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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Հանրակրթության գլխավոր նպատակը սովորողների մտավոր, հո-
գևոր, ֆիզիկական և սոցիալական ունակությունների համակողմանի ու 
ներդաշնակ զարգացումն է: Այսինքն՝ նրանց համար անհրաժեշտ գիտե-
լիքների, կարողությունների և հմտությունների ապահովումը: 

Այստեղ կարևորվում է սովորողի ոչ միայն գիտելիքների, այլև համա-
կարգված հիմնական կարողությունների, հմտությունների և որոշակի 
արժեքային համակարգի ձևավորումը:  

Կրթական բարեփոխումները էլ ավելի բարձր պահանջներ են առա-
ջադրում սովորողների առողջության, ֆիզիկական պատրաստվածու-
թյան և կյանքի համար անհրաժեշտ կարողությունների և հմտություննե-
րի տիրապետման նկատմամբ։  

Ֆիզիկական դաստիարակությունը կարևոր նշանակություն ունի սովո-
րողների անձի ձևավորման, նրա ֆիզիկական ներդաշնակ զարգացման 
ապահովման, մտավոր առաջընթացի, բարոյահոգեբանական որակների 
դաստիարակման և արժեքային համակարգի ձևավորման գործում:  

Միջին մասնագիտական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական 
հաստատությունների հիմնական նպատակը սովորողների մասնագի-
տական կրթություն ստանալու, ինքնուրույն կյանքի համար անհրաժեշտ 
գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ապահովումն է:  

Այստեղ իր ուրույն տեղն ունի ֆիզիկական կուլտուրան, որը ուսում-
նադաստիարակչական գործընթացի անբաժանելի մասն է կազմում: 

Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում ֆի-
զիկական կուլտուրան երիտասարդ մասնագետների պատրաստման 
կարևորագույն միջոց է, ինչի շնորհիվ ներդաշնակորեն զուգակցվում են 
համապատասխան մասնագիտական որակավորման կարողություններն 
ու հմտությունները և ֆիզիկական պատրաստվածությունը: 

Ֆիզիկական կուլտուրայի դերը պայմանավորված է նրա գործնական 
կիրառական նշանակությամբ: Այն նպաստում է սովորողների շարժողա-
կան ընդունակությունների (արագաշարժություն, ուժ, ճկունություն, դիմաց-
կունություն, ճարպկություն, կոորդինացիա և այլն) մշակմանը, անձի մտա-
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վոր և ֆիզիկական աշխատունակության բարձրացմանը, մասնագիտական 
պատրաստվածության ապահովմանը: 

Ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցումն օժանդակում է  սովորողներին 
ձեռք բերել կարողություններ և հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են 
նրանց հետագա աշխատանքային գործունեության ընթացքում արտա-
կարգ իրավիճակներում կողմնորոշվելու համար: 

Միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր իրականացնող ուսումնա-
կան հաստատությունների <<ֆիզիկական կուլտուրա>> առարկայի ծրագիրն 
արտացոլում է սովորողների կողմից յուրացվելիք հիմնական գիտելիքների, 
շարժողական կարողությունների, հմտությունների և մասնագիտական – կի-
րառական ֆիզիկական պատրաստվածության հանրագումարը: Այն սահմա-
նում է առարկայի դասավանդման հիմնական ուղղությունները` տեսական և 
գործնական, նախատեսում է ուսումնական նյութի բաշխման կառուցվածքն 
ըստ ուսուցման տարիների և յուրաքանչյուր կուրսի համար` հաշվի առնելով 
սովորողների տարիքային և սեռային առանձնահատկությունները: 

Ձեռնարկում ներկայացված են ՄՄՈՒՀ–ների <<Ֆիզիկական կուլտու-
րա>> առարկայի նպատակն ու խնդիրները, սովորողների տարիքային զար-
գացման առանձնահատկությունները, բժշկամանկավարժական հսկողու-
թյունը և անվտանգության ապահովումը դասավանդման գործընթացում:  

Հանգամանորեն մեկնաբանված է ծրագրային ուսումնական տարբեր 
բաժինների` <<Մարմնամարզական վարժություններ>>, <<Աթլետիկական 
վարժություններ>>, <<Բասկետբոլ>>, <<Ֆուտբոլ>>, <<Վոլեյբոլ>>, 
<<Հանդբոլ>> մարզախաղելի ուսուցման մեթոդիկան:  

Ներկայացված են առարկայի դասավանդման գործընթացում կի-
րառվող ուսուցման ավանդական և համագործակցային մեթոդները, 
ուսումնական նյութի պլանավորումը, ինչպես նաև սովորողների առաջա-
դիմության միավորային գնահատման ժամանակակից ձևերն ու ստուգ-
ման տեսակները և այլն:  

Ձեռնարկը նախատեսված է ՄՄՈՒՀ–ների <<Ֆիզիկական կուլտու-
րա>> առարկան դասավանդողների համար: Այն նպատակ ունի օգնելու 
դասավանդողներին՝ սովորողների ուսուցման գործընթացն արդյունավետ 
կազմակերպելու գործում:  
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ՄՄՈՒՀ – ՆԵՐՈՒՄ <<ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ>> ԱՌԱՐԿԱՅԻ 
ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

  
Միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր իրականացնող ուսում-

նական հաստատությունների <<ֆիզիկական կուլտուրա>> առարկայի 
դասընթացը նպատակաուղղված է սովորողների ֆիզիկական ներդաշ-
նակ զարգացման ապահովմանը, բարոյակամային որակների դաստիա-
րակմանը, մասնագիտական թեքմանը համապատասխան մասնագի-
տական-կիրառական ֆիզիկական պատրաստականության ապահովմա-
նը, նրանց արդյունավետ աշխատանքին և հայրենիքի պաշտպանության 
նախապատրաստմանը: 

Միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր իրականացնող ուսում-
նական հաստատությունների «ֆիզիկական կուլտուրա>> առարկայի 
հիմնական խնդիրներն են` 

• սովորողների առողջության ամրապնդում, մարմնի ճիշտ կեցված-
քի ձևավորում, օժանդակում ֆիզիկական ներդաշնակ զարգացմանը, 

• սովորողների շարժողական ընդունակությունների մշակում, դրանց 
կիրառումը տարբեր պայմաններում, 

• բարոյակամային որակների դաստիարակում, բարձր աշխատու-
նակության ապահովում, 

• մասնագիտական-կիրառական ֆիզիկական պատրաստականու-
թյան ապահովում` ձեռք բերվող մասնագիտության առանձնահատկու-
թյուններին համապատասխան, 

• շարժողական փորձի ընդլայնում և տարբեր պայմաններում կիրա-
ռելու հմտության ձևավորում, 

• ֆիզկուլտուրայի և սպորտի, ինքնուրույն պարապմունքների անց-
կացման, օլիմպիական խաղերի, անվանի մարզիկների վերաբերյալ գի-
տելիքների ձեռքբերում, 

• առողջ ապրելակերպի կանոններին տիրապետում, 
• ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պարապմունքների նկատ-

մամբ հետաքրքրության և ֆիզիկական վարժություններով սիստեմատիկ 
պարապելու սովորության մշակում, 
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• բավարար ֆիզիկական պատրաստականության ապահովում:  
Նշված խնդիրները /կրթական, առողջարարական, դաստիարակչա-

կան/ իրականացվում են հիմնականում ֆիզիկական կուլտուրայի դասե-
րի ընթացքում, դրանց նպատակասլաց բովանդակությամբ, ճիշտ և ար-
դյունավետ պլանավորմամբ և անցկացմամբ:  

Առողջարարական խնդիրների լուծման գործում հիմնականը և կա-
րևորը ֆիզիկական վարժությունների ճիշտ ընտրությունը և չափավո-
րումն է, որտեղ պարտադիր պետք է հաշվի առնել սովորողների առող-
ջական վիճակը, ֆիզիկական զարգացումը, տարիքային և սեռային 
առանձնահատկությունները, ինչպես նաև ֆիզիկական կուլտուրայի դա-
սերի նկատմամբ հիգիենիկ պահանջների բավարարումը: 

Առողջության ամրապնդման համար անհրաժեշտ է դասերի ընթաց-
քում խիստ կարգավորել սովորողների օրգանիզմի ֆիզիկական ծանրա-
բեռնվածությունը, այն հաշվով, որ այն աստիճանաբար ավելանա նրանց 
ուժերի չափով, այնուհետև բերել համեմատաբար հանգիստ վիճակի:  

Կրթական խնդիրներն իրականացվում են ծրագրի բովանդակու-
թյամբ նախատեսված շարժողական տարբեր վարժությունների և խաղե-
րի յուրացման միջոցով:  

ՈՒսուցման ընթացքում սովորողների մեջ մշակվում են հիմնական 
շարժողական ընդունակությունները` արագաշարժություն, ճկունություն, 
ճարպկություն, ուժ, դիմացկանություն և այլն:  

Բացի այդ, նրանք ձեռք են բերում նաև գիտելիքներ` ֆիզիկական 
կուլտուրայի նշանակության, անձնական հիգիենայի, առողջ ապրելա-
կերպի, օլիմպիական խաղերի, պարապմունքների ժամանակ անվտան-
գության կանոնների պահպանման, ֆիզիկական զարգացման ինքնա-
հսկման ձևերի և այլնի վերաբերյալ:  

Դաստիարակության խնդիրներ: Ֆիզիկական կուլտուրայի դասերի 
ընթացքում անմիջականորեն լուծվում են նաև սովորողների կամային և 
բարոյահոգեբանական դաստիարակության խնդիրները: 

Այսպես, ֆիզիկական վարժությունների կատարման ժամանակ դըժ-
վարություններ հաղթահարելը, տարբեր ֆիզիկական վարժությունների և 
մարզախաղերի ժամանակ համատեղ գործողություններ իրականացնելը, 
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մարմնամարզական տարբեր մարզագործիքների վրա վարժություններ 
կատարելը, նպաստում են սովորողների համարձակության, սեփական 
ուժերի նկատմամբ վստահության, ընկերասիրության, հաստատակամու-
թյան, փոխօգնության, կարգապահության, համագործակցության դաս-
տիարակմանը, ինչպես նաև գիտակցական վերաբերմունք են ձևավո-
րում ֆիզիկական կուլտուրայի պարապմունքների նկատմամբ:  

 
ՄՄՈՒՀ–ՆԵՐՈՒՄ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻՑ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻՆ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 
 

Գիտելիքներ 
 

Սովորողը ուսումնառության արդյունքում ֆիզիկական կուլտուրայից 
պետք է իմանա՝ 

• ֆիզկուլտուրայի և սպորտի դերն անձի առողջության ամրա-
պնդման, ներդաշնակ զարգացման, հետագա աշխատանքային գործու-
նեության նախապատրաստման գործում: 

• անձնական հիգիենայի, ֆիզիկական վարժությունների ինքնուրույն 
կատարման ժամանակ անվտանգության և ինքնավերահսկողության 
կանոնները: 

• մասնագիտական կիրառական ֆիզիկական պատրաստականու-
թյան մասին: 

• <<Առողջ ապրելակերպի>> մասին: 
• օլիմպիական խաղերի և հայ անվանի մարզիկների մասին: 
• գերհոգնածության և դրա կանխարգելման միջոցների մասին: 
• սովորած մարզախաղերի կանոնները: 
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Կարողություններ, հմտություններ 
 

Սովորողը ուսումնառության արդյունքում պետք է կարողանա՝ 
• կատարել ազգային որևէ պարի շարժումները: 
• միասյուն շարքից շարափոխվել երկսյուն, եռասյուն, քառասյուն 

շարքի: 
• կազմել և կատարել ընդհանուր զարգացնող վարժությունների հա-

մալիր: 
• կազմել և կատարել առավոտյան մարմնամարզության և ֆիզկուլտ 

դադարի համալիր վարժություններ: 
Պատանիները պետք է կարողանան՝ 
• կատարել վարժություններ` կցագնդերով, էսպանդերներով 
• պտտաձողի վրա կատարել կախ ծալված` ուժով վերելք շրջումով, 

կախ դիրքից` ձգումներ 
• կատարել գլուխկոնծի առաջ, հետ, գլուխկոնծի երկարությամբ 
• հենացատկել 110սմ բարձրության մարմնամարզական այծիկիկի 

կամ նժույգի վրայով 
• մագլցել մարմնամարզական պարանի վրայով 
• կատարել վարժություններ մարզասարքերի վրա 
• ցածր մեկնարկից վազել 100 մ, հավասարաչափ տեմպով վազել 10 

րոպե, վազել 800 մ, 2000 մ: 
• հեռացատկել թափավազքով՝ «Ոտքերը կծկված եղանակով, և 

բարձրացատկել «Քայլանցում>> եղանակով 
Աղջիկները պետք է կարողանան` 
• կատարել վարժություններ` օղով, ցատկապարանով 
• կատարել ռիթմիկ մարմնամարզության համալիր 
• կատարել հավասարակշռության վարժության որևէ համալիր` 

մարմնամարզական գերանի վրա 
• հենացատկել 100 սմ բարձրությամբ մարմնամարզական այծիկի 

վրայով 
• ցածր մեկնարկից վազել 60 մ, հավասարաչափ տեմպով վազել 6 

րոպե, վազել 400 մ, 1500 մ 
• հեռացատկել թափավազքով <<Ոտքերը կծկված>> եղանակով 
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Պատանիները և Աղջիկները պետք է կարողանան՝ 
• բասկեբոլի գնդակը փոխանցել և ընդունել, վարել փոփոխական 

արագացումով. գնդակը նետել օղակին՝ աջ և ձախ կողմերից, կենտրոնից 
և երկու քայլով. խաղալ բասկետբոլ կանոնների պահպանումով 

• կատարել վոլեյբոլի գնդակի փոխանցումներ՝ վերևից, ընդունում՝ 
ներքևից, երկու ձեռքով. կատարել սկզբնահարված և սկզբնահարվածի 
ընդունում, հարձակողական հարված և ընդունում: 

Խաղալ վոլեյբոլ՝ կանոնների պահպանումով: 
• ֆուտբոլի գնդակին հարվածել ոտնաթմբի միջին մասով, գլխով` 

ցատկով: Գնդակը կասեցնել ոտնաթաթով և կրծքով, կատարել խաբու-
սիկ շարժումներ, գնդակը խլել մրցակցից` ոտնաթաթը գնդակի վրա 
դնելով և ուս-ուսի հրվելով. խաղալ ֆուտբոլ կանոնների պահպանումով 

• հանդբոլի գնդակը վարել, փոխանցել, ընդունել և նետել դարպա-
սին տարբեր դրություններից, կատարել տուգանային նետում, անհատա-
կան և թիմային գործողություններ. խաղալ հանդբոլ կանոնների պահ-
պանումով 

• տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվել, որոշումներ կայացնել, 
հաղորդակցվել, համագործակցել 

• ցուցաբերել նախաձեռնություն, համարձակություն, արագաշարժու-
թյուն, փոխօգնություն, ինքնատիրապետում, հանդուրժողականություն 

• Ունենան բավարար ֆիզիկական պատրաստվածություն: 
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ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ 
ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ կառավարության որոշմամբ, հանրակրթական բոլոր հաստատու-

թյուններում, ուսումնական տարվա սկզբին բոլոր սովորողները պետք է 
ենթարկվեն բժշկական հետազոտության և դրա արդյունքով բաժանվեն 
բժշկական խմբերի:  

Ըստ առողջական վիճակի սովորողների բաժանումը բժշկական 
խմբերի նախատեսված է ՀՀ կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 22-ի 
թիվ 2353/ն որոշմամբ և ՀՀ առողջապահության նախարարի 2006թ. 
սեպտեմբերի 22-ի N 1075/ն հրամանով:  

Միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր իրականացնող ուսում-
նական հաստատությունների սովորողների բժշկական հետազոտու-
թյունների (ստուգումների) գործընթացը ղեկավարում և պատասխանա-
տու է ուսումնական հաստատության տնօրենը: 

Սովորողների բժշկական հետազոտությունները պետք է անցկացվեն` 
ա) Առաջին կուրսերում մինչև ֆիզիկական կուլտուրայի գործնական 

դասերի սկսվելը: Հարգելի պատճառով բժշկական ստուգումներին չմաս-
նակցած սովորողներին թույլատրվում է մասնակցելու ֆիզկուլտուրայի 
դասերին՝ հիմք ընդունելով թիվ 286 ձևի բժշկական տեղեկանքը: 

բ) Մյուս բոլոր կուրսերում, յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա սկզ-
բում, ինչպես նաև մարզական մրցումների նախօրյակին և հիվանդու-
թյուններից հետո, անցկացվում են բժշկական ստուգումներ:  

Սովորողների առողջության վիճակի վերաբերյալ առանց բժշկի եզ-
րակացության չի թույլտարվում մասնակցելու ֆիզկուլտուրայի գործնա-
կան դասերին: 

Ստուգումների արդյունքով սովորողները` ըստ իրենց առողջական 
վիճակի, ֆիզիկական զարգացման, օրգանիզմի ֆունկցիոնալ և ֆիզիկա-
կան պատրաստվածության մակարդակի բաժանվում են բժշկական երեք 
խմբերի` հիմնական, նախապատրաստական և հատուկ:  
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Բժշկական հիմնական խմբում ընդգրկվում են այն սովորողները, 
որոնք առողջ են, ունեն շարժողական հնարավորությունների ու ֆիզիկա-
կան զարգացման և ֆիզիկական պատրասվածության բավարար մա-
կարդակ: Նրանք լրիվ ծանրաբեռնվածությամբ մասնակցում են ֆիզկուլ-
տուրայի դասերին, կարող են մասնակցել մարզական խմբակներին և 
մրցումներին: 

Բժշկական նախապատրաստական խմբում ընդգրկվում են այն 
սովորողները, որոնք ունեն առողջական վիճակում որոշ շեղումներ, ֆի-
զիկական զարգացման ու շարժողական հնարավորությունների միջինից 
ցածր ցուցանիշներ:  

Նախապատրաստական խմբերում ընդգրկված սովորողները մաս-
նակցում են ֆիզկուլտուրայի դասերին, սակայն նրանց պետք է քիչ ծան-
րաբեռնել, կիրառել անհատական մոտեցում և չհանձնարարել այնպիսի 
վարժություններ, որոնք հակացուցված են նրանց և պահանջում են մեծ 
լարվածություն ու ծանրաբեռնվածություն: 

Հատուկ բժշկական խմբում ընդգրկվում են այն սովորողները, 
որոնց առողջական վիճակում կան մշտական կամ ժամանակավոր բնույ-
թի նշանակալից շեղումներ, հիմնականում սրտանոթային, շնչառական 
համակարգերի, և որոնց համար հակացուցված է ֆիզիկական կուլտու-
րայի պետական ծրագրով նախատեսված վարժությունները:  

Հատուկ բժշկական խմբերի հետ պարապմունքները անցկացվում են 
<<Ֆիզիկական կուլտուրա Հատուկ բժշկական խմբեր>>-ի ծրագրով 
/2011թ./:  

Այսպիսով, սովորողների համապատասխան բժշկական խմբերում 
տեղաբաշխումը հաշվարկելով, ֆիզիկական դաստիարակության ուղղու-
թյամբ ամբողջ ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի ընթացքում 
իրականացվում է դիֆերենցված` տարբերակված մոտեցումով:  

Սովորողների բժշկական մի խմբից մյուսը փոխադրումը կատարվում 
է բժշկի հերթական կամ լրացուցիչ հետազոտության արդյունքից հետո:  

Ֆիզիկական կուլտուրայի դասերից ժամանակավոր ազատումը կա-
տարվում է միայն բժշկի թույլտվությամբ: 
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Ֆիզիկական կուլտուրայով զբաղվողների բժշկական վերահսկողու-
թյունը իր մեջ ընդգրկում է.  

- սովորողների առողջության և ֆիզիկական զարգացման վիճակի 
պարբերական ստուգում,  

- բժշկամանկավարժական դիտումները,  
- մարզական կառույցների սանիտարահիգիենիկ հսկողությունը,  
- վնասվածքների կանխարգելումը:  
<<Ֆիզիկական կուլտուրա>> առարկան դասավանդողները պետք է 

իմանան, որ դասերի ընթացքում հնարավոր է սովորողների զարկերա-
կային ճնշման բարձրացում, հետևաբար պետք է հաճախակի կատարել 
զարկերակային ճնշման չափում: 

Անհրաժեշտ է, որ Ֆիզիկական կուլտուրա դասավանդողներն իմա-
նան նաև սովորողների անցկացրած հիվանդություններից հետո դասերի 
և պարապմունքների վերսկսման ժամկետները, որոնք սահմանում է 
բժիշկը: 

Սովորողների առողջության և ֆիզիկական զարգացման վիճակի 
պարբերական ստուգումները կատարվում են բժշկի կամ բուժքրոջ կող-
մից: Որպես ֆիզիկական զարգացման հիմնական ցուցանիշներ ընտր-
վում են սովորողի հասակը, քաշը և կրշքավանդակի շրջագիծը:  

ՄՄՈՒՀ-ներում պետք է կատարվի նաև մարզական կառույցների 
սանիտարահիգիենիկ հսկողություն, այսինքն՝ պետք է ստուգել մարզա-
դահլիճների և մարզահրապարակների չափերի համապատասխանու-
թյունը, մաքրությունը, մարզական գույքի, հանդերձանքի վիճակը, մաք-
րությունը և այլն:  
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ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԴԱՍԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 

  
ՄՄՈՒՀ–ներում ֆիզիկական կուլտուրայի դասերն անցկացվում են 

տարբեր պայմաններում` մարզադահլիճ, մարզահրապարակ, եղանակա-
յին տարբեր պայմաններ, հատուկ մարզահագուստ և կոշիկներ, ինչպես 
նաև հատուկ մարզագույքի և սարքավորումների օգտագործումով, հե-
տևաբար, դասերի և պարապմունքների ընթացքում երբեմն կարող են 
առաջանալ վտանգավոր իրավիճակներ:  

Որպեսզի դասերի ժամանակ հնարավոր լինի խուսափել վտանգա-
վոր իրավիճակներից, անհրաժեշտ է պահպանել անվտանգության կա-
նոնները: 

Առաջին հերթին, պետք է պահպանել ՄՄՈՒՀ-ների մարզադահլիճ-
ների, խաղահրապարակների, վարժասարքերի, մարզագույքի և ոչ 
ստանդարտ սարքավորումների ճիշտ շահագործման կանոնները:  

Վտանգավոր իրավիճակներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է.  
- ունենալ լավ նյութատեխնիկական բազա,  
- կատարել սանիտարահիգիենիկ պահանջները,  
- ճիշտ ընտրել դասերի, պարապմունքների վայրը,  
- դասերն անցկացնել ճիշտ մեթոդներով,  
- սովորողներին զգուշացնել կարգապահական խախտումների, 

ցուցմունքների չկատարման և սխալ գործողությունների դեպքում հնա-
րավոր վնասվածքների մասին:  

Իրականացնելով սովորողների ֆիզիկական դաստիարակության 
գործընթացը, դասավանդող ուսուցիչը պարտավոր է.  

- ամբողջ ուսուցման ընթացքում հետևել սովորողների առողջական 
վիճակին և ֆիզիկական զարգացմանը,  

- դասերն ու պարապմունքներն անցկացնել այնպիսի վայրում և 
այնպիսի մարզագույքի ու սարքավորումների օգտագործմամբ, որոնք 
համապատասխանում են սանիտարահիգիենիկ պահանջներին,  

- ճիշտ օգտագործել մարզագույքը,  
- ապահովել դասերի և պարապմունքների անվտանգությունը:  
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Դասավանդող դասախոսը /ուսուցիչը/ դասերին նախապատրաստ-
վելիս ինքն է որոշում ուսուցման համար անհրաժեշտ վարժությունների և 
մարզագործիքների ընտրությունը, գտնում է վնասվածքների կանխար-
գելման, օգնության ցուցաբերման և ապահովման միջոցներ: 

Հետևաբար նա պետք է իմանա այն վտանգավոր գործոնները, որոնք 
կարող են վնասվածքների պատճառ դառնալ, դրանք են.  

- դասերի և պարապմունքի անցկացման տեղի անփույթ նախա-
պատրաստումը /առանց ներքնակների օգտագործման մարմնամարզա-
կան վարժությունների, անսարք մարզական գործիքների վրա վարժու-
թյունների կատարում և այլն/,  

- առանց նախավարժանքի վարժության կատարումը,  
- չյուրացված վարժության կատարումը առանց դասավանդողի օգ-

նության,  
- վարժությունների կատարման ժամանակ վատ կազմակերպված 

ապահովումը,  
- դասախոսի /ուսուցչի/ կողմից տրված ցուցումները չկատարելը և 

կարգապահական խախտումները,  
- օդի ցածր ջերմաստիճանը, օդի բարձր խոնավությունը, ուժեղ 

քամին,  
- խաղերի ժամանակ կանոնների խախտումը և այլն:  
Բացի այդ, անհրաժեշտ է սովորողներին ծանոթացնել ֆիզիկական 

կուլտուրայի դասերին մարզադահլիճում և մարզահրապարակում իրենց 
պարտականություններին և վարքի կանոններին:  
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ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ 
ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

  

Կրթությունն իր մեջ ներառում է երեք կարևոր խնդիր. ինչ սովորեց-
նել (կրթության բովանդակություն), ինչի համար սովորեցնել (կրթության 
նպատակներ) և ինչպես սովորեցնել (ուսուցման մեթոդներ):  

Մեթոդը հունարեն բառ է, որը բառացի թարգմանած նշանակում է 
ինչ-որ տեղ տանող ուղի, ճանապարհ:Ուսուցման մեթոդն ուսուցման այն-
պիսի ձև է, նպատակին հասնելու այնպիսի միջոց, որը կիրառվում է պար-
բերաբար և մեծ ազդեցություն է թողնում մանկավարժական աշխատանքի 
ամբողջական ուղղվածության վրա: Միևնույն ժամանակ ուսուցման մեթոդը 
դասավանդողի և սովորողների հետևողական, փոխկապակցված գործո-
ղությունների համակարգ է, որն ապահովում է կրթության բովանդակու-
թյան արդյունավետ յուրացումը:  

Ընդհանրացնելով կարող ենք ասել, որ ուսուցման մեթոդը դասա-
վանդողի և սովորողի համագործակցությունն է ուսումնական միջավայ-
րում, նրանց համատեղ գործողությունն է` միտված ուսումնական նպա-
տակների իրականացմանը:  

Ուսումնական գործընթացի հաջող իրականացման համար, դասա-
վանդողին անհրաժեշտ է տարբեր մեթոդների իմացություն: Բացի մեթոդ-
ների իմացությունից, չափազանց կարևոր է ուսուցման գործընթացում մե-
թոդների ճիշտ ընտրության և կիրառության կարողությունը:  

Մեթոդների ընտրության և կիրառության կարողությունն իր հերթին 
պայմանավորված է մի շարք գործոններով.  

- սովորողը պետք է հստակ իմանա՝ ինչ է անում և ինչու,  
- սովորողը պետք է մշտապես տեղյակ լինի` ինչ է իրենից ակնկալվում,  
- սովորողը պետք է վստահ լինի, որ դասավանդողը աջակցելու և 

օգնելու է,  
- դասավանդողը պետք է կարողանա համադրել բազմազան մե-

թոդները նույնքան բազմազան արդյունքների հետ:  
Հետևաբար դասախոսի /ուսուցչի/ մասնագիտական կարողություն-

ների կարևոր մասն են կազմում բազմազան մեթոդների իմացությունը, 
դրանք կիրառելու, համադրելու հմտությունը:  
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Մեթոդների ընտրությունը և կիրառությունը ինքնանպատակ լինել չի 
կարող, այն կապված է բազմաթիվ խնդիրների հետ, որոնք իրական լու-
ծում կարող են ստանալ միայն հատուկ պլանավորված և կազմակերպ-
ված ուսումնական գործընթացի միջոցով:  

Պայմանականորեն ուսուցման մեթոդներն այսօր երկու խումբ են 
կազմում`  

1. ավանդական մեթոդներ,  
2.  ժամանակակից մեթոդներ /ինտերակտիվ, փոխներգործուն/:  
Ավանդական են համարվում բացատրական, զննական այն մեթոդ-

ները, որոնց հիմքում ընկած է պատրաստի տեղեկատվության (գիտելի-
քի) պարզ փոխանցումը սովորողին և վերջինիս կողմից դրա պարզ վեր-
արտադրումը:  

Ժամանակակից մեթոդների հիմքում ընկած է սովորողի ինքնուրույն 
ուսումնական գործունեությունը, գիտելիքի ձեռքբերման գործընթացում նրա 
անմիջական, ակտիվ մասնակցությունը: Այս մեթոդները, որոնք ապահովում 
են ակտիվ միջավայր, ընդունված է անվանել փոխներգործուն մեթոդներ:  

Դրանց առանձնահատկություններն են.  
- սովորողն ուսումնական նյութը յուրացնում է ինչ-որ բան կատա-

րելով, մասնակցելով որոշակի գործընթացի,  
- սովորողն ապավինում է ոչ միայն իր հիշողությանը, որքան ինք-

նուրույն, ստեղծագործական մտածողությանը,  
- սովորողի համար հնարավորություն է ստեղծվում ինչպես անհա-

տական, այնպես էլ խմբային աշխատանքի համար,  
- սովորողը ձեռք է բերում համագործակցային կարողություններ, 

սոցիալական փոխազդեցության, հաղորդակցական կարողություններ,  
- սովորողը նյութի յուրացման ընթացքում հնարավորություն է 

ստանում ի մի բերել, ամփոփել, ակտիվացնել ու կիրառել սովորածը,  
- ստեղծվում է ինքնակրթության միջավայր:  
ՄՄՈՒՀ–ներում <<Ֆիզիկական կուլտուրա>> առարկայի դասերը 

հիմնականում անցկացվում են գործնական մեթոդով` խոսքային և զննա-
կան մեթոդներով համակցված:  
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Ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին կիրառվող խոսքային մեթոդն է. 
բացատրումը, զրույցը, պատմումը, հրահանգը և ցուցումը:  

Բացատրման միջոցով սովորողները պատկերացում են կազմում և 
հասկանում ֆիզիկական վարժությունների ճիշտ կատարման մասին, սո-
վորում են նոր հասկացություններ ու տերմիններ` հենացատկ, կախեր և 
հենումներ, պտտաձող, մարզախաղերի տեխնիկա, տակտիկա և այլն:  

Դասախոսի /ուսուցչի/ բացատրումը ֆիզիկական տարբեր վարժու-
թյունների, մարզախաղերի տարրերի, դրանց կանոնների վերաբերյալ 
պետք է լինի ճիշտ, հիմնավորված, հասկանալի, մատչելի և համառոտ:  

Եթե բացատրվում է համեմատաբար բարդ վարժություն, ապա ան-
հրաժեշտ է սովորողների ուշադրությունը կենտրոնացնել վարժության 
հիմնական տարրերի վրա:  

Զրույցը կարող է կիրառվել դասի ցանկացած մասում և տարբեր 
նպատակներով` նոր գիտելիքների հաղորդում, ամրակայում, ամփո-
փում, տնային առաջադրանքների ստուգում, ինչպես նաև հարցուպա-
տասխանի ձևով: Դասավանդողն օժանդակ հարցերի միջոցով պարզում 
է ուսումնական նյութի (վարժության կատարման տեխնիկայի, հերթակա-
նության, մարզախաղերի կանոնների) յուրացման աստիճանը:  

Պատմումը կիրառվում է նոր վարժությունների, խաղերի, ինչպես 
նաև տեսական գիտելիքների հաղորդման ժամանակ: Պատմումը պետք 
է լինի հետաքրքիր, պատկերավոր և հուզական:  

Հրահանգներն ու հրամաններն օգտագործվում են ֆիզիկական 
կուլտուրայի բոլոր գործնական դասերին: Բոլոր հրահանգները կապված 
են սովորողների կողմից կատարվելիք վարժությունների հետ և պետք է 
լինեն պարզ, հստակ ու հանգիստ: 

Իսկ հրամանն ունի որոշակի ձև, սահմանված կարգ, որոնք հնարա-
վորություն են տալիս դասավանդողին դասի ընթացքում ղեկավարել սո-
վորողների գործողությունները, չափավորել բեռնվածությունը, հասնել 
անհրաժեշտ կարգապահության և այլն: Յուրաքանչյուր հրաման շարժո-
ղական գործողությունը սկսելու կամ դադարեցնելու ազդանշան է: Այն 
միաժամանակ որոշում է շարժման կատարման ձևը: Այսպես, կտրուկ 
հրամանը պահանջում է շարժման արագ և հստակ կատարում, իսկ եր-
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կարաձգվածը` դանդաղ, սահուն կատարում: Երբեմն կարելի է հրաման-
ները փոխարինել երաժշտությամբ, սուլիչով, ծափով:  

Ցուցումներն օգտագործվում են սովորողների կողմից կատարվող ֆի-
զիկական վարժությունների և խաղերի ընթացքում՝ դրանք ճիշտ կատարե-
լու նպատակով: Ցուցումները կարող են վերաբերվել և՛ ամբողջ խմբին, և՛ 
առանձին սովորողի: 

Օրինակ` <<Ծնկները չծալել>>, <<Բարձրանալ ոտնաթաթերին>>, 
<<Քայլի՛ր գլուխը բարձր>>, <<Գնդակը վարի՛ր մեկ ձեռքով>> և այլն: Դա-
սավանդողի կողմից տրվող ցուցումները պետք է լինեն հակիրճ, պահանջ-
կոտ և ոգևորիչ:  

Զննական մեթոդի մեջ են մտնում ֆիզիկական վարժությունների, 
մարզախաղերի տարրերի ցուցադրումը, ՏՀՏ-ի օգտագործումը, դիաֆիլ-
մերի, պաստառների և դիտողական պարագաների օգտագործումը: Այս 
մեթոդները կոչված են խթանելու սովորողների տեսողական և լսողա-
կան ընկալումները շարժողական գործողություններ կատարելիս:  

Զննական մեթոդն ունի երկու տարբերակ.  
1. անմիջական ցուցադրում, երբ շարժումը ցուցադրվում է անմիջա-

կանորեն,  
2. միջնորդավորված ցուցադրում, երբ այն կատարվում է ՏՀՏ-ի, 

պաստառների, նկարների միջոցով:  
ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին կիրառվում են հետևյալ Գործնա-

կան մեթոդները.  
- Ֆրոնտալ կամ ճակատային մեթոդ. էությունն այն է, որ ամբողջ 

խմբին միաժամանակ կատարելու համար տրվում է մեկ ընդհանուր առա-
ջադրանք: Ամբողջ խումբը ներգրավվում է ակտիվ շարժողական գործու-
նեության մեջ, որի հետևանքով բարձրանում է դասի խտությունը: Այս մե-
թոդն օգտագործվում է հատկապես մարմնամարզական` շարային, ընդհա-
նուր զարգացնող, պարային, ռիթմիկ-մարմնամարզական վարժություններ 
կատարելիս: Այդ մեթոդը օգտագործվում է նաև աթլետիկ վարժություննե-
րից հատկապես քայլքի, վազքի տարբեր ձևերի կատարման ժամանակ, 
ինչպես նաև դահուկային տեղաշարժերի ժամանակ:  
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- Հոսքային կամ հարահոս մեթոդի էությունն այն է, երբ վարժու-
թյունը կատարվում է հերթականությամբ, միմյանց հետևից, անընդմեջ 
հոսքով, այսինքն, երբ մի սովորող սկսում է վարժությունը, մյուսը պատ-
րաստվում և անմիջապես ինքն է կատարում վարժությունը: 

 Այս մեթոդը կարելի է կիրառել մարմնամարզական վարժություննե-
րից` մարզանստարանի կամ մարզապատի վրա մագլցումների, պտտա-
ձողի կամ զուգափայտի վրա կատարվող կախերի ու հենումների, հենա-
ցատկերի, ակրոբատիկական և հավասարակշռության վարժությունների 
կատարման դասերին:  

Այս մեթոդը կիրառվում է նաև աթլետիկական ցատկերի (հեռա-
ցատկ, բարձրացատկ) ուսուցման և ամրապնդման դասերին:  

- Խմբային մեթոդն այն է, երբ խումբը բաժանվում է մի քանի 
խմբերի, իսկ խմբերը վարժություններ են կատարում առանձին գործիք-
ների վրա կամ գործիքներով, ապա որոշակի ժամանակից հետո, հրա-
հանգով փոխում են տեղերը:  

Այս մեթոդն օգտագործվում է հատկապես բասկետբոլ, ֆուտբոլ, վո-
լեյբոլ, հանդբոլ մարզախաղերի ուսուցման և ամրապնդման դասերին:  

- Հերթափոխային մեթոդն այն է, երբ խմբի սովորողները բաժան-
վում են մի քանի խմբերի, որոնք հերթականությամբ կատարում են հանձ-
նարարված վարժություններ: Այս մեթոդը օգտագործվում է հատկապես 
մարմնամարզական վարժություններից` մագլցումների և ակրոբատիկա-
կան վարժությունների, աթլետիկական վարժություններից` գնդակի և 
նռնակի նետումների, ինչպես նաև տարբեր մարզախաղերի կատարման 
ժամանակ:  

- Անհատական մեթոդն այն է, երբ սովորողին տրվում է անհա-
տական առաջադրանք կատարելու: Այս մեթոդը հիմնականում օգտա-
գործվում է բժշկական նախապատրաստական խմբում ընդգրկված սո-
վորողին առանձին առաջադրանք հանձնարարելու, ինչպես նաև գնա-
հատման նպատակով:  

- Շրջանաձև մեթոդ. Այս մեթոդը կարելի է օգտագործել այն դեպ-
քում, երբ սովորողները յուրացրել են հանձնարարվող վարժությունները: 
Մեթոդի էությունն այն է, որ մարզադահլիճում կահավորում ենք մի քանի 
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վարժատեղեր (5-6) և սովորողներին բաժանում ենք խմբերի՝ վարժատեղերի 
քանակով: Խմբերից յուրաքանչյուրը կանգնում է մեկ վարժատեղում, և հրա-
հանգով հերթով կատարում են տվյալ վարժատեղի վարժությունը: Այնուհե-
տև ազդանշանով հաջորդաբար անցնում են հաջորդ վարժատեղերում նա-
խատեսված վարժությունների կատարմանը: Վարժատեղերը փոխում են 
այնքան ժամանակ, մինչև բոլոր խնբերը լինեն բոլոր վարժատեղերում: Այս 
մեթոդով անցկացվող դասերի ծանրաբեռնվածությունը բարձրանում է:  

Ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին <<Գիտելիքների հիմունքներ>> 
բաժնի ուսուցման գործընթացում, բացի ավանդական մեթոդներից, 
նպատակահարմար է կիրառել ուսուցման ժամանակակից համագոր-
ծակցային և ինտերակտիվ մեթոդները:  

Համագործակցային մեթոդների հիմքում ընկած է սովորողի ինքնու-
րույն ուսումնական գործունեությունը, գիտելիքի ձեռքբերման գործըն-
թացում նրա անմիջական, ակտիվ մասնակցությունը:  

Համագործակցային մեթոդներով ուսումնական գործընթացը պայ-
մանականորեն կարելի է բաժանել հետևյալ փուլերի` խթանման, իմաս-
տի ընկալման, կշռադատման /ԽԻԿ/:  

Խթանման փուլի նպատակներն են բացահայտել նոր նյութի վերա-
բերյալ սովորողի գիտելիքները, ակտիվացնել` ներգրավելով նրանց 
քննարկվելիք նյութի մեջ, ձևավորել նոր գիտելիքներ և հմտություններ 
ձեռք բերելու ձգտում:  

Իմաստի ընկալման փուլի հիմնական նպատակներն են` սովորողնե-
րի մեջ հետաքրքրության աճի պահպանում, տեղեկատվության ընկալման 
ինքնավերահսկման ապահովում, հին և նոր տեղեկատվության շաղկա-
պում և իմացության նոր կառույցի ստեղծում:  

Կշռադատման փուլի նպատակներն են` սովորողը նոր ստացած 
տեղեկատվությունը կարողանա արտահայտել իր բառերով և ձևակեր-
պումներով, նոր գիտելիքների միաձուլում իր ունեցած պաշարին և 
դրանց աստիճանաբար ինտեգրում: 

Ներկայացնում ենք դասավանդման մի քանի համագործակցային, 
ինտերակտիվ մեթոդներ.  
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Խճանկար: Համագործակցային մեթոդ է, որի կիրառության ժամա-
նակ սովորողները խորամուխ են լինում ուսումնական նյութի որոշակի 
հատվածի, որոշակի տեսանկյունի ու հիմնախնդիրների մեջ և դրանք 
ուսուցանում իրենց դասընկերներին:  

Այս մեթոդը բաժանվում է հետևյալ փուլերի. 
- Նյութի ուսումնասիրություն և տեղեկատվության հավաքում: Սովո-

րողները բաժանվում են հենակետային խմբերի: Խմբի յուրաքանչյուր ան-
դամ դառնում է որևէ ենթաթեմայի փորձագետ: Փորձագետները ուսումնա-
սիրում են իրենց ենթաթեման, հավաքում տեղեկատվություն:  

- Աշխատանք փորձադիտական խմբում: Փորձագիտական խմբերի 
սովորողները համեմատում են, հարստացնում իրենց նյութերը:  

- Աշխատանք հենակետային խմբում: Յուրաքանչյուր փորձագետ 
հենակետային խմբի մյուս անդամներին սովորեցնում է իր ենթաթեման:  

- Ավարտական աշխատանք: Սովորողներից յուրաքանչյուրը ներկա-
յացնում է ամբողջ թեման:  

- Ամփոփում: Արդյունքներն ամփոփվում են ըստ անհատական և 
խմբային ցուցանիշների:  

Շրջագայություն պատկերասրահում: Այս մեթոդը <<Խճանկար>>-ի  
տարատեսակ է, որի նպատակն է՝ փոխանակել տեղեկություններ, մշակել 
գաղափարներ և կատարել անդրադարձ, ինչպես նաև զարգացնել լսելու, 
ինքնուրույն աշխատելու, ստեղծագործաբար մտածելու, ցածրաձայն խոսե-
լու, աշխատանքի արդյունքը ներկայացնելու հմտություններ: 

Դասավանդողը ուսումնական նյութը կամ առաջադրանքը բաժանում է 
4-6 մասի և յուրաքանչյուր խմբին տալիս մեկ առաջադրանք ուսումնասիրե-
լու: Խմբերի թիվը պետք է լինի առաջադրանքների քանակով: Չորս հոգուց 
բաղկացած խմբերն աշխատում են տրված առաջադրանքի վրա: Ցանկալի 
է, որ առաջադրանքի կատարման տարբեր մոտեցումներ առաջարկվեն 
(նկար, գծապատկեր, աղյուսակ, կոլաժ և այլն): Պատրաստի աշխատանք-
ները փակցվում են պատերին՝ ստեղծելով պատկերասրահ: Խմբերի ներ-
սում սովորողները հաշվում են 1-ից մինչև 4-ը, կազմում 4 նոր խումբ` ըստ 
իրենց համարների (բոլոր <<1>> համարները մի խումբ, <<2>>-ները` մեկ 
այլ խումբ և այլն):  
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Այս նոր խմբերը շրջում են պատկերասրահում` կանգ առնելով յուրա-
քանչյուր ցուցանմուշի մոտ: Տվյալ խմբի այն անդամը, ով մասնակցել է այդ 
ցուցանմուշի պատրաստմանը, մասնակիցների առաջարկությունների հա-
մաձայն, կատարում է լրացումներ կամ ուղղումներ: <<Շրջագայությունն>> 
ավարտվում է, երբ խմբերը ծանոթանում են բոլոր աշխատանքներին: 
Պատկերասրահում շրջագայելուց հետո հիմնական խմբերն իրենց աշխա-
տանքները նորից քննության են ենթարկում` այս անգամ արդեն համեմա-
տելով մյուս աշխատանքների հետ և վերլուծելով առաջացած հարցերը: Այ-
նուհետև կատարվում են մեկնաբանություններ: Աշխատանքը վերջացնե-
լուց հետո, համեմատելով մյուս խմբերի աշխատանքների հետ, սովորողնե-
րը հետադարձ կապ են ապահովում:  

Մտագրոհ կամ մտքերի տարափը խմբի անդամների միջև աշխա-
տանքի ընթացքում գաղափարների ստեղծման և հարստացման եղա-
նակներից է:  

Մինչ դասանյութին անցնելը դասավանդողը որոշակի ժամանակում, 
հարցերի միջոցով, անհատական կամ զույգերով կազմել է տալիս նոր 
հաղորդվելիք թեմայի վերաբերյալ իրենց  տեղեկատվությունը: Այնուհե-
տև բոլոր մտքերը, գաղափարները գրի են առնվում գրատախտակին: 
Յուրաքանչյուր միտք (թեկուզ անվստահ արտահայտված)խրախուսվում 
է: Այդ պայմաններում  մասնակիցները ազատ և անկաշկանդ արտահայ-
տում են իրենց կարծիքները և չեն անհանգստանում սխալվելուց:  

Այսպիսի անկաշկանդ մթնոլորտի ստեղծումը նպաստում է ստեղծա-
գործական մտածողության զարգացմանը: 

Մտքերը, գաղափարները գրատախտակին գրի առնելուց հետո ըն-
թերցվում է նոր նյութը, ապա ամբողջ խմբով քննարկում են առաջադր-
ված գաղափարները, անհրաժեշտության դեպքում լրացնում, անհամա-
ձայնությունները քննարկում, շտկում:  

Այս մեթոդի հիմնական նպատակը սովորողների ուշադրությունը տվյալ 
նյութի վրա կենտրոնացնելն է և նոր գաղափաներ հայտնաբերելը: 

Մտագրոհ մեթոդը հիմնականում կիրառվում է դասի խթանման փուլում:  
ՈՒսումնական գործընթացում նպատակահարմար է նաև ուսումնա-

կան ֆիլմերի, պաստառների և նոր տեխնոլոգիաների օգտագործումը: 
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ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  
ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ 

 

ՄՄՈՒՀ-ներում <<Ֆիզիկական կուլտուրա>> առարկայի պլանավո-
րումը կատարվում է առարկան դասավանդողի կողմից՝ պետական 
ուսումնական պլանի և առարկայական չափորոշչի ու ծրագրի հիման 
վրա: Պլանավորվում են ուսումնական տարվա ընթացքում կատարվող 
աշխատանքները:  

Միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր իրականացնող ուսում-
նական հաստատությունների ֆիզիկական կուլտուրայի ուսումնական 
աշխատանքների կազմակերպման համար ընդունված է ունենալ պլա-
նավորման հետևյալ փաստաթղթերը.  

