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Առողջություն ձևավորող կրթական տեխնոլոգիաները Առողջություն ձևավորող կրթական տեխնոլոգիաները Առողջություն ձևավորող կրթական տեխնոլոգիաները Առողջություն ձևավորող կրթական տեխնոլոգիաները 
մարմնական դաստիարակության գործընթացումմարմնական դաստիարակության գործընթացումմարմնական դաստիարակության գործընթացումմարմնական դաստիարակության գործընթացում    

 
Սարգիս Սարգիս Սարգիս Սարգիս Փահլևանյան Փահլևանյան Փահլևանյան Փահլևանյան     

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. մանկավարժական գիտություն, բարձր 

տեխնոլոգիաներ, համակարգչայնացման դարաշրջան, նորարարական 
տեխնոլոգիաներ, անվտանգ պայմաններ, մարմնական առողջություն, 
գիտատեխնիկական առաջընթաց 

 
Նախաբան Նախաբան Նախաբան Նախաբան     

Դաստիարակությունը մարդկության և մանկավարժական գիտու-
թյան կողմից գիտակցվում է որպես չափազանց բարդ գործընթաց, որը 
պահպանում է մարդկային հասարակության ինքնությունը և պայմաններ 
է ստեղծում հասարակության զարգացման, ինչպես նաև մարդ արարածի 
արդյունավետ գոյության համար: Ահա թե ինչու է այն օբյեկտիվորեն հա-
մարվում մեծագույն արժեք, որն արդիական է մարդկության թե՛ ներկայի 
և թե՛ ապագայի կամայական հանրույթի և յուրաքանչյուր մարդու 
համար: Ժամանակակից մարդաբանությունը դաստիարակությունն ըն-
կալում է որպես մի գործընթաց, որը պահպանում է հասարակության 
մարդասիրական բնույթը, պայմաններ է ստեղծում զարգացման և անձի 
արդյունավետ գոյության համար: Մարդաբանական մոտեցման տեսանկ-
յունից դաստիարակությունը դիտարկվում է որպես մարդկային կեցու-
թյան հատուկ մեթոդ և առանձնահատուկ գործունեություն, որն ունի 
չափազանց բարձր արժեք: Մարդն ունի դաստիարակման ընդունակու-
թյուն և կարիք, տեսականորեն նաև այս գործընթացի իմաստավորման 
պահանջմունք [1, 109]: Գիտատեխնիկական հեղափոխության, բարձր 
տեխնոլոգիաների, տեղեկատվության զարգացման և գործունեության 
բոլոր ոլորտների համակարգչայնացման դարաշրջանում դաստիարա-
կության գործընթացը նույնպես ենթարկվում է տեխնոլոգացման, ինչպես 
դա տեղի է ունեցել արդյունաբերական արտադրության հետ, որտեղ 
տեխնոլոգիան գիտություն է արտադրության կազմակերպման մասին, 
որը նկարագրում է հումքի մշակման բոլոր գործողություններն ու մեթոդ-
ները մինչև վերջնական արդյունքի ստացումը: Բնական է, որ դաստիա-
րակությունը չի կարող այնպես տեխնոլոգացված լինել, ինչպես արտադ-
րությունը: Յուրաքանչյուր երկրում մարմնակրթության և սպորտի զար-
գացումը կախված է պետության գաղափարախոսությունից և քաղաքա-
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կանությունից, կյանքի հասարակական և տնտեսական պայմաններից, 
գիտության ու տեխնիկայի զարգացումից, ժողովրդի կենսամակարդակից, 
ավանդույթներից, աշխարհագրական և կլիմայական գործոններից: 
Մարմնական դաստիարակության գործում պահանջվում են մանկավար-
ժական նորարարական տեխնոլոգիաների օգտագործման օրինաչափու-
թյունների առավել հիմնավոր բացահայտումներ [4, 21]:  

Մարմնակրթության ձևավորման հարցերին նվիրված իր աշխատու-
թյան մեջ մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Ֆ. Ղազարյանը ևս ներկայացնում է իր պատկերացումը մանկավարժա-
կան տեխնոլոգիայի մասին: Նա միանգամայն արդարացիորեն գրում է, 
որ այդ տեխնոլոգիան ապահովում է ուսուցման գործընթացի կառավա-
րումը: Փաստորեն սա նոր խոսք է, քանի որ տեխնոլոգիան գնահատվում 
է որպես գործընթացը կառավարելու գործիքակազմ [2, 66-67]։ 

