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Մարմնամարզական վարՄարմնամարզական վարՄարմնամարզական վարՄարմնամարզական վարժությունների ուսուցման ժությունների ուսուցման ժությունների ուսուցման ժությունների ուսուցման 
առանձնահատկությունները առանձնահատկությունները առանձնահատկությունները առանձնահատկությունները     

    ՀովիկՀովիկՀովիկՀովիկ    ՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյան    
ԱրկադիԱրկադիԱրկադիԱրկադի    ՍաֆարյանՍաֆարյանՍաֆարյանՍաֆարյան    

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. բնական, կիրառական և արհեստական 

շարժումներ, «շարժումների դպրոց», գործընթաց, մեթոդներ, սկզբունք-
ներ, միջոց, կազմակերպման ձև, փուլեր 

    
ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Մարմնամարզությունը` որպես ուսումնական առարկա, հատուկ 
նշանակություն ունի մարմնակրթության ուսումնական հաստատություն-
ների կրթական համակարգերում:  

Մարմնամարզական վարժությունների հարուստ զինանոցն ընդ-
գրկում է բնական, կիրառական և արհեստական շարժումներ։ Մարմնա-
մարզական շարժումներն ուսումնասիրելիս սովորողները յուրացնում են 
տարրական «շարժումների դպրոցը» և այդ հենքի վրա ձեռք են բերում 
բարդ շարժողական ունակություններ, կատարելագործում են իրենց հա-
մադասիչ ընդունակությունները [6, 4]։  

    
Մանկավարժի վարպետությունը և անհատի մարմնականՄանկավարժի վարպետությունը և անհատի մարմնականՄանկավարժի վարպետությունը և անհատի մարմնականՄանկավարժի վարպետությունը և անհատի մարմնական    

պատրաստությունըպատրաստությունըպատրաստությունըպատրաստությունը    
Ապացույցի կարիք չունի այն, որ մանկավարժական գործընթացի 

արդյունավետությունը կախված է մանկավարժի վարպետությունից:  
Մանկավարժի վարպետությունն արտահայտվում է մի շարք պա-

հանջներով, որոնցից են` 
▪ պարապմունքի մասնավոր նպատակի նկատմամբ գիտակցված 
վերաբերմունքի և կայուն հետաքրքրության կազմավորումը, 

▪ մարմնական պարապմունքների ժամանակ ուժերի արդյունավետ 
օգտագործման ուսուցումը:  

Մարմնամարզական վարժությունների ուսուցման գործընթացում, 
անշուշտ, կարևոր նշանակություն ունի անհատի մարմնական պատրաս-
տությունը: 

Ուսուցվող վարժության ընտրությունը կատարվում է` հաշվի առնե-
լով պարապողի մտավոր, մարմնական ու հոգեբանական պատրաստու-
թյան մակարդակները:  
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Քանի որ մարմնամարզական վարժությունների ուսուցման գործըն-
թացը բազմակողմանի` կենսաբանական, հոգեբանական, մանկավարժա-
կան փոխկապակցված գործընթաց է, հետևաբար այն կառավարելու 
համար ուսուցիչը (մարզիչը) զինվում է մասնագիտական և հարակից 
գիտելիքների մի ամբողջ համակարգով:  

Մարմնամարզական վարժությունների ուսուցման գործընթացը 
բնականորեն պահանջում է ուսուցման արդյունավետ մեթոդներ: Այդ 
մեթոդների հետևողական լուծման համար անհրաժեշտ է տիրապետել մի 
շարք հասկացությունների, որոնց իմացությունը պարտադիր է ուսուց-
ման ընթացքում: Դրանք են` «ուսուցման առարկա», «ուսուցման խնդիր», 
«ուսուցման մեթոդ», «մեթոդական հնարք», «ուսուցման սկզբունք», 
«ուսուցման միջոց», «կազմակերպման ձև» հասկացությունները: 