• ուսումնական պլան (յուրաքանչյուր մասնագիտության համար), 
• ուսումնական տարեկան պլանի ժամանակացույցը /գրաֆիկը/, 
• թեմատիկ կամ կիսամյակային պլան, 
• ֆիզկուլտուրայի դասի պլանավորում (կոնսպեկտ), 
• ուսումնական աշխատանքի հաշվառման մատյան: 
Պլանավորման բոլոր փաստաթղթերը սերտորեն փոխկապված են, 

ունեն նման կառուցվածքային բովանդակություն և ներկայացնում են 
պլանավորման միասնական համակարգ:  

Շատ կարևոր է, որ պլանավորումը լինի իրատեսական և բխի դասի 
անցկացման պայմաններից:  

ՈՒսումնական պլանը /ժամացանցը/ կազմվում է առարկայի չափո-
րոշչի և ծրագրի համաձայն, որտեղ նշվում են ՄՄՈՒՀ-ի անվանումը, 
ուսումնական տարին, տվյալ կուրսի ծրագրի բաժինները` ըստ ժամերի 
քանակի և ըստ կիսամյակների:  

Ժամերի բաշխումը կատարվում է կիսամյակների տևողությամբ: 
ՈՒսումնական տարեկան պլանավորումը /պլան-գրաֆիկ/ կազմ-

վում է հիմնվելով ուսպլանի /ժամացանցի/ վրա: ժամահաշվարկ կատա-
րելիս պետք է կազմել առանձին կուրսերի համար մեկ տարվա պլան, 
որում ըստ ժամաբաշխման տեղադրվում են ծրագրի բաժինները:  
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Տարեկան պլան-գրաֆիկում նշվում է ՄՄՈՒՀ-ն, կուրսը, ուսումնա-
կան տարին, ծրագրի բաժինները` ըստ կիսամյակների և դասի համար-
ների: Տարեկան պլանավորման մեջ հստակորեն երևում է, թե ուսումնա-
կան տարին ծրագրի որ բաժնից է սկսվում և շարունակվում մինչև տա-
րեվերջ, համապատասխան բաժնի դիմաց և դասերի համարների սյու-
նակում նշվում է X (իքս) պայմանական նշանը:  

Տարեկան պլան-գրաֆիկը հնարավորություն է տալիս անհրաժեշտ 
կապ նախատեսել ծրագրի տարբեր բաժինների միջև, որը կարևոր նշա-
նակություն ունի շարժողական ընդունակությունների մշակման գործում:  

Ուսումնական տարեկան պլան-գրաֆիկը կազմելիս պետք է հաշվի 
առնել բնակլիմայական պայմանները, մարզագույքի, մարզական կա-
ռույցների առկայությունը: 

Թեմատիկ կամ կիսամյակային պլանավորումը կազմվում է ըստ 
կիսամյակների, Նախատեսվում են շարժողական գործողությունների 
ուսուցումը, ամրապնդումը և ստուգումը: Այստեղ ավելի է կոնկրետաց-
վում որոշակի ժամանակամիջոցի համար կրթական, առողջարարական 
և դաստիարակչական խնդիրները:  

Թեմատիկ պլանավորման մեջ ծրագրի բաժինները ներկայացվում 
են ընդլայնված տեսքով և բաժանվում են ենթաթեմաների` համարվելով 
մեկ խնդիր: Այդ ենթաթեմաները գրելիս պետք է օգտվել ծրագրում հա-
մապատասխան խմբի համար հատկացված նյութից:  

Յուրաքանչյուր խնդիր դասերի ընթացքում նախ պետք է ուսուցանել 
(ու), ամրապնդել (ա), ապա ստուգել (ս):  

Ծրագրային նյութն ամբողջ ուսումնական տարվա վրա պետք է բաշ-
խել այն հաշվով, որ նախատեսված ուսումնական նյութն ամբողջովին 
ուսուցանվի այդ ժամանակաշրջանում, իսկ բաշխումն ըստ կիսամյակնե-
րի պետք է հիմնված լինի ծրագրային նյութի ուսուցմանն ապահովող 
որոշակի հաջորդականությամբ: 

Դասի պլանավորումը (պլան-կոնսպեկտ) տրամաբանորեն կապ-
ված է թեմատիկ պլանի հետ:  

Յուրաքանչյուր դասի պլանը կազմելու համար դասավանդողը ամե-
նայն մանրամասնությամբ պետք է ընտրի համապատասխան ուսումնա-
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կան նյութը, դասի խնդիրները, որոշի դրա բովանդակությունը, դասի յու-
րաքանչյուր մասի /ներգրավիչ, հիմնական, եզրափակիչ/ տևողությունը, 
կազմակերպման ու անցկացման ձևերն ու մեթոդները: Դասի պլանում 
նշվում են նաև հանձնարարվող տնային առաջադրանքները, ինչպես 
նաև սովորողների գիտելիքների, շարժողական գործողությունների կա-
տարման ստուգումը /գնահատումը/:  

Ֆիզիկական կուլտուրայի դասի պլանավորումը կազմվում է յուրա-
քանչյուր դասի համար: 

Դասի պլանավորումը ենթադրում է լուրջ աշխատանք, որի արդյուն-
քում ֆիզկուլտուրայի ղեկավարը (դասախոսը) մշակում է այն ձևերը, մե-
թոդներն ու հնարները, որոնք տանում են դասի նպատակի, խնդիրների 
իրականացմանը: 

Ուսումնական նյութի ճիշտ և արդյունավետ պլանավորումը համար-
վում է մանկավարժի գործունեության հաջողության գրավականը:  

Ուսումնական նյութը պլանավորելիս դասավանդողը պետք է հստակ 
պատկերացնի, թե ներգործության ինչ միջոցներով է նպաստելու սովո-
րողների ֆիզիկական զարգացման և ֆիզիկական պատրաստվածության 
վիճակի բարելավմանը, ինչպիսի օգտակար սովորություններ և բարոյա-
կամային հատկանիշներ են արմատավորելու նրանց մեջ:  

ՈՒսումնական նյութը պլանավորելիս անհրաժեշտ է բավարարել հե-
տևյալ պահանջները.  

- հաշվի առնել առարկային տրվող շաբաթական ժամաքանակը, 
յուրաքանչյուր կիսամյակի դասերի քանակը և տարբեր տեսակի ֆիզի-
կական վարժություններին /մարմնամարզական, աթլետիկական և այլն/ 
հատկացվող ժամերի քանակը,  

- ուսումնական նյութը բաշխել այնպես, որ ապահովված լինի 
ծրագրի լրիվ կատարումը,  

- պետք է հաշվի առնել բնակլիմայական պայմանները, ՄՄՈՒՀ-ի 
մարզաբազայի և մարզագույքի հնարավորությունները, ինչպես նաև սո-
վորողների ֆիզիկական զարգացման և շարժողական հնարավորություն-
ների մակարդակը:  
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- Ծրագրային նյութն ամբողջ ուսումնական տարվա վրա պետք է 
բաշխել այն հաշվով, որ նախատեսված վարժություններն ու խաղերը 
ամբողջովին յուրացվեն այդ ժամանակաշրջանում:  

- Ուսումնական նյութի բաշխումը պետք է հիմնված լինի ծրագրա-
յին նյութի ուսուցումն ապահովող որոշակի հաջորդականությամբ` տրա-
մաբանական փոխադարձ կապի վրա:  

- Ուսումնական նյութը կիսամյակների վրա բաշխելիս պետք է հաշ-
վի առնել սովորողների օրգանիզմի վրա վարժությունների բազմակող-
մանի ներգործության պահանջները:  

Աթլետիկական վարժությունների ուսումնական նյութը հիմնակա-
նում պլանավորվում է աշնան և գարնան վերջում, երբ բնակլիմայական 
պայմանները հնարավորություն են ընձեռում դասերը անցկացնել բաց-
օթյա, ընդ որում, դրանք հիմնականում ուսուցանվում են աշնանը, իսկ 
գարնանը կրկնվում և ամրապնդվում են:  

Մարմնամարզական վարժությունների ուսումնական նյութը հիմ-
նականում պլանավորվում է աշնան և ձմռան ամիսներին, շարային և 
ընդհանուր զարգացնող վարժություններն անցկացվում են ամբողջ տար-
վա ընթացքում:  

Մարզախաղեր (բասկետբոլ, վոլեյբոլ, ֆուտբոլ, հանդբոլ) բաժնի 
ուսումնական նյութը նույնպես կարելի է պլանավորել ամբողջ ուսումնա-
կան տարվա ընթացքում:  

Պլանավորումը հիմնվում է դասավանդողի մասնագիտական գոր-
ծունեության արդյունքի վերլուծության հիմքում ստացված իրական եզ-
րակացությունների վրա: 

Ֆիզիկական կուլտուրայի դասերի կանոնավոր վերլուծությունը հնարա-
վորություն է ընձեռում ճիշտ ընտրել ֆիզիկական վարժությունների անհրա-
ժեշտ բեռնվածությունը, ուսումնական նյութի արդյունավետ  չափաբաժինը և 
մանկավարժական գործունեության կազմակերպման հաջորդականությունը:  

<<Ֆիզիկական կուլտուրա>> առարկայի ուսումնական նյութի պլա-
նավորումը ուսուցման և դաստիարակության գործընթացի համակարգը 
ձևավորող փաստաթղթերի մեթոդապես հիմնավորված կազմումն է:  
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Ներկայացնում ենք ուսումնական նյութի օրինակելի պլանավորման 
փաստաթղթերի նմուշօրինակը:  

 
 

Ժ Ա Մ Ա Ց Ա Ն Ց  
 

N 
 

Ծրագրի բաժիններ Ժամերի 
քանակ 

Կիսամյակ 
1-ին 2-րդ 

1 Տեսական տեղեկություններ 6 3 3 
2 Աթլետիկական վարժություններ 16 8 8 
3 Մարմնամարզական վարժություններ 14 7 7 
4 Մարզախաղեր /բասկետբոլ, վոլեյբոլ, 

հանդբոլ, ֆուտբոլ/ 
24 12 12 

5 Ընտրովի ուսումնական նյութ 8 4 4 
6 Ընդամենը 68 34 34 
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ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԴԱՍԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 
  
ՄՄՈՒՀ - ներում ֆիզիկական կուլտուրայի ուսումնական աշխատանքի 

կազմակերպման հիմնական ձևը համարվում է դասը, դասախոսի /ուսուց-
չի/ ղեկավարությամբ, կոնկրետ կուրսի, խմբի և սովորողների հետ:  

<<Ֆիզիկական կուլտուրա>> առարկայի դասերն անցկացվում են տվյալ 
կուրսի ծրագրային ուսումնական նյութի պլանավորման համաձայն:  

Ֆիզիկական կուլտուրայի դասերը հիմնականում գործնական դա-
սեր են:  

<<Ֆիզիկական կուլտուրա>> առարկայի գործնական դասերն ունեն 
եռամաս կառուցվածք.  

1) ներգրավիչ մաս,  
2) հիմնական մաս,  
3) եզրափակիչ մաս:  
Դասի այս մասերից յուրաքանչյուրն ունի իր նպատակը, խնդիրները 

և իրականացման միջոցները:  
Ներգրավիչ մասում վճռվում են սովորողներին կազմակերպելու և 

նրանց առաջիկա աշխատանքին նախապատրաստելու խնդիրները: 
Ներգրավիչ մասի տևողությունը 10-15 րոպե է: Այն հիմնականում օժան-
դակող դեր ունի և նախադրյալներ է ստեղծում հիմնական մասի ուսում-
նադաստիարակչական աշխատանքների համար:  

Դասի այս մասում ընտրված վարժությունները պետք է համապա-
տասխանի հիմնական մասում առաջադրվող գործունեությունը:  

Ներգրավիչ մասի խնդիրներն են` աշխատանքի կազմակերպում, 
դասի խնդրի բացատրում, սովորողների նախապատրաստում առաջիկա 
ֆիզիկական բեռնվածությանը և վարժությունների կատարմանը:  

Ներգրավիչ մասի բովանդակության մեջ են մտնում տարբեր շարա-
յին վարժությունները` շարափոխումները, քայլքը, վազքը, ցատկերը, 
ընդհանուր զարգացնող վարժությունները, ինչպես նաև կեցվածքի ձևա-
վորման, պարային շարժումների տարրերը և այլն: 
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Հիմնական մասում, որի տևողությունը 25-30 րոպե է, վճռվում են 
կրթական և դաստիարակչական հիմնական խնդիրները:  

Դասի հիմնական մասի խնդիրներն են`  
- նոր նյութի ուսուցում,  
- անցած նյութի ամրապնդման նպատակով վարժությունների կրկնու-

թյուն,  
- շարժողական ընդունակությունների մշակում,  
- շարժողական հմտությունների յուրացում:  
Հիմնական մասի բովանդակությունն է՝ պետական ծրագրով տվյալ 

կուրսի համար տրված մարմնամարզական, աթլետիկական տարբեր 
վարժությունների, մարզախաղերի /բասկետբոլ, վոլեյբոլ, ֆուտբոլ, հանդ-
բոլ/ ուսուցումն ու ամրապնդումը:  

Դասի հիմնական մասում անհրաժեշտ է, որ դասավանդողը ապա-
հովի ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության բարձր մակարդակ և, օգտա-
գործելով բոլոր պայմանները, կարողանա հասնել ուսուցման և դաս-
տիարակության գործընթացի արդյունավետության բարձրացմանը: Հա-
մեմատաբար բարդ խնդիրները՝ կապված նոր նյութի ուսուցման հետ, 
լուծվում են դասի հիմնական մասի սկզբում: Այս դեպքում հաշվի է 
առնվում ուսուցման փուլը և պահպանվում խնդրի առաջադրման հետև-
յալ հաջորդականությունը` ծանոթացում, ուսուցում, ամրակայում:  

Դասի հիմնական մասի արդյունավետությունը կապված է ուսուցչի 
տվյալ դասին նախապատրաստվելուց` դասի պլան, մարզագույքի նա-
խապատրաստում, ուսուցման համապատասխան մեթոդների ընտրու-
թյուն և այլն:  

Եզրափակիչ մասում վճռվում են դասը կազմակերպված ավարտե-
լու, հիմնական մասում ստացած ֆիզիկական բեռնվածությունից հետո 
աշակերտների օրգանիզմը համեմատաբար հանգիստ վիճակի բերելու 
խնդիրները: Այս մասում ամփոփվում է դասը, գնահատվում սովորողնե-
րի գործունեությունը, և առաջադրվում են տնային հանձնարարություն-
ներ: Եզրափակիչ մասի տևողությունը է 3-5 րոպե է:  

Ֆիզիկական կուլտուրայի դասերն ամբողջությամբ վերցրած նպա-
տակաուղղված են նաև առողջարարական խնդիրներին` սովորողների 
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առողջության ամրապնդմանը, նրանց օրգանիզմի ճիշտ և համաչափ 
զարգացմանը և կոփմանը:  

Ծրագրով նախատեսված են նաև տեսական դասեր ուսումնական 
նյութերի ուսուցման համար:  

Ծրագրային այս բաժնի ուսուցման ընթացքում, բացի ավանդական 
մեթոդներից, նպատակահարմար է կիրառել նաև համագործակցային, 
ինտերակտիվ մեթոդներ:  

Համագործակցային մեթոդներով անցկացվող դասն ունի հետևյալ 
կառուցվածքը.  

1. Խթանման փուլ /5 րոպե/,  
- սովորողների նախնական գիտելիքների պարզաբանում,  
- ուղղորդող հարցեր, մտագրոհ:  
2. Իմաստի ընկալման փուլ /20 րոպե/,  
- ուսուցողական աջակցություն, սովորողի վերահսկող աշխատանք,  
- սովորողների ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ,  
- տարաբնույթ հետազոտական աշխատանքներ:  
3. Կշռադատման փուլ /20 րոպե/,  
- աշխատանքի արդյունքների ներկայացում,  
- քննարկում և ամփոփում:  
Գնահատում:  
Հանձնարարություններ: 
Դասավանդողն իր աշխատանքում պետք է ճկուն կերպով օգտա-

գործի դասի հանձնարարվող կառուցվածքը:  
Ելնելով կոնկրետ պայմաններից՝ դասի տարբեր մասերի տևողու-

թյունը կարող է լինել տարբեր:  
Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել տարբեր տիպի 

/նոր նյութի ուսուցման, ամրապնդման, խառը/ դասերի կառուցվածքին:  
Նոր նյութի ուսուցման դասերին հիմնական ժամանակը տրամադր-

վում է նոր շարժողական գործողությունների բացատրմանը, օրինակելի 
ցուցադրմանը և սովորողների կողմից դրանց կատարման փորձերին:  

Ամրակայման դասերի ժամանակ հիմնական նպատակը ուսուցան-
վող շարժողական գործողությունների կայունացումն է, ամրապնդումը:  
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Խառը տիպի դասը, որտեղ միաժամանակ տեղի է ունենում նոր նյու-
թի ուսուցում և անցած ուսումնական նյութի ամրակայում /կրկնողու-
թյուն/, հարկավոր է ճիշտ որոշել, թե ծրագրից ֆիզիկական վարժություն-
ների որ տեսակները կարող են զուգակցվել մեկ դասի կառուցվածքի 
մեջ: Այս դեպքում կարևոր է նկատի ունենալ նոր ուսուցանվող նյութի 
առանձնահատկությունները:  

<<Ֆիզիկական կուլտուրա>> առարկայի դասավանդման գործընթա-
ցում կարևոր է նաև այն, որ դասավանդողը կարողանա պատկերացնել 
յուրաքանչյուր դասի կապը նախորդ և հաջորդ թեմաների հետ, մի 
ուսումնական կիսամյակի դասերի կապը մյուսի հետ:  
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ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԵՎ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ 

 
Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր 

 
Միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր իրականացնող ուսում-

նական հաստատությունների ֆիզիկական կուլտուրան անցկացվում է 
ուսումնառության ամբողջ ընթացքում՝ հետևյալ ձևերով. 

• ֆիզկուլտուրայի ուսումնական դասեր, 
• ֆիզկուլտուրային առողջարարական միջոցառումներ ուսումնական 

օրվա ռեժիմում (առավոտյան մարմնամարզություն, ֆիզկուլտ-դադար-
ներ, արտադրական կամ միջանկյալ մարմնամարզություն), 

• մարզական և ֆիզկուլտուրային մասսայական միջոցառումներ 
ուսումնական պարապմուքներից ազատ ժամանակ (մարզական խմբակ-
ներ, տուրիստական արշավներ, մրցումներ, մրցաշարեր և այլն), 

• առողջության օրեր: 
Միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր իրականացնող ուսում-

նական հաստատությունների ֆիզիկական կուլտուրայի ուղղությամբ 
տարվող ուսումնական աշխատանքի կազմակերպման հիմնական ձևը 
ֆիզկուլտուրայի դասն է, որտեղ իրականացվում է ծրագրային ուսումնա-
կան նյութի ուսուցում և ամրակայում: 

Ֆիզկուլտուրայի ուսումնական դասերը նշվում են բոլոր մասնագի-
տությունների գծով ուսումնական պլաններում, հիմնական և ֆակուլտա-
տիվ դասերի դասացուցակում: 

Ֆիզկուլտուրայի դասերն իրականացնում են հաստատության ֆիզի-
կական դաստիարակության ղեկավարները և դասախոսները՝ ուսումնա-
ռության ամբողջ ընթացքում: 

<<Ֆիզիկական կուլտուրա>> առարկայի ուսումնական նյութը բա-
ժանվում է երկու մասի` հիմնական և ընտրովի: 

Ֆիզիկական կուլտուրայի ծրագրային հիմնական ուսումնական նյու-
թերն իրենց մեջ ներառում են տեսական տեղեկություններ, մարմնամար-
զական վարժություններ, աթլետիկական վարժություներ, մարզախաղեր` 
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բասկետբոլ, վոլեյբոլ, ֆուտբոլ, հանդբոլ բաժիններով, որոնք պարտա-
դիր անցնում են բոլոր միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր իրա-
կանացնող ուսումնական հաստատությունները: 

Ընտրովի ուսումնական նյութերի (լող, դահուկային պատրաստու-
թյուն, ըմբշամարտ, սեղանի թենիս, տուրիստական պատրաստություն, 
գեղարվեստական մարմնամարզություն և այլն) յուրացումը պայմանա-
վորված է բնակլիմայական պայմաններով, ուսումնական հաստատու-
թյան հնարավորություններով (մարզահրապարակի, մարզասրահի, լո-
ղավազանի, մարզագույքի, կահավորանքի և այլնի առկայություն)՝ սովո-
րողների նախասիրություններով: 

Ծրագրային ուսումնական նյութի ամրակայումն իրականացվում է 
ինչպես հիմնական, այնպես էլ նախասիրական (ֆակուլտատիվ) և ընտ-
րովի դասերի ժամանակ` դասախոսի առաջադրանքով, ինքնուրույն աշ-
խատանքի միջոցով: 

Մասնագիտական-կիրառական ֆիզիկական պատրաստականու-
թյան ուսումնական դասերն անցկացվում են ֆիզիկական կուլտուրայի 
ծրագրի պահանջներին համաձայն, տվյալ ուսումնական հաստատու-
թյան մասնագիտական թեքմանը համապատասխան: 

Ֆիզիկական կուլտուրայից տեսական գիտելիքների հաղորդումն 
անցկացվում է ծրագրով նախատեսված թեմաներով` տեսական պա-
րապմունքների ժամանակ: 

Առանձին մարզաձևերից սովորողներին տեսական գիտելիքների 
հաղորդումն անցկացվում է գործնական դասերի ժամանակ զրույցի 
ձևով` 4-5 րոպե տևողությամբ: 

Գործնական դասերի ընթացքում ուսումնական նյութի ուսուցման և 
ամրապնդման համար անհրաժեշտ է օգտագործել համապատասխան 
մարզագույք, ուսումնական սարքավորումներ և պարագաներ՝ ձգտելով 
հասնել անցկացվող պարապմունքի առավելագույն հագեցվածության: 

Ֆիզկուլտուրայի դասերի արդյունավետ անցկացման համար դասա-
խոսը պետք է նախապես նախապատրաստի պարապմունքը, հմտորեն 
կազմակերպի այն, օգտագործի առավել արդյունավետ մեթոդներ, որոնք 
բխում են ուսուցման և դաստիարակության խնդիրներից, պարապմունքի 
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բովանդակությունից և սովորողների անհատական առանձնահատկու-
թյուններից: 

Ֆիզկուլտուրայի դասերին սովորողները պետք է մասնակցեն մարզա-
հագուստով և մարզակոշիկներով, իսկ ձմռանը` տաք մարզահագուստով: 

Մարզադահլիճներում օդի ջերմաստիճանը պետք է լինի ոչ ցածր, 
քան 14 աստիճան՝ ըստ Ցելսիուսի: 

Մարզադահլիճներում և մարզահրապարակներում անցկացվող ֆիզ-
կուլտուրայի դասերի ժամանակ պետք է խստորեն պահպանել սանիտա-
րահիգիենիկ սահմանված պահանջները և անվտանգության կանոնները: 
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ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ 
 

ԲԱԺԻՆ 1. ՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
ՄՄՈՒՀ-ներում <<Տեսական տեղեկություններ>> բաժնի ուսումնա-

կան նյութերի ուսուցման համար նախատեսված է 6 ժամ: Այդ ընթաց-
քում սովորողներին տրվում են տեսական գիտելիքներ՝ տարբեր թեմա-
ների վերաբերյալ:  

Բացի այդ, յուրաքանչյուր դասի ժամանակ 3-4 րոպե պետք է հատ-
կացնել տեսական գիտելիքների հաղորդմանը:  

Այս բաժնի թեմաների ուսուցումը նպատակահարմար է պլանավո-
րել՝ 3 ժամը առաջին կիսամյակում, 3 ժամը երկրորդ կիսամյակում:  

Թեմա 1. Ֆիզիկական դաստիարակությունը միջին մասնագիտա-
կան կրթական ծրագիր իրականացնող ուսումնական հաստատություն-
ներում: 

Կրթական հիմնական խնդիրներն են. 
• Ծանոթացնել միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր իրակա-

նացնող ուսումնական հաստատություններում ֆիզիկական կուլտուրայի 
ծրագրի բովանդակությանը, կազմակերպվող ֆիզկուլտ-առողջարարական, 
մարզական, մասսայական միջոցառումներին, ֆիզիկական պատրաստա-
կանության ստուգողական վարժություններին և նորմատիվներին: 

•Տեղեկություններ հաղորդել սովորողների ամենօրյա ռեժիմում ֆիզ-
կուլտուրայի և սպորտի անհրաժեշտության մասին, ֆիզիկական դաս-
տիարակության առողջարարական, դաստիարակչական նշանակության 
և հետագա աշխատանքային գործունեության նախապատրաստման 
գործում ունեցող դերի մասին: 

Թեմա 2. Ինքնավերահսկողությունը և անվտանգության կանոննե-
րը ինքնուրույն ֆիզիկական վարժությունների կատարման ժամանակ 

Կրթական հիմնական խնդիրներն են. 
• Տեղեկություններ հաղորդել ինքնավերահսկողության վերաբերյալ, 

ինքնավերահսկողության օբյեկտիվ տվյալների (քաշ, շնչառության հա-
ճախություն և ռիթմ, պուլս, ծանրաբեռնվածության ծավալ և ինտենսի-
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վություն և այլն) և սուբյեկտիվ տվյալների (ինքնազգացողություն, քուն, 
ախորժակ, տրամադրություն, աշխատունակություն, ցավի զգացողու-
թյուն, ռեժիմի խախտում և այլն) մասին: 

• Գիտելիքներ հաղորդել ինքնուրույն ֆիզիկական վարժությունների 
կատարման ժամանակ անվտանգության կանոնների պահպանման վե-
րաբերյալ: 

Թեմա 3. Առողջ ապրելակերպը սովորողների կյանքում 
Կրթական հիմնական խնդիրներն են. 
• Տեղեկություններ հաղորդել օրվա ռեժիմի, հիգիենայի և մարդու 

առողջության ամրապնդման և աշխատունակության բարձրացման գոր-
ծում դրանց ազդեցության վեաբերյալ: Հիգիենիկ կանոնները ուսումնա-
կան դասերի ժամանակ: 

• Գիտելիքներ հաղորդել կոփման միջոցների (արև, օդ, ջուր) և կոփ-
վելու հիմնական կանոնների մասին: 

• Տեղեկություններ հաղորդել ռացիոնալ սննդի և սննդի ընդունման 
կանոնակարգի մասին: 

• Տեղեկություններ հաղորդել ֆիզիկական վարժությունների նշանա-
կության մասին` որպես մտավոր և ֆիզիկական աշխատունակության 
բարձրացման միջոց: 

• Տեղեկություններ հաղորդել վնասակար սովորությունների` ծխա-
խոտի, ալկոհոլի և թմրանյութերի օգտագործման կործանարարության 
վերաբերյալ: 

Թեմա 4. Ժամանակակից օլիմպիական խաղերը և հայ անվանի 
մարզիկները 

Կրթական հիմնական խնդիրներն են. 
• Տեղեկություններ հաղորդել ժամանակակից օլիմպիական խաղերի 

կազմակերպման, անցկացման, օլիմպիական խորհրդանիշների վերա-
բերյալ: 

• Տեղեկություններ հաղորդել ամառային և ձմեռային օլիմպիական 
խաղերի, օլիմպիական մարզաձևերի և քաղաքների վերաբերյալ: 

• Տեղեկություններ հաղորդել օլիմպիական խաղերին հայ մարզիկների 
մասնակցության, հայ օլիմպիական և աշխարհի չեմպիոնների մասին: 
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Թեմա 5. Մասնագիտական կիրառական ֆիզիկական պատրաս-
տականություն 

Կրթական հիմնական խնդիրներն են. 
Տեղեկություններ հաղորդել` 
• Աշխատանքի տարբեր ձևերի (մտավոր աշխատանք, ֆիզիկական 

աշխատանք, աշխատանքի խառը ձևեր) և աշխատանքի ընթացքում 
մարդու աշխատունակության դինամիկայի վերաբերյալ: 

• Աշխատանքի, հանգստի և ռացիոնալ սննդի ընդունման ճիշտ ռե-
ժիմի դերը աշխատունակության բարձրացման և պահպանման գործում: 

 Ակտիվ հանգիստը՝ որպես աշխատունակության վերականգնման 
միջոցներից մեկը: 

• Ֆիզկուլտուրայի և սպորտի դասերի ազդեցությունը մասնագիտա-
կան ուսուցման արագացման և որակավորման բարձրացման գործում: 

• Մասնագետի ֆիզիկական պատրաստականությանն առաջադր-
վող հիմնական պահանջները: 

• Մասնագիտական կիրառական ունակությունների և հմտություննե-
րի յուրացումը: 

• Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի միջոցներով մասնագիտա-
կան բարձր աշխատունակության ապահովումը: 

• Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի տարբեր ձևերի ընտրության 
մեթոդիկան և դրանց օգտագործումը մասնագիտական հիվանդություն-
ները կարխարգելելու, հոգնածության և արտադրական վնասվածքների 
դեմ պայքարելու նպատակով: 

Թեմա 6. Գերհոգնածությունը և դրա կանխարգելման միջոցները: 
Կրթական հիմնական խնդիրներն են. 
• Տեղեկություններ հաղորդել ֆիզիկական և մտավոր աշխատանքի 

ժամանակ օրգանիզմի հոգնածության առաջացման պատճառների մասին: 
• Տեղեկություններ հաղորդել գերհոգնածության հետևանքով օրգա-

նիզմում առաջացած փոփոխությունների, օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ ցու-
ցանիշների վերաբերյալ: 

• Տեղեկություններ հաղորդել գերհոգնածության կանխարգելման 
միջոցների վերաբերյալ: 
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1. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ, ՄՏԱՎՈՐ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 
 
<<Ֆիզիկական կուլտուրա>> առարկայի գլխավոր խնդիրն է՝ սովո-

րողների ֆիզիկական, ներդաշնակ զարգացման ապահովումը և առող-
ջության ամրապնդումը: 

Ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին անհրաժեշտ է սեր և հետաքըր-
քըրություն առաջացնել ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի նկատմամբ, 
հասնել այն բանին, որ դրանց մասնակցությունը նրանց համար դառնա 
իմաստավորված և նպատակաուղղված, իսկ հետագայում նաև` պա-
հանջմունք:  

Այս ենթաթեման պարզաբանելիս անհրաժեշտ է սովորողներին տե-
ղեկություններ հաղորդել ֆիզիկական վարժություններով պարապմունք-
ների օրգանիզմի վրա ունեցող դրական, առաղջարարական նշանակու-
թյան մասին:  

ՈՒսուցիչը զրույցի միջոցով, մատչելի ձևով, օրինակներով պետք է 
պատմի, թե ինչպիսի դրական ազդեցություն են ունենում ֆիզիկական 
վարժությունները մարդկանց օրգանիզմի վրա: 

Ակնհայտ է, որ շարժումը և առաջին հերթին ֆիզիկական վարժու-
թյուններն անհրաժեշտ են օրգանիզմի բոլոր համակարգերի զարգաց-
ման համար: 

Ապացուցված է, որ ֆիզիկական վարժություններով կանոնավոր և 
սիստեմատիկ զբաղվողներն ունեն ֆիզիկական զարգացման ավելի լավ 
ցուցանիշներ, քան ֆիզիկական վարժություններով չզբաղվող երեխանե-
րը: Այսպես` ֆիզիկական վարժություններով սիստեմատիկ զբաղվողնե-
րի մարմնի հասակը բարձր է 5-10սմ-ով, կրծքավանդակի շրջագիծը մեծ 
է 4-7 սմ-ով, դաստակի ուժը` 8-15 կգ-ով և այլն:  

Ֆիզիկական վարժություններով սիստեմատիկ պարապմունքները 
նպաստում են մարդու առողջության ամրապնդմանը, բարելավում են օր-
գանիզմի օրգան համակարգերի գործունեությունը, հատկապես սրտի 
աշխատանքը, որն ապահովում է արյան ավելի լայն շրջանառություն, մե-
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ծացնում է կրծքավանդակի շարժունակությունը և դրանով իսկ բարձ-
րացնում թոքերի կենսական տարողությունը:  

Առանց շարժման չի կարող լինել նորմալ նյութափոխանակություն, 
օրգանիզմի նորմալ աճ և զարգացում: 

Ապացուցված է նաև, որ մկանային գործունեության սահմանափակու-
մը նպաստում է օրգանիզմի ճարպակալմանը, մարսողության խախտմանը, 
կարճատեսությանը, սրտանոթային ու շնչառական համակարգերի հիվան-
դությունների աճին և օրգանիզմի դիմադրողականության անկմանը:  

Ֆիզիկական կուլտուրայի դասերը և ֆիզիկական վարժություններով 
պարապելը դրական ազդեցություն են ունենում սովորողների ֆիզիկա-
կան, մտավոր, բարոյական և գեղագիտական դաստիարակության վրա: 

Այսինքն, Ֆիզիկական կուլտուրայի միջոցով սովորողները ձեռք են 
բերում բավարար ֆիզիկական զարգացում, նրանց մեջ մշակվում են ան-
հրաժեշտ շարժողական ունակություններ` արագաշարժություն, ուժ, դի-
մացկունություն, ճկունություն, ճարպկություն, շարժումների համաձայնե-
ցում և այլն: Բացի այդ, ձևավորվում են ինքնավստահության, համարձա-
կության, կարգապահության, կամքի ուժի, փոխօգնության և համագոր-
ծակցության հմտություններ: 

Նրանք պետք է իմանան, որ ֆիզիկական վարժություններն օրգա-
նիզմի վրա ունենում են զարգացնող, կատարելագործող, վերափոխող 
ներգործություն: 

Ֆիզիկական վարժություններով պարապելը, այսինքն՝ ֆիզիկական 
բեռնվածությունը մարզում է օրգանիզմը, բարելավում օրգանիզմի հիմ-
նական համակարգերի (սիրտ-անոթային, շնչառական և այլն ), նյութա-
փոխանակության, շարժողական ապարատի գործունեությունը, բարձ-
րացնում օրգանիզմի դիմադրողականությունը, կրճատում հիվանդու-
թյունների քանակը: 

Ֆիզիկական վարժություններով պարապմունքները նպաստում են 
վերացնելու կեցվածքի շեղումները, ողնաշարի ծռվածությունը, կանխում 
են հարթաթաթությունը: 

Բացի այդ, ֆիզիկական վարժությունները լավացնում են սովորողնե-
րի հոգեկան վիճակը, արտաքին տեսքը, տրամադրությունը: 
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Վերջին ժամանակներում կատարված հետազոտությունները վկա-
յում են այն մասին, որ ներկա ժամանակաշրջանում աճում է կեցվածքի 
հենաշարժիչ ապարատի շեղումներ ունեցող սովորողների թիվը: Հե-
տևաբար ժամանակի հրամայականն է՝ սովորողներին գիտելիքներ հա-
ղորդել ճիշտ կեցվածքի վերաբերյալ, այդ հարցում ֆիզիկական վարժու-
թյունների ունեցած նշանակության մասին: 

Կեցվածքը բնածին չի լինում. այն ձևավորվում է երեխայի աճի և զար-
գացման ընթացքում:  

Ճիշտ կեցվածք ընդունված է համարել մարմնի սովորական դրու-
թյունը ողնասյան բնական կորություններով, գլխի, իրանի, կրծքավան-
դակի, ուսերի, թիակների, կոնքի ճիշտ դիրքով:  

Կեցվածքի շեղումների պատճառները բազմաթիվ են, օրինակ` քայ-
լելիս մեջքը կռացնելը, պայուսակը և այլ ծանրություններ միևնույն ձեռ-
քով տանելը, նստարանին սխալ նստելը, բարձր բարձը և այլն: Սովորող-
ները պետք է գիտենան, որ կեցվածքի խախտումները ուղեկցվում են 
հոգնածությամբ, ընդհանուր ինքնազգացողության վատացմամբ: Այն 
բացասաբար է ազդում առողջության վրա, պատճառ դառնում հիվան-
դությունների առաջացմանը:  

Հասկանալի է, որ ողնաշարի ծռումները, կրծքավանդակի ձևի փո-
փոխությունները անբարենպաստ պայմաններ են ստեղծում սրտի և թո-
քերի աշխատանքի համար:  

Կեցվածքը կարելի է բնորոշել որպես արտաքին կերպարանք, բարե-
կրթության ձև: Գեղեցիկ ճիշտ կեցվածքը մշակվում է հատուկ վարժու-
թյունների միջոցով:  

Ճիշտ կեցվածք ձևավորելու համար պետք է մարզել այն մկանախմ-
բերը, որոնք մարմինը պահում են ճիշտ դիրքում: Իսկ այսպիսի դիրքը 
պահպանելու համար հարկավոր է մարզել ամբողջ կմախքի մկանները, 
հատկապես որովայնի և մեջքի մկանները:  

Հետևաբար, իմանալով կեցվածքի շեղումների պատճառները, ոչ 
միայն պետք է խուսափել դրանցից, այլև կատարել ճիշտ կեցվածքը ձևա-
վորող վարժություններ: Ֆիզիկական կուլտուրայի դասերը, ֆիզիկական 
վարժություններով պարապելը նպաստում են նաև սովորողների մտավոր և 
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ֆիզիկական աշխատունակության բարձրացմանը: Սովորողները պետք է 
գիտելիքներ ունենան նաև իրենց աշխատունակության վերաբերյալ, որից 
կախված է ուսումնական գործունեության արդյունավետությունը: Ցածր աշ-
խատունակության դեպքում սովորողը ավելի շատ ժամանակ է ծախսում 
դասապատրաստման վրա, քիչ է շարժվում, զբոսնում: Աշխատունակու-
թյան պահպանման և բարձրացման գործում զգալի դեր է խաղում ֆիզիկա-
կան վարժությունների, ֆիզկուլտդադարների պարբերաբար կատարումը, 
օրգանիզմի կոփումը և մաքուր օդում զբոսանքը:  

 
2. ԻՆՔՆԱՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 

 
Ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին և ֆիզիկական վարժություննե-

րով պարապմունքներին անհրաժեշտ է առաջին հերթին ապահովել սո-
վորողների օրգանիզմի համար նպաստավոր բեռնվածություն:  

Ֆիզիկական կուլտուրայի դասերի և պարապմունքների բեռնվածու-
թյան վերահսկման ամենամատչելի և պարզ ձևը, պարապողների ար-
տաքին վիճակի դիտումն է:  

Դիտման միջոցով ուսուցիչը սովորողների ֆիզիկական բեռնվածու-
թյունը վերահսկում է հոգնածության արտաքին ցուցանիշներով` մաշկի 
կարմրում, մեծ քրտնարտադրություն, շնչառության հաճախություն, շար-
ժումների անհամաձայնեցվածություն, դող, գլխապտույտ, հոգնածություն 
և այլն: 

Մաշկի թեթևակի կարմրումը, չնչին չափով քրտնումը, արագացված 
հավասար շնչառությունը, առաջադրանքների հստակ կատարումը և 
գանգատների բացակայությունը վկայում են ոչ շատ հոգնածության մա-
սին, ինչպիսին պետք է լինի ֆիզիկական կուլտուրայի դասը:  

Միջին աստիճանի հոգնածությանը բնորոշ են մաշկի նկատելի կար-
մրությունը, դեմքի արտահայտված լարվածությունը, մեծ քրտնարտա-
դրությունը, պարբերաբար խոր շնչումով և արտաշնչումով շնչառության 



 
 
 
 

42 
 

մեծ արագացումը, շարժումների համաչափության խախտումը, հոգնա-
ծության գանգատները, ցավեր մկաններում:  

Գերհոգնածությանը բնորոշ են մաշկի կտրուկ կարմրումը կամ գու-
նատությունը և կապտումը, մեծ քրտնարտադրությունը` մաշկին աղերի 
հայտնվելը, կտրուկ արագացված, մակերեսային, առիթմիկ շնչառությու-
նը, վերջույթների դողը, ականջներում աղմուկի առաջանալը, շարժումնե-
րի ներդաշնակության խախտումները, սրտխառնությունը, երբեմն նաև 
փսխումը: Հետևաբար ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցիչը դասերի ըն-
թացքում պարտավոր է հստակորեն կարգավորել բեռնվածությունը, թույլ 
չտալ գերհոգնածության առաջացմանը: 

Ֆիզիկական վարժություններով պարապմունքների և դասերի բեռ-
նվածությունը հիմնականում չափավորվում է վարժությունների քանակը 
փոփոխելով, կրկնման տարբեր պայմաններով, վարժությունների կա-
տարման ժամանակն ավելացնելով և պակասեցնելով, կատարման տար-
բեր տեմպով, վարժությունների պարզեցմամբ և բարդացմամբ և այլն: 
Բեռնվածությունը չափավորվում է ոչ միայն ֆիզիկական վարժություննե-
րով, այստեղ մեծ նշանակություն ունի նաև բացատրումը, վարժություն-
ների ցուցադրումը, սովորողների գործունեության կազմակերպումը:  

Ակնհայտ է, որ ֆիզիկական վարժություններով պարապմունքները 
ներգործում են օրգանիզմի վրա` նպաստում են առողջության ամրապնդ-
մանը, նրա կոփմանը, ներդաշնակ զարգացմանը և այլն: Հետևաբար, ֆի-
զիկական վարժություններով պարապող յուրաքանչյուր սովորող պետք է 
իմանա ինքնավերահսկման ձևերը:  

Ինքնավերահսկողություն ասելով հասկանում ենք ֆիզիկական կուլ-
տուրայի սիստեմատիկ պարապմունքների ընթացքում պարապողների 
դիտումներն ու ինքնավերահսկումը իրենց առողջական վիճակի, ֆիզի-
կական զարգացման, շարժողական հնարավորությունների փոփոխու-
թյունների վերաբերյալ, ինչպես նաև դրանց ազդեցությունը սիրտանո-
թային, շնչառական համակարգերի, արյան շրջանառության և այլ օր-
գանների վրա:  
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Սովորողներին պետք է տեղեկացնել, որ ֆիզիկական վարժություն-
ներով պարապմունքները նրանց օրգանիզմի վրա կարող են ունենալ 
դրական, ինչպես նաև բացասական ներգործություն: 

Ինքնավերահսկողությունն անհրաժեշտ է սեփական օրգանիզմի վրա 
պարապմունքների ներգործությանը համապատասխան գործողություննե-
րի կանոնակարգման համար: Ինքնավերահսկումն ամրակայում է ֆիզիկա-
կան կուլտուրայով զբաղվողների գիտելիքներն օրգանիզմի առանձին հա-
մակարգերի մասին, ինչպես նաև ֆիզիկական բեռնվածության՝ օրգանիզ-
մում առաջացնող փոփոխությունների մասին և այլն:  

Այն օգնում է սովորողներին և ուսուցչին ճիշտ պլանավորել պարապ-
մունքները և կանխարգելել գերմարզվածությունը: 

Ինքնուրույն ֆիզիկական վարժություններով պարապելիս անհրա-ժեշտ 
է առաջին հերթին հետևել ինքնազգացողությանը: Այդ առումով նպատա-
կահարմար է ունենալ ինքնավերահսկման օրագիր:  

Գոյություն ունեն ինքնավերահսկման մի քանի ձևեր: Դրանք են՝ 
- յուրաքանչյուր պարապմունքի ընթացքում,  
- պարապմունքների որոշակի ժամանակաշրջանում` մի քանի շա-

բաթ, մի քանի ամիս և այլն:  
ԻՆչպես նշեցինք, ինքնավերահսկումը ինքնադիտման եղանակ է, 

որն ընդգրկում է մի շարք պարզ ու մատչելի ստուգումներ:  
Ներկայացնում ենք մի քանի ցուցանիշների նկարագրություն, որոնք 

ինքնավերահսկման ժամանակ պետք է հաշվի առնեն ֆիզիկական վար-
ժություններով պարապողները:  

Ինքնազգացումը մարդու օրգանիզմի վրա ֆիզիկական կուլտուրայի 
ազդեցության ամենակարևոր ցուցանիշն է: Ընդհանրապես, ճիշտ և սիս-
տեմատիկ պարապմունքի, մարզման դեպքում սովորողի ինքնազգացու-
մը լինում է լավ, նա առույգ է, կենսուրախ և ունի բարձր աշխատունակու-
թյուն:  

Ինքնազգացումը կարող է լինել լավ, բավարար և անբավարար: Սո-
վորողների վատ ինքնազգացման պատճառ կարող են լինել պարապ-
մունքների կամ մրցումների ժամանակ չափից ավելի մեծ բեռնվածությու-
նը, առողջական վիճակը և այլն: Անբավարար ինքնազգացման դեպքում 
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առաջանում են նկատելի թուլություն, գլխապտույտ, գլխացավ, ուժերի 
անկում: Եթե վատ ինքնազգացումը շարունակում է երկար տևել, ապա 
կարող է նկատվել առողջական վիճակի վատացման նշաններ, հետևա-
բար, պետք է դադարեցնել պարապմունքները և դիմել բժշկի:  

Քունը: Քնելու ընթացքում մարդը հանգստանում է, և նրա ուժերը վե-
րականգնվում են: Այն հատկապես մեծ նշանակություն ունի կենտրոնական 
նյարդային համակարգի գործունեության վերականգնման համար: Բնա-
կանոն քունը տեղի է ունենում արագ ձևով, լինում է խոր, առանց հուզող 
երազների: Որքան մեծ է օրվա ուսումնական գործունեությունը և պարապ-
մունքների կամ մրցումների լարվածությունը, ապա պետք է ավելի լիարժեք 
լինի գիշերային քունը: Եթե սովորողն ունենում է սիստեմատիկ անքնու-
թյուն, հաճախակի արթնանում է, քնից հետո առույգ չէ, ապա դրանք կա-
րող են պատճառ դառնալ նյարդային համակարգի գերհոգնածության, 
հյուծվածության, գերմարզման հետևանքով առաջացող վնասվածքի:  

Ախորժակն օրգանիզմի վիճակի ամենանուրբ ցուցանիշն է: Առողջա-
կան վիճակի ամենափոքրիկ շեղումն իսկույն ազդում է ախորժակի վրա: 
Առողջ սովորողն ունենում է լավ ախորժակ: Ուսման և մարզումների ըն-
թացքում առաջացած գերբեռնվածությունն ազդում է ախորժակի վրա, նա 
կորցնում է ախորժակը: Ախորժակի կորուստը կարող է առաջանալ հիվան-
դության կամ մեծ բեռնվածության, գերմարզման պատճառով:  

Զարկերի հաճախություն: Ինքնավերահսկման ամենամատչելի և 
ամենատարածված ձևը զարկերի հաճախության` պուլսի հետազոտումն 
է: Զարկերի հաճախությամբ (պուլսով) կարելի է որոշել ֆիզիկական 
բեռնվածության աստիճանը` 

- ցածր բեռնվածությունը 130-135 զարկ 1 րոպեում,  
- միջին բեռնվածությունը 135-160 զարկ 1 րոպեում,  
- բարձր բեռնվածությունը 180 զարկից ավելի 1 րոպեում,  
Ինչքան սովորողը առողջ և մարզված է լինում, այնքան նրա մոտ 

արագ է կատարվում զարկերի հաճախության վերականգնումը նախկին 
վիճակին: Եթե վարժություններ կատարելուց հետո զարկերակը 3 րո-
պեում չի վերականգնվում, ապա անհրաժեշտ է ընդհատել պարապ-
մունքները և դիմել բժշկի:  
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Քաշը: Ինքնավերահսկման ավել մատչելի միջոց է նաև մարմնի քաշին 
հետևելը: Օրգանիզմի աճման շրջանում քաշի ավելացումը բնական 
երևույթ է. այն վկայում է, որ սովորողը օրինաչափ, բավարար ֆիզիկական 
բեռնվածության մարզումներ է ունեցել: Քաշը կորցնելու պատճառ կարող 
են լինել պարապմունքների ժամանակ չափից մեծ բեռնվածությունը, ան-
բավարար սնունդը, ռեժիմի կոպիտ խախտումները և հիվանդությունը:  

Թոքերի կենսական տարողությումը: Այն չափվում է հատուկ սար-
քի` սպիրոմետրի միջոցով: Մարմնի մեկ կգ քաշին տղաներին բաժին է 
ընկնում 60, իսկ աղջիկներին` 59 սմ խորանարդ օդ:  

Ինքնավերահսկման հիմնական կանոնների ու ձևերի ուսուցում 
ուսուցիչը պետք է իրականացնի ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին: 

 
3. ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԸ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԿՅԱՆՔՈՒՄ 

 
Առողջությունը մարդու կյանքի անգնահատելի, անփոխարինելի հա-

րստությունն է: Առողջությունը ոչ միայն հիվանդության բացակայությունն 
է, այլև ֆիզիկական, հոգեկան և սոցիալական /կենսապահովման/ բարե-
նպաստ վիճակներն են:  

Կատարված ուսումնասիրությունները հաստատում են, որ ժամանակա-
կից պայմաններում ավելացել են նյարդային համակարգի լարվածության, 
սրտանոթային հիվանդությունների, նյութափոխանակության խանգարում-
ների, ճարպակալումների և այլ հիվանդություններով տառապողների քա-
նակը, որոնց հիմնական պատճառներից է քիչ շարժունակությունը (հիպո-
դինամիան) և մկանային գործունեության սահմանափակումը: 

Հետազոտությունները համոզիչ կերպով ցույց են տալիս, որ նման 
վտանգավոր իրավիճակից դուրս գալու ելքը մարդու առողջ ապրելա-
կերպն է:  

Առողջ ապրելակերպի հիմնական իմաստն այն է, որ ոչինչ չպետք է 
խանգարի օրգանիզմի բնականոն զարգացման ընթացքին: Իսկ առողջ 
ապրելակերպը պետք է նպաստի նրա ճիշտ աճին և զարգացմանը: 

Առողջ ապրելակերպի հիմնական բաղադրիչնեն են`  
- Անձնական հիգիենան,  
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- Ռացիոնալ սնունդը,  
- Արդյունավետ շարժողական ռեժիմը,  
- Օրգանիզմի կոփումը,  
- Վնասակար սովորույթներից հրաժարվելը:  
Անձնական հիգիենա հասկացությունն իր մեջ ներառում է`օրվա ռե-

ժիմը, մարմնի (մաշկի, բերանի խոռոչի, ձեռքերի, մազերի ) խնամքը, 
սննդի ռեժիմը և հիգիենան, հագուստի հիգիենան: Անձնական հիգիե-
նան իր մեջ ընդգրկում է նաև օրվա ռեժիմի պահպանումը, մտավոր և 
ֆիզիկական աշխատանքի ճիշտ հերթագայումը և ֆիզիկական կուլտու-
րայով զբաղվելը: 

Հիգիենայի կանոնների պահպանումը նպաստում է ոչ միայն առող-
ջության ամրապնդմանը, հիվանդությունների կանխարգելմանը, այլև 
անձի աշխատունակության բարձրացմանը:  

Կարևոր է հատկապես հետևել մարմնի հիգիենային` մաշկի, բերանի 
խոռոչի, ձեռքերի, մազերի խնամքին:  

Անհրաժեշտ է առնվազն շաբաթը մեկ անգամ լողանալ տաք ջրով և 
օճառով:  

