
 
– 123 – 

Կրտսեր դպրոցականների առողջ ապրելակերպի Կրտսեր դպրոցականների առողջ ապրելակերպի Կրտսեր դպրոցականների առողջ ապրելակերպի Կրտսեր դպրոցականների առողջ ապրելակերպի 
ձևավորման առանձնահատկությունները ընտանիքումձևավորման առանձնահատկությունները ընտանիքումձևավորման առանձնահատկությունները ընտանիքումձևավորման առանձնահատկությունները ընտանիքում    

Գրիգորյան ՅուրաԳրիգորյան ՅուրաԳրիգորյան ՅուրաԳրիգորյան Յուրա    
Մուրադյան ՀայկՄուրադյան ՀայկՄուրադյան ՀայկՄուրադյան Հայկ    

    
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. ծնող, հարցում, մարմնակրթություն, 

հանրակրթական դպրոց, շարժողական աշխուժություն, հիվան-
դություն, օրվա ռեժիմ, գիտելիք                              

Կրտսեր դպրոցականների առողջության պահպանման, ամ-
րապնդման, նրանց առողջ ապրելակերպի, մարմնական դաստիա-
րակության հարցերն ունեն հանրային մեծ նշանակություն երկրա-
գնդի գրեթե բոլոր պետություններում։ Նրանց ուսուցման, դաս-
տիարակության, կյանքի կազմակերպման վերաբերյալ աճող 
հետաքրքրությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ մի 
կողմից` ավելի բարձր պահանջներ են առաջադրվում կրտսեր 
դպրոցականների առողջության, դպրոցին հարմարվելու, մտավոր 
և մարմնական աշխատունակության նկատմամբ, մյուս կողմից` 
անցկացրած գիտական հետազոտությունները փաստում են, որ 
վատթարացել են նրանց առողջական վիճակը, մարմնական զար-
գացման և մարմնական պատրաստվածության ցուցանիշները։ 
Երկարատև կայական (ստատիկ) դիրքը, սխալ նստելաձևը, շար-
ժողական աշխուժության կտրուկ նվազումը, հոգեկան և մտավոր 
մեծ բեռնվածությունն այն բաղադրիչներն են, որոնք ուղեկցում են 
կրտսեր դպրոցականներին։  

Ներկայումս ճշգրտված տվյալներով սահմանված է, որ մկա-
նային գործունեության սահմանափակումը մեծ չափով նպաստում 
է օրգտանիզմի գիրացմանը, կարճատեսությանը, սրտանոթային, 
շնչառական համակարգերի և հենաշարժողական ապարատի 
շեղումների աճին։ Այս պարագայում, անշուշտ, մեծանում են 
մարմնակրթության կարևորությունը և նշանակությունը երեխա-
ների առողջության պահպանման և ամրապնդման, օրգանիզմի 
կոփման, առողջ ապրելակերպի վարման, կյանքի համար շատ 
կարևոր շարժողական կարողությունների և հմտությունների տի-
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րապետման հարցում։ Դեռ ավելին, Առողջապահության համաշ-
խարհային կազմակերպության կողմից հայտարարված համավա-
րակի ժամանակաշրջանում համընդհանուր կրթությունը կազմա-
կերպվում է հեռավար։ Այդ պայմաններում ընտանիքը հանդես է 
գալիս որպես կրտսեր դպրոցականների մեջ առողջ ապրելակերպի 
ձևավորման հիմնական օղակ։ Նման պարագայում մարմնակրթու-
թյան տեսաբանները, առաջադեմ մանկավարժներն իրենց աշխա-
տանքներում բազմիցս նշում են դպրոցականների կյանքում մարմ-
նական դաստիարակության միջոցով առողջ ապրելակերպի տար-
րերի կիրառման անհրաժեշտությունը, որի իրականացումը մեծա-
պես պայմանավորված է դպրոց-ընտանիք համագործակցությամբ, 
ծնողների պատրաստվածության աստիճանով՝ կախված նրանց 
գիտելիքներից, արժեքային կողմնորոշումներից, մանկավարժա-
կան և կազմակերպչական կարողություններից [1, 12-13; 5, 22]:       

Վերոնշյալ հիմնախնդրի գիտական-տրամաբանական լու-
ծումն առաջադրում է ուսումնասիրել ընտանիքում երեխաների 
մարմնական դաստիարակության կազմակերպման դրվածքը, 
առողջ ապրելակերպի տարրերի  օգտագործումը, կիրառումը։        