 
Մարմնակրթության տեխնոլոգիայի կառուցման սկզբունքներըՄարմնակրթության տեխնոլոգիայի կառուցման սկզբունքներըՄարմնակրթության տեխնոլոգիայի կառուցման սկզբունքներըՄարմնակրթության տեխնոլոգիայի կառուցման սկզբունքները    

Մարմնակրթության ձևավորման տեխնոլոգիայի կառուցման ժամա-
նակ որոշակի պայմաններում անհրաժեշտ է հաշվի առնել ավագ դպրո-
ցականների ունակություններն ու պահանջները, հակումները, առողջա-
կան խնդիրները և հոգեբանական-անհատական հատկությունները` 
օգտվելով ընդհանուր տեղեկատվությունից և կիրառելով համապատաս-
խան մեթոդներ, հնարներ, միջոցներ` գնահատելով նրանց սկզբնական և 
վերջնական արդյունքները: Մարմնակրթության ձևավորման տեխնոլո-
գիան մշակելիս առաջին հերթին պետք է հաշվի առնվի սովորողի ազատ, 
անվտանգ, հարմարավետ, ոչ բախումնային, իր ուժերի վրա վստահ, 
հավատ ներշնչող, ինչպես նաև առողջաբանական (հիգիենիկ) պայման-
ների ապահովումը: Յուրաքանչյուր սովորողի նկատմամբ պետք է տածել 
մեծ ուշադրություն` գնահատելով նրա մտավոր, բարոյահոգեբանական, 
բարոյակամային և մարմնական ունակությունները: Յուրաքանչյուրին 
անհրաժեշտ է հավատ ներշնչել իր հնարավորությունների, ուժերի և 
կարողությունների նկատմամբ, որը մեծ նշանակություն ունի մարմնակր-
թության` առաջարկվող տեխնոլոգիայի կիրառման արդյունավետության 
առումով:  

Առողջություն ձևավորող կրթական տեխնոլոգիաներն այն բոլոր 
հոգեբանամանկավարժական տեխնոլոգիաներն են, ծրագրերը, մեթոդ-
ները, որոնք ուղղված են սովորողների մեջ առողջության անհատական 
որակների դաստիարակմանը և նպաստում են առողջության պահպան-
մանն ու ամրապնդմանը, առողջության` որպես արժեքի վերաբերյալ 
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պատկերացման, առողջ ապրելակերպ անցկացնելու շարժառիթի ձևա-
վորմանը: 

Այդ համակարգի մեջ մտնում են` 
1. ա) սովորողների առողջական վիճակի մշտադիտարկման տվյալ-

ների օգտագործումը, մշտադիտարկում, որն անցկացնում են 
բուժաշխատողները, բ) սեփական դիտարկումների տվյալների 
օգտագործումը` կրթական տեխնոլոգիաների իրականացման 
գործընթացում, գ) այդ առողջական վիճակի շտկումը` ունեցած 
տվյալներին համապատասխան, 

2. դպրոցականների տարիքային զարգացման առանձնահատկու-
թյունների հաշվառումը և կրթական ռազմավարության մշակումը, 
որը համապատասխանում է տվյալ տարիքային խմբի սովորող-
ների հիշողության, մտածողության, աշխատունակության, աշ-
խուժության առանձնահատկություններին,  

3. հոգեբանահուզական բարենպաստ մթնոլորտի ստեղծումը տեխ-
նոլոգիայի իրականացման գործընթացում,  

4. սովորողների` առողջության, աշխատունակության պահպան-
մանն ու բարձրացմանը նպատակաուղղված առողջապահպան 
գործունեության տարբեր ձևերի օգտագործումը:  
 

ԱռողջապահպանԱռողջապահպանԱռողջապահպանԱռողջապահպան    տեխնոլոգիաներիտեխնոլոգիաներիտեխնոլոգիաներիտեխնոլոգիաների    գործառույթներըգործառույթներըգործառույթներըգործառույթները    

Ձևավորող գործառույթ: Իրականացվում է անձի կայացման կենսա-
բանական և հանրային օրինաչափությունների հիման վրա: Անձի ձևա-
վորման հիմքում ընկած են ժառանգական հատկանիշներ, որ կանխորո-
շում են անհատի մարմնական և հոգեկան յուրահատկությունները: Անձի 
վրա ձևավորող ներգործությունը լրացնում են հանրային գործոնները` 
ընտանիքում և համադասարանցիների շրջանում իրավիճակը, առող-
ջության պահպանմանը և ամրապնդմանն ուղղված պայմանները, հասա-
րակության, ուսումնական գործունեության մեջ և բնական միջավայրում 
անձի գործառնության հիմքերը: 