Առողջ ապրելակերպի կարևոր բաղադրիչներից է ռացիոնալ և 
ճիշտ սնվելը: Սնունդը խիստ անհրաժեշտ է մարդկանց համար: Այն ան-
հրաժեշտ է օրգանիզմի աճող հյուրսվածքները կազմավորելու, կենսա-
գործունեությունը ապահովելու, ծախսված էներգիան լրացնելու, ինչպես 
նաև կենսագործունեության ընթացքում քայքայված հյուսվածքները վե-
րականգնվելու համար:  

Ռացիոնալ սնունդը, մարդու կյանքի և առողջության պահպանման 
կարևոր պայմաններից է: 

Ռացիոնալ է համարվում բալանսավորված, հավասարակշռված և 
ռեժիմով սնունդը: Շատ կարևոր է նաև սննդի չափավորումը, որովհետև 
չափից ավելի սնունդ ընդունելը խախտում է օրգանիզմի նյութափոխա-
նակությունը և առաջացնում է ճարպակալություն: 

Բալանսավորված սնունդն օրգանիզմի օպտիմալ կենսագործունեու-
թյան համար անհրաժեշտ բավարար քանակի սննդանյութեր` սպիտա-
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կուցներ, ճարպեր, ածխաջրեր, վիտամիններ, հանքային նյութեր պարու-
նակող սնունդն է: 

Պետք է օրական սնվել 4-5 անգամ, ռեժիմով և ճիշտ սննդակարգով:  
Առողջ ապրելակերպի բաղադրիչներից է արդյունավետ շարժողա-

կան ռեժիմը, որն իր մեջ ներառում է ֆիզիկական կուլտուրայով և սպոր-
տով սիստեմատիկ զբաղվելը, ակտիվ և պասիվ հանգստի ճիշտ բաշխումը: 

Արդյունավետ շարժողական ռեժիմը պետք է հանդիսանա դպրոցա-
կանների օրվա ռեժիմի պարտադիր բաղադրիչ մասը:  

Շարժումը մարդու համար ֆիզիոլոգիական պահանջ է, դրանով է 
պայմանավորված նրանց ներդաշնակ ֆիզիկական զարգացումը, տրա-
մադրությունը, մտավոր աշխատանքի արդյունավետությունը, ինչպես 
նաև սիրտանոթային, նյարդային, շնչառական և այլ համակարգերի 
զարգացումը:  

Ֆիզիկական վարժությունների միջոցով ուժեղանում են մկանները, 
մեծանում է թոքերի կենսական տարողությունը, բարելավվում է օրգա-
նիզմի դիմադրողականությունը արտաքին միջավայրի անբարենպաստ 
պայմանների հանդեպ: Այսինքն՝ ֆիզիկական վարժություններով կանո-
նակարգված պարապելը անհրաժեշտ են օրգանիզմի բոլոր համակար-
գերի զարգացման համար: 

Առողջ ապրելակերպի բաղադրիչներից է նաև օրգանիզմի կոփումը: 
Կոփման միջոցով բարձրանում է արտաքին միջավայրի պայմանների 
փոփոխության նկատմամբ օրգանիզմի դիմադրողականությունը: Կոփ-
ված մարդիկ քիչ են հիվանդանում, իսկ հիվանդությունը թեթև են տա-
նում և շուտ կազդուրվում: 

Կոփման հիմնական միջոցներ են հանդիսանում ջուրը, օդը և արևը: 
Կոփված մարդիկ ունենում են ֆիզիկական բավարար զարգացում, 

լինում են առույգ և կենսուրախ:  
Օդային կոփման լավագույն ձևը` բացօթյա կատարվող առավոտյան 

հիգիենիկ մարմնամարզությունը, տանը կատարվող ֆիզկուլտդադարնե-
րը, խաղերը, ֆիզիկական վարժությունները, զբոսանքները, ինչպես նաև 
ֆիզիկական կուլտուրայի դասերն ու պարապմունքներն են:  
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Արևային արարողություններն ընդունելու օգտակարությունն ավելի 
բարձր է առավոտյան ժամը 8- 11- ընկած ժամանակում, սնվելուց 1,5-2 
ժամ առաջ կամ հետո: 

Ջրային արարողությունները կոփման ամենալավագույն միջոցներից 
են: Դրանց մեջ մտնում են ջրաշփումը, ոտքերի լվացումը սառը ջրով, 
մինչև գոտկատեղը լվացվելը և լողը:  

Առողջ ապրելակերպի բաղադրիչներից է նաև վնասակար սովո-
րույթներից հրաժարվելը: Վնասակար սովորություններից են ծխախո-
տի, ալկոհոլի, թմրանյութերի և հոգեմետ այլ նյութերի օգտագործումը, 
ինչը բացասական ազդեցության է ունենում մարդու առողջության վրա և 
կապված է շատ վտանգների հետ:  

Ծխախոտի ծուխն իր մեջ պարունակում է նիկոտին կոչվող նյութը, 
ինչպես նաև այլ վտանգավոր նյութեր, որոնք առաջացնում են տարբեր 
հիվանդություններ` սրտանոթային, աղեստամոքսային հիվանդություն-
ներ, քաղցկեղ և այլն: Ծխախոտի մեջ պարունակող վնասակար նյութերը 
թափանցելով թոքերը, առաջացնում են հազ, թոքային հյուսվածքների 
փոփոխություն և շնչառական օրգանների տարբեր հիվանդություններ: 
Ծխելու հետևանքով առաջանում է նաև կախվածություն նիկոտինից:  

Ալկոհոլն իրենից ներկայացնում է հզոր հոգեներգործուն նյութ, որը 
կարող է առաջացնել տարբեր հետևանքներ և կախվածություն:  

Ալկոհոլը ներծծվում է ստամոքսում և արյան միջոցով թափանցում  
ուղեղ: Դեռահասների օրգանիզմում ալկոհոլի օգտագործումից տուժում են 
նյարդային և մարսողական համակարգերը, սիրտը, տեսողությունը, հատ-
կապես` լյարդը, վահանաձև գեղձը, երիկամները: Ալկոհոլի փոքր քանակու-
թյունն անգամ առաջացնում է մարդու ուշադրության թուլացում, որը կարող 
է դառնալ տարբեր դժբախտ պատահարների, այդ թվում նաև ավտովթար-
ների պատճառ: Մեծ քանակի ալկոհոլի օգտագործումն ընկճում է ուղեղի 
կարգավորող գործունեությունը, և մարդը դառնում է քնկոտ, շարժումները` 
անկառավարելի, ուշադրությունը` ցրված: Նման իրավիճակում մարդը 
կորցնում է ինքնակառավարումը, նրա մոտ կարող է առաջանալ ագրեսի-
վություն, կռվարարություն: Չափազանց մեծ քանակով ալկոհոլի ընդունումն 
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առաջացնում է գիտակցության խոր ընկճվածություն` կոմա, որը կարող է 
ուղեկցվել նաև շնչառության կանգով և ունենալ մահացու վտանգ:  

Թմրամիջոցների / մարիխուանա, հաշիշ, հերոին, կոկաին և այլն/ և 
հոգեմետ նյութերի օգտագործումը ազդում է մարդու կենտրոնական 
նյարդային համակարգի վրա, առաջացնում հոգեկան գործունեության 
փոփոխություն` փոխելով մարդու տրամադրությունը, ֆիզիկական վիճա-
կը, ինքնազգացողությունը, վարքագիծը: 

Այս նյութերի պարբերաբար օգտագործումը առաջացնում է հոգե-
կան և ֆիզիկական կախվածություն:  

Թմրամոլությունը քրոնիկական հիվանդություն է, որը պայմանա-
վորված է թմրամիջոցների պարբերաբար օգտագործման հետևանքով 
առաջացած հոգեկան, ինչպես նաև ֆիզիկական կախվածությամբ:  

 
4. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐԸ ԵՎ ՀԱՅ  

ԱՆՎԱՆԻ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐԸ 
 

Հին Հունաստանում կայացած Օլիմպիական խաղերի ողջ պատմու-
թյունը, խաղերի մարզական և մշակութային ծրագրերը, անցկացման արա-
րողակարգը, օլիմպիական այլ ծեսեր հետաքրքրեցին շատ գիտնականնե-
րի (Մ. Պալմիերի, Հ.Սաքս, Ի. Մերկուրիալիս, Պ. Ֆաբեր և այլն), որոնք 
կատարեցին ուսումնասիրություններ՝ նմանատիպ նոր մարզական մրցում-
ներ կազմակերպելու նպատակով:  

Հին հունական օլիմպիական խաղերը վերականգնելու և ժամանակա-
կից օլիմպիական խողեր կազմակերպելու գործում մեծ դեր է խաղացել 
ֆրանսիացի գիտնական, հասարակական գործիչ, բարոն Պիեռ դե Կուբեռ-
տենը: Նրա նախաձեռնությամբ 1894 -ին հրավիրվեց միջազգային մարզա-
կան կոնգրես, որտեղ մասնակցեցին 30 երկրների ներկայացուցիչներ: 
Կոնգրեսը որոշում կայացրեց օլիմպիական խաղերը վերականգնելու և Մի-
ջազգային Օլիմպիական կոմիտե (ՄՕԿ) ստեղծելու մասին: ՄՕԿ-ի առաջին 
պրեզիդենտ ընտրվեց հույն հայտնի բանաստեղծ Դեմիտրիուս Վիկելասը, 
իսկ գլխավոր քարտուղար` Պիեռ դե Կուբեռտենը: Կոնգրեսը որոշում ըն-
դունեց, սկսած 1896 թվականից, յուրաքանչյուր 4 տարին մեկ անցկացնել 
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օլիմպիական խաղեր, աշխարհի բոլոր ժողովուրդների մասնակցությամբ: 
Հին հունական օլիմպիական խաղերի պատվին` որոշվեց մեր ժամանակնե-
րի առաջին օլիմպիական խաղերն անցկացնել Հունաստանի մայրաքա-
ղաք Աթենքում:  

ՄՕԿ-ի կողմից մշակվեց օլիմպիական շարժման հիմնադրույթները, 
գաղափարները: Այդ փաստաթղթում նշվում է, որ սպորտը պետք է ծա-
ռայի մարդկային ամենավեհ զգացմունքների առաջացմանը, աշխար-
հում խաղաղության և համերաշխության ամրապնդմանը:  

Առաջին օլիմպիական խաղերը տեղի ունեցավ 1896 թվականին, 
Հունաստանի մայրաքաղաք Աթենքում, որտեղ մասնակցեցին 13 երկր-
ների մարզիկներ, մրցելով 9 մարզաձևերից:  

Առաջին օլիմպիական չեմպիոնը դարձավ ամերիկացի եռացատ-
կորդ Ջեյմս Քոնոլինը:  

Սկսած 1896 թվականից, 4 տարին մեկ անգամ անցկացվում են օլիմ-
պիական խաղեր:  

Ամառային օլիմպիական խաղերն անցկացվել են ԵՎրոպայի, Ասիա-
յի, Ամերիկայի տարբեր քաղաքներում` Հռոմ, Փարիզ, Լոնդոն, Մեխիկո, 
Տոկիո, Մոսկվա, Պեկին և այլն:  

2008թ. 29-րդ օլիմպիական խաղերը կայացան Չինաստանի Պեկին 
քաղաքում։ Հաջորդ` 30-րդ ամառային Օլիմպիական խաղերը /2012թ./ կա-
յացան Անգլիայի մայրաքաղաք Լոնդոնում։ 

Սկզբնական շրջանում օլիմպիական խաղերը անցկացվում էին միայն 
ամռան ամիսներին, և այդտեղ ձմեռային մարզաձևերից մրցումների անց-
կացումը անհնարին էր։ Այդ պատճառով ՄՕԿ-ը 1923 թ. 8-րդ օլիմպիական 
կոնգրեսում որոշում ընդունեց ձմեռային օլիմպիական խաղեր կազմակեր-
պելու և այն Շամոնի քաղաքում անցկացնելու վերաբերյալ։ 

Ձմեռային առաջին օլիմպիական խաղերն անցկացվեցին ֆրանսիա-
յի Շամոնի քաղաքում 1924 թ.։ Այնուհետև 4 տարին մեկ անգամ անց-
կացվում են ձմեռային օլիմպիական խաղեր, որոնք անցկացվում էին 
սկզբում 5-6 մարզաձևերից, այժմ արդեն` 14 մարզաձևերից։  

Ձմեռային օլիմպիական մարզաձևերից են` դահուկավազքը, չմշկա-
սահքը, լեռնադահուկային սպորտը, բիաթլոնը, տափողակով հոկեյը, 
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դահուկացատկը, գեղասահքը, ոլորասահքը, ղեկասահնակների մրցույ-
թը և այլն։  

Ձմեռային օլիմպիական խաղերի ողջ պատմության ընթացքում, Գրի-
գոր Մկրտչյանն առաջին հայազգի մարզիկն է, որ հաղթել է օլիմպիական 
խաղերում։ Նա 1956 թվականին Իտալիայի Կորտինա Դը Ամպեցցո քաղա-
քում կայացած ձմեռային 7- րդ օլիմպիական խաղերում, Խորհրդային 
Միության տափողակով հոկեյի հավաքական թիմի կազմում, որի դարպա-
սապահն էր, նվաճեց օլիմպիական չեմպիոնի ոսկե մեդալը։  

Ձմեռային օլիմպիական խաղերն անցկացվել են Եվրոպայի, Ասիայի, 
Ամերիկայի տարբեր քաղաքներում` Օսլո, Ինսբրուկ, Գրենոբլ, Սապ-
պորո, Քալգարի, Նագանո, Թուրին և այլն։  

1994-ին, Լիլիհամեր քաղաքում կայացած 17–րդ ձնեռային օլիմպիա-
կան խաղերին Հայաստանի Հանրապետությունը հանդես է եկել առան-
ձին թիմով։ 2014 թվականին Ձմեռային Օլիմպիական խաղերն անցկաց-
վեցին ՌԴ Սոչի քաղաքում։  

Հայաստանի մարզիկները մինչև 1952 թվականը չէին մասնակցում 
օլիմպիական խաղերին, քանի որ գտնվում էին ԽՍՀՄ –ի կազմում, որը 
ՄՕԿ-ի անդամ չէր և չէր մասնակցում օլիմպիական խաղերին։ ԽՍՀՄ-ը 
առաջին անգամ օլիմպիական խաղերին մասնակցել է 1952 թվականին։  

1952-ին Հելսինկիում կայացած 15-րդ օլիմպիական խաղերին ԽՍՀՄ- ի 
պատվիրակության կազմում առաջին անգամ մասնակցեցին Հայաստանի 
2 մարզիկներ` Հրանտ Շահինյանը և Իգոր Նովիկովը։ 

Հրանտ Շահինյանը Հայաստանի առաջին մարզիկն էր, որը 1952 թ-
ին 15-րդ օլիմպիական խաղերում նվաճեց օլիմպիական չեմպիոնի կոչու-
մը մարմնամարզությունից։ 

1956 թ-ին 16-րդ օլիմպիական խաղերում մարմնամարզիկ Ալբերտ 
Ազարյանը նվաճեց 3 ոսկե և մեկ արծաթե մեդալ և դարձավ օլիմպիական 
չեմպիոն։ 

Օլիմպիական խաղերի չեմպիոններ են դարձել նաև Իգոր Նովիկովը 
/ժամանակակից հնգամարտ/, Յուրի Վարդանյանը, Օգսեն Միրզոյանը, 
Իսրայել Միլիտոսյանը / ծանրամարտ/, Լևոն Ջուլֆալակյանը, Մնացական 
Իսկանդարյանը, Արմեն Նազարյանը /ըմբշամարտ/, Վլադիմիր Ենգիբար-
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յանը /բռնցքամարտ/, Էդվարդ Ազարյանը /մարմանմարզություն/, Ֆաինա 
Մելնիկը /աթլետիկա/, Հրաչյա Պետիկյանը /հրաձգություն/։ Օլիմպիական 
խաղերի արծաթե մեդալակիրներ են դարձել Էդուարդ Միքայելյանը /մարմ-
նամարզություն/, Վարդան Միլիտոսյանը /ծանրամարտ/, Աշոտ Կարագյա-
նը /սուսերամարտ/, Սիլվա Էմիրզյանը /ջրացատկ/, Յուրա Սարգսյանը 
/ծանրամարտ/, Ստեփան Սարգսյանը, Ալֆրեդ Տեր-Մկրտչյանը, Արմեն 
Մկրտչյանը /ըմբշամարտ/։ 

Օլիմպիական խաղերում 1952-2008 թթ. Հայաստանի 134 մարզիկ-
ներ են մասնակցել օլիմպիական խաղերին։ Նրանցից 35-ը նվաճել են 45 
օլիմպիական մեդալ, այդ թվում 13 մարզիկներ ստացել են 17 ոսկե մե-
դալ, 8-ը` 14 արծաթե մեդալ և 14-ը` 15 բրոնզե մեդալ։ 

Օլիմպիական խաղերին մասնակցելու համար անհրաժեշտ պայման-
ներից է ՄՕԿ-ի կողմից այն երկրի ազգային օլիմպիական կոմիտեի ճա-
նաչումը, որը ներկայացնում է մարզիկը կամ թիմը։ 

Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն /ՀԱՕԿ/ միջազգային 
օլիմպիական կոմիտեի կողմից ճանաչվել է, իսկ 1992 -ին դարձել է ՄՕԿ-ի 
անդամ։  

Հայաստանի մարզիկները ԽՍՀՄ-ի և ԱՊՀ-ի հավաքականների 
կազմում մասնակցել են 15-ից 25-րդ օլիմպիական խաղերին։ Սկսած 26-
րդ ամառային /1992թ./ և 17-րդ ձմեռային /1994թ/ օլիմպիական խաղե-
րից Հայաստանի հանրապետությունը հանդես է գալիս ինքնուրույն։ 

Պեկինում 2008թվականին կայացած 29-րդ օլիմպիական խաղերում, 
Հայաստանի Հանրապետությունից մասնակցեցին 25 մարզիկներ, որոն-
ցից 6 մարզիկներ նվաճեցին բրոնզե մեդալներ։  

Օլիմպիական շարժման և օլիմպիական խաղերի հիմնական նպա-
տակները, սկզբունքները, խաղերի կազմակերպման և անցկացման օրենք-
ներն ու կանոնները սահմանվում են ՄՕԿ-ի կողմից ընդունված օլիմպիա-
կան հրովարտակով։  

Օլիմպիական խաղերը տեղի են ունենում որոշակի արարողակարգով` 
- օլիմպական խաղերի բացում և փակում, 
- օրհներգի հնչեցում և դրոշի բարձրացում, 
- օլիմպիական կրակի /ջահի/ փոխանցում, վառում և մարում,  
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- մարզիկների պարգևատրումը և այլն։ 
Ժամանակակից օլիմպիական խաղերում բարձրացվում է օլիմպիական 

դրոշը, որի վրա պատկերված են միահյուսված հինգ օղակներ, որոնք օլիմ-
պիական խաղերի խորհրդանիշն են։ Օղակները դասավորած են որոշակի 
գունային երանգներով` կապույտ, սև, կարմիր օղակները տեղադրված են 
վերևում, իսկ դեղինը և կանաչը` ներքևում։ Ամեն օղակ ունի իր գույնը և 
խորհրդանշում է մեկ աշխարհամաս. կապույտը` Եվրոպան, սևը` Աֆրի-
կան, կարմիրը` Ամերիկան, դեղինը` Ասիան, կանաչը` Ավստրալիան։ Օղակ-
ները խորհրդանշում են 5 մայրցամաքների միությունը և օլիմպիական խա-
ղերին աշխարհի բոլոր մարզիկների միասնությունը։ 

Օլիմպիական դրոշն իրենից ներկայացնում է սպիտակ կտավ, որի 
կենտրոնում տեղադրված է օլիմպիական խորհրդանիշը 5 գույներով։ 

Օլիմպիական օրհներգը հաստատվել է ՄՕԿ-ի կողմից 55-րդ նստա-
շրջանում` Տոկիոում։ 

Օլիմպիական էմբլեման մի կոմպոզիցիա է, որտեղ օլիմպիական 
օղակները կապված են այլ երկրների տարբերանշանների հետ։ Օլիմ-
պիական էմբլեման հաստատում է ՄՕԿ-ը։ 

Օլիմպական խաղերի գաղափարները` խաղաղություն, բարեկամու-
թյուն, համերաշխություն, մոտ և հասկանալի են բարի կամքի մարդ-
կանց։  

Օլիմպիական խաղերի նշանաբանն է` <<Արագ>>, «Բարձր>>, 
<<Ուժեղ>>։  

Այն արտացուլում է մարդու դարավոր ձգտումը ֆիզիկական կատա-
րելության և առաջադիմության։  

Համաշխարհային մաշստաբի այս մարզական միջոցառմանը մասնակ-
ցում են մեր մոլորակի 5 աշխարհամասերի համարյա բոլոր երկրների մար-
զիկ-մարզուհիները: Ներկայումս ՄՕԿ-ի անդամ են 205 պետությունների ազ-
գային օլիմպիական կոմիտեները: ՄՕԿ-ը միավորում է 52 մարզաձևերի մի-
ջազգային ֆեդերացիաներ, որոնցից 34-ը օլիմպիական մարզաձևերից, և 
հանդիսանում է աշխարհի ամենախոշոր միջազգային կազմակերպությունը: 
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5. ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ 
ՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր իրականացնող ուսում-
նական հաստատություններում մասնագիտական կիրառական ֆիզիկա-
կան պատրաստականությունը հիմնավորվում է ընդհանուր ֆիզիկական 
պատրաստականությամբ և լուծում է հատուկ խնդիրներ` կապված սովո-
րողների մասնագիտական աշխատանքային գործունեության պրոֆիլին 
համապատասխան պատրաստականության հետ: 

Մասնագիտական կիրառական ֆիզիկական պատրաստականու-
թյան խնդիրն է՝ ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի միջոցների օգտա-
գործումը նպատակաուղղելու սովորողների մասնագիտական պրոֆե-
սիոնալ գործունեությանը: Այն իրականացվում է ուսուցման ամբողջ ժա-
մանակահատվածում և պրակտիկայի ժամանակ: 

Այդ ընթացքում օգտագործվում են ֆիզիկական դաստիարակության 
համալիր միջոցառումները` ֆիզիկական կուլտուրայի տեսական և գործ-
նական բաժինները, ֆիզիկական տարբեր վարժությունները և մարզա-
ձևերը, որոնք հատուկ են և անհրաժեշտ տվյալ մասնագիտության մաս-
նագետի անձնական որակներին: 

Մասնագիտական կիրառական ֆիզիկական պատրաստականու-
թյան խնդիրներն են. 

• Մասնագիտական կարևոր ֆիզիկական որակների և շարժողա-
կան ընդունակությունների զարգացումը: 

• Մասնագիտության պրոֆիլին (ձևին) համապատասխան անհրա-
ժեշտ օրգանիզմի հոգեբանական, ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների կա-
տարելագործում: 

• Մասնագիտության աշխատանքային անբարենպաստ պայմանների 
ներգործության կանխարգելում` աշխատանքային հարկադրված դիրք, օդի 
բարձր և ցածր ջերմաստիճան և այլն: 

Մասնագիտական կիրառական ֆիզիկական պատրաստության հիմ-
նական ձևերն են`  

- ֆիզիկական կուլտուրայի դասերը,  
- առավոտյան մարմնամարզությունը, 
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- արտադրական մարմնամարզությունը,  
- արտաուսումնական պարապմունքները (խմբակներ, մրցումներ) և 

ինքնուրույն պարապմունքները: 
Մասնագիտական կիրառական ֆիզիկական պատրաստականու-

թյան միջոցներն են` 
• Քայլքի, վազքի և ցատկերի տարտեսակները: 
• Վարժությունները առարկաներով` գնդակ, օղեր, մարզափայտեր, 

ցատկապարաններ, գուրզեր, լցրած գնդակներ, կցագնդեր և այլն: 
• Վարժություններ մարզանստարանի, մարզապատի, մարզագերա-

նի, մարմնամարզական այծիկի, պտտաձողի վրա: 
• Վարժություններ մարզասարքերի (տրենաժորներ) վրա: 
• Մարզախաղերը` բասկետբոլ, վոլեյբոլ, ֆուտբոլ, հանդբոլ: 
• Ըմբշամարտը: 
• Սեղանի թենիսը: 
• Դահուկային պատրաստություն: 
• Լողը: 
Մասնագիտական կիրառական ֆիզիկական պատրաստականու-

թյունը պահանջում է աշխատանքի ճիշտ պլանավորում, հաշվառում, սո-
վորողների սիստեմատիկ ստուգումներ:  

Այն իրագործում է ֆիզիկական կուլտուրայի դասավանդող ուսուցիչը 
/ֆիզղեկը/ դիտարկումների, զրույցների և ստուգողական նորմատիվնե-
րի կատարման միջոցով: 

Այն մասնագիտություններին, որոնց առաջադրվող պահանջներն են` 
ընդհանուր դիմացկունության, շարժումների ճշգրտության, ձեռքերի մատ-
ների համակցման, շոշափողական զգայունակության, ուշադրության կենտ-
րոնացման, ռեակցիայի արագության զարգացումը, որպես մասնագիտա-
կան կիրառական ֆիզիկան պատրաստականության միջոցներ կարող են 
օգտագործել հետևյալ վարժությունները.  

- վազքերը,  
- ցատկերը, 
-  նետումները նշանակետին,  
- ընդհանուր զարգացնող վարժությունները, 
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-  բասկետբոլը, վոլեյբոլը, հանդբոլը,  
- սեղանի թենիսը և այլն: 
Այն մասնագիտություններին, որոնց առաջադրվող պահանջներն են` 

ձեռքերի և ոտքերի շարժումների համակցման, ընդհանուր դիմացկու-
թյան, ձեռքերի և ուսագոտու ստատիկ դիմացկունության, ուշադրությու-
նը փոխարկելու, ռեակցիայի արագության զարգացումը, որպես ՄԿՖՊ 
միջոցներ կարող են օգտագործվել` 

- բարձր և ցածր մեկնարկով վազքերը և արագացումները ազդա-
նշանով,  

- փոքր և լցված գնդակներով վարժությունները, 
-  մարմնամարզական վարժություները, 
-  բասկետբոլը, վոլեյբոլը և այլն: 
Այն մասնագիտությունները, որոնց առաջադրվող պահանջներն են 

մկանային ուժի և դիմացկունության զարգացումը, մագլցելու և սահմա-
նափակ մակերեսի վրա հավասարակշռությունը պահպանելու, ճարպկու-
թյան, ճկունության զարգացումը, որպես ՄԿՖՊ միջոցներ կարող են օգ-
տագործել`  

- մագլցման (մարզապատի, պարանի վրա) վարժությունները, 
- ակրոբատիկական վարժությունները, 
-  հավասարակշռության պահպանման վարժությունները,  
-  ծանրություններով և դիմադրության վարժություները, 
-  ցատկերը, 
-  ջրացատկը և այլն: 
Այն մասնագիտությունները, որոնց համար կարևորվում են ընդհանուր 

ֆիզիկական պատրաստականությունը, ընդհանուր մասնագիտական դի-
մացկունությունը, կազմակերպչական ունակությունները, վճռականությու-
նը, համառությունը, ինքնատիրապետումը, համագործակցելու կարողու-
թյունները և այլն, որպես ՄԿՖՊ միջոցներ կարող են օգտագործվել մարմ-
նամարզական, աթլետիկական վարժությունները, հատկապես մարզախա-
ղերը և այլ վարժություններ: 
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6. ԳԵՐՀՈԳՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ 
ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 

 

Հոգնածությունը մարդու աշխատող օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական 
վիճակն է, որն առաջանում է կարճատև լարված կամ երկարատև չափա-
վոր աշխատանքից հետո և բնորոշվում է աշխատունակության ժամանա-
կավոր իջեցմամբ:  

Սովորաբար կարճատև լարված աշխատանքից հետո հոգնածությու-
նը արագ է անցնում, իսկ տևական աշխատանքից հետո` ավելի դանդաղ 
և աստիճանաբար:  

Ընդհանրապես մարդկանց մոտ հոգնածության զարգացումն ու ըն-
թացքը պայմանավորված են ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ մտավոր 
աշխատանքով: Ֆիզիկական աշխատանքի ժամանակ աշխատող մկա-
նախմբերում տեղի են ունենում ֆիզիոլոգիական և կենսաքիմիական փո-
փոխություններ, որոնց հետևանքով առաջանում է ջերմային էներգիա, 
որի մի մասը վերածվելով մեխանիկականի, մարդը կատարում է այս 
կամ այն աշխատանքը:  

Բացի այդ, միաժամանակ նյութափոխանակության ժամանակ որոշ 
չափով պակասում են օրգանիզմի համար անհրաժեշտ հիմնական սննդա-
նյութերը (սպիտակուցներ, ճարպեր, ածխաջրեր), էներգիայի այլ պաշար-
ները (վիտամիններ, հորմոններ և այլն), ինչպես նաև առաջանում են այր-
ման և թերայրման արգասիքներ: Հենց դրանցով էլ պայմանավորվում է 
հոգնածության առաջացումը:  

Ֆիզիկական աշխատանքին մասնակցում են նաև մարդու շնչառա-
կան, սրտանոթային և նյարդային համակարգերը:  

Հոգնածության աստիճանի մասին որոշում են հոգնածության ար-
տաքին օբյեկտիվ ցուցանիշների արտահայտվածությամբ և ինքնազգա-
ցողությամբ: Փոքր հոգնածության ցուցանիշներն են` մաշկի թեթևակի 
կարմրելը, աննշան քրտնարտադրությունը, շնչառության թեթևակի հա-
ճախությունը, աշխույժ շարժումները, առաջադրանքի հստակ կատարու-
մը և նորմալ զգացողությունը: Միջին հոգնածության ժամանակ մաշկը 
նկատելի կարմրում է, դեմքի արտահայտությունը լարվում է, նկատելի է 
դեմքի մեծ քրտնարտադրություն, շնչառության հաճախացում, անվստահ 
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շարժումներ, խոր ներշնչում և արտաշնչում, առաջադրանքի ոչ վստահ 
կատարում, իսկ ինքնազգացողությունում` նկատելի է ցավ մկաններում, 
սրտխփոց, հոգնածություն:  

Մեծ /անթույլատրելի/ կամ գերհոգնածության ժամանակ մարդու 
դեմքը կարմրում է կամ գունաթափվում, առաջանում է ընդհանուր կտրուկ 
քրտնարտադրություն, շնչառության հաճախացում, դող վերջույթներում, եր-
բեմն էլ ուշագնացություն, իսկ ինքնազգացողությունը լինում է` գլխա-
պտույտ, աղմուկ ականջներում, սրտխառնություն, անհամաձայնեցված 
շարժումներ և այլն:  

Սովորողները պետք է տեղեկանան, որ հոգնածությունը ֆիզիկական 
բեռնվածության պարտադիր ուղեկիցն է, քանի որ առանց հոգնածության 
հնարավոր չէ օրգանիզմի դիմացկունության բարելավումը, ֆիզիկական և 
մտավոր աշխատունակության բարձրացումը: Բացի այդ, հոգնածության 
զգացումն օրգանիզմն ապահովում է գերլարվածությունից, այսինքն՝ այն 
ունի պաշտպանողական դեր, արգելակում է էներգետիկ պաշարների և 
նյարդային համակարգի հյուծվելը:  

Հոգնածությունը և գերհոգնածությունը կարող են լինել ոչ միայն չափից 
ավելի ֆիզիկական և մտավոր բեռնվածության, այլև  ոչ ճիշտ ապրելակեր-
պի, անքնության հետևանք:  

Գերհոգնածությունից խուսափելու նպատակով անհրաժեշտ է կանխել 
հոգնածության լուրջ խորացումը, ֆիզիկական վարժությունները կատարել 
երկարատև, ցածր բեռնվածությամբ, օգտագործել վերականգնման միջոց-
ներ, կազմակերպել լիարժեք հանգիստ: Գերհոգնածության կանխման մի-
ջոցներից են նաև ֆիզիկական բեռնվածության, մտավոր աշխատանքի ու 
հանգստի արդյունավետ ռեժիմի պահպանումը:  
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ԲԱԺԻՆ 2. ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶԱԿԱՆ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Մարմնամարզական վարժությունները 

նպաստում են սովորողների առողջության 
ամրապնդմանը, ճիշտ կեցվածքի ձևավոր-
մանը, օրգանիզմի ներդաշնակ զարգաց-
մանը, նրանց շարժողական ընդունակու-
թյունների մշակմանը (ուժ, արագաշարժու-
թյուն, դիմացկունություն, ճկունություն), ինչ-
պես նաև զարգացնում են կոորդինացիան 
և շարժումների համաձայնեցումը: 

Մարմնամարզական վարժությունների 
յուրացումն ունի նաև դաստիարակչական 
մեծ ներգործություն: Այն նպաստում է կարգապահության, ինքնավստահու-
թյան, համարձակության, շարժումների կուլտուրայի և այլ հմտությունների 
դաստիարակմանը:  

Պետք է սկզբում տեսական տեղեկություններ հաղորդել`  
- մարմնամարզության մարզաձևի, նրա առողջարարական և կիրա-

ռական նշանակության,  
- մարմնամարզության դասերի հիգիենիկ առանձնահատկություն-

ների և վնասվածքների կանխարգելման մասին: 
- Դրա դերի ու նշանակության մասին` սովորողների մասնագիտա-

կան կիրառական ֆիզիկական պատրաստականության գործում (մաս-
նագիտական թեքմանը համապատասխան): 

Կրթական հիմնական խնդիրներն են. 
• Նպաստել սովորողների ֆիզիկական ներդաշնակ զարգացմանը և 

առողջության ամրապնդմանը: 
• Սովորեցնել ընդհանուր զարգացնող, ակրոբատիկական, մագլց-

ման, ռիթմիկ-մարմնամարզական, ուժային, ճկունության, հավասարա-
կշռության պահպանման վարժությունների կատարման տեխնիկան: 

• Ամրակայել սովորողների շարժողական ընդունակությունները 
(ճկունություն, ուժ, դիմացկունություն, արագաշարժություն): 
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• Մշակել շարժումների համաձայնեցման, տարածության մեջ կողմնո-
րոշման, ուշադրության կենտրոնացման հմտություններ և կոորդինացիան: 

• Նպաստել մասնագիտական կիրառական ֆիզիկական պատ-
րաստվածությանը: 

• Նպաստել գեղագիտական ճաշակի, ռիթմայնության, երաժշտա-
կան լսողության հմտության ամրապնդմանը: 

• Դաստիարակել կազմակերպվածություն, ինքնավստահություն, 
դժվարությունները հաղթահարելու հմտություններ: 

Շարային վարժություններ  
Շարային վարժությունները շարումները և շարափոխումներն են, 

որոնք կազմակերպելու լավագույն միջոցներ են և սովորողների մոտ 
դաստիարակում են կարգապահություն, սահմանված կարգուկանոնը 
հարգելու բնավորություն, անձնական կուլտուրա:  

Շարային վարժությունները նպաստում են նաև սովորողների ճիշտ 
կեցվածքի, շարժումների կոորդինացիայի, տեմպի, ռիթմի ձևավորմանը:  

Շարափոխումը շարքի մի ձևի վերադասավորումն է մեկ այլ ձևի:  
Դարձումներ տեղում` աջ և ձախ: Աջ դարձումը կատարվում է <<Աջ-

դարձ>> հրամանով, որտեղ դարձումը կատարվում է աջ կրնկի և ձախ 
ոտնաթաթի վրա: 

Ձախ դարձումը կատարվում է <<Ձախ-դարձ>> հրամանով` ձախ 
կրնկի և աջ ոտնաթաթի վրա:  

<<Հետ-դարձ>> հրամանով, հետ դարձումը նույնպես կատարվում է 
ձախ կրնկի և աջ ոտնաթաթի վրա:  

Բացազատվելը և խտանալը կատարվում են շարքում և տողանում` 
կից քայլերով: Կից քայլ կատարելու համար կողմ է տարվում աջ ոտքը, իսկ 
ձախ ոտքը միացվում է աջին: Նույնը կատարվում է ձախ կողմ բացազատ-
վելիս. ձախ ոտքը տարվում է կողմ, իսկ աջը ոտքը միացվում է ձախին: 

Կրկնել շարափոխում միասյունից երկսյուն, եռասյուն շարքերի կազմելը:  
Շարային քայլքը կատարվում է կանգնած դրությունից՝ <<Շարային 

քայլով-ՄԱՐՇ>> հրամանով:  
Կատարվում է հետևյալ կերպ. Ոտքն ուղիղ, թաթը ձգված, 15-20սմ. 

բարձրությամբ դրվում է առաջ և գետնին` ամբողջ ներբանին: Ձեռքերը 
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սկսած ուսից, թափով շարժվում են առաջ և հետ` մարմնին մոտ: Ձեռքն առ-
ջևում ծալվում է այնքան, որ դաստակը գոտկատեղից բարձրանա մեկ ափի 
լայնության չափ և այդքան էլ հեռու իրանից: Մյուս ձեռքը թափով տարվում 
է հետ՝ այնքան, որքան թույլ է տալիս ուսային հոդը: Գլուխը և իրանը ուղիղ 
են: Առջևի ոտքը գետին դնելիս հետևի ոտքը գետնից պոկվում է:  

Ընթացքից տեղում քայլքի անցնելու համար տրվում է <<Տեղում>> 
հրահանգը: 

Միասյուն շարքից քառասյուն շարքի շարափոխումը կատարվում է 
ընթացքում, որի համար տրվող հրամանն է`<<Քառասյուն–ՄԱՐՇ>>: Միա-
սյուն շարքից առաջին օղակը կատարում է քայլ տեղում, իսկ մյուս օղակ-
ները, ձախ ընդունելով առաջ են գալիս մինչև առաջին օղակի գիծը, փակ 
շարքի միջանցքներ պահպանելով կազմում քառասյուն: Շարափոխվելուց 
հետո կատարվում է տեղում քայլ մինչև նոր հրամանը` <<Առաջ>>: 

Մարզադահլիճում կատարելու համար տրվող հրամանն է` <<Քառա-
սյուն դեպի ձախ – ՄԱՐՇ>>: Միասյուն շարագլխից առաջին չորսը դար-
ձում են կատարում դեպի ձախ, կազմում առաջին քառյակը և գնում կես 
քայլով: Մյուսները, հասնելով նույն տեղը, կատարում են նույնը` լրիվ քայ-
լով, պահպանելով հավասարությունն առջևի քառյակի հետ:  

Մասնատման դեպքում տրվում է հրաման՝ <<Մեկական աջ և ձախ – 
ՄԱՐՇ>>: Ուղղապահը գնում է աջ, երկրորդը ձախ, հետևից եկողները 
հասնելով նույն տեղը նույն կարգով բաժանվում են աջ և ձախ:  

<<Միաբերում>> հրամանը տրվում է մասնատված դեպքում` <<Քառ-
յակներով դեպի կենտրոն–ՄԱՐՇ>> հրահանգով:  

Կատարողականը տրվում է ուղղապահների հանդիպման կետում, 
որոնք քառյակներ կազմելով քայլում են նշված ուղղությամբ: Մյուսները, 
հասնելով նույն տեղը քառյակներ կազմելով գնում են նրանց հետևից:  

Ուսուցանում ենք <<Առաջ>>, և <<Հետ Դարձ, Մարշ>> հրամանների 
կատարումը, ինչպես նաև շարժման ընթացքում <<Աջ Դարձ>> և <<Ձախ 
Դարձ>> հրամանների կատարումը:  

<<Առաջ>> հրամանը տրվելիս ուղղապահը սկսում է ընթացք այն ուղ-
ղությամբ, որի վերաբերյալ տրվել է հրահանգը, իսկ շարքը գնում է նրա հե-
տևից:  
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<<Հետ դարձ, մարշ>> հրամանը տրվում է համաքայլ գնալիս: Կա-
տարողականը տրվում է աջը գետնին դնելիս: <<1>> հաշվին ձախով կա-
տարվում է ևս մեկ քայլ առաջ, <<2>> հաշվին` աջով կես քայլ առաջ-
ներս: Միաժամանակ զույգ ոտքի թաթերի վրա կտրուկ դարձում հետ 
/180/ ` ծանրությունը տալով աջին, <<3>> հաշվին ձախով շարունակվում 
է քայլը նոր ուղղությամբ:  

Շարժման ընթացքում <<Աջ դարձ>> հրամանի կատարողականը 
տրվում է աջ ոտքը գետնին դնելիս: <<1>> հաշվին ձախ ոտքով կատար-
վում է մեկ քայլ առաջ` նրա թաթի վրա դառնալով աջ, <<2>> հաշվին 
աջով շարունակվում է ընթացքը նոր ուղղությամբ:  

Շարժման ընթացքում <<Ձախ դարձ>> հրամանի կատարողակա-
նը տրվում է ձախ ոտքը գետին դնելիս: Այնուհետև կատարվում է մեկ 
քայլ աջով առաջ և նույն թաթի վրա դառնալով ձախ, ձախով ընթացքը 
շարունակվում է նոր ուղղությամբ:  

Շարափոխումը երկսյունի անջատումով և միաձուլումով կատարվում է.  
Անջատում: Հրամանը տրվում է երկսյուն շարքին` <<Մեկական աջ և 

ձախ-ՄԱՐՇ>>: Սկսած առաջին զույգից` աջ կողմինը գնում է աջ, ձախ կող-
մինը` ձախ: Մյուս զույգերը, հասնելով նույն տեղը, կատարում են նույնը` 
կազմելով հակառակ ուղղություններով ընթացող երկու սյուներ:  

Միաձուլում: Հրամանը տրվում է` <<Զույգերով դեպի կենտրոն-
ՄԱՐՇ>>: 

Երկու ուղղապահները միասին զույգեր կազմելով գնում են նշված 
ուղղությամբ: Մյուսները, հասնելով նույն տեղը, զույգեր կազմելով գնում 
են նրանց հետևից:  

Շարքը և շարային վարժությունները կատարվում են համապատաս-
խան հրամանով: Հրամանի կատարման հաջողությունը պայմանավոր-
ված է նրա նախապատրաստական և կատարողական մասով, ինչպես 
նաև դրանց միջև տրվող ընդմիջումը ճիշտ նպատակին ծառայելուց:  

Ընդհանուր զարգացնող վարժություններ 
Ընդհանուր զարգացնող վարժությունները (ԸԶՎ) ուղղված են օրգա-

նիզմի առանձին մկանների և մկանախմբերի որակական մշակմանը: 
Նրանք ամրապնդում են մկանները, կապանները, հոդերը, կատարելա-
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գործում նյարդային գործընթացների շարժունությունը և միաժամանակ 
հանդիսանում են կեցվածքի մշակման հիմնական միջոցները:  

Ընդհանուր զարգացման վարժությունները բազմաբնույթ են և կա-
տարվում են յուրաքանչյուր դասի ընթացքում: 

ԸԶՎ կարող են կատարվել տարբեր բեռնվածությամբ, որոնք պայ-
մանավորված են մի շարք գործոններով` կրկնության քանակ, ինտենսի-
վություն, լայնույթ և այլն:  

ԸԶՎ կատարվում են առանց առարկաների և առարկաներով:  
ԸԶՎ տղաների համար լինում են առարկաներով (մեծ և լցված 

գնդակ, մարզափայտ, կցագնդեր), իսկ աղջիկների համար (օղեր, գուր-
զեր, մեծ գնդակ, մարզափայտ):  

ԸԶՎ անցկացվում են մի քանի ձևով՝  
- բացատրելով և ցուցադրելով,  
- միայն ցուցադրելով,  
- միայն բացատրելով:  
Նոր վարժությունների ուսուցման և համեմատաբար բարդ վարժու-

թյունների դեպքում, ուսուցիչը վարժությունը ցույց տալու հետ մեկտեղ 
նաև բացատրում է համապատասխան շարժումը: Այնուհետև հաշիվ առ 
հաշիվ բացատրելով ցույց է տալիս վարժությունը:  

Միայն ցուցադրելով ԸԶՎ՝ կատարվում է հետևյալ կերպ` ուսուցիչը 
ցուցադրում է վարժությունը, հետո անցնում են կատարմանը:  

Միայն բացատրելով ԸԶՎ՝ կատարվում է ուսուցչի բացատրումից հե-
տո այնուհետև բոլորն անցնում են վարժության կատարմանը: 

Վարժությունները ցուցադրելիս ուսուցիչը կատարում է <<հայելա-
ձև>>, այսինքն, եթե շարժումը սկսվում է դեպի ձախ, նա ցուցադրում է 
դեպի աջ: 

ԸԶՎ կատարելիս շատ կարևոր է ելման դրություն ընդունելը, որի 
համար ուսուցիչը տալիս է հրահանգ <<Ելման դրություն–ԱՌ>>:  

Վարժությունները համատեղ սկսելու համար, ուսուցիչը կարող է 
տալ մի քանի ազդանշաններ` սկսելու համար <<երեք-չորս>>, կատար-
ման ընթացքում թիվ է տալիս <<մեկ-երկու-երեք-չորս>>, կամ էլ նշում է 
շարժումը` <<թեքվել աջ, ուղղվել, թեքվել ձախ, ուղղվել>>: 
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Դադարեցնելու համար տրվում է ազդանշան <<թողնել>> կամ <<վեր-
ջացնել>>:  

Ներկայացնում ենք ԸԶՎ նմուշօրինակ.  
1 – ին վարժություն` Ե. Դ. հ. Կ.  
1 – 2 հաշվին` բարձրանալ ոտնաթաթերին, ձեռքերը վեր, ձգվել,  
2 - 4 հաշվին ե.դ:  
2 - րդ վարժություն ե.դ. ձեռքերը գլխի հետևում.  
1 - 2 հաշվին` իրանի դարձում աջ,  
3 - 4 հաշվին` իրանի դարձում ձախ: 
3 –րդ վարժություն` ե.դ. ձեռքերը գոտկատեղին,  
1 – 2 հաշվին` թեքվել աջ,  
3 – 4 հաշվին` թեքվել ձախ:  
4 – րդ վարժություն ե.դ. ոտքերը զատած, ձեռքերը ցած,  
1 - հաշվին` կքանստել ձեռքերն առաջ,  
2 - հաշվին` ե.դ,  
3 - հաշվին` կքանստել ձեռքերը կողմ,  
4 - հաշվին` ե.դ:  
5 – րդ վարժություն ե.դ. ձեռքերը գոտկատեղին,  
1 - հաշվին` արտանկ` աջ ոտքով առաջ, ձեռքերը կողմ,  
2 - հաշվին ե.դ,  
3 - հաշվին` արտանկ` ձախ ոտքով առաջ, ձեռքերը կողմ, 
4 - հաշվին` ե.դ:  
6 – րդ վարժություն ե.դ. ոտքերը զատած, ձեռքերը գոտկատեղին,  
1 – հաշվին` իրանի դարձում աջ, ձեռքերը կողմ, 
2 – հաշվին` ե. դ,  
3 - հաշվին` իրանի դարձում ձախ, ձեռքերը կողմ, 
4 – հաշվին` ե. դ:  
7 – րդ վարժություն ե.դ. ձեռքերը գոտկատեղին,  
1 – 4 հաշվին` ցատկեր տեղում` զույգ ոտքերով,  
1 – 4 հաշվին` ցատկեր աջ ոտքի վրա:  
1 – 4 հաշվին` ցատկեր ձախ ոտքի վրա:  
1 – 4 հաշվին` ցատկեր 90 աստիճանի դարձումով:  
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Ներկայացնում ենք մարմնամարզական փայտով` ԸԶՎ նմուշօրինակ:  
1. Կանգնած` մարզափայտը հորիզոնական վեր դրությունից` թե-

քումներ առաջ և ուղղվել:  
2. Նույն դրությունից` թեքումներ աջ և ձախ:  
3. Կանգնած մարզափայտը հորիզոնական առաջ դրությունից` թա-

փով հորիզոնական վեր դրությունը:  
4. Նույն դրությունից` մեկ ոտքը թափով հետ` արտակորվել:  
5. Կանգնած մարզափայտը ուղղահայաց աջ ուսին, աջ ձեռքը վեր 

դրությունից` մարզափայտն ուղղահայաց ձախ ուսին` ձախ ձեռքը վեր:  
6. Մարզափայտը հորիզոնական թիակներին դրությունից` կատարել 

արտակորումներ:  
7. Մարզափայտը հորիզոնական թիակներին դրությունից` կատարել 

կքանիստեր:  
ԸԶՎ անցկացումն ավելի արդյունավետ է, երբ այն անցկացվում է 

երաժշտության ուղեկցությամբ:  
Ը. Զ.վարժությունները կատարվում են նաև զույգերով: 
Մագլցման վարժություններ  
Մագլցումը տարբեր գործիքների վրա վեր, վար, կողմ տեղաշարժվելն է: 
Ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին մագլցման համար օգտագործ-

վում են մարմնամարզական պատը, պարանը, ձողը, նստարանը: 
Մագլցումների ժամանակ մարմնի ծանրության զգալի մասն ընկնում 

է ուսագոտու և ձեռքերի մկանների վրա: 
Հետևաբար, մագլցման վարժություններն ուսագոտու և վերին վերջույթ-

ների մկանների որակական մշակման համար ունեն կարևոր նշանակու-
թյուն:  

