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Պապիկյան Արսեն 

Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի  
պետական ինստիտուտ, 

Հայաստան 
 

Համառոտ ներածական: Արդի ժամանակաշրջանում կարևորվում է ֆիզիկական 

դաստիարակության ոլորտում բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների պահանջը, որոնք պետք 

է ունենան ոչ միայն գիտելիքների բարձր մակարդակ, այլև տիրապետեն ժամանակակից 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին: 

Միանգամայն հասկանալի է, որ ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտի ուսանողները պետք է 

ժամանակակից այս պահանջները կարողանան արդյունավետորեն իրականացնել մանկավարժական 

պրակտիկայի ընթացքում: 

Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում մասնագետների պրոֆեսիոնալ մանկավարժական 

պատրաստության հիմնախնդիրները տարբեր տարիների ընթացքում ուսումնասիրվել են բազմաթիվ 

հեղինակների կողմից [13, էջ 24]:  

Հիմնախնդիրը: Մանկավարժական պրակտիկան ֆիզիկական դաստիարակության մասնագետի 

պատրաստման ողջ համակարգի անբաժանելի մասն է, որի միջոցով ամրապնդվում և 

կատարելագործվում են ինստիտուտում տեսական ու գործնական պարապմունքների ընթացքում 

ստացած գիտելիքները, կարողություններն ու հմտությունները: 

Մանկավարժական պրակտիկայի ընթացքում իրականացվում, միաձույլ դրսևորվում և 

գնահատվում են ուսանողների պրոֆեսիոնալ-մանկավարժական պատրաստության բոլոր կողմերը` 

տեսական, գործնական, բարոյահոգեբանական, դաստիարակչական և այլն:  

Ըստ Ն. Ն. Սիվցևի (Н. Н. Сивцев, 2011)՝ մանկավարժական պրակտիկան ապագա մասնագետների 

համար մանկավարժական տեսական և անմիջական գործունեությունը կապող օղակ է: Պրակտիկայի 

ընթացքում նրանց մոտ ձևավորվում են մանկավարժական կարողությունների տարբեր բաղադրիչներ՝ 

ճանաչողական, կառուցողական, կազմակերպչական, հաղորդակցական և արտահայտչական, բացի 

այդ` իրականացվում են նաև հարմարողական, ուսուցողական, դաստիարակչական, զարգացնող 

գործառույթները: 

Բանալի բառեր: Մանկավարժական պրակտիկա, ուսանողներ, պատրաստվածություն, 

կարողություններ և հմտություններ, բարձրագույն ֆիզկուլտուրային կրթություն: 

 

Հետազոտության նպատակը ու խնդիրները: Մեր հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել 

մանկավարժական պրակտիկայի դերը բարձրագույն ֆիզկուլտուրային կրթության համակարգում: 

Նպատակի իրականացման համար առաջադրվել են հետևյալ խնդիրները. 

1. ուսումնասիրել մանկավարժական պրակտիկայի դերը բարձրագույն ֆիզ-

կուլտուրային կրթության համակարգում, 

2. փաստաթղթերի, գրական աղբյուրների ուսումնասիրություն, վերլուծություն և 

ընդհանրացում:  

Հետազոտության գիտական նորույթը: Բացահայտվել են մանկավարժական պրակտիկայի դերն ու 

նշանակությունը բարձրագույն ֆիզկուլտուրային կրթության համակարգում, ինչպես նաև երևան են 

հանվել նրա կազմակերպման ու անցկացման արդյունավետությունը բարձրացնելու ուղիները:  

Հիմնական նյութի շարադրանքը: Ներկայումս մասնագետների գործնական պատրաստվածությունը 

ֆիզկուլտուրային կրթության մասնագետների թույլ օղակներից մեկն է: Վ. Մ. Կորեցկին (В. М. Корецкий, 

1998), Վ. Տ. Չիչիկինը (В. Т. Чичикин, 1995) նշում են, որ պրակտիկայի ընթացքում կատարվող 



աշխատանքներում ուսանողները գործնականում դժվարանում են կիրառել տեսական գիտելիքներ, 

դրսևորել մասնագիտական կարողություններ, ինչը դժվարացնում է մանկավարժական խնդիրները 

լուծելու և հետագայում մանկավարժական գործունեությանը հարմարվելու գործընթացները: 

Տարբեր հեղինակներ՝ Տ. Վ. Բոնդարչուկը, Ե. Վ. Միրոգորոդսկայան և Օ. Վ. Վիրկը (Т. В. Бондарчук, 

Е. В. Мирогородская, О. В. Вирк, 2011), մանկավարժական գործունեության պատրաստվածությունը 

դիտարկում են որպես անձի արժեքավոր մասնագիտական նշանակություն ունեցող կարողություն, որը 

բաղադրված է միմյանց փոխկապակցված կառուցվածքային տարրերից՝ դրդապատճառներ, 

հետաքրքրություններ, մասնագիտական գիտելիքներ և կարողություններ: 