Հետազոտության նպատակնՀետազոտության նպատակնՀետազոտության նպատակնՀետազոտության նպատակն է բացահայտել ընտանիքում 
կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաների առողջ ապրելակերպի 
ձևավորման վիճակը։   

Հետազոտության խնդիրները. Հետազոտության խնդիրները. Հետազոտության խնդիրները. Հետազոտության խնդիրները.     
1. Կատարել հիմանխնդրի վերաբերյալ հրատարակված նյու-
թերի վերլուծություն և ընդհանրացում։   

2. Բացահայտել ընտանիքում կրտսեր դպրոցականների 
մարմնական դաստիարակության, առողջ ապրելակերպի 
աշխատանքների իրականացման առանձնահատկություն-
ները։  

Հետազոտության մեթոդներՀետազոտության մեթոդներՀետազոտության մեթոդներՀետազոտության մեթոդներն ենն ենն ենն են վերլուծությունը և համադ-
րությունը, մանկավարժական դիտումը, հանրաբանական (սոցիո-
լոգիական) հարցումը, փաստաթղթերի վերլուծությունը։  

Հետազոտության արդյունքների ամփոփում    Հետազոտության արդյունքների ամփոփում    Հետազոտության արդյունքների ամփոփում    Հետազոտության արդյունքների ամփոփում        
Գիտական հետազոտությունները համոզիչ ցույց են տալիս [1, 

12-13], որ այն դպրոցական բարեփոխումները, որոնց հիմքում չեն 
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դրվել բժշկամանկավարժական գիտականորեն հիմնավորված չա-
փանիշեր, սովորողների առողջական վիճակի վրա թողել են հիմ-
նականում բացասական ազդեցություն։    

Ըստ Ուկրաինայի բժշկական գիտությունների ակադեմիայի 
ուսումնասիրության տվյալների` 2000 դպրոցականներից միայն 3 
տոկոսն է առողջ, 64 տոկոսի մեջ ի հայտ են եկել մարմնախտաբա-
նական երևույթներ (ֆիզպաթոլոգիա)։ Ըստ Ռուսաստանի Դաշնու-
թյան առողջապահության տվյալների՝ դպրոցականների 60-70 
տոկոսն ունեն տեսողության համակարգի խնդիրներ, 30 տոկոսը՝ 
տևական հիվանդություններ, 67 տոկոսը՝ հենաշարժողական 
ապարատի շեղումներ։ Առողջ երեխաների տեսակարար կշիռը 
դպրոցն ավարտելու ժամանակ կազմում է 20-25 տոկոս։   

Հարկ է նշել, որ սուր մրսածությամբ հիվանդացող դպրոցա-
կանների երեխաների քանակը շարունակում է մնալ բարձր, որը 
դառնում է դպրոցականների առողջության, առաջադիմության, 
մտավոր և մարմնական աշխատունակության նվազման, ուսում-
նադաստիարակչական գործընթացը խաթարող պատճառ [7, 270]։ 
Հաճախակի հիվանդանալու հիմական պատճառը ընտանիքի ոչ 
ճիշտ ապրելակերպն է։ Այսպես՝ տարվա ընթացքում չորս կամ 
ավել անգամ սուր մրսածությամբ հիվանդացող երեխաների (90,5 
տոկոս) ծնողների 84 տոկոսը չի կատարում առավոտյան մարմնա-
մարզություն, 57,3 տոկոսը ծխում է, 50 տոկոսը երեխաներին ուշ է 
քնեցնում, նույնքան տոկոսն էլ չի պահպանում երեխաների շար-
ժողական աշխուժության ռեժիմը։ Ծնողները դեպքից դեպք են 
կազմակերպում մարմնակրթական պարապմունքներ, արշավներ, 
զբոսանք, իսկ կոփման արարողություններն ընդհանրապես բա-
ցակայում են [4, 7-11; 8, 159]։       

Վերը նշվածից հետևում է, որ ցածր է ծնողների գիտելիքների 
մակարդակը երեխաների դաստիարակության և խնամքի բժշկա-
առողջաբանական հարցերի, մարմնական դաստիարակության 
պահանջների, առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ։  