Ծրագրով նախատեսված է ուսուցանել պարանի մագլցում ձեռքերի և 
ոտքերի օգնությամբ` աղջիկները, և միայն ոտքերի օգնությամբ` տղաները: 

Մագլցման վարժությունները կարևոր նշանակություն ունեն նաև սո-
վորողների ընդհանուր ֆիզիկական զարգացման և շարժողական ընդու-
նակությունների մշակման համար:  

Պարանամագլցման ուսուցման ժամանակ հիմնական ուշադրությունը 
պետք է դարձնել ոտքերով պարանը բռնելուն և պարանի վրա կախ դիրքին:  
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Պարանամագլցում <<երեք հնարով>> կատարվում է հետևյալ կերպ. 
- ելման դրությունն է ուղիղ, ձեռքերով պարանից կախ դիրքը,  
- <<1>> հաշվին ոտքերը ծալել վեր և թաթերով բռնել պարանը,  
- <<2>> հաշվին ոտքերով սեղմել, կանգնել և մարմինը տեղափոխել 

վեր, այդ ընթացքում ձեռքերը ծալվում են,  
- <<3>> հաշվին ոտքերով պարանը բռնել, հերթականությամբ ձեռ-

քերով բռնել պարանից` հնարավորինս վեր:  
Մագլցման վարժություններ կատարելիս անհրաժեշտ է հատուկ 

ուշադրություն դարձնել սովորողների անվտանգության պահպանմանը: 
Այդ նպատակով պարտադիր է պարանի տակ ներքնակներ դնելը, իսկ պա-
րապող ուսուցիչը պետք է լինի ապահովողի դերում:  

Ակրոբատիկական վարժություններ  
Ակրոբատիկական վարժությունները նպաստում են սովորողների 

շարժողական ընդունակությունների` ճկունության, արագաշարժության, 
շարժումների կոորդինացիայի մշակմանը, զարգացնում են նաև ժամա-
նակի և տարածության մեջ կողմնորոշվելու կարողություններ:  

Ակրոբատիկական վարժությունների ուսուցումը կատարվում է ներք-
նակների և գորգերի վրա, որոնք պետք է լինեն մաքուր վիճակում:  

Վարժությունների կատարման ժամանակ կարևոր է դասախոսի օգ-
նությունը և անվտանգության ապահովումը: 

Գլուխկոնծի առաջ.կատարվում է հետևյալ կերպ` ձեռքերը դրվում 
են հնարավորինս առաջ, հետո արագ կծկվելով` մարմնի ծանրությունը 
տեղափոխվում է ձեռքերի վրա, ձեռքերը ծալելով` պարանոցը դրվում է 
ներքնակին և, գլորվելով առաջ, ընդունում են կքանիստ դրությունը: 
Գլորվելիս սրունքները բռնել և պահել մինչև կատարման վերջ: 

Գլուխկոնծի առաջ վարժության ժամանակ օգնությունը կատարվում 
է սովորողի կողքից ծնկած դիրքով: Մեկ ձեռքով պահվում է թիակներից, 
մյուսով` սրունքներից, դրանով հեշտացվում է մեջքի վրա գլորումը: 

Գլուխկոնծի հետ. կատարվում է հենում կքանիստ դրությունից (ոտ-
քերը թաթի լայնությամբ զատված) ձեռքերով ծնկները սեղմվում են 
կրծքին, գլորվել հետ և ուսերի մոտ ձեռքերով սեղմել, շրջվել գլխի վրա-
յով` ընդունել հենում կքանիստ դրությունը: Այս վարժության դեպքում օգ-
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նությունը կատարվում է ծնկած մեկ ոտքով՝ պարապողի կողքին: Մեկ 
ձեռքով օգնել ծոծրակից, մյուսով` ուսի տակից` իրանը բարձրացնելու և 
ոտքերը իջեցնելու համար: 

Կանգ թիակների վրա (թիկնականգ): Այս դրությունը մարմնի ուղ-
ղահայաց դրությունն է` պարանոցի և թիակների վրա, ոտքերը վեր, 
զույգ ձեռքերով բռնած մեջքից, բազուկներով հենված հատակին: 

Կատարվում է հենակքանիստ՝ մեջքին պառկած դրությունից: 
Հենակքանիստ դրությունից կատարում ենք գլորում հետ. սկզբում 

ծնկները գրկած, ապա երբ հենվում ենք ծոծրակին ու թիակների վրա, 
արմունկները դրվում են հատակին, ձեռքերով հենվում գոտկատեղին, 
բարձրացնում ոտքերն ու իրանը:  

Կանգնած դրությունից <<կամուրջ>> վարժակցի օգնությամբ: Այն 
կատարվում է հետևյալ կերպ. ոտքերը զատած, կանգնած դրությունից 
արտակորվել և ձեռքերը հետ տանելով իջեցնել` գլուխը հետ պահած 
իրանն արտակորել:  

Օգնությունը կատարվում է կանգնելով կատարողի կողքին, ոտքը 
դրած արտանկի դրությամբ, գրկել գոտկատեղից և օգնել կատարելու 
<<կամուրջ>>:  

<<Կանգ ձեռքերի և գլխի վրա>>. կատարվում է հենում կքանստած 
դրությունից, ուժով կամ ոտքերի հրումով գլուխը դրվում է ներքնակին, 
մարմինը բարձրացվում է վեր և ընդունում ուղղահայաց դրություն` ոտքե-
րով վեր: Գլուխը դրվում է ձեռքերից առաջ՝ այնպես, որ հենման երեք կե-
տերը կազմեն եռանկյուն: 

<<Կանգ ձեռքերին>>. կատարվում է կիսակքանստած հրում ոտքին, 
թափայինը հետ /բարձր/ դրությունից: Ձեռքերի հենում՝ ոտքից առաջ: 
Մի ոտքով կատարվում է հրում, միաժամանակ մյուս՝ թափային ոտքը 
հասցվում է ուղղահայաց դրության, իսկ հրմանը` արագ միացվում է 
նրան: Ստացվում է կանգ ձեռքերի վրա, մարմինը ուղղահայաց վեր 
դրություն: Ամբողջ գործողության ժամանակ ձեռքերը պահել ուղիղ:  

ՈՒսուցչի օգնությունը և ապահովումը: Կանգնել կատարողի կողքից, 
բռնել ոտքերից: Մարմինը բարձրացնելիս օգնել, իսկ գլուխը դնելիս ծան-
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րությունը նվազեցնել, չթողնել` մարմինը ուղղահայացից շեղվի: Ձեռքերով 
սեղմել, շրջվել գլխի վրայով` ընդունել հենում կքանիստ դրությունը:  

Հենացատկեր: Տղաներ 110 սմ բարձրության, աղջիկներ` 100 սմ 
բարձրության մարմնամարզական այծիկի վրայով հենացատկ՝ «Ոտքերը 
զատած>> եղանակով: 

Հենացատկը գործիքի հաղթահարումն է ցատկումով. հրվում են նախ 
ոտքերով, հետո` ձեռքերով:  

Հենացատկերը որպես կանոն, կատարվում են հրվելով <<կամրջա-
կից>>, այնուհետև անցնել գործիքի վրայով` հրվելով ձեռքերով:  

Գործիքը պետք է տեղադրել անշարժ դիրքով` ամրացնելով հատակին:  
Լայնակի տեղադրված մարմնամարզական այծիկի վրայով թափա-

վազքով հրվել կամրջակից, կատարել վերցատկում, ընդունել հենում 
կքանիստ դրությունը և կատարել վարցատկ՝ արտակորված:  

Հենացատկերի ուսուցման ժամանակ խորհուրդ է տրվում, որ մինչև 
գործիքի վրա կատարելը, սովորողները յուրացնեն ցատկի փուլերը:  

Ցատկի փուլերն են` թափավազքը, հրումը ոտքերով, ձեռքերով հրու-
մը, առգետնումը: Հրման տեղում դրվում է կամրջակը, իսկ առգետնման 
տեղում` ներքնակներ: 

Հենացատկի ուսուցման ժամանակ խորհուդ է տրվում փուլերի 
ուսուցման հետևյալ հաջորդականությունը.  

- առգետնելու կայունության մշակում,  
- թափավազք,  
- ոտքերով հրում,  
- մարմնի դիրքի շտկում` հենազուրկ դրությունում,  
- ձեռքերով հրում:  
Վայրէջք և առգետնումը կատարվում է սկզբից թաթերի` մատների 

ծայրերն են հպվում ներքնակին, այնուհետև ամբողջ ներբանները: 
Ձեռքերը վայրէջքի պահին բարձրանում են առաջ-վեր, այնուհետև 

տարածվում կողմ, մեջքը պետք է պահել ուղիղ, գլուխը մի փոքր բարձ-
րացնել և նայել առաջ:  

Կամրջակից ոստնելը և ոտքերով հրվելը` կատարվում է զույգ ոտ-
քով, ցատկով:  
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Հենացատկը <<ոտքերը զատած>> եղանակով կատարվում է հետև-
յալ կերպ.  

Ոտնաթաթերի վրա թափավազքով կամրջակից զույգ ոտքով ոստնել 
և հրվել ցատկով: Կամրջակի վրա ոստնումը կատարվում է ձգված և ա-
մուր թաթերով, ծնկների և կոնքազդրային հոդերի նվազագույն ծալու-
մով: Ոստնումը կատարվում է գրեթե ուղիղ ոտքերով, թաթերը դրվում են 
զուգահեռ: Հրումը կատարվում է մեծ արագությամբ, ոտքերը և կոնքը 
լրիվ ուղղելով:  

Ձեռքերով հրումը կատարվում է ակտիվ` ձեռքերով, ուսերով և կոնքի 
աննշան ծալումով և տարածումով:  

Ճախրման ժամանակ մարմինը ուղիղ է, իսկ ոտքերը զատած: Առ-
գետնումը կատարվում է մի փոքր թեքված առաջ, կրունկները միացված, 
ոտնաթաթերը և ծնկները զատած, ձեռքերը վեր, կողմ կամ առաջ-դուրս, 
գլուխն ուղիղ:  

Վայրէջքն ընթանում է թաթերից անցնելով ներբաններին, ամուր 
ծնկներով և զսպանակելով:  

Ուսուցչի օգնությունը կատարվում է կանգնած կողքից, բազուկը բռնած 
մեկ կամ երկու ձեռքով, վարցատկին համակերպ քայլով կողմ: Իսկ ապա-
հովումը` բազուկը բռնած պահել մինչև առգետնման ավարտը:  

Կախեր և հենումներ  
Տղաները կատարում են վարժություններ պտտաձողի վրա. կախ 

ծալված, կախ արտակորված, թափահարումներ կախ դիրքում ծալվելով, 
կախից վերելք շրջահենումով, անկյուն՝ հենված դրությամբ իջնել կախ 
դիրքի, հետ թափին վարցատկ: Կախ դրությունից ձգումներ: 

Կախը` մարմնի դիրքն է գործիքի վրա, երբ ուսային առանցքը ցածր 
է բռնվածքից:  

Կախերի և հենումների ուսուցումը հիմնականում իրականացվում է 
պտտաձողի (ցածր և միջին բարձրության) և զուգափայտերի վրա: 

Կախը լինում է հասարակ և խառը:  
Հասարակ կախը կատարվում է միայն ձեռքերով, իսկ խառը կախին 

մասնակցում են տարբեր վերջույթները միաժամանակ: 
Պտտաձողը պետք է բռնել ամբողջ ափով և ոչ թե մատներով:  
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Կախերն են` կախ, կամ կանգնած, կախ ձեռքերը ծալած, կախ 
կանգնած ծալված, կախ կքանստսած, կախ պառկած:  

Կախ վարժություն կատարելիս ձեռքերը, ոտքերը, իրանը պետք է լի-
նեն ուղղված և կազմեն մեկ ուղիղ գիծ:  

Կախ ծալված դրությունն է` ձեռքերով կախված է գործիքից, կոնքազդ-
րային հոդերում ծալված (ոտքերը դեմքի առաջ, գլուխը թեքած առաջ):  

Տղաները  կատարում են` կախ դրությունում ծնկային հոդում ուղղված 
ոտքերի բարձրացում և կախ դրությունից` ձգումներ: Ուսուցանում ենք կա-
տարել նաև մեկ ոտքի թափով և մյուսի հրումով վերելք շրջվելով` ընդունե-
լով հենում դրությունը, հետ թափով կատարել վարցատկ: Ոտքերը զատած, 
ազդրին նստած դրությունից, կատարել վարցատկ դարձումով:  

Աղջիկները կատարում են խառը կախեր և ձգումներ՝ կախ պառկած 
դրությունից: ՈՒսուցանում ենք նաև կախ դրությունից կատարել թափա-
հարումներ ծալվելով: Ոստյունով ընդունել ցածր ձողին հենում դրությու-
նը, վարցատկ` դարձումով:  

Զուգափայտերի և պտտաձողի վրա կատարվող վարժությունների 
կատարման ժամանակ ուսուցիչը պետք է իմանա օգնության և ապահով-
ման հնարները: Ապահովումը հիմնականում կատարվում է ձողի տակից, 
բարձրություններ պահանջող վարժությունները` վրայից:  

Ցածր զուգափայտի մոտ պետք է կանգնել կողքից, վարցատկի հա-
կառակ կողմից, մեկ ձեռքով բռնել կատարողի ուսի տակից, մյուսով` 
ազդրերի առջևի մասից, օգնել ոտքերը դուրս բերել կողմ: 

Զուգափայտի մոտ պետք է կանգնել վարցատկի կողմը, մեկ ձեռքով 
բռնել մոտակա բազուկից, մյուսով` փորի տակից:  

Վերելքը անցումն է կախից հենումի կամ ցածր հենումից ավելի 
բարձրի: Վերելքն ուսուցանելիս նպատակահարմար է սկզբից ուսուցանել 
ուժով վերելքը` մեկ ձեռքով, ապա մյուսով, այնուհետև կատարել վերելք` 
շրջվելով:  

Հենումը` մարմնի դիրքն է գործիքի վրա, երբ ուսային առանցքը 
բարձր է բռնվածքից: Հենումը լինում է հասարակ և խառը:  

Հասարակ հենումը կատարվում է միայն ձեռքերով:  
Խառը հենումում մասնակցում են տարբեր վերջույթները միաժամանակ: 
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Անցումը կախից հենումի կամ ցածր հենումից ավելի բարձրի համար-
վում է վերելք: Պտտաձողի և զուգափայտերի վրա կատարվող վարժու-
թյունները սովորողների մոտ զարգացնում են ուժ, արագաշարժություն, դի-
մացկունություն, տարածության մեջ կողմնորոշում, շարժումները կոորդի-
նացնելու հմտություն, համարձակություն, վճռականություն և այլն:  

Հենումները և թափերն ուսուցանելիս միաժամանակ պետք է սովո-
րեցնել հատուկ կեցվածք պահել գործիքի վրա, այն է` իրանն ուղիղ, ձեռ-
քերը և ոտքերն ուղիղ, թաթերը ձգված:  

Մարզագործիքի վրա առաջ թափ կատարելիս անհրաժեշտ է իրանը 
լրիվ ուղղել, ուղղահայացն անցնում է ոտքերով. կատարել արագ և 
եռանդուն թափ առաջ, ինչի շնորհիվ առաջանում է թեթև ծալում կոնք-
ազդրային հոդերում: Առջևում մարմինը պետք է հասնի հորիզոնական 
դրության: Առաջ թափի վերջնական կետից սկսվում է հետ թափը: Հետ 
թափին` մինչև ուղղահայաց դրությունը, մարմինը պետք է պահել ուղիղ: 
ՈՒղղահայացն անցնելիս ոտքերով կատարվում է եռանդուն թափ հետ և 
մարմինը բարձրացվում է հնարավորին չափ հետ ու վեր: 

Կախերի և հենումների ուսուցման ընթացքում անհրաժեշտ է ապա-
հովել սովորողների անվտանգությունը, ինչպես նաև նրանց ծանոթաց-
նել ապահովման և ինքնապահովման հնարներին:  

Ռիթմիկ մարմնամարզական վարժություններ  
Ռիթմիկ մարմնամարզական և պարային վարժությունները նպաս-

տում են սովորողների շարժումների արտահայտչականությանը, գեղա-
գիտական ճաշակի դաստիարակմանը, ռիթմի զգացողությանը, օժան-
դակում` գեղեցիկ կեցվածքի ձևավորմանը:  

Երաժշտության նվագակցությամբ սովորեցնում ենք կատարել. 
- ուսերին ծալած ձեռքերի բարձրացում և իջեցում, ծալումներ և բա-

ցումներ, 
-  դաստակի սեղմումներ՝ առաջ, կողմ, վեր,  
- նախաբազուկների տարբեր դիրքեր,  
-  ձեռքերով ծափեր, տանել առաջ, կողմերը, կատարել տարբեր 

կողմերով շրջադարձեր: 
- իրանի թեքումներ և դարձումներ,  
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-  ոտքերը զատած դրությունից` դարձումներ, ոտքերի բարձրացում և 
իջեցում միաժամանակյա հետ խոնարհումով,  

- կքանիստեր, ոտնաթաթերի վրա բարձրանալ և այլն:  
Երաժշտության ուղեկցությամբ սովորեցնել կատարել նաև պարային 

քայլք ոստյունով, կից քայլք թաթից, կրունկից, ազդրերը վեր բարձրացնելով:  
Կատարել ձեռքերի, ուսագոտու, պարանոցի, իրանի և ոտքերի յու-

րացված վարժությունների տարրերով համակցումներ և համալիր վար-
ժություններ:  

Պարային վարժություններ: Ազգային <<Քոչարի>>  և <<Վեր-վե-
րի>> պարերի հիմնական տարրերի կատարում: 

Հայկական ազգային պարերից նպատակահարմար է սովորեցնել 
<<Կաքավապարի>> և <<Ղոչի>> քայլերը, որոնք <<Քոչարի>> պարի 
շարժումներից են և կատարվում են այդ պարի երաժշտությամբ: 

<<Կաքավապարը>> կատարվում է հետևյալ կերպ. Ելման դրություն` 
հիմնական կեցվածք, ձեռքերը գոտկատեղին, գլուխը փոքր-ինչ ուղղելով 
դեպի աջ:  

1. Հենվելով կրունկների վրա` ոտնաթաթերը բարձրացնել և ուղղել 
դեպի աջ,  

2. Իջնել ամբողջ ներբանին,  
3. Հենվել ոտնաթաթերի վրա, բարձրացնել կրունկները և ուղղել դեպի աջ,  
4. Իջնել ամբողջ ներբանին: Վարժությունը 8 հաշվով կատարվում է 

դեպի աջ, 8 հաշվով` դեպի ձախ:  
<<Ղոչը>> նույնպես <<Քոչարի>> պարի հիմնական շարժումներից է 

և կառուցված է <<խոր թափ>> և <<կիսաթափ>> շարժումների միաձու-
լումից վրա:  

Ելման դրություն` հիմնական կեցվածք, ձախ ոտքի կրունկը աջ ոտքի 
կամարի մոտ, թաթով դեպի դուրս, ձեռքերը գոտկատեղին:  

1. Ձախ ոտքով քայլ դեպի ձախ-առաջ, մարմնի ծանրությունը տեղա-
փոխել նրա վրա (կրունկները չկտրել հատակից), կատարել կքանիստ,  

2. Մարմնի ծանրությունը տեղափոխելով աջ ոտքի վրա` ուղղվել և 
թեթևակի բարձրանալ ոտնաթաթերի վրա,  

3. Իջնել ամբողջ ներբանին և նորից բարձրանալ ոտնաթաթերին,  
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4. Մարմնի ծանրությունը տեղափոխելով աջ ոտքի վրա` ուղղվել և 
թեթևակի բարձրանալ ոտնաթաթերին,  

5. Ձախ ոտքով քայլ դեպի ձախ-առաջ, մարմնի ծանրությունը տեղա-
փոխել նրա վրա (կրունկները չկտրել հատակից), կատարել կքանիստ,  

6. Դադար,  
7. Կանգնել ձախ ոտքի վրա, իսկ աջ ոտքի ծունկը ծալելով` ոտնա-

թաթի կոճը մոտեցնել ձախ ծնկի հետևի կողմին (աջ ոտքի ծնկային հոդը 
կիսաբաց դրությամբ),  

8. Ելման դրություն:  
Այս բոլոր վարժությունների ուսուցումը պետք է անցկացնել երաժշ-

տության ուղեկցությամբ:  
Հավասարակշռության վարժություններ: Սովորեցնել կատարել 

հավասարակշռության վարժություններ՝ մարմնամարզական նստարանի 
կամ գերանի վրա: 

Քայլք ոտնաթաթերի վրա, ցատկեր զույգ ոտքի վրա մեկ ծնկին 
կանգ դրությունից կատարել <<կիսալարան>>, այնուհետև հավասարա-
կշռություն մեկ ոտքի վրա, կատարել դարձումներ` երկու ոտքի վրա կի-
սակքանիստ դրությունով, կատարել մեկ ոտքի թափով 90 և 180 աստի-
ճանով դարձումներ, քայլքեր, վարցատկ: 

Ուժային վարժություններ: Տղաները կատարում են վարժություններ՝ 
լցրած գնդակներով, կցագնդերով, կշռաքարերով, էսպանդերներով:  

Ճկունության վարժություններ: Աղջիկները կատարում են վարժու-
թյուններ՝ օղերով, ցատկապարանով, ժապավենով, գուրզերով: 

Ցանկալի է նաև կատարել վարժություններ մարզասարքերի վրա: 
Մարմնամարզական վարժությունների ուսուցման ընթացքում հատուկ տեղ 

են գրավում ուսուցման` գիտակցականության, մատչելիության, զննողականու-
թյան, ակտիվության, սիստեմատիկության և կայունության սկզբունքները։  

Յուրաքանչյուր նոր վարժության ուսուցման գործընթացը բաժան-
վում է երեք փոխկապակցված փուլերի.  

1) վարժության տեխնիկայի /կառուցվածքի/ մասին պատկերացման 
ձևավորում,  

2) վարժության գործնական յուրացում,  
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3) վարժության ամրապնդում և կատարելագործում։  
Առաջինը ուսուցման սկզբնական փուլն է, որտեղ տրվում է տեղեկու-

թյուն և պատկերացում է կազմվում վարժության կառուցվածքի մասին։ Այն 
հիմնականում իրականացվում է վարժության ցուցադրման, բացատրման, 
ինչպես նաև տեսական նյութերի ուսումնասիրման մեթոդներով։  

Երկրորդը վարժության ուսուցման հիմնական փուլն է, որի ընթացքում 
ոչ միայն ձևավորվում են նոր շարժողական ունակության կոորդինացիոն 
կապերը, այլև ավելի է պարզեցվում և խորացվում մտավոր պատկերացու-
մը։ Վարժության գործնական յուրացման ընթացքում մշակվում են նաև սո-
վորողների շարժողական ունակությունները։  

Երրորդ փուլում սովորողները բազմաթիվ կրկնությունների և սխալ-
ների վերացման միջոցով հասնում են վարժության ճիշտ և ինքնուրույն 
կատարմանը։  

Մարմնամարզական վարժությունների ուսուցման մեթոդները բաժան-
վում են երկու խմբի` ամբողջական ուսուցման և մասնատումով ուսուցման։ 
Ամբողջական ուսուցման մեթոդն օգտագործվում է այն դեպքում, երբ վար-
ժությունը մատչելի է։ Այս դեպքում վարժությունը կատարվում է այնպես, 
ինչպես այն ամբողջությամբ կա։ Մասնատումով ուսուցման դեպքում վար-
ժությունը բաժանվում է առանձին մասերի, որոնք յուրացվելուց հետո 
միացվում են, և վարժությունը կատարվում է ամբողջությամբ։ Այս մեթոդը 
կիրառվում է հատկապես բարդ վարժությունների ուսուցման ժամանակ։  

Մարմնամարզական վարժությունների ուսուցման ընթացքում օգտա-
գործվում են նաև ուսուցման խմբային, հոսքային, հերթափոխային, ան-
հատական մեթոդները։ Դասերի ընթացքում անհրաժեշտ է պահպանել 
անվտանգության կանոնները և հիգիենիկ պահանջները։ 
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ԲԱԺԻՆ 3. ԱԹԼԵՏԻԿԱԿԱՆ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

Տեսական տեղեկություններ հաղորդել աթլետի-
կա մարզաձևի, նրա առողջարարական, կիրառա-
կան և պաշտպանողական նշանակության մասին: 
Ծրագրային և նորմատիվային պահանջներն աթ-
լետիկայից: Աթլետիկական վարժություններով դա-
սերի հիգիենիկ կանոնները և վնասվածքների կան-
խարգելումը: Աթլետիկական վարժությունների դերն 
ու նշանակությունը, սովորողների մասնագիտական 
թեքմանը համապատասխան, մասնագիտական 
կիրառական ֆիզիկական պատրաստականության 
գործում: 

Կրթական հիմնական խնդիրներն են.  
• Տեղեկություններ հաղորդել աթլետիկական վարժություններով դա-

սերի ընթացքում վնասվածների կանխարգելման և հիգիենիկ կանոննե-
րի վերաբերյալ: 

• Տեղեկություններ հաղորդել մասնագիտական կիրառական Ֆիզի-
կական պատրաստականության գործում աթլետիկական վարժություննե-
րի նշանակության մասին: 

• Զարգացնել սովորողների արագաշարժության, դիմացկունության, 
ուժի, ճարպկության, ցատկունակության կարողությունները: 

• Կատարելագործել վազքերի, ցատկերի, նետումների կատարման 
տեխնիկան: 

• Նպաստել մասնագիտական կիրառական ֆիզիկական պատրաս-
տականության և օրգանիզմի ներդաշնակ զարգացմանը: 

• Դաստիարակել նպատակասլացություն, համարձակություն և դըժ-
վարությունները հաղթահարելու հմտություններ: 

Վազքեր  
Վազքերի ուսուցման հիմնական նպատակն է՝ սովորողներին ուսուցա-

նել վազել ճիշտ, սահուն, ձեռքերի և ոտքերի համաչափ շարժումներով, 
ճիշտ կեցվածքով ու շնչառությամբ։ Վազքը պետք է կատարել մարմնի 
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ուղիղ դիրքով, ձեռքերը արմնկային հոդում ծալած, հրման ոտքը ուղիղ, ոտ-
քը ոտնաթաթի վրա դնելով։  

Վազքեր ուսուցանելիս նախ սովորողներին պետք է բացատրել վազ-
քի փուլերը.  

- Մեկնարկ  
- Մեկնարկային թափավազք,  
- Վազք տարածությունում  
- Վազքի ավարտը /վերջնարկը/  
Մեկնարկային թափավազքի ժամանակ առաջին քայլը պետք է կա-

տարել հնարավորինս արագ՝ միաժամանակ պահելով իրանի մեծ թեքու-
թյուն: Արագության աճին զուգընթաց իրանի թեքությունն աստիճանա-
բար փոքրանում է: Մեծ նշանակություն ունեն ձեռքերի եռանդուն շար-
ժումները առաջ-հետ:  

Վազքի արագությունը մեկնարկային թափավազքում մեծանում է հիմ-
նականում վազքաքայլերի երկարացման և աննշան տեմպի ավելացման 
հաշվին:  

Վազքը տարածությունում սկսվում է մեկնարկային թափի ավարտից 
հետո և շարունակվում է մինչև վազքատարածության վերջին 3-5 մետրերը: 
Վազքաքայլի ընթացքում տեղի է ունենում թեքության փոփոխություն, 
հրման ժամանակ իրանի թեքությունը փոքրանում է, իսկ ճախրելու պահին` 
մեծանում: Ոտքը վազքուղու վրա դրվում է ոտնաթաթով, այնուհետև, տեղի 
է ունենում ծնկահոդի ուղղում, իսկ սրունք - թաթային մասում` ծալում: Գա-
լով հրման դրության՝ վազորդը թափաոտքը եռանդուն տանում է առաջ-
վեր, իսկ հենաոտքի ուղղումը տեղի է ունենում այն պահին, երբ թա-
փաոտքի ազդրը բարձրանում է վեր-առաջ: Հրումն ավարտվում է հենաոտ-
քի ծնկային և սրունք-թաթային հոդերի տարածումով: Ճախրման փուլում 
տեղի է ունենում ազդրերի ակտիվ, հնարավորին չափ արագ միաբերում:  

Վազքի ավարտ /վերջնարկ/: Վազքն ավարտվում է այն պահին, 
երբ վազորդն իրանով հատում է վերջնագիծը: Վերջնագիծն արագ հա-
տելու համար անհրաժեշտ է նրան հասնելու պահին վերջին քայլին 
կտրուկ թեքվել կրծքով առաջ, ձեռքերը տանել հետ:  
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Վազքերի ուսուցման համար կարելի է նախապես հանձնարարել 
կատարել վազքային հատուկ վարժություններ` վազք՝ ազդրերը վեր 
բարձրացնելով, վազք՝ ցատկերով, արագացումներով: 

Վազքերը կատարվում են բարձր և ցածր մեկնարկներից:  
Ցածր մեկնարկով կատարվող վազքերն են` 30մ, 40մ, 60մ և 100մ:  
Ցածր մեկնարկը կատարվում է հետևյալ կերպ` <<Մեկնարկ>> հրա-

հանգով կանգնում են մեկնարկային գծի մոտ, մեկ ոտքի թաթը հենելով դր-
վում է մեկնարկային գծին, մյուս ոտքը հետ` ծնկին (ծունկը պետք է գտնվի 
առջևի ոտքի ներբանի մոտ), իսկ ձեռքերով պետք է հենվել գետնին՝ ուսերի 
լայնությամբ, մեկնարկային գծի մոտ։ <<Ուշադրություն>> հրահանգով 
իրանը բարձրացվում է` երկու ձեռքով հենված մեկնարկային գծին, ապա 
<<Մարշ>> հրահանգով մարմինը մի փոքր առաջ թեքված, հրվելով ոտնա-
թաթերով սկսվում է վազքը։ 

Էստաֆետային վազքը  
Էստաֆետային վազքերից ուսուցանում ենք 4X60մ, որը կատարվում 

է վազքուղու շրջանով: Այդ ընթացքում կարևոր է սովորեցնել էստաֆե-
տային փայտիկի ճիշտ բռնելը և փոխանցելը:  

Վազորդը էստաֆետային փայտիկը պահում է աջ ձեռքում: Իսկ փայ-
տիկի փոխանցումը կատարվում է երկու տարբերակով` ներքևից և վերևից:  

Առաջին և երրորդ փուլերի վազորդները վազում են փայտիկը բռնած 
աջ ձեռքով: Նրանք փայտիկը փոխանցում են երկրորդ և չորրորդ փուլե-
րի վազորդների ձախ ձեռքը: Փայտիկն ընդունողը, չիջեցնելով վազքի 
տեմպը, հետ է պարզում ձախ ձեռքը (2-րդ և 4-րդ փուլերի վազորդները) 
իջեցված դաստակով: Փայտիկ փոխանցող վազորդն արագորեն պար-
զում է աջ ձեռքը և ներքևից առաջ, թեթևակի վեր շարժումով փայտիկը 
տեղադրում է ընդունողի դաստակում:  

Տղաները վազում են 800մ, 1000մ, իսկ աղջիկները` 400մ, 500մ: 
Վազք փոփոխական տեմպով 8 րոպե տղաներ, 6 րոպե՝ աղջիկներ: 

Կրոս 2000 մ տղաներ, 1000 մ՝ աղջիկներ: 
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Ցատկեր  
Կատարվում են ցատկեր արգելքների հաղթահարումով:  
Հեռացատկ թափավազքով <<Ոտքերը կծկված>> եղանակով:  
Այս եղանակով հեռացատկը կատարվում է հետևյալ ձևով. Թափա-

վազքով մոտենում ենք ցատկային գծին և կատարում հրում: Հրումից 
անմիջապես հետո թափային ոտքը ծալված` ծնկային և կոնքազդրային 
հոդերում, մեծ ակտիվությամբ տարվում է առաջ-վեր, օդում պահելով 
<<քայլ>> դրությունը, դրանից հետո հրող ոտքն արագ ծալելով նույն հո-
դերում, միացվում է թափային ոտքին: Այնուհետև, ոտքերի խոր ծալումով 
և իրանի առաջ թեքումով, ստեղծվում է <<կծկված>> դրություն ու շար-
ժում առաջ-ցած ուղղությամբ: Ճախրման փուլի վերջնամասում ոտքերը 
մեծ ակտիվությամբ պարզվում են առաջ` պահպանելով իրանի թեքու-
թյունը, և կատարվում է վայրէջքը:  

Բարձրացատկ թափավազքով <<Քայլանցում>> եղանակով, տղա-
ներ` 110-120սմ, աղջիկներ` 90-100 սմ բարձրության: 

<<Քայլանցում>> եղանակով բարձրացատկի փուլերն են` թափա-
վազքը, հրումը, ձողիկի հաղթահարումը և վայրէջքը: Ցատկորդը թափա-
վազքով մոտենում է ձողիկին՝ որոշակի անկյունով, 25-35 աստիճանով, 
վերջին քայլում ոտքը հրման տեղն է դրվում կրունկից ոտնաթաթը դեպի 
սրունքը ձգված, միաժամանակ ուսերը թողնելով հետ: Հրման փուլը 
սկսվում է այն պահից, երբ հրող ոտքը դրվում է հրման տեղը և ավարտ-
վում է ոտքը գետնից անջատվելու պահին: Դրան միաժամանակ օժան-
դակում են ազատ ոտքի արագ թափը, իրանի, ուսերի և ձեռքերի ակ-
տիվ, համագործակցված շարժումները: Հրման համար ոտքը ձողիկի 
նկատմամբ դրվում է 80-120 սմ հեռավորությամբ: Հրման ավարտին, 
հասնելով թռիչքի փուլի գագաթնակետին, ցատկորդը թափային ոտքն 
անցկացնում է ձողիկից այն կողմ, ոտքի թաթը շրջելով դեպի ներս, ակ-
տիվ իջեցնում է ցած, միաժամանակ կոնքը տեղափոխում ձողիկից: Այդ 
ընթացքում իրանը թեքելով առաջ, հրող ոտքը կրունկով ակտիվորեն 
բարձրանում է վեր և անցկացվում ձողիկից: Կոնքի անցմանը նպաստում 
է նաև ուսերի դարձումը (հրող ոտքի կողմը) և թեքվում են դեպի ձողիկը: 
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Նշված շարժումների ավարտին հետևում է վայրէջքի կատարումը, որն 
իրականացվում է թափայինի վրա:  

Նախապես՝ մինչ բարձրացատկ կատարելը, անհրաժեշտ է սովորող-
ներին օգնել ճիշտ ընտրելու հրման ոտքը: Թափավազքի երկարությունը 
և կատարվող քայլերի քանակն անհատական են: Թափավազքը պետք է 
կատարել անկաշկանդ, ռիթմիկ, տեմպով: Վայրէջքի հատվածը պետք է 
լինի փափուկ, վնասվածքներից և ցնցումներից խուսափելու համար: 

Նետումներ: Կատարել լցրած գնդակի նետումներ:  
Սովորեցնել նռնակի նետումը տեղից և թափավազքով դիրքերից, 

նռնակի նետում նպատակին: 
Նռնակի քաշը պետք է լինի` տղաների համար 700 գրամ, աղջիկնե-

րի համար` 500 գրամ:  
Նռնակի նետումը կատարվում է տեղից, թափավազքով և պառկած 

դրությունից։  
Տեղից նռնակի նետումը կատարվում է այնպես, ինչպես գնդակի 

նետումը տեղից։ Իսկ թափավազքով նետումը կատարվում է երեք և 
հինգ քայլ թափավազքով։  

Հինգ քայլ թափավազքով նետումը կատարվում է չորս քայլին 
թափ: Չորրորդ քայլում ընդունվում է նետման համար ելման դրություն, և 
կատարվում է նետումը։ Նետման ժամանակ նռնակը պետք է տարվի աջ 
ուսի վրայով։ Հիգերորդ քայլը նետումից հետո հավասարակշռությունը 
պահելու համար կատարվում է ոստյուն։ 

Պառկած դիրքից նռնակի նետումը նպատակին կատարվում է հետև-
յալ կերպ. պատրաստվելով պառկած դիրքից աջ ձեռքով թափ կատարելուն, 
պետք է ծալել ձախ ոտքը ծնկային հոդում և ծունկը տանել կողմ, գետնին 
հենվելով ծալված ձեռքի արմունկով` ձախ ուսի առջևում։ Այնուհետև կատա-
րելով աջ ձեռքի կողմ և հետ շարժումով թափը և ուղղելով արմունկով հեն-
ված ձախ ձեռքը, արագ բարձրանալ ծնկի` ընդունելով «ձգված աղեղի¦ դիր-
քը, կատարել նետում և անմիջապես իջնել պառկած ելման դիրքի։  

Կատարել լցրած գնդակի հրում մեկ ձեռքով տեղից և ոստյունով: 
Դասերի ընթացքում անհրաժեշտ է պահպանել անվտանգության 

կանոնները և հիգիենիկ պահանջները։ 
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ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐ 
 

Բ Ա Ս Կ Ե Տ Բ Ո Լ  
 

Տեսական տեղեկություններ հա-
ղորդել բասկետբոլ մարզախաղի կա-
նոնների, ծրագրային պահանջների, 
դասերի ընթացքում վնասվածքների 
կանխարգելման և հիգիենիկ կանոն-
ների վերաբերյալ: 

Բասկետբոլ մարզախաղի ուսու-
ցումն իր մեջ ներառում է . 

1. Տեսական պատրաստությու-
նը, որի միջոցով սովորողները ծանո-
թացնում են բասկետբոլ մարզախաղի 
հիմնական հասկացություններին, գի-
տելիքներ են ձեռք բերում խաղի կա-
նոնների վերաբերյալ։  

2. Ֆիզիկական պատրաստություն. որտեղ սովորողներին տրվում 
են տարբեր ֆիզիկական վարժություններ` դրանք են.  

- ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստության վարժություններ,  
- հատուկ նախապատրաստական վարժություններ,  
3. Տեխնիկական պատրաստություն, որն իր մեջ ներառում է հետև-

յալ տեխնիկական հնարների ուսուցումը.  
1) Տեղաշարժերի տեխնիկա` քայլք, վազք, կանգառներ, ցատկեր, 

դարձումներ։  
 2) Գնդակի տիրապետման տեխնիկա . 
- Գնդակի փոխանցումներ և ընդունում` երկու, մեկ ձեռքով` տեղում և 

շարժման ընթացքում։ 
- Գնդակի վարումներ` աջ և ձախ ձեռքով,  
- Գնդակի նետումներ օղակի /զամբյուղի/ մեջ մեկ և երկու ձեռքով` 

տեղից և շարժման ընթացքում։  
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- Նետումներ տարբեր հեռավորություններից (աջ և ձախ կողմերից, 
կենտրոնից, միջին տարածությունից)։ Նետում ցատկով։ Տուգանային նե-
տում։ 

- Գնդակով խաբքեր:  
- Գնդակի խլում, փակում, հետմղում։  
4. Տակտիկական պատրաստություն. որն իր մեջ ներառում է .  
1) Հարձակողական տակտիկա` անհատական, խմբային, դիրքային: 
2) Պաշտպանության տակտիկա` անհատական, խմբային, թիմային:  
Տեխնիկական հնարների /տարրերի/ և տակտիկական գործողու-

թյունների յուրացման արդյունքում սովորողները տիրապետում են խաղի 
կանոններին, մշակվում են նրանց շարժողական ընդունակությունները 
/արագաշարժություն, ճարպկություն, ուժ, ճկունություն, դիմացկունու-
թյուն, կոորդինացիա/, ինչպես նաև զարգանում են տարբեր իրավիճակ-
ներում կողմնորոշվելու, համագործակցելու, նախաձեռնելու կարողու-
թյունները և այլն։  

Բասկետբոլ մարզախաղի տարրերի (տեխնիկական հնարների) ուսու-
ցումն անհրաժեշտ է սկսել տեղաշարժերի տեխնիկայից, այնուհետև անց-
նել տեխնիկական տարրերի, հնարների ուսուցմանը, տակտիկական գոր-
ծողություններին, ապա նաև խաղի կանոններին։  

Կրթական հիմնական խնդիրներն են. 
Տեղեկություններ հաղորդել 
•  բասկետբոլի ստուգողական պահանջների և խաղի կանոնների 

վերաբերյալ, 
• բասկետբոլ մարզախաղի դասերի ընթացքում վնասվածքների 

կանխարգելման և հիգիենիկ կանոնների վերաբերյալ: 
• Ամրապնդել գնդակի փոխանցման, ընդունման, վարման և նե-

տումների կատարման հմտությունները: 
• Սովորեցնել դիրքային հարձակման և պաշտպանության տարա-

տեսակների կատարումը: 
• Ձևավորել թիմային գործողություններ կատարելու հմտություն: 
• Սովորեցնել՝ բասկետբոլ խաղալ հիմնական կանոններով: 
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• Մշակել արագաշարժություն, ճարպկություն, ճկունություն, կոորդի-
նացիա, դիմացկունություն: 

• Դաստիարակել փոխօգնության, համագործակցության, նախա-
ձեռնության, հանդուրժողականության, ինքնատիրապետման, պատաս-
խանատվության կարողություններ: 

• Նպաստել մասնագիտական կիրառական ֆիզիկական պատ-
րաստվածությանը: 

Բասկետբոլիստի հիմնական կեցվածքն է՝ ծնկներում ծալված, աջ 
կամ ձախ ոտքն առաջ և քիչ կողմ, մեջքն ուղիղ, գլուխը բարձր դրությունը: 

Բասկետբոլիստի կեցվածքով կատարվում են տեղաշարժեր` կից 
քայլերով, կողքով, դեմքով առաջ, մեջքով առաջ դրություններով:  

Կատարել բասկետբոլիստի կեցվածքով տեղաշարժեր` առաջ, հետ, 
աջ, ձախ, դարձումներ, կանգառներ: Դարձումներ տեղում և շարժման 
մեջ` գնդակը ստանալուց հետո: Կանգառ երկու քայլով և ցատկով: 

Գնդակի վարում: Գնդակի վարումը կատարվում է աջ և ձախ ձեռքով:  
Գնդակի վարման ուսուցումը պետք է սկսվի ճիշտ կեցվածք ընդունե-

լուց հետո:  
Գնդակի վարումը հիմնականում լինում է երեք տեսակի` ցածր, մի-

ջին և բարձր: Ցածր վարման ժամանակ գնդակը չպետք է բարձրանա 
ծնկի բարձրությունից:  

Աջ ձեռքով գնդակը վարելիս հարմար է, որ աջ ոտքը դրվի հետ, 
ձախ ոտքն առաջ` ծնկահոդում ծալված, աջ ձեռքը ծալվի արմնկային հո-
դում, մարմինը քիչ թեքված լինի առաջ:  

Վարման ընթացքում կարևոր է ոչ միայն գնդակով հարվածել հա-
տակին, այլև հատակից հետ եկող գնդակին դիմավորել դաստակով. 
առաջինը գնդակին պետք է դիպչեն մատները: Անհրաժեշտ է հիշել, որ 
վարման ժամանակ գնդակին պետք է հարվածել դաստակով:  

Վարումը պետք է ուսուցանել նախ տեղում, ապա քայլով, վազքով, 
վարման ուղղության փոփոխումով և այլն:  
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Գնդակի ընդունում և փոխանցում. գնդակը ճիշտ ընդունելու հա-
մար և արագ հաջորդ գործողությանն անցնելու համար անհրաժեշտ է 
այն բռնել կրծքի բարձրությամբ, արմունկները ծալված, իրանը քիչ թեք-
ված առաջ, իսկ գլուխը` բարձր:  

Գնդակը պետք է ընդունել ձեռքերն առաջ պարզած, մատները լայն 
բացված դիրքով այնպես, որ բութ մատները գտնվեն գնդակի հետևում, 
այլապես այն կարող է սահել ձեռքից: Գնդակն ընդունելիս նրան պետք է 
դիպչել նախ մատների ծայրերով: 

Գնդակի ընդունումը կարող է լինել` գլխի վերևում, կրծքի բարձրու-
թյան վրա, կողքից, ներքևից, հատակից և այլն:  

Գնդակի ընդունման ուսուցումը սկզբնական շրջանում պետք է կա-
տարվի տեղում, առանց պաշտպանի, ապա նաև շարժման ընթացքում:  

Գնդակի փոխանցումը կատարվում է երկու ձեռքով կրծքից, գլխի 
վրայից, ներքևից, մեկ ձեռքով ուսի վրայից, ներքևից և այլն: 

Երկու ձեռքով գնդակի փոխանցումը կրծքից կատարվում է կանգ-
նած դիրքով` փոխանցման ժամանակ մարմնի ծանրությունը տեղափոխ-
վում է առջևի ոտքի վրա, որը պետք է ծալված լինի ծնկահոդում, ապա 
գնդակով կատարում է կիսաշրջան և փոխանցում:  

Փոխանցման ժամանակ պետք է ուշադրություն դարձնել, որպեսզի 
ձեռքերը արմնկահոդում չտարածվեն շատ կողմ, իսկ դաստակները ուղղ-
ված լինեն առաջ և կողմ:  

Գնդակի փոխանցումը մեկ ձեռքով ուսի վրայից` կատարվում է աջ 
ձեռքով, աջ ուսագոտին գնում է հետ, ձեռքը տարվում է քիչ կողմ (այդ 
ընթացքում ձախ ձեռքը պետք է դրված լինի գնդակի վրա` հավասարա-
կշռությունը պահպանելու համար): Աջ ձեռքը արմնկահոդում ծալվում է: 
Փոխանցելիս աջ ուսագոտին շարժվում է առաջ, գնդակը բաց թողնելու 
պահին ձեռքը բացվում է արմնկահոդում, և գնդակը դաստակով փո-
խանցվում է խաղընկերոջը:  

Արագ, ճիշտ և երկար փոխանցման համար պետք է փոխանցման 
ժամանակ նույն ոտքի կողմով կատարել քայլ առաջ:  
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Գնդակի նետում: Բասկետբոլի գնդակի նետումներն օղակին կա-
տարվում են մեկ և երկու ձեռքով:  

Մեկ ձեռքով նետումը կատարվում է գլխի վրայից և ուսի վրայից: 
Երկու ձեռքով նետումը կատարվում է գլխի վրայից, կրծքից, ներքևից և 

այլն: Նետումները կարող են լինել տեղից, ընթացքից, ցատկով և այլն: 
Գնդակի նետում երկու ձեռքով կրծքից կատարվում է հետևյալ 

կերպ. գնդակը բռնում ենք երկու ձեռքով` մատները լայն բացված այն-
պես, որ բութ մատները գտնվեն նրա հետևում, կրծքավանդակի բարձ-
րությամբ, երկու ձեռքերի հրումով կատարում ենք նետում օղակին:  

Գնդակի նետում մեկ ձեռքով՝ շարժման ընթացքում: Նետման այս 
ձևը հաճախ կատարվում է վահանին մոտ տարածությունից, անցումնե-
րից հետո: 

Վահանի աջ կողմից աջ ձեռքով նետելիս, իսկ ձախ կողմից նետե-
լիս` ձախ ձեռքով, ուսի վրայով, կատարվում է նետում օղակին:  

Գնդակի նետումը մեկ ձեռքով ուսի վրայից. առաջին քայլը պետք է 
կատարել թափաոտքով, իսկ հրող ոտքով` կատարել միջին կամ կարճ քայլ, 
որպեսզի հնարավոր լինի բարձր ցատկել դեպի օղակը: Ցատկի պահին 
գնդակն երկու ձեռքով բարձրացվում է մինչև ուսագոտի, դրանից հետո 
ձախ ձեռքը հեռացվում է գնդակից, իսկ աջ ձեռքով` գնդակը առաջ և վեր 
տանելով, կատարվում է նետումը: 

Գնդակի նետում շարժման մեջ երկու քայլով: 
Գնդակի նետման ուսուցման և ամրապնդման համար կարելի է օգ-

տագործել հետևյալ վարժությունները.  
- Գնդակի նետում մեկ և երկու ձեռքով` ցատկով:  
- Գնդակի նետում զույգերով, յուրաքանչյուր արդյունավետ նետու-

մից հետո նետողը պետք է տիրապետի գնդակին և վահանի տակից կա-
տարի նետում, ապա գնդակը փոխանցի խաղընկերոջը, որը կատարում 
է նույնը, իսկ փոխանցողն աշխատում է խանգարել նետմանը:  

- Գնդակի նետում զույգերով. նետումները կատարում է մեկ խաղա-
ցողը, յուրաքանչյուր նետումից հետո արագ վերադառնում է կենտրոնա-
կան գծի մոտ, ձեռքով դիպչում է գծին և նորից վերադառնում՝ գնդակը 
ստանալու: Մի քանի անգամ կատարելուց հետո տեղերը փոխում են:  
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- Գնդակի նետում եռյակներով. խաղացողներից մեկը կատարում է 
նետում, իսկ մյուս երկու խաղընկերները կատարում են փոխանցում:  

- Գնդակի նետում եռյակներով, խաղընկերներից մեկը փոխանցու-
մից հետո աշխատում է խանգարել նետողին, իսկ նետողը տարբեր 
հնարքներ կատարելով պետք է գնդակը նետի:  

Տուգանային նետում  
Տուգանային նետումը կատարվում է տուգանային նետման գծից և 

առանց պաշտպանի դիմադրության: Այն կատարվում է մեկ ձեռքով ուսի  
և գլխի վրայից, իսկ երկու ձեռքով` գլխի վրայից, ներքևից և այլն:  

Մեկ ձեռքով ուսի վրայից նետման կատարման ժամանակ խաղացո-
ղը պետք է ընդունի հիմնական կեցվածք` ծնկները քիչ ծալված, կուրծքը 
և գլուխը ուղիղ, ոտքերն իրարից մի փոքր հեռու, աջ ոտքը քիչ առաջ 
/եթե նետումը կատարվում է աջ ձեռքով/: Գնդակը երկու ձեռքով բարձ-
րացվում է աջ ձեռքի ուսագոտուն մոտ, ապա շարունակվում է բարձրա-
նալ վեր-առաջ և կատարում նետում: Նետումը պետք է կատարվի արմն-
կային հոդի և դաստակի միջոցով: Նետման ժամանակ ոտքերով ան-
հրաժեշտ է կատարել զսպանակային շարժում ծնկահոդում և ապա, 
բարձրանալով ոտնաթաթերի վրա, կատարվում է նետում:  

Կատարել յուրացված շարժումների համակցումներ: 
Հարձակողական տակտիկական գործողություններ  
Հարձակողական տակտիկական գործողությունները լինում են ան-

հատական, խմբային և թիմային:  
Անհատական տակտիկական գործողությունների կատարման ժամա-

նակ սովորողն իրագործում է որևէ խաղային գործողություն, առանց խաղ-
ընկերների ակտիվ մասնակցության, որը նպաստում է խմբային կամ թի-
մային գործողություններին: 

Անհատական հարձակողական գործողությունների իրականաց-
ման համար կարևոր է, գնդակի խաբքերի միջոցով, ազատվել պաշտ-
պանի հսկողությունից, կամ ակտիվ գործողություններով լարված պահել 
պաշտպանին: Ազատվել պաշտպանից և գնդակ ստանալ խաղընկերո-
ջից կարելի է ուղղության արագ փոփոխումով (խաբքով աջ կամ ձախ), 
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ապա արագ անցնելով պաշտպանից` ստանալ փոխանցումը և նետել 
օղակին:  

Խմբային հարձակողական տակտիկական գործողություններ կա-
րելի է կատարել երկու, երեք և չորս խաղացողների միջև: Այդ գործողու-
թյուններն իրագործելու համար հաճախ հարձակվողները կատարում են 
գնդակի վարում, փոխանցում, խաբքեր առանց գնդակի և գնդակով, 
շարժման ուղղության փոփոխություն և այլն:  

Հարձակողական խմբային գործողությունները կարող են լինել` երե-
քը երկուսի դիմաց, երկուսը մեկի դիմաց, չորսը երեքի կամ երկուսի դի-
մաց: Յուրաքանչյուր դեպքում հարձակվողները պետք է իմանան, թե 
ինչպես իրագործեն իրենց թվային գերակշռությունը պաշտպանների 
նկատմամբ:  

Թիմային հարձակողական տակտիկական գործողությունները կարող 
են լինել ինչպես արագ հարձակման ձևով, այնպես էլ դիրքային պաշտպա-
նության դիմաց: Այդ գործողությունների հիմքը ինչպես առանձին խաղա-
ցողների անհատական, տեխնիկական, տակտիկական գործողություննե-
րը, այնպես էլ խմբային գործողությունները: Թիմային գործողությունները 
կարող են լինել նաև <<ազատ հարձակման>> ձևով, այսինքն, նախապես 
չմշակված որևէ գործողություն:  

Ազատ հարձակման տակտիկան: Ազատ հարձակման ժամանակ 
խաղացողների կողմից օգտագործվում են իրենց անհատական տեխնի-
կական և տակտիկական հնարավորությունները: <<Ազատ հարձակու-
մը>> արդյունավետ իրականացնելու համար խաղացողները պետք է լավ 
տիրապետեն տեխնիկական հնարներին: Այդ դեպքում նպատակահար-
մար է կատարել գնդակի երկար փոխանցումներ, օգտագործել առաջկա-
լումները, գնդակը վարել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում: 
<<Ազատ հարձակումը>> նպատակահարմար է օգտագործել օղակից 
հետ թռչող գնդակին տիրապետելուց անմիջապես հետո: Ազատ հար-
ձակման ժամանակ գնդակով խաղացողին օգնելու համար մյուս խաղըն-
կերները պետք է իրենց անհատական գործողություններով օգնեն նրան 
արդյունավետ նետում կատարելու:  
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Դիրքային հարձակում 5:0 տարբերակով:  
Հարձակում արագ ճեղքման 2:0 տարբերակով:  
Պաշտպանության տակտիկա  
Խաղում պաշտպանությունը հաղթանակի հասնելու լավագույն գրա-

վական է:Պաշտպանական անհատական տակտիկական գործողություն-
ներ ուսուցանելիս կարևոր է սկզբնական շրջանում պաշտպանի ճիշտ 
կեցվածքի ուսուցումը: Հատկապես լուրջ ուշադրություն պետք է դարձնել 
պաշտպանի ոտքերի դիրքին և աշխատանքին: Պաշտպանի ոտքերը 
պետք է լինեն ուսերից քիչ լայն բացված, մարմինն ուղիղ է, ծնկները` 
ծալված, գլուխը` բարձր: Պաշտպանի հիմնական կեցվածքը պայմանա-
կանորեն կարելի է բաժանել 3 ձևի` ցածր, միջին և բարձր:  

Ցածր կեցվածքում ձեռքերը պետք է լինեն գոտկատեղից քիչ հեռու, 
ափերով դեպի դուրս, ոտքերը ծալված ծնկահոդում: Այս պաշտպանա-
կան կեցվածքը հիմնականում օգտագործվում է հարձակվողի հետ տե-
ղաշարժեր կատարելիս:  

Միջին պաշտպանական կեցվածքում պաշտպանի մեկ ոտքը դրվում 
է առաջ, ծնկահոդում ծալված, ձեռքն ուղղված է դեպի գնդակը, իսկ մյուս 
ձեռքով խանգարում է մրցակցի փոխանցումը: Այս պաշտպանական կեց-
վածքը հիմնականում օգտագործվում է գնդակով խաղացողի դիմաց` 
նետման համար հարմար գոտում:  

Բարձր պաշտպանական կեցվածքում պաշտպանը բարձրանում է 
ոտնաթաթերի վրա, մեկ ձեռքը պետք է ուղղված լինի դեպի գնդակը, 
իսկ մյուսը` տարածած կողմ: Այս պաշտպանական կեցվածքն օգտա-
գործվում է նետումներին խանգարելու համար:  

Գնդակի խլում: Պաշտպանը պետք է գտնվի հարձակվողի և օղակի 
դիմաց: Նա պետք է այնպիսի դիրք ընտրի, որ կարողանա գտնվել հար-
ձակվողի դիմաց և իր տեսադաշտում ունենա գնդակը: Եթե խաղային 
իրադրությունը նպատակահարմար է հարձակվողի ձեռքից գնդակը 
խլել, ապա պետք է փորձել դա: Գնդակի խլման համար գոյություն ունեն 
մի շարք տեխնիկական հնարներ, որոնցից կարելի է նշել.  