▪ Ուսուցման առարկան այն վարժությունն է, որն առաջադրված է 
յուրացնել:  

▪ Ուսուցման խնդիրը ցույց է տալիս ուսուցման ուղղությունը, օրի-
նակ` վարժությունը պատկերացնել, գործնականորեն յուրացնել, 
ամրակայել, կատարելագործել և այլն:  

▪ Ուսուցման մեթոդը խնդրի լուծման եղանակն է, օրինակ` վարժու-
թյան ուսուցումն ամբողջական և մասնատված մեթոդներով և 
այլն: 

▪ Մեթոդական հնարքները ուսուցման մեթոդի իրականացման եղա-
նակներն են, օրինակ` ցուցադրումը, բացատրությունը, վերլուծու-
թյունը, ձայնային և այլ ազդակները, օգնությունը, տպավորու-
թյունը և այլն:  

▪ Ուսուցման սկզբունքները նույն դիդակտիակական սկզբունք-
ներն են: 

▪ Ուսուցման միջոցները այս կամ այն հնարքի իրականացման նյու-
թատեխնիկական պարագաներն են, օրինակ` օգնության և ապա-
հովման գոտիներ, տեսախցիկներ, ցուցադրական նյութեր, պարա-
լոնային փոսեր, օժանդակ գործիքներ և այլն:  

▪ Ուսուցման կազմակերպման ձևերն են դասը, ուսումնամարզա-
կան հավաքները, լրացուցիչ կամ ստուգողական պարապմունք-
ները, ցուցադրական ելույթները և այլն:  

Դասերի ընթացքում կարող են օգտագործվել կազմակերպման մաս-
նակի ձևեր, որոնց ընտրությունը պայմանավորված է ուսուցման առար-
կայի բնույթով. օրինակ` տեղային ներգործության և ազատ վարժություն-
ների ուսուցումը կազմակերպվում է խմբակային և անհատական ձևերով: 
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Յուրացված վարժությունների ամրապնդման կամ կատարելագործման 
խնդիրներ լուծելիս օգտագործվում են հարահոս, մրցակցային և այլ ձևեր 
[2, 163-164]: 

Ուսուցման դիդակտիկական սկզբունքներըՈւսուցման դիդակտիկական սկզբունքներըՈւսուցման դիդակտիկական սկզբունքներըՈւսուցման դիդակտիկական սկզբունքները 

Մարմնամարզական վարժությունների ուսուցումը` որպես մանկա-
վարժական գործընթաց, ղեկավարվում է մանկավարժական գիտություն-
ների բազմաբովանդակ դրույթներով: Ուսումնադաստիարակչական այդ 
աշխատանքներում հատուկ տեղ են գրավում ուսուցման դիդակտիկա-
կան սկզբունքերը, որոնցից են ուսուցման դաստիարակչական, գիտակ-
ցականության և գործունության, զննականության, մատչելիության, 
հետևողականության, կայունության սկզբունքները [3, 135]: 

Դիդակտիկական սկզբունքները, իրենց ընդհանուր հատկանիշներով 
հանդերձ, մարմնամարզության մեջ հանդես են գալիս նաև տեղայնաց-
ված ձևով: Այսպես` դաստիարակչական ուսուցման սկզբունքը պահան-
ջում է, որ ուսուցման յուրաքանչյուր գործընթաց ուղղված լինի պարա-
պողների բարոյակամային հատկանիշների դաստիարակմանը: Բացի 
դրանից` պարապողների մեջ սկզբնավորվում են յուրահատուկ հատկա-
նիշներ. օրինակ՝ պարապունքների ընթացքում շարային կարգ ու կանոնի 
պահպանում, հրամանների հստակ կատարում, սահմանված մարզահա-
գուստի կրում, մարզավիճակի պահպանում, փոխադարձ հարգանքի ցու-
ցաբերում, հայրենասիրություն և այլն [2, 164]: 

