն դարձնելով 
աշակերտների կողմից թույլ տրվող բնորոշ սխալներին` 

•  մեկնարկից հետո իրանի արագ ուղղում, 
•  ուսերի և ձեռքերի խրված դիրք: 
Ուսուցման հաջորդ փուլը վազքն է երկար տարածության վրա: Վազքի ժա-

մանակ ուշադրություն է դարձվում ձեռքերի և ոտքերի համաձայնեցված աշխա-
տանքին [7, 17]: 

ԽմբաԽմբաԽմբաԽմբայյյյինինինին մեթոդը կիրառվում է ուսուցման հետագա փուլերում այն բանից 
հետո, երբ աշակերտներն արդեն յուրացրել են տեխնիկայի հիմնական տարրերը 
և անցել են վերջինիս կատարելագործմանը: Խմբային մեթոդն առավել հաճախ 
կիրառվում է սպորտային խաղերի (օրինակ՝ բասկետբոլ, վոլեյբոլ), մարմնամար-
զության ժամանակ: Դասարանը սովորաբար բաժանվում է մի քանի խմբի` 3-5 
աշակերտ յուրաքանչյուր խմբում, և կատարելագործվում է տեխնիկական հնար-
ների կատարումը: Սպորտային խաղերի ուսուցման ժամանակ մի խումբը կատա-
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րելագործում է գնդակի փոխանցման և ընդունման տեխնիկան, մյուս խումբը` 
վարումից հետո նետումները, երրորդ խումբը` գնդակի նետումները տեղից և 
այլն:  

Շարժողական հմտությունների և կարողությունների ուսուցումն անխախ-
տելիորեն կապված է աշակերտների շարժողական որակների հետ: Որպես օրի-
նակ կարող են ծառայել մարմանամարզության պարապմունքները [6, 34]: 

Սակայն ուսուցման վերաբերյալ ժամանակակից մոտեցումներով աշակերտ-
ների հաջողությունները չի կարելի գնահատել միայն ուսումնական նորմատիվ-
ներով: Առավել կարևորվում է յուրաքանչյուր աշակերտի ֆիզիկական պատ-
րաստվածության բարձր աստիճանը, որին կարելի է հասնել առանձին դեպքե-
րում ընտրված վարժությունների միջոցով՝ կախված նախնական ֆիզիկական 
պատրաստվածության աստիճանից: 

Յուրաքանչյուր աշակերտ իր ֆիզիկական պատրաստվածության կատարե-
լագործման ճանապարհին պիտի ունենա որոշակի նպատակ: Մեր հիմնական 
նպատակն այն է, որ յուրաքանչյուր աշակերտ հետաքրքրություն դրսևորի ֆիզ-
կուլտուրայի դասերի նկատմամբ, գիտակցի այն, որ ֆիզիկական կուլտուրան 
նպաստում է մարմնի ֆիզիկական հնարավորությունների մեծացմանը, առողջու-
թյան ամրապնդմանը:  

Ուսուցման անհատական անհատական անհատական անհատական մեթոդը հիմնականում և լայնորեն կիրառվում է 
ավագ դպրոցականների հետ տարվող աշխատանքում: Դա առաջին հերթին ֆի-
զիկական որակների զարգացմանն ուղղված լրացուցիչ առաջադրանքների կա-
տարումն է` հաշվի առնելով աշակերտների անհատական ֆիզիկական և հոգե-
բանական առանձնահատկությունները: 

ՇրջանաձևՇրջանաձևՇրջանաձևՇրջանաձև մեթոդի կիրառման ժամանակ աշակերտները բաժանվում են 
խմբերի, բայց այդ ժամանակ սովորողներն աշխատում են միաժամանակ և յուրա-
քանչյուրն իր շրջանում: Նման աշխատանքի արդյունքում պահպանվում է դասա-
ժամի խտության առավելագույն աստիճանը, միաժամանակ մեկ դասաժամի ըն-
թացքում կատարելագործվում են հիմնական շարժողական (ֆիզիկական) որակ-
ները: Այս մեթոդը կարելի է կիրառել սահմանափակ տարածության մեջ, և այն քիչ 
ժամանակ է պահանջում: Բավական է մարզադահլիճի կեսը, որպեսզի 15-20 րո-
պե ամբողջ դասարանը զբաղված լինի: Որպես կանոն, մեկ դասաժամի ընթաց-
քում աշակերտը հասցնում է անցնել 5-7 շրջանով (հանգստի համար նախատես-
ված 1 րոպե ընդմիջումով):  

Ֆիզկուլտուրայի դասերին ուսուցման կարևորագույն մեթոդներից մեկը հա-
մարվում է խաղայինխաղայինխաղայինխաղային մեթոդը: Միայն խաղի միջոցով կարելի է պահպանել աշա-
կերտների կայուն հետաքրքրվածությունը ֆիզկուլտուրայի դասերի հանդեպ:  

 Նպատակահարմար է ֆիզկուլտուրայի դասաժամի հիմնական մասի երկ-
րորդ հատվածում անցկացնել շարժախաղեր կամ սպորտային խաղեր` ելնելով 
տվյալ դասի խնդիրներից: Դա օգնում է դասն անցկացնել բարձր հուզական մթնո-
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լորտում և ստանալ առավելագույն դրական արդյունք [2,175]: 
Ցավոք, գնալով մեծանում է այն աշակերտների թիվը, որոնք առողջության 