- գնդակի խլում` հարված գնդակին վերից վար,  
- գնդակի խլում` հարված գնդակին վարից վեր,  
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- գնդակի խլում` երկու ձեռքով բռնելով գնդակը,արագ պտտել աջ 
կամ ձախ և քաշել-հանել մրցակցի ձեռքից:  

Հարվածը գնդակին նպատակահարմար է կատարել ոչ թե ափի ներ-
սի մասով, այլ ափի կողքով: 

Պաշտպանվելիս կարևոր խնդիր է՝ թույլ չտալ մրցակցին մտնելու 
վտանգավոր գոտի` գնդակը ստանալու համար: Անհրաժեշտ է միշտ 
պատրաստ լինել փոխանցված գնդակը խլելու, դրա համար պետք է 
կանխագուշակել փոխանցման ուղղությունը և արագ գնդակի փոխանց-
ված կողմի ոտքով կատարել քայլ առաջ և խլել գնդակը:  

Եթե գնդակով հարձակվողը գտնվում է նետման համար նպաստա-
վոր գոտում, պետք է թույլ չտալ, որ նա կատարի նետում: Նետմանը 
խանգարելու համար անհրաժեշտ է առաջ պարզած ձեռքը միշտ բարձր 
պահել և ուղղել դեպի գնդակը: Իսկ եթե հարձակվողը կատարում է 
ցատկով նետում, ապա պետք է նրա հետ միաժամանակ ցատկել հնա-
րավորինս բարձր, առջևից կամ հետևից. եթե ուշացել է, անցնել հար-
ձակվողի առջևը:  

Շատ կարևոր է նաև խանգարել անցում կատարած հարձակվողին 
նետում կատարել, եթե նա արդեն կատարել է քայլերը և գտնվում է 
օդում, պաշտպանը պետք է հնարավորինս բարձր ցատկի: Ցատկը 
պետք է լինի այնպես, որ օդում չդիպչի հարձակվողին, այլ աջ կամ ձախ 
ձեռքով դիպչի գնդակին: Նպատակահարմար է՝ ձախ կողմից անցում 
կատարող հարձակվողի ցատկի ժամանակ գնդակին դիպչել ձախ ձեռ-
քով, իսկ աջ կողմից կատարողին` աջ ձեռքով:  

Թիմային պաշտպանություն  
Բասկետբոլում թիմային պաշտպանությունը լինում է սահմանային, 

անհատական, մամլիչ ամբողջ դաշտով և խառը: 
Անհատական պաշտպանությունը հաճախ անվանում են նաև ակ-

տիվ պաշտպանություն: Անհատական պաշտպանության ժամանակ 
հարձակման գոտում գտնվող գնդակով խաղացողի վրա ճնշում է գոր-
ծադրվում պաշտպանի կողմից, իսկ մյուս չորս պաշտպանները պետք է 
կարողանան ժամանակին և ճիշտ տեղաշարժեր կատարել հարձակման 
այն կողմը, որտեղ գտնվում է գնդակով խաղացողը: Անհատական 
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պաշտպանության ժամանակ պաշտպանի հիմնական խնդիրն է` հար-
ձակվողին թույլ չտալ ճիշտ նետում կատարել և միաժամանակ կարողա-
նալ փոխօգնության հասնել խաղընկերներին:  

Երկկողմանի ուսումնական խաղ:  
Բասկետբոլը թիմային խաղ է, որտեղ յուրաքանչյուր խաղացողի 

գործողություն նպաստում է թիմի կոլեկտիվ հետաքրքրություններին և 
խաղացողներից պահանջում է ինքնատիրապետում` նպաստելով նաև 
սովորողների բարոյակամային հատկությունների /կարգապահություն, 
գիտակցականություն, նպատակաուղղվածություն, ակտիվություն և այլն/ 
դաստիարակմանը: 

Բասկետբոլ մարզախաղի տարրերի ուսուցման արդյունավետությու-
նը պայմանավորված է ուսուցման մեթոդների ճիշտ ընտրությամբ և կի-
րառմամբ։ ՈՒսուցման մեթոդների ճիշտ կիրառմամբ սովորողները տի-
րապետում են բասկետբոլի տեխնիկական հնարներին` գնդակի ճիշտ 
վարում, փոխանցում և ընդունում, նետումներ և այլն։ Նրանք յուրացում 
են նաև տակտիկական գործողությունները, որոնց արդյունքում մշակ-
վում են նրանց շարժողական ընդունակությունները։  

Ուսուցման գործընթացում կիրառվում են խոսքային, զննական և 
գործնական մեթոդներ։ Բասկետբոլ մարզախաղի տարրերի ուսուցման 
նպատակով անհրաժեշտ է բացատրել և ցուցադրել վարժություններ։ 

Որոշակի հմտություններ զարգացնելու և շարժողական ընդունակու-
թյուններ մշակելու համար անհրաժեշտ է շարժումները և շարժողական 
գործողությունները կրկնել բազմակի, ինչը միաժամանակ օժանդակում 
են շարժումների տեխնիկայի հղկմանը։  

Վարժությունների տարրերի յուրացման գործընթացին հատուկ են` 
ընկալումը, իմաստավորումը, ամրապնդումը, որոնք փոխկապակցված են։ 
Դասերի ընթացքում անհրաժեշտ է պահպանել անվտանգության կանոն-
ները և հիգիենիկ պահանջները։ 
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Մազախաղի ուսուցման համար պետք է 

սկզբում սովորողներին տեսական տե-
ղեկություններ հաղորդել վոլեյբոլ խա-
ղի կանոնների, ծրագրային պա-
հանջների, դասերի ընթացքում 
վնասվածքների կանխարգելման և 
հիգիենիկ կանոնների վերաբերյալ: 

Կրթական հիմնական խնդիր-
ներն են. 

• Տեղեկություններ հաղորդել վո-
լեյբոլի խաղի կանոնների, ծրագրային 
պահանջների, դասերի ընթացքում 
վնասվածքների կանխարգելման և հիգիենիկ կանոնների վերաբերյալ: 

• Ամրապնդել գնդակի փոխանցման, ընդունման, սկբնահարվածի և 
հարձակողական հարվածի կատարման հմտությունները: 

• Սովորեցնել հարձակողական հարվածի անհատական (միայնակ) 
և Խմբային (երկուսով) շրջափակման տեխնիկան: 

• Սովորեցնել անհատական և թիմային տակտիկական: 
Գործողությունները պաշտպանության և հարձակման ժամանակ: 
• Ամրապնդել արագաշարժության, ցատկունակության, ճարպկու-

թյան, դիպուկության ընդունակությունները, կոորդինացիան և տարածու-
թյան մեջ կողմնորոշվելը: 

• Դաստիարակել համագործակցություն, կազմակերպվածություն, 
ինքնատիրապետում, տոկունություն և հանդուրժողականություն: 

• Նպաստել մասնագիատական կիրառական ֆիզիկական պատ-
րաստականությանը: 

Վոլեյբոլ խաղի ուսուցումը պետք է սկսել տեխնիկական հնարների 
ուսուցումից: Դրանք են` 

- Տեղաշարժվել վոլեյբոլիստի կեցվածքով` կից քայլերով, կողքով, 
դեմքով, մեջքով առաջ, կանգառներ, արագացումներ,  
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- գնդակի փոխանցում երկու ձեռքով վերևից, ներքևից, 
- գնդակի ընդունում երկու ձեռքով ներքևից,  
- ներքևից ուղիղ սկզբնահարված և սկզբնահարվածի ընդունում,  
- ուղիղ հարձակողական հարված,  
- ծանոթություն վոլեյբոլի տակտիկական գործողություններին:  
Կատարել վոլեյբոլիստի կեցվածքով տեղաշարժեր: Խաղացողի կեց-

վածքով տեղաշարժեր առաջ, հետ, աջ, ձախ: Ցատկեր ցանցի մոտ: 
Քայլք և վազք կանգառներով: 

Գնդակի փոխանցում երկու ձեռքով վերևից կատարելու ժամանակ 
ոտքերը պետք է լինեն զատված և ծնկներում ծալված` մի ոտքը մի փոքր 
առաջ դրված, իրանը ուղիղ, ձեռքերը դեպի առաջ-վեր` արմունկները 
ծալված։ Ձեռքերի ափերը գնդակին շփվում են դեմքի հավասարության 
վրա, փոխանցումը կատարվում է մատների միջոցով, բայց ոչ ձեռքի 
ափերով։  

Այս վարժությունը սկզբում կատարում ենք տեղում, իսկ հետո նաև 
առաջ շարժվելուց հետո:  

Գնդակի փոխանցումը ներքևից կատարվում է երկու ձեռքերի ծալ-
ված, միմյանց մոտեցված դաստակներով /բռունցք դարձրած դիրքով/։ Այն 
օգտագործվում է, երբ խաղացողը չի կարողանում վերին փոխանցման հա-
մար հասնել գնդակին, երբ գնդակն իջնում է ցանցին մոտ կամ կպչում է 
նրան և ընկնում, ինչպես նաև այն դեպքում, երբ թիմին մնում է գնդակին 
մեկ շփման իրավունք, իսկ գնդակին հասնող խաղացողը հեռու է ցանցից։  

Գնդակի փոխանցումների ուսուցումը կարելի է իրականացնել հետև-
յալ հաջորդականությամբ. 

- գնդակի փոխանցում գլխավերևում,  
- գնդակի փոխանցում զույգերով,  
- գնդակի հանդիպակաց փոխանցում՝ ցանցին զուգահեռ կամ ցան-

ցի վրայով,  
- գնդակի ընդունում երկու ձեռքով ներքևից։  
- գնդակը նետել վեր և փոխանցել ընկերոջը,  
- գնդակը նետել առաջ և ցատկով փոխանցել վեր,  
- փոխանցումներ զույգերով,  



 
 
 
 

92 
 

- փոխանցումներ եռյակներով,  
- փոխանցումներ քառյակներով,  
- փոխանցումներ շրջանով,  
- փոխանցումներ ցանցի մոտ:  
Սկզբնահարվածից գնդակի ընդունում երկու ձեռքով ներքևից 
Այս հնարը կատարվում է հետևյալ կերպ. գնդակն ընդունելու համար 

կատարվում է տեղաշարժ՝ քայլով, ցատկով կամ վազքով: 
Ելման դրություն` ոտքերը ծալված ծնկային և սրունք-թաթային հոդե-

րում, մարմինն աննշան թեքված առաջ, արմունկները ուղիղ են, դաստակնե-
րը կազմում են <<կողպեք>> և դրված են շարժման ուղղությամբ: Գնդակին 
մոտենալիս ոտքերը միաժամանակ ուղղված են և ձեռքերն աննշան շարժ-
վում են առաջ-վերև: Հարվածը գնդակին կատարվում է նախաբազուկով:  

Կրկնել և ամրապնդել ներքևից երկու ձեռքով գնդակի ընդունումը.  
- Ներքևից երկու ձեռքով կատարել գնդակի ընդունում` ցանցի 

վրայից եկած: 
- Կատարել ներքևից երկու ձեռքով՝ գնդակի ընդունում զույգերով, 

շարժման մեջ:  
- Կատարել ներքևից երկու ձեռքով՝ գնդակի ընդունում սկզբնա-

հարվածից հետո:  
- Կատարել ներքևից երկու ձեռքով՝ գնդակի ընդունում հարձակո-

ղական հարվածից հետո:  
Սկզբնահարվածներ կատարելիս կարևոր նշանակություն ունեն 

շարժումների համաձայնեցվածությունը` գնդակի վերնետումները, հետ-
թափն ու հարվածը գնդակին։  

Ներքևից ուղիղ սկզբնահարվածը կատարվում է հետևյալ կերպ. 
Խաղացողը կանգնում է դեմքով դեպի ցանցը, մեկ ոտքն առաջ, հետին 
ոտքը ծալված ծնկան հոդում, մարմինը թեքված առաջ: Գնդակը 
գտնվում է ձախ ձեռքի ափի վրա` գոտկատեղի կամ մի փոքր ցածր 
բարձրության վրա: Աջ ձեռքը տարվում է հետ թափի համար, իսկ ձախով 
գնդակը նետվում է վերև` գլխից ոչ բարձր: Հարվածը գնդակին կատար-
վում է ձեռքի բաց ափով, կիսաբռունցքով, բռունցքով, ձեռքն ուղղելով 
գոտկատեղին հավասար։  
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Վերին ուղիղ սկզբնահարված կատարելիս գնդակը վերնետել, ձեռ-
քի հետթափով հարվածել գնդակին՝ ուղղած ձեռքի ափով։  

Սկզբնահարվածներն ուսուցանելիս նախ հանձնարարվում է գնդակը 
գցել խաղադաշտի սահմաններում, այնուհետև ըստ ճշտության` մրցակ-
ցի կիսադաշտի աջ կամ ձախ մասը։  

ՈՒղիղ հարձակողական հարված  ուսուցանելու ժամանակ կարևոր 
է, որ թափավազքի ժամանակ վերջին քայլում ոտքը դրվի կրնկի մասով, 
որպեսզի կանխվի ցանցին դիպչելը կամ ոտքը միջին գծի վրա դնելը։ 
Թափավազքը կարող է կատարվել երկու, երեք քայլով. այդ ժամանակ 
վերջին քայլն է` առաջ աջ ոտքով, միացնելով ձախ ոտքը և վերցատկ 
կատարել երկու ոտքի հրումով։ Գնդակին հարվածը կատարվում է վեր-
ցատկի /թռիչքի/ բարձր կետում` ուղղված ձեռքով։ Հարձակողական 
հարվածները հիմնականում կատարվում են 4-րդ և 2-րդ գոտիներից, 3-
րդ գոտուց կատարված փոխանցմամբ։  

- Կատարել ուղիղ հարձակողական հարված` հանդիպակաց փո-
խանցումից` ցանցի մոտ:  

- Կատարել ուղիղ հարձակողական հարված` ցանցի վրայից ցատկով:  
- Կատարել ուղիղ հարձակողական հարված` 3-րդ գոտուց:  
- Կատարել ուղիղ հարձակողական հարված` 2-րդ գոտուց:  
Հարձակողական տակտիկական գործողություններ  
Վոլեյբոլ խաղի տակտիկական գործողություններն լինում են` անհա-

տական, խմբային և թիմային:  
Ցանկացած տակտիկական գործողություն կառուցվում է ելնելով 

խաղացողների տարրական տակտիկական գիտելիքներից, տեխնիկա-
կան հնարներին տիրապետելու ունակություններից և ֆիզիկական ըն-
դունակությունների զարգացման աստիճանից: 

Խաղի ժամանակ խաղացողները դիտում են իրենց խաղընկերների 
և մրցակիցների շարժումները, գնդակի շարժման հետագիծը, խաղային 
իրադրությունների ընթացքը և ընդունում են որոշում` ինչպես գործել: 
Տակտիկական գործողությունների ուսուցման սկզբնական շրջանում այն 
պետք է կատարել աստիճանաբար` սկսելով տարրական դրություններից 
և շարժումներից:  
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Անհատական գործողությունները պետք է սկսել խաղացողների՝ 
առանց գնդակի և գնդակով, տեղաշարժերից, երկրորդ փոխանցում, սկզբ-
նահարվածի կատարում և հարձակողական հարվածի կատարումներից: 

Սկզբնահարված կատարելիս խաղացողը պետք է հայացքով զննի 
մրցակցի կիսադաշտը, նշանառի նպատակը, այնուհետև կատարի սկզբ-
նահարվածը:  

ՈՒսուցման նպատակով հանձնարարվում է կատարել.  
- սկզբնահարված դեպի խաղադաշտի 3 մետրանոց միջանցքը,  
- սկզբնահարված 1 և 5 գոտիները` խաղադաշտի անկյունները,  
- սկզբնահարված այն վատ ընդունող խաղացողի վրա:  
Գնդակը փոխանցող խաղացողը պետք է տիրապետի հենումից վե-

րև, փոխանցումներ առաջ և հետ կատարումներին: Բացի այդ, նա փո-
խանցումից առաջ պետք է գնահատի իր խաղընկերների գտնվելու վայ-
րի դասավորությունը, նրանց հնարավորությունները և ընդունի որոշում՝ 
ում փոխանցել գնդակը: 

Հարձակվող խաղացողի տակտիկական պատրաստության հիմքը հա-
մակցված վարժություններն են, որոնց ընթացքում փոխանցող և հարձակ-
վող խաղացողները ձգտում են հաղթահարել շրջափակողների և պաշտ-
պանների դիմադրությունը: ՈՒսուցման նպատակով կարելի է հանձնարա-
րել հարձակողական հարվածներ 4 և 2 գոտիներից, փոխանցումը 3 գո-
տուց.այնուհետև նույնը, միայն հարձակվողը գործում է ելնելով պաշտպան-
ների գործողություններից և այլն:  

Երկկողմանի խաղ փոքրաթիվ քանակով (3:3, 4:4):  
Թիմային տակտիկական գործողությունների ուսուցումը պետք է 

սկսել վեց խաղացողների կատարվող գործողությունների որոշումով 
/հարձակվողներ, փոխանցողներ, պաշտպաններ/: Խաղի տակտիկան 
ընտրվում է ելնելով խաղացողների հնարավորություններից:  

Յուրաքանչյուր դասավորության դեպքում հիմնական վեցյակի գոր-
ծողությունների ուսուցումը նպատակահարմար է կատարել հետևյալ հեր-
թականությամբ.  
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- Հարձակողական հարվածի համար 6 գոտուց գնդակը նետվում է 3 
գոտի, այստեղից 4 կամ 2 գոտիներ: Հարձակվող խաղացողը ցատկով 
բռնում է գնդակը և նետում մյուս կիսադաշտի կողմը:  

- Նույնը, միայն գնդակը փոխանցելով:  
- Նույնը, միայն հարձակվող խաղացողը հարվածով գնդակն ուղար-

կում է ցանցի վրայից:  
- Նույնը, միայն մյուս կողմից նետված գնդակի ընդունում 6 գոտում, 

այստեղից 3 գոտի, ապա փոխանցում 3 գոտի, ապա` փոխանցում 2 գո-
տի հարվածի համար:  

- Նույնը, միայն հակառակ կիսադաշտից սկզբնահարված կատարե-
լուց հետո:  

Հարձակողական գործողությունների տակտիկա  
Միայնակի շրջափակում, շրջափակողի ապահովում 
Շրջափակումը պաշտպանությունում կատարվող տեխնիկական 

հնար է, դրա օգնությամբ մրցակցի հարձակողական հարվածի ճանա-
պարհը փակվում է անմիջապես ցանցի վրա: Շրջափակումը կատարվում 
է ցանցի մոտ կանգնած. ելման դրությունում ոտքերը ծալվում են, սրունք-
ները ուղղահայաց ուսերի լայնությամբ, ձեռքերը կրծքին կամ դեմքին 
հավասար: Գնդակի հանդիպմանն ընդառաջ շարժումը կատարվում է 
կողադիր-խաչաձև քայլքով, ցատկով կամ վազքով, կիսակքանիստ դրու-
թյունից ցատկ վերև՝ ձեռքերը հանելով ցանցի վրա, մատները բացված 
են օպտիմալ լարված: Վայրէջքը կատարվում է ծալված ոտքերի վրա:  

Շրջափակման ուսուցման նպատակով հանձնարավում է կատարել 
հետևյալ վարժությունները.  

- Շրջափակման նմանակում ցանցի մոտ:  
- Շրջափակում հարվածին, որը կատարել է հարձակվողը` գնդակն 

իր կողմից նետելուց հետո:  
- Շրջափակում հարվածին. փոխանցումը կատարում է 3-րդ գոտու 

խաղացողը:  
- Շրջափակում երկու խաղացողներով՝ 4 կամ 3 գոտիներում կա-

տարվող հարձակվողների դիմաց:  
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- Շրջափակում տեղաշարժվելուց հետո՝ 2, 3 գոտիներում կատարվող 
հարձակողական հարվածներին:  

Շրջափակման կատարման ամենից կարևոր փուլերը տեղի և ցատ-
կի համար ժամանակի ճիշտ ընտրությունն է: Տեղի ընտրումը խաղացո-
ղը որոշում է ելնելով գնդակի հետագծից, փոխանցողի մարմնի դրությու-
նից, հարձակվող խաղացողի արագությունից և թափավազքի ուղղությու-
նից, հարձակվողի ձեռքի շարժումից: Սովորաբար շրջափակողը կանգ-
նում է հարձակվողի դիմաց: Միջին և բարձր փոխանցումներից հարձակ-
վելու դեպքում շրջափակողը ցատկում է հարձակվող խաղացողի թափա-
յին շարժման ժամանակ: Ցածր փոխանցումներից հարվածների դեպքում 
շրջափակողը ցատկում է հարձակվողի հետ միասին: 

Շրջափակողները պայմանականորեն բաժանվում են հիմնականի և 
օգնողի: Խմբակային շրջափակման ժամանակ հիմնականը որոշում է 
շրջափակման տեղը, իսկ օգնողը նրան հարմարվում է՝ պայմանավոր-
ված կերպով կամ ազդանշանով: 

Ապահովումը, որպես պաշտպանական տարր, օգտագործվում է, երբ 
անհրաժեշտություն է զգացվում ապահովել խաղընկերներին: Հատկա-
պես մշտապես պետք է ապահովել հարձակողական հարված և շրջա-
փակում կատարող խաղընկերոջը:  

Կատարել դիրքային հարձակողական գործողություններ խաղացող-
ների տեղափոխումներով:  

Յուրացված հնարների զուգակցում` սկզբնահարված, ընդունում, փո-
խանցում, հարձակողական հարված: 

Խաղի տիրապետում: Երկկողմանի խաղ կանոնների պահպանու-
մով: Խաղի ընթացքում տակտիկական առաջադրանքների կատարում: 
Վոլեյբոլ խաղում են վոլեյբոլի խաղահրապարակում /9x18մ/, որը միջին 
գծով` ցանցով բաժանվում է երկու մասի:  

Խաղում են յուրաքանչյուր թիմում 6-ական խաղացողներ: 
Խաղի նպատակն է` գնդակը ցանցի վրայով ուղարկել մրցակցի խա-

ղադաշտը, այն հաշվարկով, որ այն հպվի հատակին, ինչպես նաև կան-
խել մրցակցի նման փորձի կատարման իրագործումը: Այդ նպատակով 
թիմն ունի 3 անգամ գնդակին հպվելու իրավունք: Գնդակը խաղի մեջ է 
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մտցվում է սկզբնահարվածով /մատուցումով/: Սկզբնահարված կատա-
րողը ձեռքի հարվածով գնդակը ցանցի վրայով ուղղում է դեպի մրցակցի 
խաղադաշտը:  

Գնդակի յուրաքանչյուր խաղարկում տևում է մինչև գնդակի վայրէջ-
քը խաղահրապարակ, դուրս գալը կամ թիմերից մեկի սխալվելը: Խա-
ղարկումը շահող թիմը ստանում է միավոր: Եթե գնդակն ընդունող թիմը 
շահում է խաղարկումը` ստանում է միավոր, սկզբնահարվածի իրավունք, 
և տվյալ թիմի խաղացողները ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ կատա-
րում են մեկ տեղափոխություն:  

Դասերի ընթացքում անհրաժեշտ է պահպանել անվտանգության 
կանոնները և հիգիենիկ պահանջները։ 

Վոլեյբոլ մարզախաղի տարրերի ուսուցման ընթացքում շատ կա-
րևոր է ուսուցման մեթոդների ճիշտ ընտրությունը և դրանց կիրառումը։ 

ՈՒսուցման գործընթացում կիրառվում են խոսքային, զննական և 
գործնական մեթոդներ։ 

Վոլեյբոլ մարզախաղի տարրերի ուսուցման նպատակով անհրա-
ժեշտ է նախ բացատրել, ապա ցուցադրել վարժությունները։ 

 
Հ Ա Ն Դ Բ Ո Լ 

 
Տեսական տեղեկություններ` հանդբոլ 

մարզաձևի խաղի կանոնների, ծրագրային 
պահանջների, դասերի ընթացքում վնաս-
վածքների կանխարգելման և հիգիենիկ 
կանոնների վերաբերյալ: 

Կրթական հիմնական խնդիրներն են. 
• Տեղեկություններ հաղորդել հանդբոլի 

խաղի կանոնների, ծրագրային պահանջ-
ների, դասերի ընթացքում վնասվածք-
ների կանխարգելման և հիգիենիկ 
կանոնների վերաբերյալ: 
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• Ամրապնդել հանդբոլի գնդակով փոխանցումների, վարման, տար-
բեր դիրքերից նետումների կատարման հմտությունները: 

• Սովորեցնել խաղի ընթացքում հարձակողական և պաշտպանողա-
կան տակտիկական գործողությունների կատարման տեխնիկան: 

• Սովորեցնել խաղալ հանդբոլ հիմնական կանոններով: 
• Նպաստել շարժողական ընդունակությունների զարգացմանը: 
• Նպաստել համագործակցության, փոխօգնության, ինքնատիրա-

պետման, հանդուրժողականության, պատասխանատվության կարողու-
թյունների զարգացմանը: 

• Նպաստել մասնագիտական կիրառական ֆիզիկական պատրաս-
տականությանը: 

• Մշակել տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու և ինքնուրույն 
որոշումներ կայացնելու հմտություններ: 

Հանդբոլ խաղի ուսուցումն իր մեջ ներառում է տեսական, տեխնի-
կական և տակտիկական պատրաստություն։  

Տեսական պատրաստության միջոցով սովորողները ծանոթացնում 
են հանդբոլ մարզախաղի հիմնական հասկացություններին, գիտելիքներ 
են ձեռք բերում խաղի կանոնների վերաբերյալ։  

Տեխնիկական պատրաստությունն իր մեջ ներառում է հետևյալ 
տեխնիկական հնարների ուսուցումը.  

1) Տեղաշարժերի տեխնիկա` քայլք, վազք, կանգառներ, ցատկեր, 
դարձումներ։  

2) Գնդակի տիրապետման տեխնիկա. 
- Գնդակի փոխանցումներ և ընդունում` երկու, մեկ ձեռքով` տեղում և 

շարժման ընթացքում 
- Գնդակի վարումներ` աջ և ձախ ձեռքով  
- Գնդակի նետումներ դարպասին վերևից հենումով և ցատկով։ 
- Յոթ մետրանոց տուգանային նետում 
- Գնդակով դուրս հանում և խլում  
- Դարպասապահի խաղը  
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Տակտիկական պատրաստությունն իր մեջ ներառում է.  
1) Հարձակողական տակտիկական գործողություններ.  
- Անհատական, խմբային, դիրքային։  
2 ) Պաշտպանության տակտիկական գործողություններ.  
- Անհատական, խմբային, սահմանային։  
Հանդբոլիստի կեցվածքը. ուսուցանվում է խաղացողի տեղաշարժ-

վելը կից քայլերով, մեջքով առաջ, կանգառ` երկու քայլով, ցատկով, 
դարձումներ` առանց գնդակի և գնդակով:  

Գնդակի փոխանցումը և ընդունումը կատարվում է կրծքից երկու 
ձեռքով տեղում և շարժման մեջ: Այն հիմնականում կատարվում է կրծքի 
մակարդակի վրա, որտեղ գնդակ ընդունողը գնդակին ընդառաջ է պար-
զում ձեռքերը, գնդակի արագությունը մատներով թեթևակի թուլացնում 
և դաստակներով ստեղծում է գնդակի չափերը գերազանցող <<ձա-
գար>> և ընդունում այն: Այստեղ կարևոր է ձեռքերի աստիճանական 
զսպանակաձև ճկմամբ գնդակը կրծքին մոտեցնելը` մի փոքր թեքվելով 
ուժեղ ձեռքի կողմը: Այն հնարավորություն կտա առավել հստակ և արագ 
կատարել հաջորդող գործողությունները` գնդակը փոխանցել, նետել, 
վարել և այլն:  

Բարձրից եկող գնդակի ընդունում. կատարվում է` ձեռքերը կտրուկ 
բարձրացնելով վեր կամ ցատկով: Ձեռքերը կտրուկ բարձրացվում են 
գլխավերևում` ափերով գնդակին ընդառաջ, դիմավորելով գնդակը դաս-
տակներով, խաղացողը արմնկային հոդում ծալում է ձեռքերը և կատարում 
է վերցատկ, որից հետո ընդունում է ելման դիրք, որը հարմար է հետագա 
գործողությունների համար /վարում, փոխանցում, նետում/:  

Կողքից թռչող գնդակի ընդունում:  Այն կատարվում է ձեռքերը ըն-
դառաջ պարզելով ոչ թե նույն մակարդակով, այլ մեկը մյուսի վրա` 
գնդակին մոտ ձեռքը տակից, իսկ հեռու ձեռքը` վերևից: Այնուհետև 
գնդակը տեղափոխվում է ելման դրության` կրծքի դիմաց, որտեղ ձեռքե-
րի դիրքը հավասարվում է: 

Ցածր թռչող գնդակի ընդունում: Կատարվում է ձեռքերի ցած իջե-
ցումով և ափերի դարձումով առաջ` մատները բացված: Մատները պետք 
է լինեն տարածված ներքև և կողմ, իսկ ափերը գրեթե միացած: 
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Գնդակի ընդունում երկու ձեռքով և փոխանցում մեկ ձեռքով` ուսի 
վրայից. կատարվում է հետևյալ կերպ` ոտքերը թեթևակի ծալված են` 
ձախ ոտքը մի քիչ առաջ դրված, գնդակը գտնվում է ծալած աջ ձեռքում 
գլխի հավասարությամբ, իրանը թեքելով աջ ու տանելով հետ, ձեռքը 
գնդակով տարվում է հետ` գլխի հետևը, մարմնի ծանրությունը տեղա-
փոխվում է հետևում մնացած թեթևակի ծալված աջ ոտքի վրա։ Այս դրու-
թյունից իրանը դեպի ձախ առաջ կտրուկ դարձնելով և աջ ոտքը հրելով 
կատարվում է գնդակի փոխանցումը։ Գնդակի ընդունումը կատարվում է 
երկու ձեռքով։  

Գնդակի փոխանցում` ծալած ձեռքով. առանց հետթափի: Այս փո-
խանցման համար, գնդակը գտնվում է խաղացողի կրծքի առաջ կամ էլ 
ուսի մոտ` ծալված նետող ձեռքի դաստակում: Փոխանցման համար շար-
ժումը սկսվում է իրանի առաջ մղումից: Հետագա շարժումը շարունակում 
է ուսը` արմունկը դուրս բերելով մի փոքր առաջ, այնուհետև նախաբազ-
կի կտրուկ առաջ մղումով և նետող ձեռքի ուղղումով, ծալված ձեռքով: 
Առանց հետթափի փոխանցումը կատարվում է ինչպես հենումով, այն-
պես էլ ցատկի ժամանակ:  

Գնդակի փոխանցումը և ընդունումը ուսուցանվում է հիմնականում 
խմբակային եղանակով` դասարանը բաժանելով մի քանի խմբերի: 

Գնդակի փոխանցման և ընդունման ուսուցման համար նպատա-
կահարմար է հանձնարարել հետևյալ վարժությունները.  

- գնդակի փոխանցում և ընդունում զույգերով տեղում և շարժման մեջ,  
- գնդակի փոխանցում և ընդունում հանդիպակած սյունաշարով` 3-5 

մետր հեռավորությամբ:  
- գնդակի փոխանցում և ընդունում հանդիպակած սյունաշարով տա-

րածության մեծացմամբ, գնդակի ետ ոստյունով,  
- գնդակի փոխանցում և ընդունում զուգահեռ տեղաշարժերի ժամանակ,  
- հանդիպակած փոխանցումներ խաղընկերոջը սուր անկյան տակ և այլն:  
Գնդակի վարում. այն կատարվում է ձեռքի դաստակի` հաջորդական 

փափուկ հրումով, ոտնաթաթից մի փոքր առաջ և ցած, գնդակը հարվա-
ծում է գետնին այնպես, որպեսզի այն հետ ցատկի գոտու բարձրությամբ:  
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Գնդակի վարումը պետք է սովորեցնել կատարել աջ և ձախ ձեռքե-
րով: Գնդակը վարելիս հարկավոր է մշտապես փոփոխել տեղաշարժման 
արագությունը:  

Գնդակի վարումը կատարվում է ցածր, միջին և բարձր կեցվածքով։  
Գնդակի վարման ուսուցումը իրականացվում է հոսքային և խմբա-

կային մեթոդներով:  
Գնդակի վարման ուսուցման նպատակով պետք է հանձնարարել հե-

տևյալ վարժությունները.  
- Գնդակի վարում` հաջորդաբար աջ և ձախ ձեռքով փոքր արագու-

թյամբ,  
- Գնդակի վարում` տարածության նախօրոք նշագծված հատվածներում,  
- Գնդակի հաջորդական վարում արագությամբ,  
- Գնդակի վարումը` փոփոխելով շարժման արագությունը, 
- Էստաֆետա գնդակի վարումով և այլն:  
Գնդակի նետում դարպասին: Ծրագրով նախատեսված է ուսուցա-

նել գնդակի նետում ուսի վրայից` վերևից հենումով, ցատկով, ծալված 
ձեռքով` վերևից և կողքից, ինչպես նաև յոթ մետրանոց տուգանային նե-
տում` դարպասին։ 

Նետման տեխնիկան կազմված է հետևյալ տարրերից` հենման ոտքի 
հրում, իրանի առաջ մղում` նետման կողմը թեքվելու հաշվին, ձեռքերի 
արագացված առաջ մղում գնդակով, նետող ձեռքի ընդգծված մտրա-
կում, ձեռքերի ուղղված մատների նպատակակետի նետման ավարտ:  

Գնդակի նետում դարպասին` վերևից հենումով. կատարվում է 
գնդակով ձեռքի հետթափով, որտեղ նետման համար ելման դիրքում են 
հենման ոտքը և նետող ձեռքը միաժամանակ: Նետումը կատարվում է 
այն պահին, երբ խաղացողի ծանրության կենտրոնը տեղափոխված է 
հենման ոտքին:  

Այն հիմնականում կատարվում է երեք քայլից` գնդակի բռնում, հետ-
թափ և նետում:  

Վարումով գնդակի նետում դարպասին կատարվում է ձախ ոտքի 
հրումով` վերցատկ, միաժամանակ աջ ձեռքը գնդակի հետ միասին 
տարվում է գլխի հետև ու նետում դարպասին։ 
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 Գնդակի նետում դարպասին ցատկով. կատարվում է վարումից 
հետո: Առաջին երկու քայլերին կատարվում է գնդակի բռնում, հետթափ, 
երրորդ քայլին կատարում է վերցատկ, որպեսզի նետումը կատարվի վե-
րևից: Ցատկի ամենաբարձր կետում գնդակը գտնվում է հետ տարած 
նետող ձեռքի դաստակին: Մյուս ձեռքը առաջ է մղվում. այն հավասարա-
կշռում է մարմնի դիրքը և հետագա ամբողջ շարժումը, իսկ ոտքերը 
գտնվում են քայլքի դիրքում: Նետող ձեռքի հակառակ ոտքն առջևում է, 
մյուսը` հետևում: Նետումը սկսվում է իրանի առաջ մղումով և թեքումով, 
այնուհետև միաժամանակ հետ են գնում առջևում գտնվող ոտքը և 
ձեռքը, իսկ նետող ձեռքի ուսը մղվում է առաջ: Նետումը կատարվում է 
ուսագոտու կտրուկ առաջ մղումով, ձեռքի ուղղումով և դաստակի 
մտրակող շարժումով:  

Գնդակի նետում դարպասին ուղիղ ձեռքով վերևից. Այս նետումը 
կիրառվում է մրցակիցների դարպասը գրավելու ժամանակ պաշտպա-
նության շրջափակման պայմաններում:  

Այն կատարվում է տեղից, փոքր ոստյունով (անսպասելի) և ցատկով: 
Հարձակվողը ուղիղ ձեռքի կտրուկ շրջանաձև շարժումով գնդակը 
ուղարկում է դարպասը` պաշտպանի գլխի վրայից: Տեղից նետումը կի-
րառվում է պաշտպանության շրջափակման պայմաններում: Ցատկի ժա-
մանակ նետում կատարելիս հարձակվողը վեր ցատկելուց հետո գնդակը 
ձեռքով ուղղահայաց վեր է պարզում, որպեսզի խուսափի շրջափակու-
մից: Նետումը կատարվում է ցատկի բարձրագույն կետում: Նետման ժա-
մանակ մեծ աշխատանքը կատարում է ձեռքի դաստակը` ակտիվ կեր-
պով գնդակն ուղղելով վերևից ներքև: Նետումից հետո վայրցատկը կա-
տարվում է զույգ ոտքի վրա:  

Ուղիղ ձեռքով վերևից նետման ուսուցման համար հանձնարարվող 
վարժություններն են` 

- գնդակը ուղիղ ձեռքով բարձրացնել` որքան կարելի է բարձր, կա-
տարել թեթև նետում առաջ,  

- ուղիղ ձեռքով վերևից գնդակի նետում տեղից,  
- նույնը կատարել ոչ մեծ ցատկով,  
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- ուղիղ ձեռքով վերևից նետում` թափավազքից ցատկով ոչ մեծ ար-
գելքի (նստարան, պարան, ձող) վրայով,  

- ուղիղ ձեռքով գնդակի նետում դարպասին` պաշտպանի պասիվ 
դիմադրությամբ,  

- նույնը կատարել պաշտպանի ակտիվ դիմադրությամբ:  
Յոթ մետրանոց տուգանային նետում  
Յոթ մետրանոց տուգանային նետումը կատարվում է կանգնած դիր-

քով` վայր ընկնելով, հանկարծակի ու շեշտակի հարված կատարելով։ Այս 
տուգանային նետումը իրականացվում է 7 - մետրանոց նշագծից, մրցավա-
րի սուլիչից հետո երեք վայրկյանի ընթացքում: Նետելիս հարձակվողը կա-
րող է ընդունել ելման դիրք` կախված նետման ձևից, օրինակ, կարող է թե-
թևակի կողքով թեքվել դարպասի կողմը` մեկ ոտքն առաջ դրած: Նետման 
պահին չի կարելի հատակից պոկել առջևում գտնվող հենման ոտքը: Այդ 
պատճառով, տվյալ դիրքից նետումը կատարվում է ինչպես երկու ոտքերի 
հենումով, այնպես էլ հետևում դրված ոտքի բարձրացումով: Նետումը կա-
րելի է կատարել նաև մեկ ոտքին հենված դիրքից: 

7 - մետրանոց տուգանային նետումը կատարվում է նաև երկու ոտ-
քով կանգնած դիրքից` դեմքով դեպի դարպասը: Այստեղ, նետումը կա-
տարվում է առաջ թեքումով կամ էլ քայլով: 

Տուգանային նետումներ սովորեցնելիս, սկզբում յուրացվում է տեղից 
նետումը` առանց ընկնելու, այնուհետև` մեկ ոտքով, իսկ վերջում` ընկնելով:  

Գնդակի նետումների ուսուցման ժամանակ կիրառվում են ուսուց-
ման խմբակային, հոսքային և հերթափոխային մեթոդները:  

Գնդակի նետումների ուսուցման նպատակով կարելի է հանձնարա-
րել հետևյալ վարժությունները,  

- գնդակի նետում` ուսից հենումով աջ ձեռքով,  
- նույնը կատարել միջին և մեծ արագությամբ, 
- գնդակի նետումների հոսքային կատարում նպատակակետին կամ 

դարպասին` դարպասապահով,  
- գնդակի նետում երեք քայլից` տեղի նշումով,  
- գնդակի նետում ցատկով,  
- գնդակի նետում մրցակցի դիմադրությամբ և այլն:  
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Հանդբոլ խաղի տարրերն ուսուցանելիս ուսուցիչը, շարժողական 
հմտությունների և ընդունակությունների ձևավորման խնդիրներին զու-
գահեռ, պետք է լիարժեք լուծի նաև սովորողների բազմակողմանի ֆիզի-
կական պատրաստության խնդիրները: Այդ նպատակով, դասի ընթաց-
քում պետք է կիրառել հետևյալ վարժությունները.  