Նման գիտելիքների և կարողությունների բացակայության 
պատճառով այսօր ընտանիքում երեխաները չեն ստանում իրենց 
տարիքային զարգացման օրինաչափություններին համապատաս-
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խան համակողմանի դաստիարակություն։ Միևնույն ժամանակ 
հայտնի է, որ հասուն մարդու առողջությունը 75 տոկոսով պայմա-
նավորված է մանկական տարիքում նրա ձևավորումից։ Մանկու-
թյունը կյանքի ճակատագրական նշանակություն ունեցող առանց-
քային շրջանն է, երբ ընթանում է բոլոր կազմաբանական և գործա-
ռական կառուցվածքների ձևավորումը։ Ներկայումս հանրաբան-
ների (սոցիոլոգների), բժիշկների, մանկավարժների, բնապահ-
պանների, հոգեբանների ուշադրության կենտրոնում են մարդ-
կանց ապրելակերպի և առողջության փոխազդեցության հարցերը։ 
Նրանք կարծում են, որ եթե առողջության մակարդակը պայմանա-
կանորեն ընդունենք 100 տոկոս, ապա 20 տոկոսը կախված է ժա-
ռանգությունից, 20 տոկոսը՝ միջավայրից, 10 տոկոսը՝ առողջապա-
հության համակարգի գործունեությունից, 50 տոկոսը՝ ապրելա-
կերպից։ Ինչպես ցույց է տալիս գրական աղբյուրների վերլուծու-
թյունը, մշակվում են առողջ ապրելակերպի դրույթներ երեխա-
ների, մեծահասակների համար։ Մշակված ծրագրերի ներդրման 
հիմնական նպատակն առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ գիտե-
լիքների տարածումն է կրթության համակարգի միջոցով։ Ներկա-
յումս առանձնահատուկ նշանակություն են ստանում երեխաների 
առողջ ապրելակերպի ձևավորման հարցերը։ Մարդու հետագա 
տարիների նպատակաուղղված գործունեությունը պայմանավոր-
ված է նրանով, թե որքանով է դպրոցական տարիներին նրա մեջ 
տեղի ունեցել առողջ ապրելակերպի նկատմամբ գիտակցական 
վերաբերմունքի, մարմնական և հոգեկան առողջության պահպան-
ման և ամրապնդման գործնական հմտությունների յուրացումը և 
առողջ ապրելակերպի դրույթների ըմբռնումը։    

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության որոշմամբ 
հանրակրթական դպրոցի 8-9-րդ դասարանների ծրագրում ներ-
դրվեց «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացը։ 2010 թվականին այդ 
դասընթացը ներդրվեց 10-11-րդ դասարանների ծրագրում [2, 123]։ 
Առողջ ապրելակերպի դասավանդումը 2019-2020 ուսումնական 
տարում 8-11-րդ դասարաններում սահմանված է պետական 
ուսումնական պլանով։    

Ընտանիքում կրտսեր դպրոցականների առողջ ապրելակերպի 
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աշխատանքների իրականացման առանձնահատկություններն 
ուսումնասիրելու համար հարցաթերթիկային հարցում ենք իրա-
կանացրել 125 ծնողների շրջանում։ Հարցաշարը կազմելիս առաջ-
նորդվել ենք հանրաբանության (սոցիոլոգիայում) մեջ ընդունված 
կաննոներով և մեթոդներով [3, 640; 6, 768]: 

Հանրաբանական հարցման ժամանակ նախապատվությունը 
տրվել է ծնողների կրթական ցենզի որոշմանը։ Հարցմանը մաս-
նակցած ծնողների 58 տոկոսը ունեցել է բարձրագույն կրթություն, 
23 տոկոսը՝ միջնակարգ մասնագիտական և 19 տոկոսը՝ միջնա-
կարգ։   