Գիտակցականության սկզբունքըԳիտակցականության սկզբունքըԳիտակցականության սկզբունքըԳիտակցականության սկզբունքը պահանջում է պարապողներին 
բացատրել ուսուցվող վարժության նշանակությունը, առաջադրել հա-
տուկ կամ մասնակի շարժողական խնդիրներ, սովորեցնել կատարել 
վարժության ինքնուրույն վերլուծություն, նրա հարաչափերի (պարա-
մետր) ընկալում և այլն: 

Գործունության սկզբունքըԳործունության սկզբունքըԳործունության սկզբունքըԳործունության սկզբունքը աշակերտներից պահանջում է եռանդուն 
կերպով մասնակցել պարապունքներին, վարժության տեխնիկան յուրաց-
նելիս դրսևորել ինքնուրույնություն, ստեղծագործական մոտեցում, կա-
տարել փոխօգնություն և ապահովում, դիտել ու վերլուծել ընկերների 
փորձը և այլն: 

Զննականության սկզբունքըԶննականության սկզբունքըԶննականության սկզբունքըԶննականության սկզբունքը պահանջում է վարժությունների յուրաց-
ման գործընթացին ներգրավել հնարավորին չափ շատ զգայարաններ։ 
Հարկ է վարժությունը ներկայացնել բոլոր տարբերակներով, օգտագործել 
տեսագրություններ, ցուցադրել վարժության լավագույն կատարումները և 
դրա հետ համեմատել անհատական փորձերի տեսագրութունները: 
Մարմնամարզական վարժությունների կառուցվածքային բարդության 
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պատճառով զննականությունը հաճախ պահանջում է դրանք մասնատել, 
ընկալել առանձին մասերը, ապա կապակցել որպես ամբողջական վար-
ժություն: Զննական հնարքներ են նաև հարակից շարժումների հետ վար-
ժության համեմատությունը, մեթոդական նյութերի ուսումնասիրումը և 
այլն: 

Մատչելիության սկզբունքըՄատչելիության սկզբունքըՄատչելիության սկզբունքըՄատչելիության սկզբունքը պահանջում է, որ ուսուցվող վարժու-
թյունն իր բոլոր հարաչափերով համապատասխանի պարապողի ընդ-
հանուր և անհատական յուրահատկություններին:  

Վարժությունների յուրացման համար պարապողը պետք է ունենա 
համապատասխան շարժողական պաշար, ուժ, արագաշարժություն, 
հաճախ էլ կամքի ուժ, համարձակություն և այլն: Հետևաբար ուսուցվող 
վարժության դժվարության աստիճանը պետք է համապատասխանեցնել 
պարապողի ընկալողական հնարավորություններին: 

Երբեմն որպես հետաքրքրության շարժառիթ առանձին անհատների 
ներկայացվում է բարդը, դժվարը:  

Մատչելիությունը պահանջում է, որ ուսուցումն անցկացվի հայտ-
նիից անհայտ, հեշտից դժվար, պարզից բարդ սկզբունքներով: 

Հետևողականության սկզբունքըՀետևողականության սկզբունքըՀետևողականության սկզբունքըՀետևողականության սկզբունքը պահանջում է հետևողականորեն 
անցնել նորանոր շարժողական խնդիրների լուծման, անընդհատ 
հարստացնել պարապողների շարժողական պաշարը: Այս սկզբունքին 
հատուկ են հետևյալ դրույթները. ուսուցման յուրաքանչյուր նոր խնդիր 
պետք է հիմնված լինի նախորդ նվաճումների վրա։ Յուրացրածը կրկնելու 
և ամրապնդելու համար պարապունքները այնպես կապակցել, որ յուրա-
քանչյուրը տեղի ունենա նախորդի հենքին: Հետևողականության 
սկզբունքը խախտվում է, երբ ժամացուցակով նախատեսված ուսումնա-
կան պարապունքները բաց են թողնվում: 