- գնդակի բազմակի փոխանցումներ` տեղից և տեղաշարժերից,  
- գնդակի վարում` տարբեր արագությամբ և ուղղությամբ,  
- գնդակի վարումների, փոխանցումների և ընդունման զուգակցումներ,  
- գնդակի վարումով նետումներ դարպասին` հենումով և ցատկով,  
- գնդակի նետումներ դարպասին մրցակցի դիմադրությամբ և այլն:  
Դարպասապահի գործողությունները` գլորվող և վերևից նետած 

գնդակի որսում, կասեցում, հետմղում ձեռքով և ոտքով։  
Վերևից նետած գնդակը որսում են կամ հետմղում:  
Գնդակը որսում են կանգնած դիրքով, շարժման մեջ և ցատկով: 

Գնդակի որսումը կատարվում է առաջ պարզած ձեռքերով` դաստակնե-
րը բացված մատներով ուղղված վեր։ Գնդակին դիպչելու պահին ձեռքե-
րը արմնկային հոդում ծալվում են, իսկ բոլոր կողմերից մատներով պահ-
ված գնդակը քաշվում է դեպի կուրծքը: Եթե գնդակը թռչում է գլխից 
բարձր, ապա այն որսում են ցատկով։  

Չափազանց ուժեղ նետումները դարպասապահը հետ է մղում կամ 
կասեցնում: Դրա համար ձեռքերը կտրուկ պարզում է առաջ, ափերով 
գնդակին հպվելիս ձեռքը թեթևակի առաջ պարզելով, այս դեպքում գնդա-
կը կթռչի կողք կամ դարպասից դուրս: Ուժեղ նետած գնդակները կարելի է 
հետ մղել նաև մարմնով:  

Գնդակի հետ մղում մեկ ձեռքով: Դարպասապահի կողքից եկող 
գնդակները հետ են մղվում մեկ ձեռքով: Հիմնական կանգնվածքում 
գտնվող դարպասապահը կտրուկ առաջ է պարզում ձեռքը թռչող գնդա-
կի հետագծի նկատմամբ ամենակարճ ուղղությամբ, նույն ուղղությամբ 
թեքում է նաև իրանը: Ձեռքը դեպի գնդակն է շարժվում բաց ափով և 
բացված մատներով: ՈՒժեղ նետումների ժամանակ գնդակը կարող է 
հետ մղվել նաև նախաբազուկով և ուսով:  
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Տակտիկական գործողություններ 
Նետման շրջափակում: Շրջափակումը պաշտպանության կարևոր 

հնարներից մեկն է: Խաղի ընթացքում դարպասի պաշտպանությունը նե-
տումներից ոչ միայն դարպասապահի, այլև մյուս խաղացողների 
պարտականությունն է: Պաշտպանները նույնպես պետք է կարողանան 
հետմղել դարպասին ուղղված նետումները` խանգարել նետմանը, փակել 
դարպասի համապատասխան անկյունը և այլն: Գնդակը դեպի դարպա-
սը փակելու համար պաշտպանը արագորեն պարզում է ուղղված և լար-
ված ձեռքերը գնդակի նետման ուղղությամբ և շրջափակում է այն: 
Շրջափակման ժամանակ ոտքերը նույնպես բարձրացվում է վեր ձեռքի 
հետ միասին և փակում գնդակի ճանապարհը: Նման շրջափակումը կա-
րող է լինել միայնակ և խմբակային:  

Շրջափակաման ժամանակ պետք է հաշվի առնել հարձակվողի անհա-
տական առանձնահատկությունները: Շրջափակումը կատարվում է տար-
բեր եղանակներով` հաշվի առնելով այն հանգամանքը, թե ինչ բարձրու-
թյամբ և պաշտպանի ինչ հեռավորությամբ է դեպի դարպասը թռչում 
գնդակը: 

Թռչող գնդակը շրջափակվում է քայլով և ցատկով: Գոտկատեղի 
հավասարությամբ և ավելի ցածր ընթացող գնդակը նույնպես շրջափակ-
վում է երկու ձեռքով` ամուր պարզած դեպի դարպասը թռչող գնդակի 
ուղղությամբ:  

Հարձակողական և պաշտպանական տակտիկա  
Դիրքային հարձակում: Դիրքայի հարձակման էությունն այն է, որ 

հարձակվողները զբաղեցնում են տեղերը` համաձայն խաղային տեղա-
բաշխման, ըստ խաղային տեղերի: Հարձակումը կազմակերպվում է երկու 
գծով` գնդակի փոխանցումների միջոցով, հարձակվողների տեղաշարժե-
րով և տակտիկական զուգակցություններով: Հարձակման առաջին գծում, 
սովորաբար խաղում են երկու անկյունի հարձակվող և մեկ գծային խաղա-
ցող: Հարձակման հետին գծում գտնվում են երկու կիսամիջին խաղացող ու 
խաղարկողը: Եթե հարձակումը տեղի է ունենում մեկ գծային խաղացողով, 
ապա այն դիտվում է 3:3 հարաբերությամբ, այսինքն` յուրաքանչյուր գծում 
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խաղում են երեք խաղացող: Դիրքային հարձակում կատարվում է դարպա-
սի տարբեր կողմերից / եզրերից, կենտրոնից/: 

Հարձակումը արագ պոկումով 2:1 դիմաց:  
Անհատական պաշտպանություն: Անհատական պաշտպանությունը 

կիրառվում է, որպեսզի սահմանափակի հարձակվողի ակտիվ գործողու-
թյունը: Պաշտպանը ձգտում է հնարավորություն չտալ հարձակվողին 
ազատ տեղաշարժվել, հեշտությամբ ստանալ գնդակը և մշակել, կատա-
րել նետում դարպասին կամ փոխանցել խաղընկերոջը: Հարձակվողի և 
պաշտպանի միջև հեռավորությունը չպետք է գերազանցի մեկ մետրից: 
Պաշտպանություն իրականացնողը պետք է գտնվի կայուն դիրքում` թե-
թևակի ծալված ոտքերի վրա, որպեսզի ցանկացած պահի խանգարի 
հարձակվողին: Անհատական պաշտպանության ուսուցման համար 
առաջադրանքները հիմնականում կատարվում են զույգերով, որտեղ մե-
կը հարձակվող է, իսկ մյուսը` պաշտպան:  

Սահմանային պաշտպանություն: Սահմանային պաշտպանության 
էությունն այն է, որ պաշտպանները ապահովելով մեկը մյուսին, ձգտում 
են ստեղծել թվական առավելություն, մշտապես տեղաշարժվում են 
գնդակի կողմը, որտեղ նախադրյալ է ստեղծվում դարպասը գրավելու: 
Յուրաքանչյուր պաշտպան ամենից առաջ պատասխանատու է իր գոր-
ծողությունների համար` նախապես նրան հատկացված պաշտպանու-
թյան գոտում: Սահմանային պաշտպանության գլխավոր խնդիրը դեպի 
դարպասը կատարվող նետման կանխումն է: Խաղի ժամանակ պաշտ-
պանները տեղ են գրավում երկու գծում: Ելնելով նրանից, թե քանի խա-
ղացող են գտնվում այդ գծերում, նշանակվում են սահմանային պաշտ-
պանության տարբերակներ` 6 +0, 5 +1, 4 +2, 3 +3 և այլն:  

Տակտիկական գործողությունների ուսուցման նպատակով կարելի է 
հանձնարարել հետևյալ առաջադրանքները. 

- Կատարել դիրքային հարձակում` կենտրոնով:  
- Կատարել դիրքային հարձակում` եզրերով:  
- Կատարել դիրքային հարձակում` փոխելով խաղացողների դիրքը:  
- Կատարել արագ հարձակում` կենտրոնով:  
- Կատարել արագ հարձակում` եզրերով:  
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- Կատարել անհատական պաշտպանությունը մեկ կիսադաշտում և այլն:  
Տակտիկական հմտություններն ամրապնդելու նպատակով պետք է 

հանձնարարել նաև այնպիսի առաջադրանքներ, որտեղ խաղացողները 
կարողանան իրականացնել անցումները հարձակումից պաշտպանու-
թյան և ընդհակառակը` պաշտպանությունից դեպի հարձակում։  

Սովորողները պետք է յուրացնեն խաղի կանոնները, ինչպես նաև 
կարողանալ հանդբոլ խաղալ կանոնների պահպանումով։  

Հանդբոլը խաղ է երկու թիմերի միջև: 
Յուրաքանչյուր թիմից խաղում են 7- ական խաղացող /1-ը դարպա-

սապահ/, 6-ը դաշտի խաղացողներ, մյուսները լինում են պահեստային 
խաղացողներ։  

Խաղը սկսվում է դաշտի կենտրոնից: Խաղի ընթացքում յուրաքանչ-
յուր թիմ ձգտում է, որքան հնարավոր է` շատ գնդակներ նետել մրցակցի 
դարպասը և միաժամանակ թույլ չտալ գնդակները անցկացնել իրենց 
դարպասը:  

Խաղում են երկու խաղակեսով։  
Երկկողմանի խաղ կանոնների պահպանումով: 
Հանդբոլ մարզախաղի ուսուցումը նպաստում է սովորողների առողջու-

թյան ամրապնդմանը, օրգանիզմի կոփմանը, զարգանում են նրանց շար-
ժողական հմտությունները, մշակվում են շարժողական ընդունակություննե-
րը` արագաշարժությունը, ուժը, ճարպկությունը, ճկունությունը, դիմացկու-
նությունը, կոորդինացիան, շարժումների համաձայնեցումը և այլն:  

Բացի այդ, հանդբոլը թիմային խաղ է, որտեղ յուրաքանչյուր խաղա-
ցողի գործողություն նպաստում է թիմի կոլեկտիվ հետաքրքրություննե-
րին և խաղացողներից պահանջում է ինքնատիրապետում` նպաստելով 
նաև սովորողների բարոյակամային հատկությունների /կարգապահու-
թյուն, գիտակցականություն, նպատակաուղղվածություն, ակտիվություն 
և այլն/ դաստիարակմանը: 

Դասերի ընթացքում անհրաժեշտ է պահպանել անվտանգության 
կանոնները և հիգիենիկ պահանջները։  
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Ֆ ՈՒ Տ Բ Ո Լ 
 

Տեսական տեղեկություններ հաղորդել ֆուտբոլ 
մարզաձևի խաղի կանոնների, ծրագրային պահանջ-
ների, դասերի ընթացքում վնասվածքների կանխար-
գելման և հիգիենիկ կանոնների վերաբերյալ: 

Կրթական հիմնական խնդիրներն են. 
• Տեղեկություններ հաղորդել ֆուտբոլ խաղի 

կանոնների, ծրագրային պահանջների, դասերի ըն-
թացքում վնասվածքների կանխարգելման և հիգիե-
նիկ կանոնների վերաբերյալ: 

• Ամրապնդել գնդակով հարվածների կասեց-
ման, վարման և գնդակի խլման տեխնիկական կա-
րողությունները: 

• Սովորեցնել խաղալ ֆուտբոլ հիմնական կանոններով: 
• Սովորեցնել խաղի ընթացքում տարբեր տեխնիկական տարրերի և 

տակտիկական առաջադրանքների կատարումը: 
• Ամրապնդել հարձակողական և պաշտպանական տակտիկական 

գործողությունների կատարման կարողությունները: 
• Մշակել շարժողական կարողությունները` արագաշարժություն, դի-

մացկունություն, ճկունություն, ուժ, ճարպկություն: 
• Նպաստել համագործակցության, նախաձեռնության, ինքնատի-

րապետման, ինքնավստահության կարողությունների ամրապնդմանը: 
• Դաստիարակել բարություն, հանդուրժողականություն, հարգանք 

խաղընկերոջ և մրցավարի նկատմամբ: 
• Նպաստել մասնագիտական կիրառական ֆիզիկական պատ-

րաստվածությանը: 
Ֆուտբոլիստի կեցվածքով տեղաշարժեր:  
Ֆուտբոլ մարզախաղի ընթացքում տեղաշարժվելու համար կիրա-

ռում է քայլքի, վազքի, կանգառների, ցատկերի և դարձումների տարբեր 
հնարներ: Տեղաշարժերի տեխնիկայի հնարները հնարավորություն են 
տալիս սովորողին հետագա գործողությունները կատարելու համար 
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ընտրել հարմար դիրք, <<ազատվել>> մրցակցի հսկողությունից, 
<<փակել>> նրան, ապահովել խաղընկերոջը և այլն:  

Տեղաշարժերի տեխնիկայից է կախված նաև գնդակով բազաթիվ 
հնարների կատարման արդյունավետությունը` գնդակի վարումը` մրցակցի 
շրջանցումը, հարվածները և այլն: 

Վազք: Վազքը ֆուտբոլիստի տեղաշարժերի հիմնական միջոց է. սո-
վորական վազք, վազք` մեջքով առաջ, խաչաձև վազք` կից քայլերով (կո-
ղադիր քայլք): Խաղի ընթացքում ավելի հաճախ օգտագործվում է սովո-
րական վազքը, հիմնականում ուղիղ գծով` ազատ տեղ դուրս գալու, 
մրցակցին հետապնդելու կամ սեփական կիսադաշտ վերադառնալու 
նպատակով: 

Վազք` կից քայլերով (կողադիր քայլք): Այս հնարը գործադրվում է 
այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է ընդունել հարմար դիրք և տեսադաշ-
տում պահել խաղի ընթացքը: Սովորաբար վազքի այս ձևից հետո խա-
ղացողները կիրառում են տեղաշարժերի այլ տեսակներ: Կից քայլերով 
վազքը կարող է կատարվել աջ կամ ձախ: Եթե այն կատարվում է աջ, 
ապա առաջին քայլը` աջ ոտքով, որից հետո ձախ ոտքը ցատկով մոտեց-
վում է աջին: Կարևոր է, որ ցատկի ուղղությունը լինի ոչ թե վեր, այլ 
կողմ: Յուրաքանչյուր դեպքում կից քայլերով վազքը պետք է կատարվի 
թեթևակի ծալված ոտքերով: 

Վազք` մեջքով առաջ: Սա տեղաշարժման կարևոր հնարներից է, 
որին սովորաբար դիմում են այն խաղացողները, որոնք մասնակցում են 
գնդակը մրցակցից խլելուն, տեղաշարժվում են դեպի սեփական դար-
պասը, ձգտում են հարմար դիրք զբաղեցնել: Այս հնարի գործադրումը 
հնարավորություն է տալիս միաժամանակ տեսադաշտում պահել գնդա-
կին տիրող և առանց գնդակի մրցակիցներին: Վազքի այս ձևին բնորոշ 
են կարճ և հաճախակի քայլեր, իսկ ցատկի փուլը բավականին կարճ է:  

Տարբեր դրությունից մեկնարկեր, պոկումներ, արագացումներ  
Կանգառ ցատկով: Այս դեպքում կատարվում է կարճ, բայց ոչ 

բարձր ցատկ մեկ ոտքով և վայրէջք` թափային ոտքի վրա: Վայրէջքը 
մեղմացնելու և վայր չընկնելու համար հենման ոտքը ծալվում է ծնկի հո-
դում: Որոշ դեպքերում ցատկով կանգառները կարելի է ավարտել վայր-
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էջքով երկու ոտքի վրա, որի դեպքում մարմնի ծանրությունն անհրաժեշտ 
է հավասարաչափ բաշխել ոտքերի վրա: Այդ հնարավորությւոն է տալիս 
շարունակել վազքը ցանկացած ուղղությամբ: 

Կանգառ արտանկով: Այն իրականացվում է վերջին քայլի հաշվին: 
Թափային ոտքը բերվում է առաջ, դրվում նախ կրունկի, հետո` ամբողջ 
թաթի վրա: Կանգառն արդյունավետ լինելու համար ոտքերը ծնկի հո-
դում զգալիորեն ծալվում են: 

Դարձումներ: Սրանք հնարավորությւոն են տալիս աշակերտին 
արդյունավետորեն փոփոխել վազքի ուղղությունը: Եթե դարձումը կա-
տարվում է տեղում, ապա դրան հաջորդում է տեղաշարժերի այլ հնաք` 
քայլք, վազք կամ տեխնիկական այլ հնարներ` գնդակի կասեցում, խլում, 
գնդակի ուղղության ընդհատում: Տարբերում են ոտնափոփոխումով, 
հենման ոտքի վրա հրումով և ցատկով դարձումներ: 

Դարձումներ ցատկով: Գործադրվում են այն դեպքերում, երբ անհրա-
ժեշտ է կտրուկ և անսպասելի փոփոխել տեղաշարժման ուղղությունը: 
Ցատկը կատարվում է հենման ոտքի ակտիվ ուղղումով դեպի անհրաժեշտ 
ուղղությունը: Նույն ուղղությամբ տարվում է նաև թափային ոտքը, որը 
դարձման ժամանակ զգալի դեր է կատարում: Ցատկը կատարվում է ոչ 
բարձր, իսկ քայլը` համեմատաբար հեռու: Վայրէջքի պահին ոտքերը զատ-
ված են և ծալվում են ծնկային հոդում: Դրա շնորհիվ ստեղծվում են մարմնի 
կայուն վիճակ և հետագա գործողություններին անցնելու նախադրյալներ: 

Գնդակի տիրապետման տեխնիկա։ Ընդգրկում է հնարների հետև-
յալ խումբը. հարվածներ գնդակին` գլխով և ոտքով, հարվածներ անշարժ 
գնդակին, հարվածներ ոտնաթաթի ներսի մասով, ոտնաթմբով, ոտ-
նաթմբի դրսի մասով։ Հարվածներ գլորվող գնդակին ոտնաթաթի ներսի 
մասով, ճակատով։ 

Հարվածներ գնդակին` ոտքով: Կատարվում է հետևյալ հիմնական 
ձևերով` ոտնաթաթի ներսի մասով, ոտնաթմբով, վերջինիս դրսի և ներ-
սի մասերով, ոտնածայրով, կրունկով: Հարվածները կատարվում են ան-
շարժ, գլորվող, տարբեր ուղղությամբ թռչող գնդակներին, տեղում, 
շարժման մեջ, ցատկով, շրջադարձերով և ընկնելով: Գնդակին ոտքով 
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հարվածում են հիմնականում երկու ձևով` ուղիղ և կտրված (ընդհատ) 
հարվածներով: 

Հարված ոտնաթմբով: Թափը և հարվածը կատարվում են երկայ-
նակի հարթությամբ: Հենման ոտքը դրվում է թաթին` գնդակին հավասար 
դիրքով: Հարվածի ժամանակ հենման ոտքի թաթից մարմնի ծանրությունը 
տեղափոխվում է դեպի կրունկ: Հարվածի պահին թաթը ձգված է, լարված, 
իսկ ծնկային հոդը գնդակին ուղղահայաց է:  

Հարված` ոտնաթաթի ներսի մասով: Հիմնականում կատարվում է 
կարճ և միջին փոխանցումների, ինչպես նաև մոտ տարածությունից դար-
պասին հարվածելու ժամանակ: Հարվածի ժամանակ հենման ոտքը ծնկա-
յին հոդում թեթևակի ծալվում է, իսկ հարվածող ոտքի ծունկը թեթև ծալվե-
լով թեքվում է դեպի դուրս: Հարվածը կատարվում է ոտնաթաթի ներսի մա-
կերեսի միջին մասով: Ոտքերի դիրքը` հարվածելիս, ինչպես նաև հարվա-
ծից հետո և գնդակի ուղղություն տալու ընթացքում, պահպանվում է: 

Հարված` ոտնաթաթի դրսի մասով: Այս հնարքը հաճախ կիրառ-
վում է <<կտրած>> հարվածներ կատարելիս: Ոտնաթմբի դրսի և ներսի 
մասերով հարվածները նման են կատարման տեխնիկայով: Տարբերու-
թյունն այն է, որ հարվածի ժամանակ թաթը և ծունկը շրջվում են դեպի 
ներս: 

Հարված անշարժ գնդակին: Սկզբնահարվածների, ազատ, տուգա-
նային, անկյունային և դարպասից հարվածների ժամանակ խաղացողը 
հարվածում է անշարժ գնդակին: Վերը նշված տեխնիկական հնարքների 
կատարման առանձնահատկությւոններն ամբողջովին վերաբերում են 
անշարժ գնդակին հարվածներին, այն տարբերությամբ, որ նախնական 
փուլում կարող են փոփվել թափավազքի երկարությունը և արագությու-
նը, որոնք պայմանավորված են կոնկրետ տակտիկական խնդրով: 

Հարվածներ գլորվող գնդակին: Այս հնարքի կատարման տեխնի-
կան չի տարբերվում անշարժ գնդակին հասցվող հարվածի տեխնիկա-
յից: Գլխավոր խնդիրն է` համակարգել աշակերտի և գնդակի շարժման 
արագության ուղղությունները: Առանձնացվում են գնդակի շարժման հե-
տևյալ ուղղությունները. Խաղացողից` ընդառաջ դեպի խաղացողը, կող-
քից և խառը: Հնարի կատարման ուղղությունն է պայմանավորում հեն-
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ման ոտքի դիրքը: Աշակերտից հեռացող գլորվող գնդակին հարվածելու 
ժամանակ հենման ոտքը դրվում է գնդակից կողմ` հետ: Խաղացողին 
ընդառաջ գլորվող գնդակին հանրվածելիս հենման ոտքը դրվում է մինչև 
գնդակը: Եթե գնդակը գլորվում է կողքից, անհրաժեշտ է հարվածը կա-
տարել գնդակին մոտ ոտքով: 

Հարվածներ թռչող գնդակին: Հնարքի կատարման տեխնիկական 
առանձնահատկությունները պայմանավորված են գնդակի շարժման հե-
տագծով: Ներքևից թռչող կամ վերևից իջնող գնդակներին հարվածը 
նույնն է, ինչ գլորվող գնդակին հարվածը: Գնդակի շարժման ուղղությու-
նը, իչպես և գլորվող գնդակի հարվածը որոշակի պահանջներ են 
<<առաջադրում>> հենման ոտքին: Քանի որ թռչող գնդակի արագությու-
նը սովորաբար բարձր է, քան գլորվող գնդակինը, ապա հիմնական 
դժվարությունը թռչող գնդակին <<հանդիպելու>> տեղը ճիշտ ընտրելն է: 

Կատարել հարվածներ դիպուկության և հեռավորության վրա 
Հարված գնդակին գլխով: Խաղի ընթացքում միշտ կիրառվում է 

այս հնարը ինչպես եզրափակիչ հարվածների, այնպես էլ գնդակը խաղ-
ընկերոջ փոխանցելու ժամանակ:  

Հարված ճակատի միջնամասով` տեղից: Հնարի ելման դրությունն 
է` հիմնական կանգ, ոտքերը զատած 50-70 սմ-ով: Հետթափ կատա-
րելով` խաղացողն արտակորվում է, ծալում է հետին ոտքը և մարմնի 
ծանրությունը տեղափոխում դրա վրա: Ձեռքերը թեթևակի ծալված են 
արմնկային հոդում: Հարվածող շարժումն սկսվում է հետին ոտքի ծալու-
մով և իրանի ուղղումով, ավարտվում է գլխի կտրուկ առաջ շարժումով: 
Մարմնի ծանրությունը տեղափոխվում է առաջ դրված ոտքի վրա:  

Հարված ճակատի միջնամասով` ցատկով: Ցատկը հարվածի նախ-
նական փուլն է: Ձեռքերը փոքր ինչ ծալված են արմնկային հոդում, բարձ-
րացվում են միչև կուրծքը: Այն նպաստում է բարձր ցատկելուն: Հրումից 
անմիջապես հետո կատարվում է հետթափ, իրանի արտակորում կամ թե-
քում հետ: Հարվածող շարժումը պետք է սկսել այն պահին, երբ խաղացողը 
ցատկի ամենաբարձր կետում է, իսկ գլուխն ու իրանը մարմնի ուղղահայաց 
հարթությունից առաջ են: Վայրէջքը կատարվում է թաթերի վրա, և զսպա-
նակելու նպատակով ոտքերը թեթևակի ծալվում են:  
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Գնդակի կասեցումներ: Կասեցումների նպատակը գլորվող և թռչող 
գնդակների արագությունը խոչընդոտել-մարելը և հետագա նպատակաուղ-
ղված գործունեությունն է: <<Գնդակի կասեցում>> հասկացությունը որոշ 
դեպքերում պետք է ընկալել որպես <<գնդակի մշակում>> կամ <<գնդակի 
ընդունում>>: Այդ պատճառով, ուսումնասիրելով գնդակի կասեցման եղա-
նակները, պետք է նկատի ունենալ, որ խաղացողն ամբողջովին չի կասեց-
նում գնդակը, այլ հարմարեցնում է այն հետագա գործունեության համար: 
Կասեցումները կատարվում են ոտքով, իրանով և գլխով: 

Գնդակի կասեցում ներբանով: Կատարվում է գլորվող և բարձրից 
իջնող գնդակները կասեցնելիս: Հնարի կատարման ելման դրությունն է` 
կանգ դեմքով դեպի գնդակը, մարմնի ծանրությունն ընկնում է հենման 
ոտքի վրա: Գնդակի մտենալու պահին կասեցնող ոտքը զգակիորեն ծալ-
վում է ծնկային հոդում և տարվում գնդակին ընդառաջ: Ոտնածայրը 
բարձրացվում է վեր` 30-40 աստիճանով: Կրունկը գետնից բարձր է 5-10 
սմ: Այն պահին, երբ գնդակը հպվում է ներբանին, ոտքը կատարում է 
զիջողական շարժում: Բարձրից իջնող գնդակը ներբանով կասեցնելու 
համար անհրաժեշտ է ճիշտ հաշվարկել դրա վայրէջքի տեղը: Կասեցնող 
ոտքը զգալիորեն ծալվում է ծնկային հոդում և հարմարեցվում  գնդակի 
վայրէջքի տեղին. ոտնածայրը բարձրացրած է վեր, ոտքը թուլացված է: 
Կասեցումը կատարվում է այն պահին, երբ գնդակը հպվում է գետնին: 
Ներբանը ծածկում է գնդակը` սեղմելով այն գետնին: 

Գնդակի կասեցում` ոտնաթաթի ներսի մասով: Կատարվում է գլորվող 
և թռչող գնդակները կասեցնելիս: Կասեցնող մակերսի մեծության և զիջողա-
կան շարժման շնորհիվ ` այն ունի բարձր հուսալիություն: Գլորվող գնդակնե-
րի կասեցման ժամանակ խաղացողի ելման դրությունն է` կանգ դեմքով 
գնդակը: Մարմնի ծանրությունն ընկնում է հենման ոտքի վրա: Կասեցնող 
ոտքը տարվում է գնդակին ընդառաջ: Ոտնաթաթը 90 աստիճանը շրջվում է 
դուրս: Ոտնածայրը փոքր ինչ բարձրացված է: Գնդակը ոտնաթաթին հպվե-
լու պահին կամ մինչ հպվելը ոտնաթաթը տարվում է հետ մինչը հենման ոտ-
քի մակարդակը:Ոտնաթաթի կասեցնող մակերեսը նրբորեն «փակումե է 
գնդակը` սեղմելով այն գետնին:  
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Գնդակի կասեցում` ազդրով: Այս հնարքը հաճախ է գործադրվում 
ժամանակակից ֆուտբոլում: Պատճառն այն է, որ ազդրով կարելի է կա-
սեցնել բարձրից եկող և տարբեր հետագիծ ունեցող գնդակները: Բացի 
այդ` հնարն ավելի հուսալի է, քանի որ կասեցման մակերեսը և ուժը մեղ-
մացնող տարածությունը բավականին մեծ է: Նախապատրաստական 
փուլում թուլացված ազդրը մղվում է առաջ, որի ծալման անկյունը կախ-
ված է գնդակի թռչելու բարձրությունից: Գնդակը հպվում է ազդրի միջ-
նամասին: Զիջողական շարժումը կատարվում է ցած` հետ: 

Գնդակի կասեցում կրծքով (տղաներ): Կասեցումը կատարվում է 
զիջողական և մեղմացման շարժումներով: 

Հնարն իրականացվում է երեք փուլերով: 
Նախապատրաստական փուլում ընդունվում է փոխադրման համար 

նպատակահարմար դիրք` կանգ դեմքով դեպի գնդակը, ոտքերը զատ-
ված են 50-70 սմ-ով, կուրծքը մղվում է առաջ, ձեռքերը փոքր ինչ ծալված 
են արմնկային հոդում և իջեցված են ցած: 

Աշխատանքի փուլին  հատկանշական են զիջողական շարժում-
ները: Գնդակի մոտեցման պահին ուսերը և ձեռքերը տարվում են առաջ, 
և գնդակը փափուկ հպվում է կրծքին: 

Եզրափակիչ փուլում մարմնի ծանրության կենտրոնը տեղափոխ-
վում է գնդակով գործողության ենթադրվող կողմը:  

Տարբեր բարձրությամբ թռչող գնդակների կասեցման տեխնիկան 
հիմնականում նույն է` բացառությամբ որոշ տարրերի: 

Կրծքի ուղղությամբ թռչող գնդակների փոխադրման ժամանակ խա-
ղացողն ընդունում է ուղիղ կանգ դրությունը, ոտքերը փոքր-ինչ զատված 
են, մարմնի ծանրությունն ընկած է առջևի ոտքի վրա:  

Վերևից իջնող գնդակները կասեցնելիս իրանն արտակորված է: Ար-
տակորման աստիճանը պայմանավորված է գնդակի թռիչքի հետագծից: 
Իջնող գնդակի նկատմամբ կուրծքը կազմում է ուղիղ ամկյուն: Քանի որ 
մեղմացման հատվածը կասեցման պահին համեմատաբար կարճ է, ուս-
տի անհրաժեշտ է գնդակի արագության և բարձրության ճշգրիտ հաշ-
վարկ ու զիջողական շարժումների ժամանկին կատարում:  
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Գնդակի վարում: Կարևոր տեխնիկական հնարներից է, որի շնորհիվ 
կատարվում են խաղացողների հնարավոր տեղաշարժերը, ընդ որում, 
գնդակը պետք է լինի նրանց հսկողության տակ: Գնդակը վարելու համար 
հիմնականում կատարվում են վազքեր, երբեմն նաև քայլք` տարբեր հեր-
թականությամբ և ռիթմով: Ելնելով տակտիկական խնդիրներից` վարումնե-
րի ժամանակ ոտքով գնդակին հարվածում են տարբեր ուժով: Եթե անհրա-
ժեշտ է հաղթահարել բավական մեծ տարածություն, ապա հարմար է 
գնդակը հարվածով 10-12 մետր առաջ մղել: Մրցակցի հակագործողության 
դեպքում առաջանում է գնդակը կորցնելու վտանգ, այդ պատճառով գնդա-
կը չպետք է 1-2 մետրից ավելի հեռացնել: Անհրաժեշտ է նշել, որ գնդակին 
հաճախակի հարվածելը նվազեցնում է վարման արագությունը: Նշված եր-
կու դեպքերում էլ հարկ չկա կիրառել գնդակին հարվածելու հատուկ թա-
փային շարժումներ: Վազքի վերջին քայլի հրումը համարվում է գնդակին 
հարվածելու նախապատրաստական փուլ: Հենման ոտքը դրվում է գնդակի 
կողքին: Թափային ոտքը շարժվում է դեպի գնդակը և հարվածում: 

Գնդակի վարում` ոտնաթմբով և ոտնածայրով: Ոտնաթմբով և ոտ-
նածայրով վարումների ժամանակ խաղացողը շարժվում է հիմնականում 
ուղիղ գծով: 

Գնդակի վարում` ոտնաթմբի ներսի մասով: Առավելապես նպաս-
տում են աղեղնաձև (թեք) շարժումներին:  

Գնդակի վարում` ոտնաթաթի ներսի մասով: Հնարավորություն են 
ընձեռում փոխել շարժումներ ուղղությունը:  

Գնդակի վարում` ոտնաթաթի դրսի մասով: Կատարվում են ուղղա-
գիծ, աղեղնաձև (թեք) և շարժումների ուղղության փոփոխմամբ:  

Կատարել գնդակի վարում շարժման ուղղության և արագության փո-
փոխությամբ:  

Կատարել գնդակի վարում խաղընկերոջ ակտիվ դիմարությամբ: 
Խաբուսիկ շարժումներ (խաբքեր): Խաբուսիկ շարժումները ֆուտ-

բոլիստի տեխնիկայի բաղկացուցիչ մասն են կազմում: Դրանք կատար-
վում են մրցակցի անմիջական դիմադրության պայմաններում: Խաբքերի 
նպատակն այն է, որ խաղացողը կարողանա ստիպել մրցակցին հավա-
տալ իր կեղծ շարժումներին, նրան դուրս բերել հավասարակշռությունից 
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և անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծել հետագա խաղը վարելու համար: 
Խաբքերի կիրառումը հնարավորություն է ընձեռում լուծել հարձակման և 
պաշտպանության ժամանակ մի խումբ կարևոր տակտիկական խնդիր-
ներ: Գոյություն ունեն խաբքերի բազմաթիվ ձևեր և տարատեսակներ: 
Խաբուսիկ շարժումները միտված են մրցակցին պատասխան ռեակցիա-
յի և հակագործողության դրդմանը, ինչպես նաև իրականացվում են խա-
ղացողի իրական մտահղացումները` մրցակցին ապակողմնորոշելուց հե-
տո անցնել իրական շարժումների կատարմանը: 

Գնդակի խլում: Հնարը կիրառվում է մրցակցի` գնդակն ընդունելու 
կամ վարելու պահին: Հնարի կատարման արդյունավետությունը պայմա-
նավորված է խաղացողի կողմից իրավիճակի ճիշտ գնահատմամբ: 

Մոտենալով մրցակցին և պահպանելով որոշակի տարածություն` 
անհրաժեշտ է խոչընդոտել մրցակցին այն պահին, երբ վերջինս գնդակը 
բաց է թողնում իր հսկողությունից: Գրոհող խաղացողը պետք է անհա-
պաղ կատարի պոկում և, հարվածելով գնդակին, կասեցումով կամ ուսի 
հրումով կիրառի խլում հնարքը:  

Գնդակի խլում` արտանկով: Հնարքը կատարվում է մրցակցից 1,5-2 մ 
հեռավորությունից: Կիրառվում է այն դեպքում, երբ մրցակիցը փորձում է 
խաղացողին շրջանցել աջից կամ ձախից: Արագ տեղաշարժվելով դեպի 
գնդակը` ֆուտբոլիստը կատարում է արտանկ: Արտանկի լայնությունը պայ-
մանավորված է գնդակի և խաղացողի միջև եղած տարածությամբ: Դժվար 
հասանելի գնդակները խլում են կիսալարան կամ լարան հնարքներով:  

Գնդակը խլում են կասեցումներով կամ հարվածներով: Առաջին 
դեպքում գնդակը հետ է մղվում ոտնածայրով: Կասեցումով հնարը կա-
տարելու ժամանակ ոտքի ներբանը դրվում է գնդակի առաջ` արգելակե-
լով գնդակի հետագա ընթացքը: 

Գնդակի խլում` ուսը հրելով: Հնարն անհրաժեշտ է կատարել հա-
մաձայն խաղի կանոնների: Գնդակին տիրապետող խաղացողին թույլա-
տրվում է ուսով հրել միայն խաղային տարածությունում: Հրումը կատար-
վում է գնդակին տիրապետելու համար և չպետք է լինի կոպիտ ու վտան-
գավոր: Հնարքը նպատակահարմար է կատարել այն պահին, երբ մրցա-
կիցը հենված է մեկ ոտքին: 
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Խաբք ոտքով` գնդակի կասեցումով: Խաբուսիկ շարժումները ոտքով 
կասեցումով կատարվում են վարման ընթացքից և խաղընկերոջ փոխան-
ցումից հետո: Գնդակը վարելու ժամանակ կողքից կամ կողքից-հետևից, 
այն խլելու փորձի դեպքում, կատարվում է խաբք կասեցումով, որի ժամա-
նակ գնդակը ներբանով գետնին չի սեղմվում: Առաջին դեպքում, վարման 
ժամանակ վազքով կատարելով հերթական քայլը, խաղացողը հենման ոտ-
քը դնում է գնդակից հետո և սեղմում այն ներբանով` մրցակցից հեռու ոտ-
քով: Փորձ է արվում կատարել գնդակով կեղծ կասեցում: Մրցակիցը դան-
դաղեցնում է արագությունը, այդ պահին գնդակն ուղարկվում է առաջ` շա-
րունակելով վարումը: Երկրորդ դեպքում կատարվում է միայն գնդակի կա-
սեցման նմանակում: Խաղացողն այնքան է դանդաղեցնում ընթացքը, որ 
գնդակով կանգ է առնում, ապա կտրուկ արագացնում է ընթացքը նախկին 
ուղղությամբ: Գնդակի փոխանցումից հետո «կասեցումովե խաբուսիկ շար-
ժումների կատարման սկզբում մարմնի ծանրությունն ընկնում է հենման 
մեկ ոտքի վրա և կասեցնող ոտքը տարվում է գնդակին ընդառաջ: Մրցակ-
ցի խոչընդոտելու դեպքում խաղացողը կասեցումի փոխարեն բաց է թող-
նում գնդակը, շրջվում 180 աստիճանով և տիրում գնդակին:  

Գնդակի նետում: Սա միակ տեխնիկական հնարն է, որի ժամանակ 
դաշտի խաղացողին թույլատրվում է խաղալ ձեռքերով: Կատարվում է 
մեկ և զույգ ձեռքով: Գնդակի նետումը մեկ ձեռքով կատարվում է վե-
րևից, կողքից և ներքևից, տեղից և ընթացքից: 

Գնդակն զգալի հեռավորությամբ (25-30 մ) նետելու համար անհրա-
ժեշտ են հատուկ կարողություններ և որովայնի, ուսագոտու, և ձեռքերի բա-
վական ուժեղ մկաններ: Հետթափը համարվում է նախապատրաստական 
փուլ: Խաղացողի ելման դրությունն է կանգ` ոտքերը զատած կամ մեկ ոտ-
քը հետ, մյուսը` առաջ: Ձեռքերը գնդակի հետ փոքր-ինչ ծալված են արմն-
կային հոդում, բարձրացվում են վեր` գլխից հետ: Իրանն արտակորված է, 
ոտքերը ծալված են ծնկային հոդում, մարմնի ծանրությունն ընկած է հետևի 
ոտքին: Աշխատանքի փուլում ոտքերի, իրանի ձեռքերի արագ ուղղումով 
գնդակը նետում են անհրաժեշտ ուղղությամբ: Եզրափակիչ փուլում խաղա-
ցողից պահանջվում է նետման պահին ոտքերը գետնից չկտրել: Այս փու-
լում, կարելի է հնարքը կատարել ընկնելով: Ձեռքերն անցնում են իրանից 
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առաջ, ապա ֆուտբոլիստը «վայրէջքե է կատարում զույգ ձեռքի վրա` ծալե-
լով արմնկի հոդում, որպեսզի հնարավորինս խուսափի վնասվածքներից: 
Գնդակն ավելի հեռու նետելու համար կատարում են թափավազք, որը 
նպաստում է նաև գնդակի արագության ավելացմանը:  

Դարպասապահի խաղը: Դարպասապահի խաղի տեխնիկան հիմ-
նովին տարբերվում է դաշտի խաղացողի տեխնիկայից: Դա պայմանա-
վորված է նրանով, որ դարպասապահը, ըստ խաղի կանոնների, իրա-
վունք ունի տուգանային հրապարակի սահմաններում խաղալ ձեռքերով:  

Դարպասապահի խաղի տեխնիկական հնարքներն են գնդակի որ-
սումը, հետմղումը, տեղափոխումը և նետումը: 

Խաղի ընթացքում դարպասապահն օգտվում է նաև դաշտի խաղա-
ցողների տեխնիկական հնարքներից: Դրանց գործադրման հաջողությունը 
պայմանավորված է դարպասապահի պատրաստության աստիճանից:  

Դարպասապահի ելման դրությունն է` կանգ` ոտքերը զատած ուսերի 
լայնությամբ և ծալած ծնկային հոդում: Ձեռքերը կիսածալված են կրծքի 
ուղղությամբ, ափերը` ներս` առաջ, մատները փոքր-ինչ բացված են: 

Գնդակի որսում ներքևից (ցածրից): Որսալու պահին դարպասա-
պահն ընդունում է գլորվող, օդից իջնող և ցածրից թռչող գնդակները: Գլոր-
վող գնդակը որսալու նախապատրաստական փուլում դարպասապահը 
թեքվում է առաջ, իջեցնում ձեռքերը, որոնք միաժամանակ շրջվում են դե-
պի գնդակը, մատները փոքր ինչ բացված են (տարածված), կիսաժալված և 
գրեթե հպվում են գետնին: Ոտքերը միասին ուղղված են կամ որոշակի ծալ-
ված: Ձեռքին հպվելու պահին գնդակը ներքևից բռնում են դաստակներով: 
Ձեռքերը ծալվում են արմնկային հոդում և գնդակը սեղմում որովայնին: 
Գնդակը որսալուց հետո դարպասապահն ուղղվում է: 

Գնդակի որսում երկու ձեռքով: Դարպասապահն առաջ թեքվելու 
փոխարեն կատարում է կքանիստ մեկ ոտքի վրա, որը շրջվում է 50-80 
աստիճանով: Երկրորդ զգալիորեն ծալվում է ծնկի հոդում` հենվելով ոտ-
նաթաթին, ձեռքերն իջեցնում են, ափերը` դեպի գնդակը: Գնդակի որս-
ման պահը նույնն է ինչ գնդակի որսում ներքևից տարբերակով: 

Գլորվող և ցածր թռչող գնդակները որսալու պահին իրանի թեքումն 
ավելի բացահայտ է, հենման ոտքի ծալումը` ցայտուն, դարպասապահի 
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ցատկը ցածր է` գրեթե խաղադաշտին զուգահեռ: <<Վայրէջքը>> կա-
տարվում է գործողությունների հետևյալ հերթականությամբ. սկզբում 
գետնին հպվում է ուսագոտին, այնուհետև` ուսը, իրանի և նստատեղի 
կողային հատվածը, վերջում` ոտքերը:  

Գնդակի հետմղում: Դիմային գծին զուգահեռ փոխանցումների, 
ուժեղ ու դժվար հարվածների և այլ դեպքերում, երբ անհնարին է որսալ 
գնդակը, այն հետ է մղվում:  

Գնդակը հետ են մղում ինչպես երկու, այնպես էլ մեկ ձեռքով: Առաջին 
տարբերակն ավելի հուսալի է, քանի որ գնդակի շփման մակերեսը մեծ է: 
Մեկ ձեռքով կասեցումը հնարավորություն է տալիս հետ մղել այն գնդակնե-
րը, որոնք թռչում են դարպասապահից զգալի հեռավորությամբ:  

Դարպասապահից հեռու թռչող գնդակները հետ են մղվում մեկ կամ եր-
կու ձեռքով, ցատկով: Մեկ ձեռքով հետ են մղվում անհասանելի գնդակներ: 

Գնդակներն ավելի հեռու մղելու նպատակով դարպասապահը կա-
տարում է հարվածներ մեկ կամ զույգ բռունցքով: Բռունցքով հարվածի 
ժամանակ հարվածող ձեռքն ուսագոտում կատարում է հետթափ և ծալ-
վում է արմնկի հոդում: Նույն կողմ է շրջվում նաև իրանը: Հարվածային 
շարժումն սկսվում է իրանի շրջումով ելման դրությունից և ավարտվում է 
ձեռքի կտրուկ տարածումով` մինչև լիրվ ուղղվելը: 

Գնդակի շեղում: Հիմնականում շեղում են արագ և բարձրից թռչող 
գնդակների ուղղությունը: Կատարվում է մեկ կամ զույգ ձեռքով: Ավելի 
հուսալի է զույգ ափերով գնդակի ուղղության շեղումը: Գնդակի ուղղու-
թյունը, դարպասապահի և գնդակի միջև տարածությունը նկատի առնե-
լով` գնդակի շեղումը կատարվում է տեղում ցատկով և տեղաշարժվելով: 

Բարձրից թռչող գնդակի որսում` ցատկով: Կատարվում է երկու 
ձեռքով և ցատկով: Ըստ գնդակի թռիչքի ուղղության` կատարվում է 
ցատկ վեր, առաջ-վեր կամ վեր-կողմ` հրվելով մեկ կամ զույգ ոտքով: 

Մեկ ոտքի հրումով ցատկը կատարվում է հիմնականում շարժման 
ընթացքում, իսկ հրումը զույգ ոտքով` տեղից: Հրման պահին ձեռքերը 
թափային շարժումով ուղղվում են վեր, դեպի գնդակը: Գնդակը որսալուց 
հետո <<վայրէջքը>> կատարվում է փոքր ինչ ծալված ոտքերի վրա: 
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Գնդակի որսում կողքից: Կատարվում է դարպասապահի կողքից` 
միջին բարձրությամբ թռչող գնդակներին տիրելու համար: Նախապատ-
րաստական փուլում ձեռքերը պարզվում են կողմ-առաջ` դեպի թռչող 
գնդակը: Դաստակները զուգահեռ են, մատները` փոքր-ինչ բացված-կի-
սածալված: Մարմնի ծանրությունը տեղափոխվում է հնարքի կատար-
ման կողմի ոտքի վրա, իրանը փոքր-ինչ շրջված է:  

Գնդակի որսում ցատկով ընկնելով: Կիրառվում է դարպասապահից 
2-2,5 մ հեռավորությամբ գլորվող և ցածրից թռչող գնդակներին տիրելու 
նպատակով: Նախապատրաստական փուլում կատարվում է մեծ քայլ 
գնդակի ուղղությամբ: Գնդակին մոտ ոտքը կտրուկ ծալվում է, ձեռքերը 
ձգվում են դեպի գնդակը: Ընկնելիս առաջինը գետնին հպվում են ծնկները, 
այնուհետև` կոնքը, նստատեղի կողային մասը և իրանը: Զուգահեռ պարզ-
ված ձեռքերը փակում են գնդակի ճանապարհը: Եզրափակիչ փուլում դար-
պասապահը, ծալելով ձեռքերը և ոտքերը, գնդակը սեղմում է կրծքին: 

Հարձակողական տակտիկա: Հարձակման տակտիկան գնդակին 
տիրող թիմի այն գործողությունների կազմակերպումն է, որոնց հիմնա-
կան և վերջնական նպատակը մրցակցի դարպասը գրավելն է:  

Հարձակման ժամանակ բոլոր գործողություններն անհատական, 
խմբային և թիմային գործողությունների համախումբ են: 

Անհատական գործողություններ`տեղաշարժվել խաղահրապարակի 
երկարությամբ, բացվել գնդակը ընդունելու, մրցակցի ուշադրությունը շե-
ղելու համար:  

Խմբակային գործողություններ` համագործակցությունը գրոհելիս, 
կոմբինացիա` գնդակի բաց թողում, գնդակի խաղարկում ստանդարտ 
դրությունից, գրոհի եզրափակում` հարված դարպասին:  

Պաշտպանական տակտիկա: Անհատական գործողություններ` 
մրցակցի նկատմամբ պաշտպանական դիրքի ընտրություն, գնդակի ըն-
դունման, խափանման գործողություններ, շրջափակում, խաղահրապա-
րակում ճիշտ դիրքի ընտրություն:  

Անհատական հսկողություն մրցակցի նկատմամբ, ապահովում խաղ-
ընկերոջը, մրցակցի փոխանցումների հակազդում, գնդակի շարժման ուղ-
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ղության ընդհատում: Դիրքի ճիշտ ընտրություն, փոխօգնություն խաղընկե-
րոջը, հակազդում մրցակցի հարձակողական գործողություններին:  

Կազմակերպել խաղ տակտիկական առաջադրանքներով` 4x4, 5x5, 
6x6, 7x7, 8x8 դեմ:  

Կատարել երկկողմանի ուսումնական խաղ` յուրացված տեխնիկա-
կան և տակտիկական հնարների կիրառմամբ:  

Ֆուտբոլ մարզախաղի ուսուցումը նպաստում է սովորողների առող-
ջության ամրապնդմանը, զարգանում են նրանց շարժողական հմտու-
թյունները, մշակվում են շարժողական ընդունակություններ` արագաշար-
ժություն, ուժ, ճարպկություն, ճկունություն, դիմացկունություն, կոորդի-
նացիա, շարժումների համաձայնեցում և այլն:  

Ֆուտբոլը թիմային խաղ է, որը դաստիարակում է ընկերասիրություն, 
փոխօգնության, համագործակցության հմտություններ: Այն խաղացողներից–
պահանջում է ինքնատիրապետում, որը նպաստում է նաև սովորողների բա-
րոյակամային հատկությունների /կարգապահություն, գիտակցականություն, 
նպատակաուղղվածություն, ակտիվություն և այլն/ դաստիարակմանը: 

Ուսուցման գործընթացում կիրառվում են խոսքային, զննական և 
գործնական մեթոդները։ 

Ֆուտբոլ մարզախաղի տարրերի ուսուցման նպատակով անհրա-
ժեշտ է բացատրել և ցուցադրել վարժությունները։ 

Որոշակի հմտություններ զարգացնելու և շարժողական ընդունակու-
թյունների մշակման համար անհրաժեշտ է շարժումներն ու շարժողա-
կան գործողությունները կրկնել բազմակի. դրանք օժանդակում են նաև 
շարժումների տեխնիկայի հղկմանը։  

Ֆուտբոլի դասերի կազմակերպման ժամանակ անհրաժեշտ է պահ-
պանել սանհիգիենիկ պահանջները և անվտանգության կանոնները։  
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ԸՆՏՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹ 
 

Լ Ո Ղ 
 

Սովորեցնել կատարել տարբեր լողաձևերի նմանողական վարժու-
թյուններ ցամաքում: 

Սովորեցնել կրոլ կրծքի վրա լողաձևի` ձեռքերի և ոտքերի աշխա-
տանքի զուգակցումը շնչառության հետ: 

Սովորեցնել կատարել դարձումներ` կրոլ կրծքի վրա լողաձևով լողա-
լու ժամանակ: 

Սովորեցնել կատարել կրոլ մեջքի վրա լողաձևի ձեռքերի և ոտքերի 
աշխատանքի զուգակցումը շնչառության հետ: 

Սովորեցնել կատարել դարձումներ կրոլ մեջքի վրա լողաձևով լողա-
լու ժամանակ: 

Սովորեցնել բրաս լողաձևի` ձեռքերի և ոտքերի աշխատանքի զու-
գակցումը շնչառության հետ: 

Սովորեցնել դարձումներ բրաս լողաձևով լողալու ժամանակ: 
Սովորեցնել դելֆին լողաձևի` ձեռքերի և ոտքերի աշխատանքը: 
Սովորեցնել կատարել դարձումներ դելֆին լողաձևով լողալու ժամա-