Հայտնի է, որ կրտսեր դպրոցականների ծնողներն առանձ-
նակի հետաքրքրություն են դրսևորում երեխաների ուսումնառու-
թյան գործընթացին։ Ուստի մեր հետազոտության ժամանակ 
ուսումնասիրեցինք ծնողների հետաքրքրությունը «Մարմնակրթու-
թյուն» առարկայի նկատմամբ։ Մեր հարցին. «Հետևո՞ւմ եք Ձեր երե-
խայի մարմնակրթության դասերին և ինչ ձևով»,– ծնողների 
պատասխանները բաշխվեցին հետևյալ կերպ. 57 տոկոսը հե-
տաքրքրվում է՝ միայն զրուցելով երեխայի հետ, 9 տոկոսը զրուցում 
է և՛ դասվարի, և՛ երեխայի հետ, 8 տոկոսը զրուցում է միայն դաս-
վարի հետ, 2 տոկոսը միայն դիտում է դասը։ Եվ միայն 1 տոկոսն է, 
որը և՛ դիտում է դասը, և՛ դասվարի ու երեխայի հետ զրուցում, 
այսինքն՝ իրական հսկողություն և հետաքրքրություն է ցու-
ցաբերում մարմնակրթության առարկայի նկատմամբ։ Շատ մտա-
հոգիչ է այն փաստը, որ ծնողների 23 տոկոսը չի հետաքրքրվում 
«մարմնակրթություն» առարկայի դասավանդման վիճակով։  

Առողջ ապրելակերպի կարևոր բաղադրիչ է ռեժիմը, այդ 
թվում` նաև շարժողական ռեժիմը։ Հարցմանը մասնակցած ծնող-
ներն անկեղծ պատասխանում են, որ շատ դժվար է ընտանեկան 
պայմաններում պահպանել սովորողի, դպրոցականի օրվա 
ռեժիմը։ Հարցումից պարզվեց, որ դպրոցականների ռեժիմի այն-
պիսի կարևոր բաղադրիչներ, ինչպիսին են առողջաբանական մի-
ջոցառումները՝ 45,3, քունը՝ 66, սնվելը՝ 50,9, զբոսնելը՝ 59,7, խաղը՝ 
35,8, շարժողական ռեժիմը՝ 66,6 տոկոսով չեն պահպանվում տնա-
յին պայմաննորում։ Միևնույն ժամանակ կատարված գիտական 
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հետազոտությունները փաստում են, որ սովորողների աճի, զար-
գացման, մտավոր և մարմնական աշխատունակության պահպան-
ման համալիր միջոց է գիտականորեն հիմնավորված ռեժիմի, այդ 
թվում` նաև շարժողական ռեժիմի պահպանումը։ Դիտարկումնե-
րը ցույց են տալիս, որ այն չի պահպանվում հատկապես ձմռանը։ 

Մեր հաջորդ հարցը ուղղված էր՝ բացահայտելու ծնողների 
պատկերացումներն առողջ ապրելակերպի բաղադրիչների վերա-
բերյալ (տե՛ս տրամագիր 1)։  
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Գոհացուցիչ է այն փաստը, որ հայրերի 59,1 և մայրերի 47,3 
տոկոսը նշել է ֆիզիկական կուլտուրան (մարմնակրթությունը)՝ 
որպես առողջ ապրելակերպի կարևորագույն բաղադրամաս։ 
Հատկանշական է այն հանգամանքը, որ թե՛ հայրերը (59,1 տոկոս) 
և թե՛ մայրերը (65,4 տոկոս) փաստել են վնասակար սովորություն-
ներից զերծ մնալը։ Դրա հետ մեկտեղ հայրերի 39,7 և մայրերի 41,5 
տոկոսն է նշել օրվա ռեժիմի պահպանումը՝ որպես առողջ ապրե-
լակերպի վարման կարևոր գործիք, հայրերի 28,6 և մայրերի 35,5 
տոկոսն է միայն կարևորել անձնական հիգիենան (առողջաբանու-
թյունը)։ Այս պատասխանների վրա պետք է առանձնակի ուշադ-
րություն դարձնել, քանզի անձնական առողջաբանությունը հենց 
առողջության պահպանման կարևորագույն վարքագիծ է, որը պա-
հանջում է դրսևորել և պահպանել կամայական գործունեություն 
իրականացնելիս։ Ավելի մտահոգիչ փաստեր ենք ստացել կոփման 
միջոցների կարևորության վերաբերյալ։  

Հարցման արդյունքների վերլուծությունը հնարավորություն է 
տալիս մեզ եզրակացնելու, որ ներկայիս ծնողները չունեն ամբող-
ջական, լիարժեք պատկերացում առողջ ապրելակերպի վարման 
վերաբերյալ։ Այս պարագայում ակնկալել, որ նրանք երեխաների 
մեջ կարող են ձևավորել անհրաժեշտ գիտելիքներ և կարողու-
թյուններ առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ, չենք կարող։  Դա 
իրատեսական չէ։  