Կուռ, կայուն ուսուցումը պահանջում է յուրացրած վարժությունների 
հետևողական կրկնություն:  

Ձեռք բերված շարժողական կապերը կրկնության միջոցով ամրա-
պնդվում ու կատարելագործվում են, վարժությունները դառնում են ամ-
րակայված շարժողական տիպ: Նրանց անխափան կատարման համար 
կրկնություններն իրագործվում են տարբեր պայմաններում` բնական, 
դյուրացված, դժվարացված, համակցված, մրցակցային [4, 94-100; 7, 44-45]: 

Դիդակտիկական սկզբունքներն ուսուցման գործընթացում կիրառ-
վում են ստեղծագործաբար: Նրանց այս կամ այն չափով անտեսումը 
նվազեցնում է ուսուցման արդյունավետությունը: 
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Ուսուցման փուլերըՈւսուցման փուլերըՈւսուցման փուլերըՈւսուցման փուլերը    

Յուրաքանչյուր նոր վարժության ուսուցման յուրացման գործընթացը 
պայմանականորեն բաժանվում է երեք փոխկապակցված փուլերի`    

1. վարժության տեխնիկայի կառուցվածքի մասին մտավոր, բազմա-
կողմանի պատկերացման ստեղծում, 

2. վարժության գործնական յուրացում, 
3. վարժության ամրապնդում և հետագա կատարելագործում: 
Վարժության տեխնիկայի մասին մտավոր պատկերացում ստեղծելըՎարժության տեխնիկայի մասին մտավոր պատկերացում ստեղծելըՎարժության տեխնիկայի մասին մտավոր պատկերացում ստեղծելըՎարժության տեխնիկայի մասին մտավոր պատկերացում ստեղծելը 

ուսուցման սկզբնական փուլն է, երբ տեղեկություն է տրվում ամբողջ 
վարժության համադասիչ կառուցվածքի և առանձին հարաչափերի 
մասին: Պարզաբանվում են շարժողական կազմի առանձին օղակների 
տարածաժամանակային գործողությունները, ներդրվող ուժերի բնույթը, 
եռանդաստեղծ շարժումները, նրանց համեմատական նմանությունը 
նախկինում յուրացրած շարժումների նկատմամբ և այլն: Պատկերացում 
ստեղծելու փուլն իր հերթին բաժանվում է երեք ենթափուլերի` 

ա) վարժության կառուցվածքի և նրանում գործող կենսամեխանիկա-
կան ուժերի ընկալում,  

բ) վարժության տեխնիկայի մտաշարժ կրկնություն` մտքի մեջ կա-
տարում, 

գ) վարժության տեխնիկային գործնական ծանոթացում, կատարման 
փորձեր: 

Առաջին ենթափուլում վարժության կառուցվածքի և նրանում գործող 
կենսամեխանիկական ուժերի ընկալումն է, որն իրագործվում է հիմնա-
կանում ցուցադրման, բացատրման և տեսական նյութերի ինքնուրույն 
ուսումնասիրման մեթոդներով: Ցուցադրումն ունի մի շարք ձևեր` դասա-
տուի, մարզչի կամ կատարող անհատի կողմից չափանմուշային տեխնի-
կայի, նրա տարբերակների և առանձին մասերի ցուցադրմամբ։ Բացի 
կենդանի ցուցադրումից` օգտագործվում են նաև պատրաստի նկարներ, 
հոլովակներ, կինոգրամներ, գծապատկերներ, տեսագրություններ: 

Վարժությունը տեսականորեն ուսումնասիրելու համար օգտագործ-
վում են գոյություն ունեցող մեթոդական նյութերը, ձեռնարկները, վերլու-
ծությունները և այլն: 

Երկրորդ` մտաշարժ իրագործման ենթափուլում պարապողները 
մտքում կատարում են այն, ինչ հասկացել են: Մտավոր կատարումը 
պետք է լինի ճիշտ` չափանմուշային համադասմա ռիթմով, քանի որ 
մտաշարժ կրկնության հետևանքով առաջացող մկանային ազդակները 
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պետք է խթանեն համադասման ճշգրիտ կապերի ձևավորումը և ոչ թե 
խոչընդոտեն նրան: 