նակ: 
Կատարել մեկնարկներ տարբեր լողաձևերով: 
Սովորեցնել լողալ 25մ, 50մ, 100մ: 
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Դ Ա Հ Ո Ւ Կ Ա Յ Ի Ն  Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն  
 
Սովորեցնել տեղաշարժեր կատարել դահուկներով` դրվող և սահող 

քայլերով: 
Սովորեցնել կատարել փոփոխական երկքայլ ընթացք` դահուկա-

փայտերով և առանց դահուկափայտերի: 
Սովորեցնել կատարել միաժամանակյա մեկ քայլ և անքայլ ընթացքներ: 
Սովորեցնել կատարել կիսաչմշկային ընթացք: 
Սովորեցնել չմշկային ընթացք: 
Սովորեցնել կատարել փոփոխական չորս քայլանի ընթացք: 
Սովորեցնել կատարել փոփոխական քայլքից անցում միաժամանակ-

յա քայլքի:  
Սովորեցնել կատարել վերելքներ <<Եղնաձև>>, <<Կիսաեղևնա-

ձև>>, <<Սանդղաձև>>, <<Սահող քայլերով>>: 
Սովորեցնել կատարել արգելակումներ` <<Հենումով>>, <<Գութանա-

ձև>>, <<Կողմնային սահումով>>, <<Դարձումով>>: 
Սովորեցնել կատարել դարձում` ոտնափոխումով, և տեղում թափով 

դարձում: 
Կատարել դահուկաընթացք 50 մ, 100 մ, 200 մ, 300 մ, 400 մ: 
Կատարել դահուկասահք` հավասարաչափ և փոփոխական արագու-

թյամբ, 500 մ, 1000 մ, 1500մ, 2000 մ: 
 

Ը Մ Բ Շ Ա Մ Ա Ր Տ 
 
Սովորեցնել ըմբշամարտի բռնվածքի ձևերը. 
Սովորեցնել ինքնապահովումը` գլորվելով մեջքի վրա, գլորվելով մի 

կողմից մյուսը, աջ (ձախ) կողմի վրա: Կատարել գլուխկոնծի առաջ, հետ: 
Սովորեցնել կատարել կամուրջ դրությունից շրջադարձեր: 
Սովորեցնել ծնկադիր դրությունից կատարել շրջում ոլորումով` բռ-

նած հեռու ձեռքը: Շրջում ոլորումով բռնած հեռու ձեռքը և մոտիկ ազդրը: 
Սովորեցնել կատարել շրջում լծակով:  
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Սովորեցնել կատարել շրջում ոլորումով բռնած պարանոցը թևատա-
կից: Սովորեցնել կատարել շրջում իրանի հակադիր բռնվածքով: Շրջում 
խաղաձև բռնվածքով:  

Սովորեցնել կատարել շրջում գլորումով` բռնած ձեռքը և իրանը: 
Սովորեցնել կատարել գցում` իրանի հակադիր բռնվածքով:  
Սովորեցնել գցում` ազդրի հակադիր բռնվածքով: 
Սովորեցնել կատարել կանգնած դրությունից փոխադրում` բռնած ոտքը:  
Սովորեցնել փոխադրում սուզումով` բռնած պարանոցը և իրանը: 

Սովորեցնել կատարել փոխադրում սուզումով` բռնած պարանոցը և 
ազդրը:  

Սովորեցնել կատարել փոխադրում ձեռնաձգումով: 
Սովորեցնել կատարել հրելագցում բռնած ոտքերը:  
Սովորեցնել կատարել հրելագցում տարանուն ոտքի կառչումով` 

բռնած ձեռքը և իրանը: 
Սովորեցնել կատարել գցում մեջքի դարձումով բռնած ձեռքը: 
Սովորեցնել կատարել ուսումնամարզական ըմբշամարտ: 

 
Ս Ե Ղ Ա Ն Ի  Թ Ե Ն Ի Ս 

 
Սովորեցնել կատարել գնդակի վերգցումով սկզբնահարված: 
Սովորեցնել կատարել գնդակի հարվածներ` կտրված հարված աջից, 

կտրված հարված ձախից: 
Սովորեցնել կատարել գնդակի հարվածներ` ձախից գլորումով, հար-

վածներ աջից գլորումով: 
Սովորեցնել կատարել գնդակի պտտված հարված` աջից, ձախից: 
Սովորեցնել կատարել գնդակի պատնեշ-հարված` աջից, ձախից: 
Սովորեցնել կատարել գնդակի պտտված սկբնահարված` աջից, ձախից: 
Սովորեցնել կատարել գնդակի կտրված սկբնահարված աջից: 
Կատարել աջից հարվածներ` միջին տեմպով: 
Սովորեցնել կատարել հաշվով խաղ` 3-5 խաղափուլերով: 
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Տ ՈՒ Ր Ի Ս Տ Ա Կ Ա Ն  Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
 

Տեսական տեղեկություններ հաղորդել տուրիզմի առողջարարական, 
կրթական, դաստիարակչական և կիրառական նշանակության մասին: 
Տուրիստի անհատական հանդերձանքը, կոշիկների և հագուստի ընտ-
րումը: Սննդի ընտրումը: 

Սովորեցնել իմանալ, թե որոնք են ուսապարկի անհրաժեշտ պարա-
գաները, դրանց դասավորությունը և տեղափոխումը: 

Սովորեցնել տեղեկագրական քարտեզների օգտագործումը և երթու-
ղու գծի կազմումը: 

Սովորեցնել տեղաշարժվելու կանոնները ու տեխնիկան, ինչպես 
նաև անվտանգության միջոցները: 

Սովորեցնել վրանի տեղի ընտրումը և հավաքումը:  
Սովորեցնել խարույկի վառելը և սննդի նախապատրաստումը: 
Սովորեցնել կողմնորոշումը քարտեզով և առանց քարտեզի: 
Սովորեցնել հորիզոնի կողմերի որոշումը կողմնացույցով և տեղան-

քի հատկանիշներով: 
Սովորեցնել բնական արգելքների հաղթահարումը (գետ, ձորակ և այլն): 
Սովորեցնել գագաթաերթ և վայրէջք: 
Սովորեցնել ապահովում և ինքնապահովում: 
Սովորեցնել առաջին օգնություն ցույց տալ վնասվածքների դեպքում 

և տուժածին տեղափոխել: 
 

 
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Սովորեցնել կատարել ոտքերի միաժամանակյա և հաջորդական 

զսպանակաձև շարժումներ, դրանք զուգակցելով երկու և մեկ ոտնաթա-
թի վրա կանգնելով (կիսակքանստաձև): 

Սովորեցնել կատարել ձեռքերի հաջորդական և միաժամանակյա 
ալիքաձև շարժումներ տարբեր ելման դրությունից` ձեռքերը առաջ, վեր 
կողմ, ցած: 
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Վարժություններ մարմնամարզական օղակով  
Սովորեցնել կատարել օղակիի գլորում մեկ ձեռքից մյուսը` առջևում 

և մեջքի ետևում:  
Սովորեցնել կատարել օղակի վերնետում և բռնում մեկ և երկու ձեռ-

քով: Սովորեցնել կատարել օղակով` հավասարակշռություն և թեքումներ: 
Սովորեցնել կատարել ցատկեր օղով այն ցատկապարանի նման առաջ և 
հետ պտտելով, աջ և ձախ ճոճելով:  

Սովորեցնել կատարել օղակի բռնում ներսից, դրսից և հակառակ 
բռնում: Սովորեցնել կատարել օղակի բռնում հորիզոնական, ուղղահա-
յաց, կողմնային և թեք հարթություններում` մեկ և երկու ձեռքով: 

Սովորեցնել կատարել օղակի պտույտներ մեկ ձեռքով դիմային և 
կողմնային հարթություններում:  

Կատարել օղակի պտույտներ իրանի շուրջը: 
Սովորեցնել կատարել օղակով շարժումների զուգացումը վազքերի, 

ցատկերի, դարձումների և պարային քայլերի հետ: 
Վարժություններ գնդակով` (տրամագիծը 8-12 կամ 15-20սմ):  
Սովորեցնել կատարել գնդակի նետումներ մեկ ձեռքով աղեղնաձև 

վեր և բռնում մյուս ձեռքով:  
Սովորեցնել կատարել գնդակի նետումներ գլխի վրայով վեր-հետ և 

բռնում դարձում կատարելով:  
Սովորեցնել գնդակը հարվածել հատակին և բռնել այն` տեղում 

կանգնած դիրքով: 
Վարժություններ ժապավենով  
Սովորեցնել կատարել ժապավենի պտույտներ դիմային, կողմնային 

և հորիզոնական հարթություններում` վեր, վար, աջ, ձախ, առաջ, հետ: 
Սովորեցնել ժապավենով կատարել <<Ութնյակ>>, <<Օձաշար>>, 

<<Պարույր>>: Սովորեցնել կատարել ժապավենի պտույտներ` <<Ութնյակ>>, 
<<Օձաշար>>, <<Պարույր>>, կատարել դրանց զուգակցումները` պարային 
քայլքի, ցատկերի, ոտնաթաթերի վրա վազքի և դարձումների հետ: 
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ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՄՄՈՒՀ-ՈՒՄ 
  

Ֆիզիկական կուլտուրայից առաջադիմության գնահատման հիմնա-
կան նպատակն է սովորողների գիտելիքների, կարողությունների և 
հմտությունների յուրացման աստիճանի ստուգումը և ուսման որակի վե-
րահսկումը:  

Գնահատման միջոցով պարզվում է յուրաքանչյուր սովորողի կողմից 
առարկայի չափորոշիչի և ծրագրային պահանջների կատարման ամբող-
ջական պատկերը:  

Ֆիզիկական կուլտուրայից սովորողների առաջադիմության գնահա-
տումը Ֆիզիկական կուլտուրայից սովորողների շարժողական հնարավո-
րությունների զարգացման դինամիկան գնահատելու և վերահսկելու նպա-
տակով, ուսուցման բոլոր կուրսերում, ուսումնական տարվա սկզբում և վեր-
ջում անցկացվում է սովորողների ֆիզիկական պատրաստականության 
մակարդակի ստուգում հետևյալ վարժաձևերից` արագության վազքեր, 
ցատկեր, նետումներ, ձգումներ և այլն: 

Այն հնարավորություն է տալիս ճիշտ և արդյունավետ գնահատելու 
սովորողների հիմնական ֆիզիկական ընդունակությունների զարգաց-
ման աստիճանը: 

Գնահատման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել սովորողների 
ֆիզիկական զարգացման առանձնահատկությունները, սեռը, անհատա-
կանությունը, ինչպես նաև, թե որ բժշկական խմբում է նա ընդգրկված: 

Գնահատականը պետք է խրախուսի սովորողին, արձանագրի նրա 
աճը, ուժեղ և թույլ կողմերը, հաջողությունները և վրիպումները: 

Այն պետք է նպաստի սովորողների մեջ առաջացնելու ձգտում` բարե-
լավելու և կատարելագործելու իրենց շարժողական հնարավորությունները: 

Գնահատումը իրականացվում է ընթացիկ և ամփոփիչ գնահատա-
կաններով: 

Ֆիզիկական կուլտուրայից պետք է գնահատվեն սովորողների գի-
տելիքները, կարողությունները և հմտությունները: 

Գիտելիքների գնահատումը իրականացվում է բանավոր հարցման 
միջոցով, իսկ կարողությունները և հմտությունները գնահատվում են 
գործնական աշխատանքով: 
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Հիմնական կրթության հիմքով ընդունված սովորողների գնահատ-
ման համար առաջարկում ենք մեկ կիսամյակում յուրաքանչյուր սովորո-
ղին 2 բանավոր հարցում կատարել: 

Գործնական աշխատանքները մեկ կիսամյակում գնահատվում են 6-8 
անգամ: 

Գործնական աշխատանքի ժամանակ գնահատվում է ուսումնական 
ծրագրով նախատեսված մարմնամարզական, աթլետիկական վարժու-
թյունների, տարբեր մարզախաղերի /վոլեյբոլ, բասկետբոլ, ֆուտբոլ, հանդ-
բոլ/ և ընտրովի ուսումնական բաժինների գործնական կատարումները: 

Ֆիզիկական կուլտուրայի գործնական դասերին գնահատումը կա-
տարվում է սովորողի ցույց տված արդյունքով (քանի վայրկյանում է վա-
զել, որքան է ցատկել, քանի մետր է նետել և այլն), ինչպես նաև վարժու-
թյունների կատարման ճշտությամբ, հստակությամբ (մարմնամարզա-
կան վարժություններ, մարզախաղերի տարրեր և այլն): 

Կիսամյակային գնահատականի ձևավորման կարգը 
Հիմնական կրթության հիմքով ընդունված սովորողների Ֆիզկուլ-

տուրա առարկայից կիսամյակային գնահատականը ձևավորվում է բա-
նավոր հարցման և գործնական աշխատանքների գնահատականների 
միջին թվաբանականը հաշվարկելու հիման վրա։ 

Հիմնական կրթության հիմքով ընդունված սովորողները վերջին կուր-
սում <<Ֆիզիկական կուլտուրա>> առարկայից հանձնում են պետական 
ավարտական քննություններ` հանձնելով նորմատիվային պահանջներ:  
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<<Ֆիզիկական կուլտուրա>> առարկայի ավարտական քննության 
նորմատիվային պահանջները  

N Վարժու-
թյուններ 

Սեռը Գնահատական 
10 9 8 7 6 5 4 

1. Վազք 30 
մետր 
/վրկ./ 

տղա 
4,4 

4,5-
4,6 

4,7-
4,8 

4,9-
5,0 

5,1-
5,2 

5,3-
5,4 

5,5-
5,6 

աղջ. 
5,1 

5,2-
5,3 

5,4-
5,5 

5,6-
5,7 

5,8-
5,9 

6,0-
6,1 

6,2-
6,3 

2. Հեռացատկ 
տեղից 

/սմ/ 
 

տղա 240 և 
ավելի 

239-235 234-
230 

229-
225 

224-
220 

219-
215 

214-
210 

աղջ. 190 և 
ավելի 

189-185 184-
180 

179-
175 

174-
170 

169-
165 

164-
160 

3. Վազք 1000 
մետր /րոպե/ 

տղա 3,40 և 
ցածր 

3,41-3,45 3,46-
3,50 

3,51-
3,55 

3,56-
4,00 

4,01-
4,05 

4,06-
4,10 

Վազք 500 
մետր /րոպե/ 

աղջ. 
1,50 

1,51-1,55 1,56-
2,00 

2,01-
2,05 

2,06-
2,10 

2,11-
2,15 

2,16-
2,20 

4. Ձգումներ կախ 
դրությունից 

/անգամ/ 

տղա 14 և 
ավելի 

13 12 11 10-9 8-7 6-5 

Ձեռքերի ծա-
լում և ուղղում 
հենում պառ-

կած մարզանս-
տարանին 

դրությունից 
/անգամ/ 

աղջ. 
 

20 և 
ավելի 

19-18 17-16 15-14 13-12 11-10 9-8 
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Գ Ն Ա Հ Ա Տ Մ Ա Ն  Ա Ղ Յ ՈՒ Ս Ա Կ Ն Ե Ր  
 

Միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր իրականացնող ուսումնա-
կան հաստատությունների սովորողների ստուգողական վարժությունները և 
ֆիզիկական պատրաստականության գնահատման չափանիշները 

 
1-ԻՆ ԿՈՒՐՍ 
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2–ՐԴ ԿՈՒՐՍ 
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3–ՐԴ ԿՈՒՐՍ 
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ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՕՐՎԱ ՌԵԺԻՄՈՒՄ 

 
ՄՄՈՒՀ – ներում կազմակերպվող Ֆիզկուլտուրային առողջարարա-

կան միջոցառումներն են. 
• Առավոտյան հիգիենիկ մարմնամարզությունը, 
• Ֆիզկուլտ դադարները,       
• Արտադրական կամ միջանկյալ մարմնամարզությունը: 
Առավոտյան հիգիենիկ մարմնամարզության նպատակն է` սովո-

րողների օրգանիզմը նախապատրաստել գալիք ուսումնական գործու-
նեությանը, բարձրացնել նրանց մտավոր ու ֆունկցիոնալ աշխատունա-
կությունը, նպաստել օրգանիզմի կոփմանը: 

 Այն անցկացվում է ամեն օր ուսումնական դասերից 15-20 րոպե 
առաջ, ֆիզիկական դաստիարակության ղեկավարի կողմից, մաքուր 
օդում` մարզահրապարակում կամ բակում /աշնանը և գարնանը/, իսկ 
ձմռանը` մարզադահլիճում կամ օդափոխված միջանցքներում: 

Առավոտյան մարմնամարզության յուրաքանչյուր համալիր կազմվում է 
7-8 վարժություններից, որոնցից յուրաքանչյուրը կրկնվում է 5-6 անգամ: 

Յուրաքանչյուր համալիր կազմվում է հնարավորին չափ աշխատան-
քի մեջ մեծ թվով մկանախմբեր ընդգրկող, սրտի գործունեությունը ակ-
տիվացնող, ուշադրությունը կենտրոնացնող ընդհանուր զարգացնող 
վարժություններից: 

Առավոտյան մարմնամարզության տևողությունը սահմանվում է 8-10 
րոպե: 

Ֆիզկուլտդադարներն անցկացվում են ուսումնական օրվա ընթացքում` 
սովորողների հոգնածությունը վերացնելու և մտավոր աշխատունա-

կությունը բարձրացնելու նպատակով:  
Ֆիզկուլտդադարի համալիրը կազմվում է ձեռքերի, իրանի, ոտքերի 

համար կազմված 5-7 վարժություններից, որոնք չեն պահանջում բարդ 
համակցումներ:  

Համալիրներում պետք է ընդգրկել ձգումներ, թեքումներ, ճկումներ, 
արտանկներ` զուգորդված ձեռքերի տարբեր շարժումների հետ:  
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Ֆիզկուլտդադար անցկացվում է 5 րոպե տևողությամբ, տվյալ խմբի 
ֆիզկուլտուրայի ղեկավարի կողմից:  

Ֆիզկուլտդադարի անցկացման ժամանակը որոշում է տվյալ հաս-
տատության տնօրենը: 

Արտադրական կամ միջանկյալ մարմնամարզություն  անցկաց-
վում է ուսումնական պրակտիկայի ժամանակ արտադրությունում կամ 
ուսումնական արհեստանոցներում` 5-7 րոպե տևողությամբ: 

 
ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԵՎ ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻՆ ՄԱՍՍԱՅԱԿԱՆ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 
 

Արտաուսումնական մարզական և ֆիզկուլտուրային մասսայական 
միջոցառումները լրացնում են ուսումնական գործընթացը և նպատակ 
ունեն ապահովելու սովորողների ակտիվ հանգիստը և միաժամանակ 
զարգացնելու սովորողների շարժողական ընդունակությունները: 

Մարզական և ֆիզկուլտուրային մասսայական միջոցառումների մեջ 
են ընդգրկվում` 

• մարզական խմբակները (տարբեր մարզաձևերից), 
• մրցումների և մրցաշարերի անցկացումը, 
• տուրիստական արշավների կազմակերպումը, 
• առողջության օրերի անցկացումը: 
Այս աշխատանքները կազմակերպում և անցկացվում են ուսում-

նական հաստատության ֆիզկուլտուրայի խորհուրդը` տնօրինության 
ղեկավարությամբ` ֆիզկուլտուրայի դասատուների և մանկավարժական 
կոլեկտիվի օգնությամբ: 

Արտաուսումնական խմբակներ 
ՄՄՈՒՀ-ներում ֆիզկուլտուրայի արտաուսումնական խմբակների 

/բասկետբոլ, վոլեյբոլ, ֆուտբոլ, սեղանի թենիս, աթլետիկա և այլն/ պա-
րապմունքների կազմակերպման համար պետք է ունենալ տվյալ խմբա-
կի ուսումնական ծրագիրը, հաշվառման մատյանը և տնօրենի կողմից 
հաստատված դասացուցակը: 

Պարապմունքները կազմակերպվում են շաբաթական երկու անգամ: 
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Մարզական մրցումներ 
ՄՄՈՒՀ-ներում, մարզական մրցումները պետք է պլանավորել և անց-

կացնել հիմնականում այն մարզաձևերից, որոնք մտնում են ֆիզիկական 
դաստիարակության ծրագրում: 

Մրցումներին կարող են մասնակցել բժշկական հիմնական խմբերում 
ընդգրկված սովորողները, իսկ մասնակցության թույլտվությունը տրվում է 
բժշկի կողմից: 

Մրցումներ կարելի է կազմակերպել մարմնամարզական և աթլետիկա-
կան տարբեր վարժություններից /վազքեր, ցատկեր, նետումներ, ձգումներ 
պտտաձողից և այլն/, տարբեր մարզախաղերից /վոլեյբոլ, ֆուտբոլ, բաս-
կետբոլ, հանդբոլ/, ինչպես նաև սեղանի թենիսի, փոխանցումավազքերի 
մրցումներ և այլն: 

Նպատակահարմար է ուսումնական տարվա ընթացքում կազմակեր-
պել ՄՄՈՒՀ-ի առաջնության մրցումներ տարբեր մարզաձևերից և խա-
ղերից, ինչպես նաև ընկերական հանդիպումներ : 

Առողջության օր 
ՄՄՈՒՀ-ներում այն անցկացվում է յուրաքանչյուր կիսամյակը մեկ 

անգամ` ֆիզիկական դաստիարակության ղեկավարի կողմից կազմված 
և տնօրենի կողմից հաստատված միջոցառումների պլանով: 

Առողջության օրվա անցկացման ժամկետները որոշում են հաշվի առ-
նելով բնակլիմայական պայմանները, մարզագույքի առկայությունը, 
ՄՄՈՒՀ-ի ավանդույթները և այլն: 

Առողջության օրվա ծրագրի բովանդակության մեջ կարելի է ընդգր-
կել տարբեր մարզախաղեր /վոլեյբոլ, բասկետբոլ և այլն/, սեղանի թե-
նիս, գնդակներով փոխանցումավազքեր, լավագույն վազորդի, ցատկոր-
դի, նետողի մրցույթներ, տուրիստական արշավներ և այլն: 

Այդ միջոցառմանը մասնակցում են ուսումնական հաստատության 
բոլոր սովորողները և մանկավարժները: 
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1-ԻՆ ԿՈՒՐՍԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ 
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 

 
Ժ  Ա  Մ  Ա  Ց  Ա  Ն  Ց  

 

 

№ 
Ծրագրի բաժիններ 

Ժամերի 
քանակը 

Կիսամյակներ 
I I I 

I Գիտելիքի հիմունքներ 6 3 3 
II Աթլետիկական վարժություններ 16 8 8 
III Մարմնամարզական վարժություններ 14 7 7 
IV Հանդբոլ 10 5 5 
V Ֆուտբոլ 14 7 7 
VI Ընտրովի ուսումնական նյութ` սեղանի թենիս 8 4 4 
VII Շարժողական ընդունակությունների մշակում դ/ը – – 
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Թ Ե Մ Ա Տ Ի Կ  Պ Լ Ա Ն   
...........................................................................................  1-ին կուրս 

 
1-ին կիսամյակ, ................................................ ուսումնական տարի 

№ Ն Յ Ո Ւ Թ Ի   Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ը ժ/ք 

1. Գիտելիքի հիմունքներ 3 
 1.Ֆիզիկական դաստիարակությունը միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր 

իրականացնող ուսումնական հաստատություններում 
 

2. Աթլետիկական վարժություններ 8 
 1. Վազք 30 մ  

2. Տղաներ` վազք  800 մ, աղջիկներ` 400 մ  
3. Հեռացատկ ՙ կծկված եղանակով  
4.  Էստաֆետային վազք  

3. Մարզախաղ` հանդբոլ 5 
 1.  Գնդակի նետում հենված դրությունից` պաշտպանի դիմադրությամբ  

2.  Դիրքային հարձակում, արագ հարձակում 3:2 դիմաց  
3.  Առաջկալում և շրջափակում  
4.  Հանդբոլի երկկողմանի խաղ հիմնական կանոններով  

4.     Ֆուտբոլ 7 
 1. Ֆուտբոլիստի կեցվածքով տեղաշարժեր–կանգառներ-դարձումներ–արագացումներ  

2. Հարվածգնդակին գլխով` ցատկով և թափավազքով  
3. Գնդակի կասեցում  ազդրով, կրծքով, գլխով  
4. Գնդակի խլում մրցակցից՝ ոտնաթաթը գնդակի վրա դնելով և ուսուսի հրվելով, 
արտանկով 

 

5. Դիրքային հարձակում փոխելով խաղացողների դասավորությունը  
6. Գնդակի վարման, կասեցման և հարվածի տարրերով համակցումներ  
7. Հարձակում խաղային առաջադրանքով 2:1  

5. Մարմնամարզական վարժություններ 7 
 1.Ակրոբատիկական վարժություններ.  տղ.` գլուխկոնծի երկարությամբ, աղ.` կանգ թիակների 

վրա 
 

2. Պարային քայլքեր ոստյունով, կից քայլերով  
3. Տղաներ` վարժություններ պտտաձողի վրա, կախ դիրքում ծալվելով թափահարում 
   Աղջիկներ` կախ վերին ձողին թաթերով հենված ստորին ձողից

 

6. Ընտրովի ուսումնական նյութ` սեղանի թենիս 4 
 1. Կտրված հարված աջից և ձախից  

2. պտտված հարվածներ աջից և ձախից  
7. Շարժողական ընդունակությունների մշակում - 
 1. Մկանային ուժ  

2. Արագաշարժություն  
3. Դիմացկունություն  
4. Ճկունություն  
5. Ճարպկություն  
6. Հավասարակշռություն  
7. Ցատկունակություն  
8. Կոորդինացիա  
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Թ Ե Մ Ա Տ Ի Կ  Պ Լ Ա Ն  
...........................................................................................  1-ին կուրս 

2-րդ կիսամյակ ................................................ ուսումնական տարի 

 
№ Ն Յ Ո Ւ Թ Ի   Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ը ժ/ք 

1. Գիտելիքի հիմունքներ 3 
 1. Ինքնավերահսկողությունը և անվտանգության կանոնները  ինքնուրույն ֆիզիկական

վարժությունների կատարման ժամանակ 
 

2. Մարմնամարզական վարժություններ 7 
 1.Շարային վարժություններ  

2.Ընդհանուր զարգացնող վարժություններ  
3.Կեցվածքի ձևավորման վարժություններ  
4. Տղաներ  ̀կախից վերելք շրջահենումով, դանդաղ իջնել կախ դիրքի, հետ թափին վայրցատկ
   աղջիկներ` հենում պառկած ազդրերին դրությունից ձեռքերը ուժով ծալել և տարածել

 

5. Տղաներ` կանգ ձեռքերի վրա` վարժակցի օգնությամբ,
    աղջիկներ` <<Կամուրջ>> վարժակցի օգնությամբ

 

3. Հանդբոլ 5 
 1.Գնդակի փոխանցում և ընդունում շարժման ուղղության և արագության փոփոխումով  

2. Գնդակի վարում՝ խաբուսիկ գործողությունների կիրառմամբ  
3. Գնդակի նետում ցատկով  
4. Հարձակում հակահարձակումով  
5. Հանդբոլի երկկողմանի խաղ հիմնական կանոններով  

4. Ընտրովի ուսումնական նյութ` սեղանի թենիս 4 
 1. Պտտված սկզբնահարված՝ ձախից և աջից  

2. Աջից հակահարվածներ միջին տեմպով  
3. Ուսումնական խաղ  

5. Ֆուտբոլ  7 
 1.  Վազք՝ խաչաձև և կից քայլերով  

2. Հարվածներ գլորվող և թռչող գնդակին ոտնաթմբով  
3. Գնդակի կասեցում ներբանով, ոտնաթաթի դրսի մասով  
4.Ուղղության, արագության փոփոխումով, խաբքերով (դրիբլինգ), խաղընկերոջ ակ-

տիվ դիմադրությամբ
 

5.  Հարձակում խաղային առաջադրանքով 3:1, 3:3  
6.   Խմբային պաշտպանության տակտիկական առաջադրանքներ  
7.  Երկկողմանի խաղ` ֆուտբոլի հիմնական կանոններով  

6. Աթլետիկական  վարժություններ 8 
 1Վազք 40 մ  

2. Բարձրացատկ՝ <<Քայլանցում>> եղանակով  
3. Լցված գնդակի նետում  
4.  Նռնակի նետում  

7. Շարժողական ընդունակությունների մշակում - 
 1. Մկանային ուժ  

2. Արագաշարժություն  
3. Դիմացկունություն  
4. Ճկունություն  
5. Ճարպկություն  
6. Հավասարակշռություն  
7. Ցատկունակություն  
8. Կոորդինացիա  
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԴԱՍԻ ԿՈՆՍՊԵԿՏ № _ 
 
_______ № -- 
Կուրս` 1-ին 
Սովորողների քանակը` --, տղա` --, աղջիկ` -- 
Անցկացման վայրը` մարզադահլիճ, 
Դասի խնդիրները.  
1. Ուսուցանել գնդակի ընդունում և փոխանցում եռյակներով: 
2. Ուսուցանել գնդակի սահուն վարում` փոփոխելով շարժման արագու-

թյունը և ուղղությունը` պաշպանի ակտիվ դիմադրությամբ: 
3. Շարժողական ընդունակությունների մշակում (ճարպկություն, արագա-

շարժություն) 
Անհրաժեշտ գույքը` սուլիչ, վայրկենաչափ, հանդբոլի գնդակներ, կանգ-

նակներ: 
 

Դասի 
մասե
րը և 
տև. 

Դասի բովանդակությունը 
Չափա-
վորում 

Մեթոդական և 
կազմակերպչական 

ցուցումներ 

1 2 3 4 
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չ 

մա
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2՛

 

Շարք, հաշվարկ, զեկույց, դասի խնդիրների 
հաղորդում 

1´ Ճակատային մեթոդ 

Քայլք 0.5 շրջ.  
Արագ քայլք 0.5 շրջ.  
Դանդաղ վազք  3 շրջ.  
Վազք տարբեր առաջադրանքներով` կից 
քայլերով, մեջքով առաջ, ծնկները վեր 
բարձրացնելով, սրունքները հետ գցելով 

4 շրջ. Պահպանել 
հանդբոլիստի կեցվածք 

Ցատկեր անկյունագծով` աջ և ձախ ոտքերով, 
զույգ ոտքերով 

3 շրջ. Զույգերով 

Արագացումներ անկյունագծով 2 շրջ. Մաքսիմալ 
արագությամբ 

Դանդաղ վազք 2 շրջ. Կարգավորել շնչառու-
թյունը 

Քայլք 1 շրջ.  
Շարափոխում միասյունից քառասյան   
Ընդհանուր զարգացնող վարժություններ   
I Ե. դ. - կանգ ոտքերը զատած, ձեռքերը 
ծոծրակին 4-6 X  
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1-2 – ձեռքերի սեղմումով գլխի թեքում դարձումով 
աջ, ծնոտը մոտեցնել աջ ուսին  Մկանները լարելով 

3-4 – ե. դ.    
5-7 – նույնը` թեքումով ձախ   
8 – ե. դ.    
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II Ե. դ. - հենում պառկած  ծալած ձեռքերին  4-6 X  
1- ուղղել ձեռքերը  Մեջքը ուղիղ 
2 – դարձում աջ, աջ ձեռքը կողմ   
3 – դարձում ձախ, հենում պառկած   
4 – ե. դ.    
5-7 – նույնը` դարձումով ձախ   
8 – ե. դ.   
III Ե. դ. - հենում կքանստած 4-6 X  
1-4 – ձեռքերի հաջորդական տեղափոխումով 
առաջ հենում՝ պառկած  

Հետևել հաշվին, 
համաչափ 
տեղափոխումեվ 

5-8 – ձեռքերի հաջորդական տեղափոխումով ետ` 
ե. դ.    

IV Ե. դ. - նիստ, ձեռքերը կողմ 4-6 X  
1 – թեքում առաջ, աջ ձեռքը հասցնել հատակին  Ծնկները չծալել 
2 – զսպանակել՝ փոխելով ձեռքերի դրությունը   
3 – զսպանակել՝ ծափ ոտքերի հետևում   
4 – ե. դ.   
V Ե. դ. – կանգ ոտքերը զատած  4-6 X  
1 – արտակորվել, ձեռքերը գոտկատեղին  Խորը 
2 – թեքում առաջ, ձեռքերը հասցնել հատակին   Ծնկները չծալել 
3 – ուղղվել, արտակորվել՝ ձեռքերը 
գոտկատեղին   

4 – ե. դ.    
VI Ե. դ. – կանգ՝ ոտքերը զատած, ձեռքերը 
գոտկատեղին 4-6 X  

1 – իրանի դարձում աջ, աջ ձեռքը կողմ, ափով 
վեր  Կրունկները գետնից 

չկտրել 
2 – ե. դ.    
3 – նույնը` դեպի ձախ   
4 – ե. դ.   
VII Ե. դ. – ձեռքերը կողմ    
1 – թափ աջով առաջ, ծափ ծնկատակին   
2 – ե. դ.    
3 – թափ ձախով առաջ, ծափ ծնկատակին   
4 – ե. դ.    
VIII Ե. դ. – արտանկ աջով առաջ, ձեռքերը 
հենված նույնանուն ազդրին  Ձախը հնարավորին 

չափ հետ 
1-3 – զսպանակել   
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4 – ոստյունով փոխել ոտքերի դրությունը, ե. դ.   
5-6 – նույնը` ձախն առաջ  Աջը հնարավորին չափ 

հետ 
7 – ե. դ.   
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IX Ե. դ. – հ. կ.    
1-2 – երկու ոստյուն զույգ ոտքին   
3-4 – ոստյունով դարձում 360°  Պահպանել 

հավասարակշռությունը 
X Ե. դ. – ձեռքերը գոտկատեղին   
1 – ոստյունով զատել ոտքերը, ձեռքերը կողմ   Հետևել հաշվին, 

պահպանել ռիթմը 
2 – ոստյունով ե. դ.    
3 – ոստյունով զատել ոտքերը, ձեռքերը վեր   
4 – ե. դ.    

Հի
մն

ա
կա

ն 
մա

ս`
 3

0 

1.Գնդակի ընդունում և փոխանցում եռյակներով 12´ Խմբակային մեթոդ` աղ-
ջիկներ և տղաներ 
առանձին 
ցուցադրել, բացատերլ 

-գնդակի փոխանցում և ընդունում զույգերով 5-6 
մ. հեռավորության վրա տեղից` 2 ձեռքով կրծքից և 
գլխավերևից 

                        

4´ Ուշադրություն դարձնել 
գնդակի կորագծին և 
մատերի դիրքին 

-գնդակի փոխանցում և ընդունում զույգերով, 
ընթացքում` 2 ձեռքով կրծքից  

4´ Կատարել 
մարզադահլիճի  
դիմային գծից 

- գնդակի փոխանցում եռյակներով ընթացքից 4´ Հայացքով հետևել 
ընկերներին 

2.Գնդակի սահուն վարում՝ փոփոխելով շարժման 
արագությունը և ուղղությունը, պաշպանի ակտիվ 
դիմադրությամբ 

12´ Ցուցադրել, բացատերլ 

-գնդակի վարում տեղում 2´ Ուսուցչի հրահանգով 
փոխանցել ընկերոջը. 
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վարելիս ուշադրություն 
դարձնել ոտքերի դիր-
քին  

Հի
մն

ա
կա

ն 
մա

ս`
 3

0 

-գնդակի վարում վազքով 
 

4´ Կատարել մարզադահ-
լիճի  դիմային գծից զույ-
գերով. ուսուցչի հրա-
հանգով փոփոխել շարժ-
ման արագությունը 

- գնդակի սահուն վարում՝ փոփոխելով շարժման 
արագությունը և ուղղությունը պաշպանի ակտիվ 
դիմադրությամբ 

6´ Կատարել մարզադահլի-
ճի  դիմային գծից զույ-
գերով, վարողը իր ցան-
կությամբ փոփոխում է 
շարժման արագությունը 
և ուղղությունը, կորցնե-
լու դեպքում վերադառ-
նում են շարքի վերջ: 

3.Շարժողական ընդունակությունների մշակում 
(ճարպկություն, արագաշարժություն) 
Էստաֆետա՝ հանդբոլի գնդակի վարումով և 
փոխանցումով 

6´ Խաղային մեթոդ 
Հետևել որպեսզի փո-
խանցումները և վարու-
մը կատարվեն ճիշտ. 
դասարանը բաժանել 2 
խմբի` խմբերում էլ զույ-
գերի: Զույգերը 3 քայլ 
մեկ փոխանցումով 
շրջանցաում են կանգ-
նակը և վերադառնում 
են շարքի վերջ: 
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Շարք   
Դանդաղ վազք 2 շրջ. Թեթև, թուլացնելով 

մկանները 
Քայլք 1 շրջ.  
Շարք, դասի ամփոփում:   
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԴԱՍԻ ԿՈՆՍՊԵԿՏ № __ 
 

___________ № -- 
Կուրս` 1-ին 
Սովորողների քանակը` --, տղա` --, աղջիկ` -- 
Անցկացման վայրը`մարզադահլիճ, 
Դասի խնդիրները.  
1. Ուսուցանել բարձրացատկ քայլանցում եղանակով:  
2. Ուսուցանել փոխանցավազք 4 x 60 մ: 
3. Շարժողական ընդունակությունների մշակում 

(արագաշարժություն, ցատկունակություն) 
Անհրաժեշտ գույքը` սուլիչ, վայրկենաչափ, կանգնակներ բարձրա-

ցատկի համար, ներքնակներ, երկար պարան, փոխանցավազքի փայ-
տիկներ: 

Դասի 
մասերը 
և տև. 

Դասի բովանդակությունը 
Չափա-
վորում 

Մեթոդական և 
կազմակերպչական 

ցուցումներ 
1 2 3 4 
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Շարք, հաշվարկ, զեկույց, դասի խնդիր-
ների հաղորդում 

1Բ Ճակատային մեթոդ 

Շարային վարժություններ 2Բ Հետևել կեցվածքին 
Քայլք 0.5 շրջ.  
Դանդաղ վազք  3 շրջ.  
Վազք տարբեր առաջադրանքներով` 
կից քայլերով, մեջքով առաջ, ծնկները 
վեր բարձրացնելով, սրունքները հետ 
գցելով,լայն քայլերով, 

4 շրջ.  

Արագացումներ անկյունագծով 2 շրջ. Մաքսիմալ արագու-
թյամբ 

Դանդաղ վազք 2 շրջ. Կարգավորել շնչա-
ռությունը 

 Քայլք 1 շրջ.  
Շարափոխում միասյունից քառասյան   
Ը.Զ.Վ. զույգերով և փայտիկով  Որոշել առաջին և 

երկրորդ համարնե-
րին, 
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I Ե. դ. – կանգնած դեմքով միմյանց` 
մեկ քայլ հեռավորությամբ, փայըտ 
բռնած առաջ 

  

1-2 – ծալել ձեռքերը, կրծքերով 
մոտենալ իրար 

 Մկանները լարելով 

3-4 – ե. դ.    

Ն
եր

գր
ա

վի
 չ 

մա
ս`

 1
2՛

 

II Ե. դ. – կանգ ոտքերը զատած, 
դեմքով միմյանց` երկու քայլ 
հեռավորությամբ, փայտը բռնած առաջ 

  

1-2 – թեքում առաջ արտակորված, 
փայտը վեր 

 Խորը 

3-4 – ե. դ.    
III Ե. դ. – կանգ ոտքերը զատած, դեմքով 
միմյանց` երեք քայլ հեռավորությամբ, 
փայտը ցած I ձեռքերում 

  

1-2 – թեքում առաջ, փայտը փոխանցել 
II 

 Ծնկները չծալել 

3-4 – ե. դ.    
IV Ե. դ. կանգնած դեմքով միմյանց` մեկ 
քայլ հեռավորությամբ, փայտը բռնած 
առաջ 

  

1-2 – կքանստել աջին, ձախը սահեցնել 
ետ 

 Ոտնաթաթը ձիգ 

3-4 – ե. դ.   
V Ե. դ. – կանգնած դեմքով միմյանց`մեկ 
և կես քայլ հեռավորությամբ, փայտը 
բռնած առաջ 

  

 1-4 – հավասարակշռություն աջին, 
փայտը վեր 

 Պահպանել հավա-
սարակշռությունը, 
ոտքը բաձր, ձիգ 

5-8 – ե. դ.   
VI Ե. դ. – կանգնած դեմքով միմյանց` 
մեկ և կես քայլ հեռավորությամբ, փայ-
տը բռնած առաջ 

  

1- I թափ աջով կողմ, II թափ ձախով 
կողմ 

 Բարձր, ոտքը ձիգ 

2- ե. դ.   
VII Ե. դ. – կանգ ոտքերը զատած, դեմ-
քով միմյանց`մեկ և կես քայլ հեռա-
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վորությամբ, փայտը բռնած առաջ 
1-2 – թեքում առաջ, իրանի կիսադար-
ձումով և ձեռքերի շրջումով, փայտի 
ծայրը հասցնել հատակին 

 Ծնկները չծալել 

3-4 – ե. դ.    
VIII Ե. դ. – կանգնած մեջքով միմյանց` 
մեկ քայլ հեռավորությամբ, փայտը ցած 
I ձեռքերում 

  

1-2 – արտակորվել, ձեռքերը վեր, փայ-
տը փոխանցել II 

 Խորը  

3-4 – ե. դ.    
IX Ե. դ. – նստած դեմքով միմյանց` 
ծալած ոտքերի ներբաններով հենված 
իրար, փայտը բռնած առաջ 

  

1-4 – I ուղղելով ոտքերը, բարձրացնում է 
II մինչև թեք կանգնած դրություն 

 Լարելով ոտքերի և 
ձեռքերի մկանները 

5-8 – ե. դ.    

 

X Ե. դ. – նստած ոտքերը զատած, մեջ-
քով միմյանց, թիակներով հենված 
իրար, փայտը գոտկատեղին 

  

1-2 – իրանի դարձում աջ  Մեծ լայնույթով 
3-4 – ե. դ.   

Հ
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նա
կա

ն 
մա

ս`
 3

0 

1.Բարձրացատկ քայլանցում եղանա-
կով 

12 Ցուցադրել, բացատ-
րել: Մասնատված մե-
թոդ: Խմբակային մե-
թոդ` տղաներ և աղ-
ջիկներ առանձին 

-քայլանցում տղ.` 70 սմ, աղջ.`60 սմ. 
բարձրությամբ պարանի վրայով. 