Արդյունավետության հիմնական պայմանն է բովանդակությունում ներառել այնպիսի 

առաջադրանքներ և աշխատանքներ, որոնք արտացոլում են ապագա մասնագիտական 

գործունեությունը, նպաստում են կարևոր կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանը [5, էջ 

192]: Հեղինակը նշում է, որ ֆիզկուլտուրային կրթության բակալավրիատի համակարգում 

ուսումնառության ողջ տարիների ընթացքում նախատեսվում են ուսումնական, ճանաչողական, 

մանկավարժական և մասնագիտական պրակտիկաներ, որոնց միջոցով ապահովվում է 

մասնագիտական կարողությունների ձևավորումը: 

Գրական աղբյուրների ուսումնասիրությունը հստակորեն ցույց է տալիս, որ միշտ էլ ուսանողների 

պատրաստությունը պրակտիկաներին (մանկավարժական, մասնագիտական) լիարժեք չի կատարվել 

[7, էջ 8-11, 6, էջ 26]: 

Գրական աղբյուրներին անդրադարձը [3, էջ 172-177, 12, էջ 130-135] ցույց է տալիս, որ ուսանողները 

մանկավարժական պրակտիկայի ընթացքում և արտադասարանական աշխատանքների 

իրականացման ժամանակ դժվարանում են իրականացնել դաստիարակչական, ֆիզկուլտուրային-

առողջարարական, աշակերտների առաջադիմության, ֆիզիկական զարգացման և ֆիզիկական 

պատրաստվածության մակարդակի գնահատման, վարժությունների կատարման ժամանակ սխալների 

բացահայտման և ուղղման, մանկավարժական վերլուծության խնդիրները: 

Ներկայումս Ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտի ուսանողների պատրաստվածությունը պետք 

է ունենա հետևյալ բնութագիրը` կենտրոնացված պետական կառավարում, մասնագետների 

պատրաստման միասնական մոդել, ապագայում գործնական աշխատանքներում որոշվող խնդիրներ:  

Ներկայումս Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտում 

պրակտիկայի կազմակերպման համակարգն ունի հետևյալ կառուցվածքը (գծապատկեր 1). 

ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ 

ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՈՒՄ
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Գծապատկեր 1. Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական 

ինստիտուտի պրակտիկայի կառուցվածքը 

 



Ե. Վ. Կրյակինան (Е. В. Крякина, 2006) մասնագետների պատրաստության համակարգում 

առանձնացնում է հետևյալ փուլերը: Նրա կարծիքով նախնական փուլը ներառում է մեթոդական բնույթի 

ուսումնագործնական պարապմունքներ բազային մարզաձևերով: Այստեղ ստացած գիտելիքները և 

կարողությունները լրացվում են ֆիզիկական դաստիարակության տեսության և մեթոդիկայի 

դասընթացի նյութերով: Ուսումնական պրակտիկայի գործընթացում ուսանողների մոտ ձևավորվում են 

այնպիսի կարողություններ և հմտություններ, որոնք թույլ են տալիս ինքնուրույն իրագործել ուսուցչի և 

մարզիչ-մանկավարժի գործառույթները, այնուհետև դրանք տարբեր տեսակի ուսումնական 

հաստատություններում մանկավարժական պրակտիկայի գործընթացում կատարելագործվում են: 

Պրակտիկայի առաջին փուլում ուսանողի աշխատանքները պայմանավորված են 

նախադպրոցական հաստատություններում ֆիզիկական դաստիարակության կազմակերպչական 

ձևերի տարբեր մեթոդիկաների տիրապետմամբ: 

Երկրորդ փուլում ուսանողները սովորում են հանրակրթական դպրոցի ֆիզիկական կուլտուրայի 

բազային աշխատանքային համակարգը, ուսումնասիրում են պլանավորման հիմնական 

փաստաթղթերը և տարբեր տեսակի աշխատանքների հաշվառումը, ֆիզիկական կուլտուրայի դասերի 

անցկացման առանձնահատկությունները և դասղեկի աշխատանքները: Ուսանողներին 

մանկավարժական պրակտիկային պատրաստելիս հատուկ ուշադրություն է դարձվում 

ուսումնադաստիարակչական գործընթացի հետևյալ կողմերին. 