Երրորդ ենթափուլում ստեղծված պատկերացումը ճշտելու և 
խորացնելու նպատակով պարապողները ամենաարդյունավետ պայման-
ներում փորձում են կատարել վարժությունը: Այս դեպքում անհրաժեշտ է 
դասատուի անմիջական օգնությունը:  

Պատկերացում ստեղծելու այս երեք ենթափուլերը հանդես են գալիս 
միասնաբար` մեկը մյուսին լրացնելով: 

Վարժության գործնական յուրացումըՎարժության գործնական յուրացումըՎարժության գործնական յուրացումըՎարժության գործնական յուրացումը ուսուցման հիմնական փուլն է, 
որի ընթացքում ոչ միայն ձևավորվում են նոր շարժողական ունակության 
համադասիչ կապերը, այլև ավելի է պարզեցվում և խորացվում մտավոր 
պատկերացումը: Վարժության գործնական ուսուցման ընթացքում մշակ-
վում են նաև շարժողական ապարատի որակական հատկանիշները՝ 
ուժը, մկանի կծկման արագությունը, ճկունությունը և այլն:    

Այս փուլում պարապողները բազմաթիվ կրկնությունների և սխալ-
ների վերացման միջոցով հասնում են վարժության ինքնուրույն կատար-
մանը: Գործնական յուրացման փուլում ուսուցման մեթոդի ընտրությունը 
պայմանավորված է բազմաթիվ գործոններով` վարժության բարդու-
թյամբ, պարապողների տեխնիկական պատրաստականության հենքով, 
մարմնական պատրաստականության մակարդակով, ինքնազգացողու-
թյամբ, վարժության նկատմամբ ունեցած ձգտումամբ, յուրացման ընթաց-
քով, օժանդակ միջոցների առկայությամբ և այլնով [1; 7, 42-43]: 

Սխալների վերացման մեթոդները գործնական յուրացման փուլում Սխալների վերացման մեթոդները գործնական յուրացման փուլում Սխալների վերացման մեթոդները գործնական յուրացման փուլում Սխալների վերացման մեթոդները գործնական յուրացման փուլում 
պայմանավորված են մարմնամարզական վարժությունների կառուցված-
քային բարդության աստիճանով։ Նրանց գործնական յուրացման ընթաց-
քում սխալներն անխուսափելի են: 

Դա առավելապես վերաբերում է գործիքների վրա կատարվող վար-
ժություններին, որոնք բարդ համադասված շարժումներ են և միաժամա-
նակ պահանջում են մարմնական հատուկ ճիգեր (արագաուժային, պայ-
թուցիկ, տևական ուժ, ճկունություն և այլն): Նույնն այս կամ այն չափով 
կարելի է վերագրել մարմնամարզական և ազատ վարժություններին:  

Սխալները առաջադրված շարժողական ծրագրերից շեղումներն են: 
Գոյություն ունեն սխալների առաջացման օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատ-
ճառներ: Օբյեկտիվ են շարժողական ազդակների անդրադարձը, մարմ-
նական պատրաստականության անբավարարությունը, հին շարժողա-
կան ունակությունների ճնշումը նորի վրա, անհատի փորձի պակասը և 
այլն: Սուբյեկտիվ են անհատի վարժության կառուցվածքի անբավարար 
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կամ ոչ լիարժեք պատկերացումը, վախի զգացումը, տվյալ վարժության 
նկատմամբ ձգտում չունենալը և այլն [5, 229]: 