10 X Հարահոս մեթոդ: 
Պարանին մոտենան 
սովորական քայլով 
անկյունագծով, կա-
տարել աջ և ձախ 
կողմերով 

- բարձրացատկ քայլանցում եղանակով 
3 քայլով.  
տղ.` 70 սմ, աղջ.`60 սմ. բարձրությամբ 
տեղադրված ձողի վրայով, 

10 X Հարահոս մեթոդ: 
Որոշել հրման ոտքը, 
կավիճով նշել հրման 
տեղը և քայլերի ուղ-
ղությունը: Անհատա-
կան տեմպով 
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- բարձրացատկ քայլանցում եղանակով 
7-13 քայլով.  
տղ.` 90 սմ, աղջ.`80 սմ. բարձրությամբ 
տեղադրված ձողի վրայով,  
 
 
 
 
 
 
 

6-8 X Հարահոս մեթոդ: 
Անհատական տեմ-
պով` ոչ արագ, նշել 
հրման տեղը և քայլե-
րի ուղղությունը, թա-
փային ոտքը ծնկային 
հոդում մի քիչ ծալված 
և ոտնաթաթը 
թեքված ձողի կողմը 

Հ
իմ

նա
կա

ն 
մա

ս`
 3

0 

2.Փոխանցավազք 4 x 60 մ., 12 Ցուցադրել, բացատ-
րել, Մասնատված 
մեթոդ, 

-փայտիկի փոխանցում տեղում 

 

2 Դասարանը շարել 
երկտողան 1.5 մ. հե-
ռավորությամբ, երկ-
րորդ շարքը առաջին 
շարքից կանգնում է 
մի քիչ աջ, ընդունողը 
աջ ձեռքը ուսուցչի 
հրահանգով 
իջացնում է ներքև-
հետ, փողանցող փայ-
տիկը դնում է ընդու-
նողի ձեռքի մեջ, 
ընդունողը փայտիկը 
տեղափոխում է ձախ 
ձեռք և փոխանցում 
մյուսին, <<հետ>> 
դարձ հրահանգով 
վարժությունը կատա-
րել հակառակ կողմով 

- փայտիկի փոխանցում դանդաղ 3 շրջ. Դասարանը բաժանել 
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վազքով 4 հոգանոց խմբերի, 
փոխանցել նույն տար-
բերակով, փոխանց-
ման պահին փոխան-
ցողը նշան է տալիս` 
«հոպե, փոխանցողը 
մի փոքր արագացու-
մով կանգնում է խմբի 
առջև 

-փոխանցավազք 4 x 15 մ., 4-6 X Փոխանցման 
տարածքը գծանշել, ոչ 
մաքսիմալ արագու-
թյամբ 

3.Շարժողական ընդունակությունների 
մշակում (ցատկունակություն) 

6 Խմբակային մեթոդ` 
աղջիկներ, տղաներ 
առանձին 

-տղ.` 15 մ., աղջ.`10 մ., ցատկեր աջ, 
ձախ և զույգ ոտքերով 

3 X Ցատկել հնարավորինս 
երկար 

Եզ
րա

փ
ա

կի
չ  

մա
ս`

 3
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Շարք   
Դանդաղ վազք` շնչառական և թուլաց-
նող վարժություններ 

2 շրջ. Կարգավորել  
շնչառությունը 

Շարք, դասի ամփոփում    
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ՏԵՍԱԿԱՆ ԴԱՍԻ ԿՈՆՍՊԵԿՏ № __ 
 
Թեմա` Առաջին օգնության ցույց տալը վնասվածքների դեպքում 
________ №......., Կուրս 1-ին,  
Սովորողների ընդհանուր քանակը` --------, տղա` ------, աղջիկ` ----- 
Անցկացման վայրը` լսարան, 
Դասի խնդիրները. 
1. Ուսուցանել վնասվածքների առաջացման պատճառները և առա-

ջին բուժօգնության ցուցաբերման կանոնները: 
2. Ձևավորել առաջին բուժօգնության կարողություներ: 
Դիդակտիկ նյութեր` դեղարկղիկ անհրաժեշտ պարագաներով, հա-

մակարգիչ, լուսանկարներ, պաստառներ: 
 

ԹԵՄԱՅԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Մարզասրահներում և մարզահրապարակներում անցկացվող ֆիզի-
կական կուլտուրայի դասերի և պարապմունքների ընթացքում երբեմն 
սովորողները կարող են ստանալ տարբեր տեսակի վնասվածքներ (ար-
յունահոսություն, ջլերի ձգում, կոտրվածքներ, հոդախախտումներ, 
արևահարություն, ցրտահարություն և այլն): Այդ ժամանակ անհրաժեշ-
տություն է առաջանում ցույց տալ առաջին բուժօգնություն: Առաջին օգ-
նություն ցույց տալը հատկապես դժվարանում է այնպիսի պայմաննե-
րում, երբ տուժածը գտնվում է անգիտակից վիճակում և չի կարող որևէ 
բացատրություն տալ: Շատ կարևոր է շտապ միջոցներ ձեռնարկել 
սիրտանոթային համակարգի խանգարումների դեմ պայքարելու ուղղու-
թյամբ` կանգնեցնել արյունահոսությունը, վիրակապել վերքերը, անշարժ 
պահել վերջույթները` ոսկորների կոտրվածքների դեպքում և այլն: 

ՈՒսումնական հաստատությունում առանձնահատուկ կարևորու-
թյուն է ստանում յուրաքանչյուր սովորողի հմտությունը` ժամանակին և 
ճիշտ ձևով առաջին բուժօգնություն ցույց տալ և’ իրեն, և’ ուրիշներին: 
Այդ նպատակով ֆիզիկական կուլտուրայի դասեր վարող ուսուցիչները 
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իրենց տրամադրության տակ պետք է ունենան առաջին բուժօգնություն 
համար անհրաժեշտ դեղարկղիկ անհրաժեշտ պարագաներով: 

Բացի այդ, յուրաքանչյուր ուսուցիչ և սովորող պետք է իմանան 
առաջին օգնություն ցույց տալու պարզ, տարրական գործողությունները: 

Արյունահոսություն: Արյունահոսությունը լինում է` զարկերակային, 
երակային, մազանոթային և քթային: Արյունահոսության դադարեցման 
համար կան որոշ տեխնիկական միջոցներ` վնասված վերջույթը բարձ-
րացնել կրծքավանդակի մակարդակից վեր, անոթի վրա, վնասված տե-
ղում դնել ճնշող վիրակապ, մատով ճնշում գործադրել անոթի վրա, վեր-
քից վերև, իսկ պարանոցի, գլխի հատվածում` վերքից ներքև, կատարել 
վնասված վերջույթի անշարժացում` նախապես հոդածալքում դնելով 
բարձիկ և, կիպ ծալելով վերջույթը, դնել ռետինե լարան (ժգուտ):  

Կոտրվածքներ: Ֆիզիկական կուլտուրայի դասերի ժամանակ կոտր-
վածքների պատճառ կարող են դառնալ վայր ընկնելը, բութ առարկանե-
րին հանկարծակի դիպչելը, դասընկերներին ընդհարվելը և այլն: Կոտր-
վածքները ախտորոշվում են հետևյալ յուրահատուկ նշաններով` ցավ, 
կոտրված վերջույթի ձևախախտում, այտուցվածություն, վերջույթի շար-
ժումների սահմանափակում: Կոտրվածքները լինում են բաց և փակ: 

Բաց կոտրվածքի ժամանակ  կոտրված մասում մաշկից դուրս է 
ցցվում կոտրված ոսկրի ծայրը: Նման դեպքերում նախ պետք է դադարեց-
նել արյունահոսությունը, եթե առկա է այն, մշակել վերքը, դնել վիրակապ, 
հետո միայն կատարել անշարժացում:  

Փակ կոտրվածքն  այն է, երբ մաշկի ամբողջականությունը կոտրված 
մասում պահպանված է: Նման դեպքերում պետք է կատարել կոտրված 
վերջույթի անշարժացում:  

Սալջարդեր (ճմլվածքներ): Սալջարդերի դեպքում վնասվում են մա-
կերեսային հյուսվածքները և ներքին օրգանները, որոնք առաջացնում են 
ցավ, կապտուկ, այտուցվածություն: Առաջին բուժօգնություն ցույց տա-
լիս, անհրաժեշտ է առաջին հերթին վնասվածք ստացած տեղում դնել 
ճնշող վիրակապ, սառը թաշկինակ և ստեղծել հանգիստ վիճակ: 

Հոդախախտումներ: Հոդախախտերը առաջանում են գրեթե նույն 
պատճառներով, ինչ որ կոտրվածքները, ինչպես նաև մենամարտային 
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հնարքների, նետումների և այլ վարժությունների կատարման ժամանակ: 
Վերջույթների հոդախախտումների ժամանակ առաջանում է ցավ հոդում, 
հոդի ձևախախտում, շարժումների սահմանափակումներ: Հոդախախտերի 
ժամանակ առաջին օգնությունը նույն է, ինչպիսին կոտրվածքների ժամա-
նակ: Պետք է հիշել, որ հոդախախտի ժամանակ հոդը ծալել կամ բացել չի 
կարելի, այն պետք է անշարժացնել նույն դիրքով, ինչպիսին որ կա:  

Ուշագնացություն: Ուշագնացության նախանշաններն են` թեթև գլխա-
պտույտ, դեմքի գունատություն, սրտխառնոց, շարժումների կոորդինացիայի 
խանգարումներ, տեսողության խանգարումներ (մթագնում, սև-սպիտակ, 
առկայծող բծեր և այլն), խշշոց ականջներում և այլն: Այնուհետև տուժածը 
վայր է ընկնում, մաշկը պատվում սառը քրտինքով, շնչառությունը դանդա-
ղում է և դառնում մակերեսային, ընկնում է արյան ճնշումը: Ուշագնացության 
դեպքում առաջին օգնությունը պետք է լինի, առաջին հերթին սովորողին 
պառկեցնել մեջքի վրա, թուլացնել սեղմող հագուստը, գլուխը դնել ավելի 
ցածր, ոտքերը բարձրացնել, կրծքավանդակի մասում հանել հագուստը, որ-
պեսզի թարմ օդը լիարժեք հոսի դեպի թոքերը, այնուհետև քթին մոտեցնել 
անուշադրի սպիրտը կամ սեղմել քթի միջնապատի և վերին շըրթունքի միջև 
ծալքի շրջանը, դեմքին դնել սառը թրջոց կամ ցայտել սառը ջուր: Եթե ուշա-
թափությունը տոթից է, ապա գլխին պետք է դնել թաց սրբիչ: 

Արևահարություն: Արևահարության ժամանակ օրգանիզմը ավելի 
շատ ջերմություն է ստանում, քան կորցնում, ինչի դեպքում տեղի է ունենում 
օրգանիզմի ջերմահարում` առաջացնելով կենտրոնական նյարդային, ինչ-
պես նաև սրտանոթային ու շնչառական համակարգերի գործունեության 
փոփոխություններ:  

Արևահարման և ջերմահարման դեպքում տուժվածը ունենում է ծա-
րավի և հոգնածության զգացում, առաջանում է գլխացավ, թուլություն, 
մաշկը կարմրում է, իսկ հետո գունատվում, ջերմությունը բարձրանում է, 
շնչառությունը և սրտի աշխատանքը արագացված է, հնարավոր է նաև 
սրտխառնոց, գիտակցության կորուստ: Արևահարության դեպքում առա-
ջին օգնությունը պետք է լինի տուժածին տեղափոխել ստվերոտ, սառը 
տեղ, խմացնել սառը ըմպելիքներ, մարմնին դնել սառը թրջոցներ կամ 
փաթաթել թաց սավանով:  
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Ցրտահարություն: Հիմնականում ցրտահարվում են մարմնի բաց մա-
սերը (քիթը, ականջը, մատները, մաշկը): Ցրտահարություն կարող է առա-
ջանալ հատկապես դահուկային պատրաստության դասերին ինչպես նաև 
բոլոր այն դեպքերում, երբ ֆիզիկական կուլտուրայի դասերն ու պարապ-
մունքներն անցկացվեն ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում: Ցրտահա-
րության ժամանակ մաշկը կարմրում է` այտուցված կամ կապտավուն 
երանգ է ունենում, որից խուսափելու համար, պետք է սովորողները լինեն 
ակտիվ շարժման մեջ և խուսափեն ստատիկ դիրքում մնալուց:  

Ցրտահարության դեպքում առաջին օգնության գլխավոր նպատակն 
է օրգանիզմի տաքացումը: Առաջին հերթին տուժածին անհրաժեշտ է 
տեղափոխել տաք տեղ, թաց հագուստը և կոշիկները փոխարինել չորով, 
ցրտահարված մասերը շփել չոր գործվածքով, նրան տալ տաք ըմպելիք:  

Արհեստական շնչառություն: Երբեմն անհրաժեշտություն է առա-
ջանում տուժածին տալ արհեստական շնչառություն: Այս դեպքում պետք 
է տուժածին պառկեցնել մեջքի վրա և կատարել ներփչումներ` րոպեում 
մոտ 15 հաճախականությամբ: Գոյություն ունի ներփչման մի քանի եղա-
նակ՝ <<Բերան-բերան>> և <<Բերան-քիթ>>: 

Երբ շնչառությունը վերականգնվում է, մաշկը դառնում է վարդագույն: 
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II. 2-ՐԴ ԿՈՒՐՍԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ 
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 

 
Ժ Ա Մ Ա Ց Ա Ն Ց  

 

№ Ծրագրի բաժիններ 
Ժամերի 
քանակը 

Կիսամյակ-
ներ 

I I I 
I Գիտելիքի հիմունքներ 6 3 3 
II Աթլետիկական վարժություններ 16 8 8 
III Մարմնամարզական վարժություններ 14 7 7 
IV Վոլեյբոլ 10 5 5 
V Ֆուտբոլ 14 7 7 

VI 
Ընտրովի ուսումնական նյութ` սեղանի 
թենիս 

8 4 4 

VII 
Շարժողական ընդունակությունների
մշակում 

դ/ը – – 
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ՏԱՐԵԿԱՆ ՊԼԱՆ ԳՐԱՖԻԿ 
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Թ Ե Մ Ա Տ Ի Կ  Պ Լ Ա Ն   
...........................................................................................  2-րդ կուրս 

 
1-ին կիսամյակ, ................................................ ուսումնական տարի 

№ Ն Յ Ո Ւ Թ Ի   Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ը ժ/ք 

1. Գիտելիքի հիմունքներ 3 
 1.Առողջ ապրելակերպը սովորողների կյանքում  

2. Աթլետիկական վարժություններ 8 
 1. Վազք 60 մ  

2. Տղաներ` վազք  800 մ, աղջիկներ` 400 մ  
3. Հեռացատկ՝ կծկված եղանակով  
4.  Նիզակի նետում՝ տեղից և թափավազքով  

3. Մարզախաղ` վոլեյբոլ 5 
 1.  Ներքևից ուղիղ սկզբնահարվածև սկզբնահարվածի ընդունում  

2.  Ուղիղ հարձակողական հարված և հարձակողական հարվածի ընդունում  
3.  Միայնակի շրջափակում և շրջափակողի ապահովում  
4.  Վոլեյբոլի երկկողմանի խաղ՝ հիմնական կանոններով  

4.     Ֆուտբոլ 7 
 1. Ֆուտբոլիստի կեցվածքով տեղաշարժեր–կանգառներ-դարձումներ–արագացում-

ներ 
 

2. Հարված գնդակին գլխով` ցատկով և թափավազքով  
3. Գնդակի կասեցում  ազդրով, կրծքով, գլխով  
4. Գնդակի խլում մրցակցից՝ ոտնաթաթը գնդակի վրա դնելով և ուսուսի հրվելով, 
արտանկով 

 

5. Դիրքային հարձակում՝ փոխելով խաղացողների դասավորությունը  
6. Գնդակի վարման, կասեցման և հարվածի տարրերով՝ համակցումներ  
7. Հարձակում՝ խաղային առաջադրանքով 2:1  

5. Մարմնամարզական վարժություններ 7 
 1.Ակրոբատիկական վարժություններ.  տղ.` գլուխկոնծի երկարությամբ, աղ.` կանգ 

թիակների վրա 
 

2. Պարային վարժություններ <<Քոչարի>> պարի տարրերը  
3. Տղաներ` վարժություններ պտտաձողի վրա, կախ դիրքում ծալվելով
թափահարումներ, ձգումներ  
   Աղջիկներ` կախ վերին ձողին թաթերով հենված ստորին ձողից

 

6. Ընտրովի ուսումնական նյութ` սեղանի թենիս 4 
 1. Հարվածներ աջից և ձախից՝ գլորումով  

2. Պատնեշ - հարվածներ՝ աջից և ձախից  
7. Շարժողական ընդունակությունների մշակում - 
 1. Մկանային ուժ  

2. Արագաշարժություն  
3. Դիմացկունություն  
4. Ճկունություն  
5. Ճարպկություն  
6. Հավասարակշռություն  
7. Ցատկունակություն  
8. Կոորդինացիա  
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Պայմանական նշաններ. 
ու` ուսուցում  

ա` ամրապնդում 
ս` ստուգում 
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Պայմանական նշաններ. 
ու` ուսուցում  

ա` ամրապնդում 
ս` ստուգում 
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Թ Ե Մ Ա Տ Ի Կ  Պ Լ Ա Ն   
...........................................................................................  2-րդ կուրս 

 
2-րդ կիսամյակ ................................................ ուսումնական տարի 

 
№ Ն Յ Ո Ւ Թ Ի   Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ը ժ/ք 

1. Գիտելիքի հիմունքներ 3 
 1.  Գերհոգնածությունը և դրա կանխարգելման միջոցները  

2. Մարմնամարզական վարժություններ 7 
 1.Շարային վարժություններ  

2.Ընդհանուր զարգացնող վարժություններ  
3.Ռիթմիկ մարմնամրզկան վարժություններ  
4. Հենացատկեր մարմնամարզական այծի վրայով՝ <<ոռքերը զատած>> եղանակով  
5. Տղաներ` կանգ ձեռքերի վրա` վարժակցի օգնությամբ:
    աղջիկներ` <<Կամուրջ>> վարժակցի օգնությամբ

 

3. Վոլեյբոլ 5 
 1.Վերին ուղիղ սկզբնահարված և սկզբնահարվածի ընդունում  

2. Հանդիպակաց փոխանցումից ուղիղ հարձակողական հարված՝ ցանցի մոտ  
3. Գնդակի ընդունում՝ հարձակողական հարվածից հետո  
4. Դիրքային հարձակողական գործողություններ  
5. Վոլեյբոլի երկկողմանի խաղ՝ հիմնական կանոններով  

4. Ընտրովի ուսումնական նյութ` սեղանի թենիս 4 
 1. Պտտված սկզբնահարված՝ ձախից և աջից  

2. Աջից հակահարվածներ միջին տեմպով  
3. Ուսումնական խաղ  

5. Ֆուտբոլ  7 
 1.  Վազք՝ խաչաձև և կից քայլերով  

2. Հարվածներ գլորվող և թռչող գնդակին՝ ոտնաթմբով  
3. Գնդակի կասեցում ներբանով, ոտնաթաթի դրսի մասով  
4.Ուղղության, արագության փոփոխումով, խաբքերով (դրիբլինգ), խաղընկերոջ ակ-

տիվ դիմադրությամբ
 

5.  Հարձակում խաղային առաջադրանքով 3:1, 3:3  
6.   Խմբային պաշտպանության տակտիկական առաջադրանքներ  
7.  Երկկողմանի խաղ` ֆուտբոլի հիմնական կանոններով  

6. Աթլետիկական  վարժություններ 8 
 1Վազք 100 մ  

2. Բարձրացատկ՝ <<Քայլանցում>> եղանակով  
3. Լցված գնդակի նետում  
4.  Նռնակի նետում նպատակին  

7. Շարժողական ընդունակությունների մշակում - 
 1. Մկանային ուժ  

2. Արագաշարժություն  
3. Դիմացկունություն  
4. Ճկունություն  
5. Ճարպկություն  
6. Հավասարակշռություն  
7. Ցատկունակություն  
8. Կոորդինացիա  



 
 
 
 

165 
 

 
Պայմանական նշաններ. 

ու` ուսուցում  
ա` ամրապնդում 

ս` ստուգում 
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Պայմանական նշաններ. 
ու` ուսուցում  

ա` ամրապնդում 
ս` ստուգում 
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԴԱՍԻ ԿՈՆՍՊԵԿՏ № ___ 
 

___________ № ---- 
Կուրս` 2-րդ 
Սովորողների քանակը` --, տղա` --, աղջիկ` -- 
Անցկացման վայրը` մարզադահլիճ, 
Դասի խնդիրները.  
1. Ամրապնդել վազք` կից քայլերով:  
2. Ուսուցանել հարված գնդակին` գլխով, ցատկով և թափավազքով: 
3. Ուսուցանել գնդակի կասեցում ներբանով, ոտնաթաթի դրսի մա-

սով` շարժման ուղղության և արագության փոփոխությամբ: 
4. Շարժողական ընդունակությունների մշակում (արագաշարժու-

թյուն, ճարպկություն): 
Անհրաժեշտ գույքը` սուլիչ, վայրկենաչափ, ֆուտբոլի գնդակներ, 

կանգնակներ: 
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԴԱՍԻ ԿՈՆՍՊԵԿՏ № __ 
 

___________ № ---- 
Կուրս` 2-րդ 
Սովորողների քանակը. Տղա -------`, աղջիկ --------` 
Անցկացման վայրը` մարզահրապարակ 
Դասի խնդիրները. 
1. Ուսուցանել նռնակի նետում հեռավորության տեղից, լրիվ թափա-

վազքից: 
2. Ամրապնդել կրոսավազք 10 րոպե: 
3. Շարժողական ընդունակությունների մշակում (ուժ, դիմացկունու-

թյուն) 
Անհրաժեշտ գույքը` նռնակներ. աղջիներ` 500, տղաներ` 700 գրա-

մանոց, վայրկենաչափ 
 

Դասի 
մասերը 
և տև. 

Դասի բովանդակությունը Չափա
վորում 

Մեթոդական և 
կազմակերպչական 

ցուցումներ 
1 2 3 4 

Ն
եր

գր
ա

վի
չ մ

ա
ս`

 1
0՛

 

Շարք, հաշվարկ, զեկույց, դասի 
խնդիրների հաղորդում 2' Ճակատային մեթոդ 

Վազք տարբեր առաջադրան-
քներով` կից քայլերով, մեջքով 
առաջ, ծնկները վեր բարձրաց-
նելով, սրունքները հետ գցելով, 

4 շրջ.  

Արագացումներ անկյունագծով 3  X Մաքսիմալ արագությամբ, 
զույգերով 

Դանդաղ վազք 2 շրջ. Կարգավորել շնչառությունը 
Քայլք 1 շրջ.  
Շարափոխում միասյունից քա-
ռասյան 

  

Ընդհանուր զարգացնող վարժու-
թյուններ   

I Ե. դ. - կանգ ոտքերը զատած, 
ձեռքերը ծոծրակին 4-6 X  
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1-2 – ձեռքերի սեղմումով գլխի 
թեքում՝ դարձումով աջ, ծնոտը 
մոտեցնել աջ ուսին 

 Մկանները լարելով 

3-4 – ե. դ.    
5-7 – նույնը` թեքումով ձախ   
8 – ե. դ.    
II Ե. դ. – հենում` պառկած  
ծալած ձեռքերին  4-6 X  

1- ուղղել ձեռքերը  Մեջքը ուղիղ 
2 – դարձում աջ, աջ ձեռքը կողմ   
3 – դարձում ձախ, հենում 
պառկած   

4 – ե. դ.    
5-7 – նույնը` դարձումով ձախ   
8 – ե. դ.   
III Ե. դ. - հենում կքանստած 4-6 X  

1-4 – ձեռքերի հաջորդական տեղա-
փոխումով առաջ հենում՝ պառկած  Հետևել հաշվին, համաչափ 

տեղափոխումեվ 
5-8 – ձեռքերի հաջորդական 
տեղափոխումով հետ` ե. դ.    

IV Ե. դ. - նիստ, ձեռքերը կողմ 4-6 X  
1 – թեքում առաջ, աջ ձեռքը 
հասցնել հատակին  Ծնկները չծալել 

2 – զսպանակել, փոխելով 
ձեռքերի դրությունը   

3 – զսպանակել, ծափ ոտքերի 
հետևում   

4 – ե. դ.   
V Ե. դ. – կանգ՝ ոտքերը զատած  4-6 X  
1 – արտակորվել՝ ձեռքերը 
գոտկատեղին  Խորը 

2 – թեքում առաջ, ձեռքերը 
հասցնել հատակին   Ծնկները չծալել 

3 – ուղղվել, արտակորվել, 
ձեռքերը գոտկատեղին   

4 – ե. դ.    
VI Ե. դ. – կանգ՝ ոտքերը 
զատած, ձեռքերը գոտկատեղին 4-6 X  

1 – իրանի դարձում աջ, աջ 
ձեռքը կողմ, ափով վեր  Կրունկները գետնից չկտրել 

2 – ե. դ.    
3 – նույնը` դեպի ձախ   
4 – ե. դ.   
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VII Ե. դ. – ձեռքերը կողմ    
1 – թափ՝ աջով առաջ, ծափ 
ծնկատակին   

2 – ե. դ.    
3 – թափ՝ ձախով առաջ, ծափ 
ծնկատակին   

4 – ե. դ.    
VIII Ե. դ. – արտանկ աջով առաջ, 
ձեռքերը հենված նույնանուն 
ազդրին 

 Ձախը հնարավորին չափ հետ 

1-3 – զսպանակել   
4 – ոստյունով փոխել ոտքերի 
դրությունը, ե. դ.   

5-6 – նույնը` ձախն առաջ  Աջը հնարավորին չափ հետ 
7 – ե. դ.   
IX Ե. դ. – հ. կ.    
1-2 – երկու ոստյուն զույգ ոտքին   
3-4 – ոստյունով դարձում 360°  Պահպանել հավասարակշռությունը 
X Ե. դ. – ձեռքերը գոտկատեղին   
1 – ոստյունով զատել ոտքերը, 
ձեռքերը կողմ   Հետևել հաշվին, պահպանել ռիթմը 

2 – ոստյունով ե. դ.    
3 – ոստյունով զատել ոտքերը, 
ձեռքերը վեր   

4 – ե. դ.    

 Շարափոխում քառասյունից 
միասյան   
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1.Նռնակի նետում հեռավորության 
տեղից, լրիվ թափավազքից 

 

10´ 

Հիշեցնել անվտանգության կանոննե-
րը, ցուցադրել, բացատրել, տղաներ` 
700 գրամ, աղջիկներ` 500 գրամ, հի-
շեցնել փոքր գնդակի նետման տեխնի-
կան. հարահոս մեթոդ 

- նռնակի նետում հեռավորության 
տեղից 4´ Իրանը պտտել, նետել ուսի վրայից 

- նռնակի նետում հեռավորության 
լրիվ թափավազքից 6´ Թափավազքը կամավոր, նետումը 

նշագծից 
2. կրոսավազք 10 րոպե 10´ Հավասարաչափ տեմպով 
3.Շարժողական ընդունակություն-
ների մշակում (ուժ, դիմացկու-
նություն) 

10´ 
  

-տղաներ` ձգումներ պտտաձողից, 30 X 
 3-4 մոտեցմամբ 

-աղջիկներ` ձգումներ՝ հենում 
կախված դրությունից 

20 X 2-3 մոտեցմամբ 
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- տղաներ և աղջիկներ` իրանի 
բարձրացում՝ մեջքին պառկած 
դրությունից 

50-70 
X 1-2 մոտեցմամբ 

Եզ
րա

փ
ա

կի
չ 

մա
ս`

 5
´ 

Շարք   
Շարափոխում քառասյան   
-ձգողական վարժություններ, 
ձեռքերի, ուսագոտու, որովայնի 
և ոտքերի մկանների համար 

3´ 15-20´ պահելով 

Շարք, դասի ամփոփում   
 

ՏԵՍԱԿԱՆ ԴԱՍԻ ԿՈՆՍՊԵԿՏ №  
 
Թեմա` Գերհոգնածություն. դրսևորման ցուցանիշները և կանխար-

գելման միջոցները 
________ №......., Կուրս 2-րդ,  
սովորողների ընդհանուր քանակը` 28, տղա` 14, աղջիկ` 16 
Անցկացման վայրը` լսարան, 
Դասի խնդիրները. 
1. Ուսուցանել հոգնածության և գերհոգնածության մասին: 
2. Բացատրել գերհոգնածության դրսևորման ցուցանիշների և կան-

խարգելման միջոցների մասին: 
Դիդակտիկ նյութեր` համակարգիչ, լուսանկարներ, պաստառներ: 
 

ԹԵՄԱՅԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Հոգնածությունը մարդու աշխատող օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական 
վիճակն է, որն առաջանում է կարճատև լարված կամ երկարատև չափա-
վոր աշխատանքից հետո և բնորոշվում է աշխատունակության ժամանա-
կավոր իջեցմամբ:  

Հոգնածության աստիճանի մասին որոշում են հոգնածության ար-
տաքին օբյեկտիվ ցուցանիշների արտահայտվածությամբ և ինքնազգա-
ցողությամբ: Փոքր հոգնածության ցուցանիշներն են` մաշկի թեթևակի 
կարմրելը, աննշան քրտնարտադրությունը, շնչառության թեթևակի հա-
ճախությունը, աշխույժ շարժումները, առաջադրանքի հստակ կատարու-
մը և նորմալ զգացողությունը: Միջին հոգնածության ժամանակ մաշկը 
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նկատելի կարմրում է, դեմքի արտահայտությունը լարվում է, նկատելի է 
դեմքի մեծ քրտնարտադրություն, շնչառության հաճախացում, անվստահ 
շարժումներ, խորը ներշնչում և արտաշնչում, առաջադրանքի ոչ վստահ 
կատարում, իսկ ինքնազգացողությունում` նկատելի է ցավ մկաններում, 
սրտխփոց, հոգնածություն: 

Մեծ /անթույլատրելի/ կամ գերհոգնածության ժամանակ մարդու դեմքը 
կարմրում է կամ գունաթափվում, առաջանում է ընդհանուր կտրուկ 
քրտնարտադրություն, շնչառության հաճախացում, դող վերջույթներում, եր-
բեմն էլ ուշագնացություն, իսկ ինքնազգացողությունը լինում է` գլխա-
պտույտ, աղմուկ ականջներում, սրտխառնություն, անհամաձայնեցված 
շարժումներ և այլն: 

Հոգնածությունը ֆիզիկական բեռնվածության պարտադիր ուղեկիցն է, 
քանի որ առանց հոգնածության հնարավոր չէ օրգանիզմի դիմացկունու-
թյան բարելավումը, ֆիզիկական և մտավոր աշխատունակության բարձրա-
ցումը: Բացի այդ հոգնածության զգացումը օրգանիզմը ապահովում է գեր-
լարվածությունից, այսինքն այն ունի պաշտպանողական դեր, արգելակում 
է էներգետիկ պաշարների և նյարդային համակարգի հյուծվելուն:  

Հոգնածությունը և գերհոգնածությունը կարող են լինել ոչ միայն չա-
փից ավելի ֆիզիկական և մտավոր բեռնվածության հետևանք, այլև կա-
րող են լինել ոչ ճիշտ ապրելակերպի, անքնության հետևանք: 

Գերհոգնածությունից խուսափելու նպատակով անհրաժեշտ է կան-
խել հոգնածության լուրջ խորացումը, ֆիզիկական վարժությունները կա-
տարել երկարատև, ցածր բեռնվածությամբ, օգտագործել վերականգն-
ման միջոցներ, կազմակերպել լիարժեք հանգիստ: Գերհոգնածության 
կանխման միջոցներից են նաև ֆիզիկական բեռնվածության, մտավոր 
աշխատանքի ու հանգստի արդյունավետ ռեժիմի պահպանումը: 
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III. 3-ՐԴ ԿՈՒՐՍԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ 
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 

 
Ժ Ա Մ Ա Ց Ա Ն Ց  
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Թ Ե Մ Ա Տ Ի Կ  Պ Լ Ա Ն   
...........................................................................................  3-րդ կուրս 

 
1-ին կիսամյակ, ................................................ ուսումնական տարի 

 
№ 

Ն Յ Ո Ւ Թ Ի   Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ը 
 

ժ/ք 
1. Գիտելիքի հիմունքներ 3 
 1.Ժամանակակից Օլիմպիական խաղերը և հայ  անվանի մարզիկները  

2. Աթլետիկական վարժություններ 8 
 1. Վազք 30 մ  

2. Տղաներ` վազք  800 մ, աղջիկներ` 400 մ  
3. Հեռացատկ՝ կծկված եղանակով  
4.  Էստաֆետային վազք՝ 4x60 մետր  

3. Մարզախաղ` բասկետբոլ  5 
 1.  Գնդակի վարում, փոխանցում և ընդունում` պաշտպանի դիմադրությամբ  

2.  Գնդակի նետում` երկու և մեկ ձեռքով տեղից և շարժման ժամանակ  
3.  Անհատական պաշտպանություն  
4.  Բասկետբոլի երկկողմանի խաղ հիմնական կանոններով  

4.     Ֆուտբոլ 7 
 1. Ֆուտբոլիստի կեցվածքով տեղաշարժեր –կանգառներ - դարձումներ – արա-

գացումներ 
 

2. Հարված գնդակին գլխով` ցատկով և թափավազքով  
3. Գնդակի կասեցում  ազդրով, կրծքով, գլխով  

4. Գնդակի խլում մրցակցից՝ ոտնաթաթը գնդակի վրա դնելով և ուսուսի հրվելով, 
արտանկով 

 

5. Դիրքային հարձակում՝ փոխելով խաղացողների դասավորությունը  
6. Գնդակի վարման, կասեցման և հարվածի տարրերով համակցումներ  
7. Հարձակում՝ խաղային առաջադրանքով 2:1  

5. Մարմնամարզական վարժություններ 7 
 1. Մագլցում` պարանի մագլցում ոտքերի օգնությամբ / աղջիկներ/ և առանց ոտքերի 

օգնության /տղաներ/ 
 

2. Հենացատկ` մարմնամարզական այծի վրայով <<ոտքերը զատած>> եղա-
նակով 

 

3. Տղաներ` վարժություններ պտտաձողի վրա, կախ դիրքից ձգումներ 
   Աղջիկներ` կախ վերին ձողին՝ թաթերով հենված ստորին ձողից 
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6. Ընտրովի ուսումնական նյութ` ուժային պատրաստություն 4 
 1. ՈՒժային վարժություններ ձեռքերի, ոտքերի և մեջքի մկանների համար  

2. Վարժություններ կցագնդերով և ռետինե լարանով  
7. Շարժողական ընդունակությունների մշակում - 
 1. Մկանային ուժ  

2. Արագաշարժություն  
3. Դիմացկունություն  
4. Ճկունություն  
5. Ճարպկություն  
6. Հավասարակշռություն  
7. Ցատկունակություն  
8. Կոորդինացիա  
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Պայմանական նշաններ. 
ու` ուսուցում  

ա` ամրապնդում, 
ս` ստուգում  
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Պայմանական նշաններ. 
ու` ուսուցում ա` ամրապնդում 

ս` ստուգում  
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Թ Ե Մ Ա Տ Ի Կ  Պ Լ Ա Ն  
 

...........................................................................................  3-րդ կուրս 
2-րդ կիսամյակ ................................................ ուսումնական տարի 

 

 
№ 

Ն Յ Ո Ւ Թ Ի   Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ը ժ/ք 

1. Գիտելիքի հիմունքներ 3 
 1. Մասնագիտական կիրառական ֆիզիկական պատրաստականություն  

2. Մարմնամարզական վարժություններ 7 
 1.Շարային վարժություններ  

2.Ընդհանուր զարգացնող վարժություններ  
3.Կեցվածքի ձևավորման վարժություններ  
4. Տղաներ  ̀կախից վերելք շրջահենումով, դանդաղ իջնել կախ դիրքի, հետ թափին 
վայրցատկ  
   աղջիկներ` հենում պառկած ազդրերին դրությունից, ձեռքերը ուժով ծալել և 
տարածել 

 

5. Տղաներ` կանգ ձեռքերի վրա` վարժակցի օգնությամբ: 
    Աղջիկներ` <<Կամուրջ>> վարժակցի օգնությամբ 

 

3. Բասկետբոլ 5 
 1.Գնդակի նետում`  տարբեր տարածություններից  

2. Գնդակի վարում  և նետում երկու քայլով  
3. Գնդակի խլում, փակում, հետ մղում  
4. Դիրքային հարձակում  
5. Բասկետբոլի երkկողմանի խաղ`  հիմնական կանոններով  

4. Ընտրովի ուսումնական նյութ` ուժային  պատրաստություն 4 
 1. ՈՒժային վարժություններ ռետինե լարանով   

2. Վարժություններ կցագնդերով   
3. Վարժություններ մարզասարքերի վրա  

5. Ֆուտբոլ  7 
 1.  Վազք խաչաձև և կից քայլերով  

2. Հարվածներ գլորվող և թռչող գնդակին` ոտնաթմբով  
3. Գնդակի կասեցում ներբանով, ոտնաթաթի դրսի մասով  
4.Ուղղության, արագության փոփոխումով, խաբքերով (դրիբլինգ), խաղընկե-

րոջ ակտիվ դիմադրությամբ 
 

5.  Հարձակում խաղային առաջադրանքով 3:1, 3:3  
6.   Խմբային պաշտպանության տակտիկական առաջադրանքներ  
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7.  Երկկողմանի խաղ` ֆուտբոլի հիմնական կանոններով  
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6. Աթլետիկական  վարժություններ 8 
 1. Վազք 100 մ  

2. Բարձրացատկ`  <<Քայլանցում>> եղանակով  
3. Վազք՝ 8 րոպե՝ տղաներ, 6 րոպե` աղջիկներ  
4.  Նռնակի նետում  

7. Շարժողական ընդունակությունների մշակում - 
 1. Մկանային ուժ  

2. Արագաշարժություն  
3. Դիմացկունություն  
4. Ճկունություն  
5. Ճարպկություն  
6. Հավասարակշռություն  
7. Ցատկունակություն  
8. Կոորդինացիա  
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Պայմանական նշաններ. 
ու` ուսուցում  

ա` ամրապնդում 
ս` ստուգում 
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Պայմանական նշաններ. 
ու` ուսուցում  

ա` ամրապնդում 
ս` ստուգում 
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԴԱՍԻ ԿՈՆՍՊԵԿՏ № __ 
___________ № -- 
 
Կուրս` 3-րդ 
Սովորողների քանակը. ---տղա---`, աղջիկ---` 
Անցկացման վայրը` մարզահրապարակ 
Դասի խնդիրները. 
1. Ամրապնդել ցատկեր մեկ, երկու ոտքով վեր, կողմ, առաջ: 
2. Ամրապնդել սահուն կատարում, հարվածներ ոտնաթմբի ներսի 

մասով, ոտնաթմբով, ոտնաթաթի դրսի մասով: 
3. Ամրապնդել հարձակում` խաղային առաջադրանքով 3:3 դիմաց: 
4. Շարժողական ընդունակությունների մշակում (արագաշարժու-

թյուն, ճարպկություն): 
Անհրաժեշտ գույքը` վայրկենաչափ, սուլիչ, ֆուտբոլի գնդակներ, 

կոներ: 
 

Դասի 
մասերը 
և տև. 

Դասի բովանդակությունը 
Չափա-
վորում 

Մեթոդական և 
կազմակերպչական 

ցուցումներ 
1 2 3 4 

Ն
եր

գր
ա

վի
չ մ

ա
ս`

 1
0՛

 

Շարք, հաշվարկ, զեկույց, դասի 
խնդիրների հաղորդում 

2' Ճակատային մեթոդ 

Վազք տարբեր առաջադրանքնե-
րով` կից քայլերով, մեջքով առաջ, 
ծնկները վեր բարձրացնելով, 
սրունքները հետ գցելով, 

4 շրջ.  

1. Ցատկեր մեկ, երկու ոտքով 
վեր, կողմ, առաջ 

3 X Անկյունագծով, զույգերով 

Արագացումներ անկյունագծով 3  X Մաքսիմալ արագությամբ, 
զույգերով 

Դանդաղ վազք 2 շրջ. Կարգավորել շնչառությունը 
Քայլք 1 շրջ.  
Շարափոխում միասյունից քառա-
սյան 
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Ընդհանուր զարգացնող վարժու-
թյուններ 

  

I Ե. դ. - կանգ ոտքերը զատած, 
ձեռքերը ծոծրակին 

4 X  

1-2 – ձեռքերի սեղմումով գլխի 
թեքում դարձումով աջ, ծնոտը 
մոտեցնել աջ ուսին 

 Մկանները լարելով 

3-4 – ե. դ.    
5-7 – նույնը` թեքումով ձախ   
8 – ե. դ.    
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II Ե. դ. - հենում պառկած ծալած 
ձեռքերին 

4 X  

1- ուղղել ձեռքերը  Մեջքը ուղիղ 
2 – դարձում աջ, աջ ձեռքը կողմ   
3–դարձում ձախ, հենում պառկած   
4 – ե. դ.    
5-7 – նույնը`դարձումով ձախ   
8 – ե. դ.   
III Ե. դ. - հենում կքանստած 4 X  
1-4–ձեռքերի հաջորդական տե-
ղափոխումով առաջ հենում պառ-
կած 

 
Հետևել հաշվին, համաչափ 

տեղափոխումով 

5-8 – ձեռքերի հաջորդական 
տեղափոխումով ետ` ե. դ.  

  

IV Ե.դ. – կանգ ոտքերը զատած 4 X  
1 արտակորվել,  ձեռքերը 
գոտկատեղին, 

 Խորը, կուրծքը առաջ 

2 թեքում առաջ, ձեռքերը հասցնել 
հատակին, 

 Ծնկները  չծալել 

3 ուղղվել, արտակորվել,  
ձեռքերը գոտկատեղին, 

  

4 ե.դ.:    
V Ե.դ. – կանգ ոտքերը զատած, 
ձեռքերը կողմ,  

4 X  

1 թեքում աջ, ձեռքերը ծոծրակին,  Մեջքը  ուղիղ 
2 ե.դ.,   
3  թեքում ձախ, ձեռքերը   
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ծոծրակին, 
4. ե.դ.:    
VI Ե.դ. – նստած, ձեռքերը 
հնարավորին չափ ետ, 

4 X  

1 թափ աջով առաջ,  Ոտքը  բարձր 
2 ե.դ.,   

3 թափ ձախով առաջ,   
4 ե.դ.:    
VII Ե. դ. – արտանկ աջով 
առաջ, ձեռքերը հենված 
նույնանուն ազդրին 

4 X Ձախը հնարավորին չափ հետ 

1-3 – զսպանակել   
4 – ոստյունով փոխել ոտքերի 
դրությունը, ե. դ. 

  

5-6 – նույնը` ձախն առաջ  Աջը հնարավորին չափ հետ 
7 – ե. դ.   
VIII Ե. դ. – ձեռքերը գոտկատե-
ղին 

4 X  

1 – ոստյունով զատել ոտքերը, 
ձեռքերը կողմ  

 
Հետևել հաշվին, պահպանել 

ռիթմը 
2 – ոստյունով ե. դ.    
3 – ոստյունով զատել ոտքերը, 
ձեռքերը վեր 

  

4 – ե. դ.    
Շարափոխում քառասյունից 
միասյան 

  

Հ
իմ

նա
կա

ն 
մա

ս`
 3

2՛
 

2. Հարվածներ ոտնաթմբի 
ներսի մասով, ոտնաթմբով, 
ոտնաթաթի դրսի մասով 

8Բ  

-հարվածներ ոտնաթմբի ներսի 
մասով, ոտնաթմբով, 
ոտնաթաթի դրսի մասով 

 
Զույգերով դեմ-դիմաց 10-12 մ. 

հեռավորության վրա 

3. Հարձակում խաղային 
առաջադրանքով 3:3 դիմաց 

10Բ 

Հերթափոխային մեթոդ: Խա-
ղադաշտը բաշանել 4 մասի, 

դարպասների փոխարեն օգտա-
գործել կոներ, յուրաքանչյուր 
թիմում մեկական աղջիկ, 5Բ 
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հետո թիմերին փոխել 
- հարձակում խաղային առա-
ջադրանքով 3:3 դիմաց 

 Կատարել շատ փոխանցումներ  

4.Շարժողական ընդունակութ-
յունների մշակում արագաշար-
ժություն, ճարպկություն) 
-Երկկողմանի խաղ 

 
14Բ 
 

Պահպանել կանոները, հետևել 
նախապես որոշված պլանին 

Եզ
րա

փ
ա

կի
չ 

 
մա

ս`
 3

՛ 

Շարք   
Դանդաղ վազք 

2 շրջ. 
Թեթև, կարգավորել շնչառու-

թյունը 
Շարք, դասի ամփոփում 

  



 
 
 
 

 192

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԴԱՍԻ ԿՈՆՍՊԵԿՏ № __ 
 

___________ № -- 
Կուրս` 3-րդ 
Սովորողների քանակը. ---տղա---`, աղջիկ---` 
Անցկացման վայրը` մարզադահլիճ 
Դասի խնդիրները. 
1. Ամրապնդել վազք ցածր մեկնարկից 100 մ.: 
2. Ամրապնդել վազք 8 րոպե տղաներ, 6 րոպե` աղջիկներ: 
3. Շարժողական ընդունակությունների մշակում (արագաշարժու-

թյուն, դիմացկունություն): 
 

Անհրաժեշտ գույքը` սուլիչ, վարկյանաչափ: 
 

Դասի 
մասերը 
և տև. 

Դասի բովանդակությունը 
Չափա-
վորում 

Մեթոդական և կազմակերպ-
չական ցուցումներ 

1 2 3 4 
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Շարք, հաշվարկ, զեկույց, դասի 
խնդիրների հաղորդում 

2' Ճակատային մեթոդ 

Դանդաղ վազք 3 շրջ.  
Վազք ազդրերը վեր բարձրաց-
նելով 

1 շրջ. Ձեռքերը առաջ 

Վազք սրունքները հետ գցելով 1 շրջ. Մի քիչ թեքվել առաջ 
Վազք կից քայլերով 1 շրջ. Ձեռքերը գոտկատեղին 
Ցատկեր աջ և ձախ ոտքերով, 
զույգ ոտքերով 

3 X Անկյունագծով, զույգերով 

Արագացումներ 3 X Անկյունագծով, զույգերով 
Դանդաղ վազք 1շրջ. Կարգավորել շնչառությունը 
Քայլք  0.5 շրջ.  
Շարափոխում միասյունից 
քառասյան 

  

I. Ե.դ. – ձեռքերը գոտկատեղին, 4-6 X  
1-4 շրջաններ գլխով աջ,  մեծ լայնույթով 
5-8  շրջաններ գլխով ձախ:   
II Ե.դ. - ձեռքերը գոտկատեղին, 4-6 X  
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1-4  շրջաններ ուսերով առաջ,  կուրծքը առաջ 
5-8  շրջաններ ուսերով ետ:   
III Ե. դ. - հենում կքանստած 4-6 X  

1-4 – ձեռքերի հաջորդական տեղա-
փոխումով առաջ հենում պառկած 

 
Հետևել հաշվին, համաչափ 
տեղափոխումեվ 

5-8 – ձեռքերի հաջորդական 
տեղափոխումով ետ` ե. դ.  
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IV Ե. դ. - նիստ, ձեռքերը կողմ 

4-6 X 

 
1 – թեքում առաջ, աջ ձեռքը 
հասցնել հատակին 

Ծնկները չծալել 
2 – զսպանակել, փոխելով ձեռքե-
րի դրությունը 
3 – զսպանակել, ծափ ոտքերի 
հետևում 
4 – ե. դ. 
V Ե. դ. - նիստ, ձեռքերը կողմ 

4-6 X Ծնկները չծալել 

1 – թեքում առաջ, աջ ձեռքը հաս-
ցնել հատակին 
2 – զսպանակել, փոխելով ձեռքե-
րի դրությունը 
3 – զսպանակել, ծափ ոտքերի 
հետևում 
4 – ե. դ. 
VI.  Ե. դ. – կանգ ոտքերը զատած  

4-6 X 

 
1 – արտակորվել, ձեռքերը 
գոտկատեղին 

Խորը 

2 – թեքում առաջ, ձեռքերը 
հասցնել հատակին  

Ծնկները չծալել 

3 – ուղղվել, արտակորվել, ձեռ-
քերը գոտկատեղին 

 

4 – ե. դ.   
VII Ե. դ. – ձեռքերը կողմ  4-6 X  
1 – թափ աջով առաջ, ծափ 
ծնկատակին 

 Ծունկը չծալել 

2 – ե. դ.    
3 – թափ ձախով առաջ, ծափ 
ծնկատակին 
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4 – ե. դ.    
VIII Ե. դ. – արտանկ աջով առաջ, 
ձեռքերը հենված նույնանուն 
ազդրին 

4-6 X Ձախը հնարավորին չափ հետ 

1-3 – զսպանակել   
4 – ոստյունով փոխել ոտքերի 
դրությունը, ե. դ. 

  

5-6 – նույնը` ձախն առաջ  Աջը հնարավորին չափ հետ 
7 – ե. դ.   
IX Ե. դ. – հ. կ.  4-6 X  
1-2 – երկու ոստյուն զույգ ոտքին   
3-4 – ոստյունով դարձում 360՛ 

 
Պահպանել հավասարակշռու-
թյունը 

Շարափոխում քառասյունից 
միասյան 

  

Հ
իմ

նա
կա

ն 
մա

ս`
 3

0՛
 

1. վազք ցածր մեկնարկից 100 մ. 12Բ 
Հարահոս մեթոդ, 

Քառյակներով,  

-վազք ցածր մեկնարկից 15մ. 4-6 X 
Չշտապել արագ ձեռք բերել 

ուղղահայց դիրք, հետևել 
հրահանգին 

վազք ցածր մեկնարկից 100մ.,  2-3 X Մրցակցական մեթոդ 
2. Շարժողական ընդունակու-
թյունների մշակում (արագաշար-
ժություն)  

5Բ Ճակատային մեթոդ 

- տեղում վազք  4 X 
Մաքսիմալ արագությամբ, 10ԲԲ 

աշխատանք 10ԲԲ հանգիստ 

-ցատկեր տեղում 4 X 
Ծնկները հասցնել կրծքին, 
բարձր, 10ԲԲ աշխատանք 10ԲԲ 
հանգիստ 

3. Վազք 8 րոպե 8Բ Բոլորը միասին,  

-վազք 8 րոպե տղ, 6 րոպե աղջ. 8Բ 
մաքսիմալ հնարավորություն-

ների 80-90 %, 

Եզ
րա

փ
ա

կի
չ 

 
մա

ս`
 5

՛ 

Շարք   
Դանդաղ վազք` շնչառական և 
թուլացնող վարժություններ 

3Բ  

Շարք, դասի ամփոփում 2Բ  



 
 
 
 

 195

 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

  

1. Միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր իրականացնող 

ուսումնական հաստատությունների <<Ֆիզիկական կուլտուրա>> 

առարկայի ծրագիր, ՄԿՈՒԶԱԿ,Երևան, 2009 թ.:  

2. Յու. Գրիգորյան, Հ.Մինասյան, Ֆիզիկական կուլտուրա, Չափորո-

շիչներ և ծրագրեր, Ավագ դպրոց, 2009 թ.:  

3. Հ.Հ.Գաբրիելյան և ուրիշներ, ՈՒսումնական նյութի պլանավորում, 

ՈՒսուցչի ձեռնարկ, Երևան,  2011 թ.:  

4 . Հ.Ս.Մինասյան, Հ.Հ.Գաբրիելյան, Գիտելիքների հիմունքներ 1-12-

րդ դասարաններ, ՈՒսուցչի ձեռնարկ, Երևան,  2011 թ.:  

5 . Հ.Ս.Մինասյան, Հ.Հ.Գաբրիելյան, Ֆիզիկական կուլտուրա, Գնա-

հատումը հանրակրթական դպրոցում, ՈՒսուցչի ձեռնարկ, 

Երևան,  2012 թ.:  

6. Ֆ.Գ.Ղազարյան, Ֆիզիկական պատրաստությունը նախազինա-

կոչային տարիքում, Երևան,  2008 թ.:  

7. Ռ.Մ.Խիզանցյան, Մարմնամարզությունը դպրոցում, ՈՒսումնական 

ձեռնարկ, Երևան,  2012 թ.:  

8. Ռ.Մ.Խիզանցյան, Մարմնամարզություն, Երևան,  2009 թ.:  

9. Վ.Մ.Մամաջանյան, Աթլետիկա, ՈՒսումնական ձեռնարկ, Երևան,  

2003 թ.:  

10. Ե.Դավթյան, Բասկետբոլ, Երևան,  2009 թ.:  

11. Կ.Ասմարյան,Վոլեյբոլ, 2007 թ.:  
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12. Հ.Մելքոնյան, Հանդբոլը դպրոցում, ՈՒսումնական ձեռնարկ, 

Երևան,  2003 թ.:  

13. Ս.Ս.Հակոբյան, Ֆուտբոլ, ՈՒսումնամեթոդական ձեռնարկ, 

Երևան,  2009 թ.:  

14. Ֆ.Գ.Ղազարյան, Ֆիզիկական դաստիարակության տեսություն, 

Երևան,  2003թ.:  

15. Ս.Ս.Նահապետյան, Ընդհանուր զարգացնող վարժություններ, 

Երևան, 1988թ.: 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ներածություն………………………………………………………………… 3 

ՄՄՈՒՀ–ներում <<Ֆիզիկական կուլտուրա>> առարկայի նպատա-

կը և խնդիրները…………………………………..………………..……… 

 

5 

ՄՄՈՒՀ–ներում ֆիզիկական կուլտուրայից սովորողներին ներկա-

յացվող պահանջները…………………………………..………………..… 

 

7 

Բժշկական հսկողությունը ֆիզիկական դաստիարակության գործ-

ընթացում………………………………………..…………………………... 

 

10 

Ֆիզիկական կուլտուրայի դասերի անվտանգության ապահովումը  13 

Դասավանդման մեթոդների կիրառումը ֆիզիկական կուլտուրայի 

ուսուցման գործընթացում…………………………………………………. 

 

15 

Ֆիզիկական կուլտուրայի աշխատանքների պլանավորումը ……… 23 

Ֆիզիկական կուլտուրայի դասերի կազմակերպումը………………... 28 

Ֆիզիկական դաստիարակության բովանդակությունը և ուսուցումը 32 

ԲԱԺԻՆ 1. Տեսական տեղեկություններ………………………….……… 35 

1.Ֆիզիկական վարժությունների ազդեցությունը առողջության ամ-

րապնդման, մտավոր և ֆիզիկական աշխատունակության վրա..... 

 

38 

2. Ինքնավերահսկման ձևերը և անվտանգության կանոնները 

ինքնուրույն ֆիզիկական վարժությունների կատարման ժամանակ  

 

41 

3. Առողջ ապրելակերպը սովորողների կյանքում…………..………... 45 

4. Ժամանակակից օլիմպիական խաղերը և հայ անվանի մարզիկ-

ները…………….………………………………………….……………………
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49 
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5. Մասնագիտական կիրառական ֆիզիկական պատրաստակա-

նություն………………………………………………………………………… 

 

54 

6. Գերհոգնածությունը և դրա կանխարգելման միջոցները.….…… 57 

ԲԱԺԻՆ 2. Մարմնամարզական վարժություններ………………….… 59 
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