 կարողանալ ձևակերպել սեփական գործունեությունը մեկ տարվա, կիսամյակի՝ տրված 

կոնկրետ թեմայի ուսուցման, առանձին դասերի համար, 

 ֆիզիկական կուլտուրայի պարապմունքներն անցկացնել դպրոցական ծրագրով, 

ինչպես նաև վերլուծել և գնահատել իր և գործընկերների գործունեությունը: 

Նշված աշխատանքները պրակտիկայի արդյունավետ անցկացման կարևոր պայմաններ են: 

Մանկավարժական բուհի ուսանողների մասնագիտական պատրաստվածության գործընթացում 

մեծ տեղ է զբաղեցնում ուսումնական պրակտիկան [1, էջ 110-114, 7, էջ 7-10]: Մենք ուզում ենք 

անդրադարձ կատարել ուսումնական պրակտիկային, քանի որ այն կազմակերպվում է Հայաստանի 

ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի բոլոր կուրսերում և տարբեր 

ժամաքանակով ընդգրկված է գործնական ամբիոնների գործող ծրագրերում: Հետևաբար ուսումնական 

պրակտիկան ուսանողների` մանկավարժական պրակտիկային նախապատրաստվելու կարևորագույն 

գոր-ծընթաց է: Տարբեր ամբիոնների ուսումնական պրակտիկայի ծրագրերը վերլուծելով և 

համեմատելով մանկավարժական պրակտիկայի ծրագրերի հետ՝ բացահայտվեց, որ մանկավարժական 

պրակտիկայի պահանջներն ուսանողների մասնագիտական կարողությունների ձևավորման 

տեսանկյունից անհրաժեշտորեն արտացոլված չեն, ուստի ուսումնական պրակտիկայի 

բովանդակությունը պետք է համաձայնեցնել մանկավարժական պրակտիկայի ծրագրին: 

Բարձրագույն ֆիզկուլտուրային կրթության համակարգում մանկավարժական պրակտիկան 

ուսումնադաստիարակչական գործընթացի օրգանական մասն է, որն ապահովում է ապագա 

ուսուցիչների տեսական պատրաստության համադրումը գործնական աշխատանքի հետ և անցկացվում 

է ուսումնադաստիարակչական հաստատություններում: Մանկավարժական պրակտիկայի ծրագրերի 

վերլուծությունը թույլ տվեց առանձնացնել հետևյալ բաժինները` կազմակերպչական, ճանաչողական, 

ուսումնական, մեթոդական, դաստիարակչական, արտադասարանական, ֆիզկուլտուրային, 

զանգվածային և գիտահետազոտական [2, էջ 3-8]: 

Վերը նշված ծրագրի բաժիններն ուղղված են ապահովելու ուսանողների մասնագիտական 

պատրաստվածությունը, ձևավորելու մանկավարժական կարողություններ, որոնք նպաստում են 

ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցչի բազմաբնույթ գործունեության արդյունավետ իրականացմանը:  

Եզրակացություն: Այսպիսով` ֆիզիկական կուլտուրայի ապագա ուսուցիչների, մարզիչների, 

մեթոդիստների, ֆիթնես հրահանգիչների ու ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրայի մասնագետների 

պատրաստման գործում առանցքային տեղ է գրավում մանկավարժական պրակտիկան: Նրա 

բովանդակությունից և անցկացման մակարդակից են կախված ուսանողների մանկավարժական-

մասնագիտական հետագա հաջողությունները: 
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Аннотация 
В настоящее время в сфере физического воспитания возрастает потребность в высококвалифицированных кадрах, 

которые должны иметь не только высокий уровень знаний и практических умений, но и владеть современными 
информационными технологиями. Понятно, что студенты института физкультуры должны эти требования успешно 
реализовать в процессе педагогической практики. 

Проблема профессиональной подготовки специалистов физической культуры и спорта изучалась многими авторами. 
Цель исследования: изучить роль педагогической практики в системе высшего физкультурного образования.  
В системе высшего физкультурного образования педагогическая практика является органической частью учебно-

воспитательной работы, которая обеспечивает сочетание теоретической подготовки и практических навыков будущих 
учителей и проводится в учебно-воспитательном заведении. Анализ программ по педагогической практике позволил 
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выделить следующие разделы: организационный, познавательный, учебный, методический, воспитательный, 
внеклассной, спортивно-массовой работы и исследовательский. 

Ключевые слова: педагогическая практика, студенты, подготовленность, умения и навыки, высшее физкультурное 
образование. 
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PEDAGOGICAL PRACTICE IN THE SYSTEM OF HIGHER PHYSICAL  

CULTURE EDUCATION 

Papikyan Arsen 

Armenian State Institute of Physical 
 Culture and Sport 

Summary 
Nowadays there is a demand for highly qualified specialists in the field of physical education, who must not only have a high 

level of knowledge, but also be proficient in modern information technologies. 
It is absolutely clear that students of the institute of physical culture must be able to realize effectively these modern 

requirements within their pedagogical practice. 
Main issues of professional pedagogical training of specialists in the field of physical culture and sport have been investigated 

over the years by various authors. 
The aim of the investigation is to study the role of the pedagogical practice in the system of higher physical culture 

education. 
Pedagogical practice is considered an organic part of the educational process in the system of the higher physical culture 

education, which ensures the combination of theoretical training of future teachers with practical work, and is conducted in 
educational institutions. Analysis of programs of pedagogical practice allowed us to separate the following sections: organizational, 
cognitive, educational, methodical, tutorial, extracurricular, physical culture massive and scientific-research. 
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