Եթե սխալների առաջացման պատճառները մարզման տվյալ ժամա-
նակահատվածում անհատի համար անհաղթահարելի են, նշանակում է, 
որ տվյալ վարժությունը նրան դեռևս մատչելի չէ: Սխալների պատճառ-
ների վերացման ուղիներն են հատուկ ֆիզիկական և հոգեբանական 
պատրաստականության բարելավումը, վարժության մասնատումը, նրա 
դյուրին տարբերակների յուրացումը, ուսուցող ծրագրերի օգտագործումը 
և այլն: Վարժության կառուցվածքային փուլերի տրամաբանական կապի 
հետևանքով մեկ սխալը կարող է պատճառ դառնալ սխալների շղթայի: 
Բոլոր դեպքերում պետք է թափանցել յուրացման գործընթացի խորքը, 
ճշգրտորեն որոշել սխալի առաջացման պատճառը և այն կանխարգելել: 

Վարժության ամրապնդման և կատարելագործման Վարժության ամրապնդման և կատարելագործման Վարժության ամրապնդման և կատարելագործման Վարժության ամրապնդման և կատարելագործման փուլում, երբ 
շարժողական ունակությունն արդեն գործնականորեն ձևավորվել է, 
առավելությունը տրվում է նրա ամրապնդմանը և հետագա կատարելա-
գործման խնդիրներին:     

Այս փուլում էլ գործում են մի շարք ենթափուլեր, որոնք են` 
1. շարժողական ունակության ամրակայման և ամրապնդման, 
2. վարժության դասական և ինքնատիպ կատարման, 
3. տարբեր շարժումներն իրար կապակցելու և մրցման համակցու-

թյան մեջ ընդգրկելու, 
4. վարժությունը մրցակցային պայմաններում և բուն մրցումներում 

կատարելու: 
Շարժողական ունակության ամրապնդումը կատարվում է նրա բազ-

մակի կրկնություններով ինչպես ստանդարտ, այնպես էլ ոչ ստանդարտ 
պայմաններում: Այս ենթափուլում վերացվում է անմիջական օգնու-
թյունը: Ուսուցումն առավելապես ամբողջական մեթոդով է: Երբեմն 
կարելի է վարժությունը մասնատել` ամրակայելու համար նրա առանձին 
մասերը [6, 92-93]:  

ԵզրահանգումներԵզրահանգումներԵզրահանգումներԵզրահանգումներ    

Տիրապետելով ուսուցման գործընթացին, նրա փուլայնությանը, 
ուսուցման մեթոդներին, վարժությունների կատարման կարգընթացին, 
հետևողական կրկնողություններին և միաժամանակյա սխալների վերաց-
մանը` հանգում ենք հետևյալին. 

1. դյուրին կերպով լուծվում է մարմնամարզական վարժությունների 
տեխնիկայի յուրացումը, 
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2. համալիր կերպով մշակվում են շարժողական ընդունակություն-
ները, 

3. մարզվողների մեջ ձևավորվում են բարձր կամային հատկանիշ-
ներ, 

4.  ուսուցման առանձին մեթոդները, սկզբունքները, կազմակերպման 
ձևերը կազմում են ընդհանրական միասնություն՝ մարմնական 
դաստիարակության գործընթացը գրագետ կազմակերպելու 
համար։ 

    
    
    

ԳրականությԳրականությԳրականությԳրականությունունունուն    

1. Գրիգորյան Ա., Ֆիզիկական վարժությունների ուսուցման մեթոդ-
ները (մեթոդական նամակ ֆիզիակական կուլտուրայի ինստի-
տուտի ուսանողների համար), Երևան, 19885: 

2.  Խիզանցյան Ռ., Մարմնամարզություն, Դասագիրք, Երևան 2009: 
3. Ղազարյան Ֆ., Գրիգորյան Ա. Ա., Ֆիզիկական դաստիարակու-

թյան տեսություն, 1-ին մաս, Դասագիրք, Երևան, 2003: 
4. Ашмарин Б. А., Теория и методика физического воспитания, изд. 