Կրտսեր դպրոցականների մեջ առողջ ապրելակերպի ձևավոր-
ման և ընտանեկան մարմնական դաստիարակության համար 
հարկ է լայնորեն կիրառել դպրոցի և ընտանիքի համատեղ աշխա-
տանքի հետևյալ ձևերը՝ անհատական հադնիպումներ, զրույցներ, 
երկխոսություններ, ժողովներ, հանդիպումներ հանրահայտ մաս-
նագետների հետ, իրավիճակի քննարկումներ և հաղորդակցու-
թյան նոր տեխնոլոգիաների կիրառում, որոնք հնարավորություն 
կտան ծնողների մեջ ձևավորել անհրաժեշտ տեսական գիտելիք-
ներ և կարողություններ` ի նպաստ դպրոցականների մարմնական 
դաստիարակության, առողջ ապրելակերպի հմտությունների ձևա-
վորման։ Մարմնական դաստիարակության արդյունավետ իրակա-
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նացման համար անչափ կարևորվում են ծնողների և երեխաների 
համատեղ մարմնակրթական պարապմունքները, զբոսանքները, 
մարմանարզական վարժություններ կատարելը և կոփման միջոց-
ների կիրառումը։  
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В статье представлены материалы современных литературных источ-
ников по медицине, педагогике и социологии, которые теоретически 
обосновывают необходимость использования элементов здорового образа 
жизни в жизни современных школьников. Учитывая глобальную ситуацию 
с пандемией, школьникам приходится большую часть дня проводить со 
своими семьями. Это предполагает создание благоприятных условий в 
семье, направленных на дальнейшее усвоение знаний, полученных в 
школе, развитие умений и навыков, с целью пропаганды здорового образа 
жизни среди школьников. В то же время подробно представлена картина 
состояния здоровья школьников, необходимость его улучшения, а также 
жизненно важная роль семьи в этом процессе. Одно из средств комплекс-
ного воспитания детей, в частности распорядок дня, не соблюдается в 
условиях семейного воспитания. Выявлено, что знания родителей крайне 
скудны в деле физического воспитания младших школьников и развития 
элементов здорового образа жизни в семье. В процессе формирования 
здорового образа жизни младших школьников предлагается использовать 
многие эффективные формы школьной и семейной деятельности, которые 
давно разработаны в педагогике и применяются в практике семейного 
образования. 

 
        



 
– 132 – 

The Peculiarities of the Formation of a Healthy Lifestyle The Peculiarities of the Formation of a Healthy Lifestyle The Peculiarities of the Formation of a Healthy Lifestyle The Peculiarities of the Formation of a Healthy Lifestyle     
Among Primary Schoolchildren in the FamilyAmong Primary Schoolchildren in the FamilyAmong Primary Schoolchildren in the FamilyAmong Primary Schoolchildren in the Family    

    Grigoryan YuraGrigoryan YuraGrigoryan YuraGrigoryan Yura    
Muradyan HaykMuradyan HaykMuradyan HaykMuradyan Hayk    

SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: parent, survey, physical education, public school, physical 
mobility, illness, daily routine, knowledge        

The article presents the materials of modern medical, pedagogical, 
sociological literary sources, which theoretically substantiate the necessity of 
using elements of a healthy lifestyle in the life of modern schoolchildren. Given 
the global pandemic situation, schoolchildren have to spend most of their day 
with their families. This implies the creation of favorable conditions in the 
family, aimed at further assimilation of the knowledge acquired at school, the 
development of abilities and skills, with the aim of promoting a healthy lifestyle 
among schoolchildren. At the same time, the picture of the state of health of 
the schoolchildren, the need for its improvement, and the vital role of the 
family in that process are presented in detail. One of the means of 
comprehensive upbringing of children, in particular the daily routine, is not 
kept in the conditions of family upbringing. It has been revealed that parents’ 
knowledge of physical education of primary schoolchildren and the 
development of elements of a healthy lifestyle in the family is extremely scarce.    
In the process of forming a healthy lifestyle for primary schoolchildren, it is 
proposed to use many effective forms of joint school and family activities that 
have long been developed in pedagogy and used in the practice of family 
education. 
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