Տեղեկատվական-հաղորդակցական գործառույթ: Ապահովում է 
առողջ ապրելակերպի փորձի ներմուծումը, ավանդույթների, արժեքային 
կողմնորոշումների փոխանցումը, որոնք ձևավորում են զգույշ վերաբեր-
մունք անհատական առողջության, մարդկային յուրաքանչյուր կյանքի 
արժեքավորության նկատմամբ: 

Ախտորոշիչ գործառույթ: Սրա էությունը սովորողների զարգացման 
մշտադիտարկման մեջ է` կանխատեսող վերահսկման հիման վրա, ինչը 
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թույլ է տալիս մանկավարժի գործողությունները, ջանքերն ու ուղղվածու-
թյունը համադրել երեխայի բնական հնարավորությունների հետ, ապա-
հովում է մանկավարժական գործընթացի հեռանկարային զարգացման 
նախադրյալների և գործոնների ճշգրտված վերլուծությունը, յուրաքան-
չյուր երեխայի կրթական ուղու անհատական անցկացումը: 

Հարմարվողական գործառույթ: Սովորողների մոտ առողջաստեղծ 
ուղղվածության, առողջ ապրելակերպի դաստիարակում, սեփական 
օրգանիզմի վիճակի բարելավում, բնական և հանրային միջավայրերի 
լարումնածին տարաբնույթ գործոնների հանդեպ դիմացկունության 
բարձրացում: Ապահովում է դպրոցականների հարմարակումը (ադապ-
տացիա) հանրայնորեն էական գործունեությանը: 

Անդրադարձ (ռեֆլեքսիվ) գործառույթ: Նախորդող անձնական 
փորձի իմաստավորում, առողջության պահպանում և ամրապնդում, ինչը 
թույլ է տալիս համադրել ձեռք բերված իրական արդյունքները հեռանկա-
րայինների հետ: 

Ներառող (ինտեգրատիվ) գործառույթ: Միավորում է ժողովրդական 
փորձը, տարաբնույթ գիտական հայեցակարգերն ու դաստիարակության 
համակարգերը` դրանք ուղղորդելով աճող սերնդի առողջության պահ-
պանմանը: 

ՏեխնոլոգիաներիՏեխնոլոգիաներիՏեխնոլոգիաներիՏեխնոլոգիաների    տիպերտիպերտիպերտիպերն են`ն են`ն են`ն են`    
▪ առողջապահպան (կանխարգելիչ պատվաստումներ, շարժողա-

կան աշխուժության ապահովում, վիտամինացում, առողջ սննդա-
կարգ), 

▪ առողջարարական (մարմնպատրաստականություն, մարմնաբու-
ժություն, համաբուժություն, կոփում, մարմնամարզություն, մեր-
սում, բուսաբուժություն, հոդաբուժություն), 

▪ առողջության ուսուցման տեխնոլոգիան (հանրակրթական ուսուց-
ման առարկայացանկ համապատասխան թեմաների ներառում), 

▪ առողջության մշակույթի դաստիարակումը (նախասիրական 
պարապմունքներ` սովորողների անձի զարգացման ուղղությամբ, 
արտադասարանային և արտադպրոցական միջոցառումներ, 
փառատոներ, մրցույթներ և այլն), 

▪ առանձնացված տեխնոլոգիաների աստիճանակարգային ներկա-
յացումը` կրթական գործընթացում սովորողների սուբյեկտային 
ներգրավվածության չափանիշով, 

▪ արտասուբյեկտային (կրթական գործընթացի արդյունավետ կազ-
մակերպման տեխնոլոգիաներ, առողջապահպան միջավայրի 



 
– 301 – 

ձևավորման տեխնոլոգիաներ, առողջ սննդակարգի կազմակեր-
պում (ներառյալ դիետիկ սնունդը)) և այլն: 

ԱռողջապահպանԱռողջապահպանԱռողջապահպանԱռողջապահպան    կրթականկրթականկրթականկրթական    տեխնոլոգիաներտեխնոլոգիաներտեխնոլոգիաներտեխնոլոգիաներ    
Առողջապահպան տեխնոլոգիաները ստեղծում են կրթական հաս-