«Просвещения», Москва, 1979. 
5. Головин В. А., Маслякова В. А., Физическое воспитание, Москва, 

«Высшая школа»,1983. 
6. Укран М. Л., Шлемин А. М., Гимнастика, Изд. «ФиС», Москва, 

1969. 
7. Шлемин А. М., Брыкин А. Т., Гимнастика, Изд. «ФиС», Москва, 

1979.    
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Особенности обучения гимнастических упражненийОсобенности обучения гимнастических упражненийОсобенности обучения гимнастических упражненийОсобенности обучения гимнастических упражнений    
        

ՕՕՕՕвик Саргсянвик Саргсянвик Саргсянвик Саргсян    
    Аркадий СафарянАркадий СафарянАркадий СафарянАркадий Сафарян    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова։։։։ естественные, прикладные и исскусвенные 

движения, “школа движения”, процесс, методы, принципы, средства, виды 
организации, фазы  

Обучение гимнастических упражнений считается многосторонным 
педагогическим процессом. В нем сочетаются передовые знания педагога с 
учебным материалом, методами, принципами и формами организации. 

Процесс обучения гимнастических упражнений естественно требует 
применения эффективных методов обучения. Для эффективного решения 
этих задач необходимо освоить ряд понятий, знание которых необходимо в 
процессе обучения. 

Твердое, устойчивое обучение требует систематического повторения 
усвоенных упражнений. 

Приобретенные двигательные навыки укрепляются и совершенству-
ются благодаря повторениям. Для их бесперебойного выполнения повто-
рения осуществляются в различных условиях. 

Дидактические принципы творчески применяются в учебном 
процессе. Их игнорирование снижает эффективность преподавания. 

Процесс обучения каждому новому упражнению условно разделен на 
три взаимосвязанных этапа: 

1. Создание всестороннего мысленного понимания структуры техни-
ки упражнений, 

2. Практическое освоение упражнения, 
3. Закрепление упражнения и дальнейшее совершенствование. 
В итоге упрощается процесс обучения гимнастическим упражнениям, 

комплексно развивается подвижность, формируются волевые качества, 
кроме того, индивидуальные методы тренировки, принципы и формы 
организации создают целостный блок для грамотной реализации процесса 
физического воспитания. 
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The The The The Peculiarities of Teaching Gymnastics ExercisesPeculiarities of Teaching Gymnastics ExercisesPeculiarities of Teaching Gymnastics ExercisesPeculiarities of Teaching Gymnastics Exercises    

Hovik SargsyanHovik SargsyanHovik SargsyanHovik Sargsyan    
Arkady SafaryanArkady SafaryanArkady SafaryanArkady Safaryan    

SSSSummaryummaryummaryummary 
Key words:Key words:Key words:Key words: natural, applied and artificial movements, “school of 

movement”, process, methods, principles, means, forms of organization, phases 
The training of gymnastics exercises is considered a multi-sided 

pedagogical process. It combines the advanced knowledge of the teacher with 
teaching materials, methods, principles and forms of organization. 

The process of teaching gymnastics exercises naturally requires effective 
teaching methods. In order to do this effectively, it is necessary to master a 
number of concepts which are essential in the learning process.  

Strong, consistent training requires systematic repetition of mastered 
exercises.  

The acquired motor skills are reinforced and improved through 
repetitions. In order to perform them smoothly, repetitions are performed in 
different conditions.  

 Didactic principles are applied creatively in the teaching process. Ignoring 
them reduces the effectiveness of teaching.  

 The process of learning each new exercise is conventionally divided into 
three interrelated stages: 

1. Creating a comprehensive mental understanding of the structure of 
exercise techniques, 

2. Practical mastering of the exercise, 
3. Reinforcement of the exercise and further improvement. 
As a result, the process of teaching gymnastics exercises is simplified, 

mobility is comprehensively developed, strong-willed traits are formed, besides 
individual training methods, principles and forms of organization create a 
complete unit for the proper implementation of physical education. 
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