պատճառով ազատվում են ֆիզկուլտուրայի դասերից, և գնալով ավելի արդիա-
կան է դառնում ուսուցման նոր մեթոդիկայի, գնահատման նոր համակարգի ներ-
մուծումը դասապրոցես: Հենց այդ պատճառով էլ մանկավարժական գործունեու-
թյան մեջ նորարարական տեխնոլոգիաների կիրառումը դառնում է արդիական: 

Նորարարական է համարվում ֆիզիկական կրթության որակի գնահատման 
համակարգը: Ֆիզկուլտուրայի դասերին առաջադիմության, հաճախելիության և 
ճանաչողական ակտիվության բարձրացման համար կիրառվում է գնահատման 
ռեյթինգային (բալային) համակարգը: Նրա էությունը հետևյալն է. աշակերտը որո-
շակի ժամանակահատվածում (մեկ ամիս, կիսամյակ, ուսումնական տարի) հա-
վաքում է ընդհանուր առմամբ բալերի որոշակի քանակ, որը համապատասխա-
նում է նրա գործունեության այս կամ այն ոլորտին: Գնահատման նման մոտե-
ցումն իրականում հնարավորություն է տալիս գնահատականին խթանիչ դեր խա-
ղալ, համապատասխան մոտեցում ցուցաբերել ներկայացվող պահաջներին: 
Մշակված չափանիշների հիման վրա աշակերտներն իրենք կարող են օբյեկտիվո-
րեն գնահատել իրենց ձեռքբերումները: Աշակերտներին իրենց և դիմացինին 
ճիշտ գնահատել սովորեցնելը նրանց պատրաստվածության կարևոր պայմաննե-
րից մեկն է: Որպես կարգապահության հիմնական չափանիշ՝ մեր կողմից ընդուն-
վում է ոչ միայն աշակերտների հաճախելիությունը, այլև նրանց կատարողակա-
նը, հրահանգներին ժամանակին արձագանքումը: Կարգապահության առաջադի-
մությունը որոշվում է նաև ձեռք բերված տեսական գիտելիքներով և աշխատու-
նակությամբ: Պետք է աշակերտներին ուղղորդել դեպի դրական արդյունքը և բար-
յացկամ վերաբերմունք ստեղծել միմյանց հանդեպ: Նման արդյունքի կարելի է 
հասնել միայն տարաբնույթ մեթոդների և ուսուցման հնարների կիրառման շնոր-
հիվ [3, 224]: 

Աշխատանքում մեծ ուշադրություն է դարձվում նաև արտադասարանային 
աշխատանքներին, որոնք հիմք են դպրոցական և համայնքային սպորտային մի-
ջոցառումներին, սպորտլանդիաներին հավուր պատշաճի ներկայանալու համար: 

Արտադասարանային աշխատանքը ներառում է նաև տարբեր սպորտային 
միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում: Դրանք են` «Ուրախ գնդակ» 
(տարրական դասարաններում), «Հասիր և անցիր» (միջին դասարաններում) և այլ 
սպորտային միջոցառումներ: Անցկացվում է նաև դպրոցական սպորտլանդիա 6-9 
դասարաններում [4,23]: 

Մանկավարժական գործունեության մեջ անհրաժեշտ է առաջնորդվել ռուս 
հայտնի գրող Ա.Պ.Չեխովի խոսքերով. «Մարդու մեջ ամեն ինչ պիտի գեղեցիկ և 
ներդաշնակ լինի»: Աշակերտը պիտի զարգանա ներդաշնակորեն, ինչպես հոգե-
պես, այնպես էլ ֆիզիկապես:  

Այսպիսով՝ վերոնշյալից ելնելով՝ կարող ենք ասել, որ ուսուցման նորարա-
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րական տեխնոլոգիաների և մեթոդների կիրառմամբ կարելի է բազմաբովանդակ 
ու բազմաբնույթ դարձնել ֆիզկուլտուրայի դասաժամերը, կարելի է հասնել նրան, 
որ աշակերտների մեջ զարգանան այնպիսի որակներ, ինչպիսիք են հետաքրքրու-
թյունը ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի հանդեպ: Ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի 
խնդիրն էլ այն է, որ վերջինս, կիրառելով ուսուցման նորարարական տեխնոլո-
գիաները, նպաստի աշակերտների անձի համակողմանի և ներդաշնակ զարգաց-
մանը:  
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физическая подготовка, учитель, профессия 
В  статье представлены методы обучения, применяемые в общеобразователь-

ных школах на уроках физической культуры. Если правильно применять или 
сопостовлять методы обучения, то можно эффективно провести занятие по физи-
ческой культуре и добиться многих результатов. Учитель сам выбирает методы 
обучения, которые помогают достичь  поставленной цели. Эти методы направлены 
на всестороннее развитие учащихся младших и старших классов общеобразователь-
ных школ. 
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The article presents the methods of teaching taken at physical education lessons in 
general schools. If correctly to accept or to compare methods of training it is possible to 
spend effectively employment on physical training and to reach many results. The 
teacher himself chooses the methods of teaching that help to solve the problem of the 
topic being taught and conducts the lesson. These methods are aimed at the 
comprehensive development of pupils of junior and senior classes of general education 
schools.  

 
 
 
 

        