տատությունում գտնվելու, սովորելու և աշխատելու անվտանգ պայման-
ներ, լուծում են կրթական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման 
խնդիրները, ուսումնական և մարմնական ծանրաբեռնվածությունների` 
երեխայի տարիքային հնարավորություններին համապատասխանելու 
խնդիրները, սովորողների կանխաբուժում, կանխարգելիչ ներարկումներ, 
շարժողական աշխուժության ապահովում, վիտամինացում, հիվանդա-
ցածության գործունացման ժամանակ միջոցառումներ և այլն: 

Առողջարարական տեխնոլոգիաներն ուղղված են սովորողների    
մարմնական առողջության ամրապնդման խնդիրների լուծմանը՝ մարմ-
նապատրաստականություն, մարմնաբուժություն, համաբուժություն, կո-
փում, մարմնամարզություն, մերսում: 

Առողջապահպան տեխնոլոգիաներ են հիգիենիկ ուսուցումը և 
կրթությունը, հիգիենիկ հմտությունների ուսուցումը, վնասվածքների 
կանխարգելումը, թմրանյութերի և հոգեմետ նյութերի չարաշահման կան-
խարգելումը, նոր առարկաների ներգրավումն ուսումնական գործ-
ընթացին: 

Մարմնական դաստիարակությունն անձի համալիր ձևավորման 
համակարգի անբաժան մասն է: Այն պետք է հանդես գա որպես 
«մարմնականի միջոցով դաստիարակություն», այլ ոչ թե որպես հաճախ 
ընկալվող «մարմնականի դաստիարակություն»: Դա նշանակում է, որ 
մարմնական դաստիարակությունը չի կարելի սահմանափակել միայն 
նրա շարժողական բաղադրիչով, որը ազդում է շարժողական ընդունա-
կությունների ձևավորման և մարմնական վիճակի բարելավման վրա: 
Առողջությունը առաջին հերթին կախված է կյանքի ոճից: Այդ ոճն անհա-
տականացված է: Այն պայմանավորված է հանրատնտեսական գործոն-
ներով, պատմական, ազգային և կրոնական ավանդույթներով, համոզ-
մունքներով, անձնական հակումներով: Մարմնադաստիարակությունը` 
որպես մանկավարժական առարկա, ունի իր առանձնահատկությունը: 
Դա այն է, որ նրա առաջ դրված խնդիրները լուծվում են մարդու շարժո-
ղական գործառույթյի գործունացման միջոցով կամ ավելի պարզ ասած` 
մարմնական վարժություններով: Մարմնական վարժություններ կոչվում 
են մարմնով կամ նրա առանձին մասերով կատարվող այն բոլոր շար-
ժումները, որոնց նպատակն է լուծել առողջարարական, ուսումնական և 
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դաստիարակչական խնդիրներ [3, 6]: Մարմնդաստիարակության կարևո-
րությունը ներկայումս մեծացել է կյանքի հարաճուն առաջընթացով: 
Մարդկությանը, բարիք տալուն զուգընթաց, անբարենպաստ պայմաններ 
է ստեղծել առողջության ամրապնդման և օրգանիզմի կոփման համար: 
Արմատապես փոխվում են մարդու գործունեությունը և կենցաղի բնույթը: 
Ժամանակակից համակարգիչներն ստեղծում են այնպիսի պայմաններ, 
որ բնակչությունն աստիճանաբար զրկվում է ֆիզիկական աշխատանքից, 
սահմանափակվում է ջերմակարգավորիչ, կենսեռանդ, շնչառական, 
սիրտ-անոթային և այլ համակարգերի գործունեությունը: Գիտատեխնի-
կական առաջընթացի շնորհիվ բնակչության վրա ազդում են բազմաթիվ 
գործոններ, որոնք նպաստում են մտավոր, հուզական գործունության 
մեծացմանը` վնասակար ներգործություն թողնելով տեսողական, լսողա-
կան, շարժողական և այլ վերլուծիչների վրա: Ժամանակակից ապրելա-
կերպին բնորոշ է մկանային գործունեության սահմանափակվածու-
թյունը, որը գիտականորեն ստացել է թերուժություն (հիպոդինամիա) 
անվանումը: Թերուժության հետևանքով ժամանակակից մարդն ընկել է 
անբնական պայմանների մեջ: Այս երևույթը ոչ պակաս վտանգավոր է, 
քան թթվածնային անբավարարվածությունը: Ազգ- բնակչության, մանա-
վանդ մատաղ սերնդի մարմնական կոփվածությամբ ու ամրապինդ 
առողջությամբ են պայմանավորված մեր վաղվա օրը, հետագա հաջողու-
թյունները կամայական բնագավառում, ինչը բնակչության կյանքի տևո-
ղության ավելացման և ՀՀ ազգային անվտանգության ապահովման գրա-
վականներից է: 

 
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Գիտատեխնիկական հեղափոխության, բարձր տեխնոլոգիաների, 
տեղեկատվության զարգացման և գործունեության բոլոր ոլորտների 
համակարգչայնացման դարաշրջանում դաստիարակության գործըն-
թացը նույնպես ենթարկվում է տեխնոլոգացման։ Յուրաքանչյուր երկրում 
մարմնակրթության և սպորտի զարգացումը կախված է պետության 
գաղափարախոսությունից և քաղաքականությունից, կյանքի հանրա 
տնտեսական պայմաններից, գիտության և տեխնոլոգիայի զարգացումից, 
ժողովրդի կենսամակարդակից, ավանդույթներից, աշխարհագրական և 
կլիմայական գործոններից։ Մարմնադաստիարակության գործում պա-
հանջվում են մանկավարժական նորարարական տեխնոլոգիաների 
օգտագործման օրինաչափությունների առավել հիմնավոր բացահայ-
տումներ։ Առողջություն ձևավորող կրթական տեխնոլոգիաները այն 
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բոլոր հոգեբանամանկավարժական տեխնոլոգիաներն են, ծրագրերը, 
մեթոդները, որոնք ուղղված են սովորողների մեջ առողջության անհա-
տական որակների դաստիարակմանը և նպաստում են առողջության 
պահպանմանն ու ամրապնդմանը։ Մարմնադաստիարակության կարևո-
րությունը ներկայումս մեծացել է կյանքի հարաճուն առաջընթացով: 
Մարդկությունը, բարիք տալուն զուգընթաց, անբարենպաստ պայմաններ 
է ստեղծել առողջության ամրապնդման և օրգանիզմի կոփման համար։ 
Ժամանակակից ապրելակերպին բնորոշ է մկանային գործունեության 
սահմանափակվածությունը։ Ազգ-բնակչության, մանավանդ մատղաշ 
սերնդի մարմնական կոփվածությամբ ու ամրապինդ առողջությամբ են 
պայմանավորված մեր վաղվա օրը, հետագա հաջողությունները կամա-
յական բնագավառում, ինչը բնակչության կյանքի տևողության ավելաց-
ման և ՀՀ ազգային անվտանգության ապահովման գրավականներից է։ 
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В эпоху научно-технической революции, высоких технологий, 
развития информации и компьютеризации всех сфер деятельности процесс 
воспитания также подвергается технологизации. В деле физического 
воспитания требуются более обоснованные выявления закономерностей 
использования педагогических инновационных технологий. Важность 
физического воспитания в настоящее время возросла с прогрессом в жизни, 
параллельно с даром добра человечеству также были созданы 
неблагоприятные условия для укрепления здоровья и закаливания 
организма. Современному образу жизни свойственна ограниченность 
мышечной деятельности. Физическая закаленность и здоровье нации-
населения, особенно молодого поколения, обуславливают наш завтрашний 
день, дальнейшие успехи в любой сфере, что является залогом увеличения 
продолжительности жизни населения и обеспечения национальной 
безопасности РА. Развитие физической культуры и спорта в каждой стране 
зависит от идеологии и политики государства, социально-экономических 
условий жизни, развития науки и технологии, уровня жизни населения, 
традиций, географических и климатических факторов.  
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Educational Technologies Educational Technologies Educational Technologies Educational Technologies ShapingShapingShapingShaping    Health Health Health Health     
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In the era of the scientific and technological revolution, high technology, 
the development of information and the computerization of all spheres of 
activity, the process of education is also subject to technologization. The 
development of physical culture and sports in each country depends on the 
ideology and policy of the state, socio-economic conditions of life, development 
of science and technology, the standard of living of the people, traditions, 
geographical and climatic factors. The importance of physical education has 
increased with the progress in life, in parallel with the gift of goodness to 
humanity, unfavorable conditions have been created for strengthening health 
and hardening the body. The modern lifestyle is characterized by limited 
muscular activity. Physical strength and health of the nation-population, 
especially the younger generation, determine our future, our further success in 
any sphere, being the key to increasing the life expectancy of the population 
and ensuring the national security of the Republic of Armenia.  
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