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Աշխատանքում ուսումնասիրվել է ավագ դպրոցում   

ռազմամարզական խաղերի կազմակերպման և անցկացման 

մեթոդական առանձնահատկությունները, աշակերտների վրա 

զգայական և կրթական արդյունավետ փոխազդեցությունը զինվորական 

ծառայությանը նախապատրաստելու համար:  

Բանալի բառեր. ռազմամարզական խաղեր, ավագ դպրոցական, 

զինվորական ծառայություն, շարժողական ընդունակություններ, 

ֆիզիկական պատրաստություն: 

 

Արդիականությունը: Ռազմամարզական խաղերը, ի թիվս այլ 

խաղերի, ժողովուրդներին ուղեկցել են դեռևս նախնադարից: 

Ժամանակի ընթացքում դրանք թեև կրել են փոփոխություններ, բայց 

երբեք դուրս չեն եկել ժողովրդի կենցաղից: Դրա պատճառներից են՝ 

պատանի և երիտասարդ սերնդի կոփումը, առողջ մարմնի 

դաստիարակությունը և ռազմական նկատառումները: Այս երկու 

անբաժանելի հանգամանքների հիմքում ընկած են եղել հայրենի երկրի 

պաշտպանության գաղափարը և տնտեսական զբաղմունքները: 

Ռազմամարզական յուրաքանչյուր խաղի հիմքում ընկած են այնպիսի 

երևույթներ, որոնք հատուկ են ամեն մի երկրի քաղաքացիական, 

քաղաքական և ռազմական կյանքին ու արվեստին, որովհետև խաղը 

կյանքի բարդ երևույթների վերարտադրությունն է:   

Աշխարհը այսօր ապրում է մի ժամանակահատված, երբ 

քաղաքական առաջնորդների արտաքին քաղաքականությունը 

անընդհատ նորացնում և հաճախակի փոխում է իր ուղղությունները՝ 

«Ճակատային ճարտարապետությունը»: Անշուշտ, նորացող զինտեխ-
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նիկայի և հարափոփոխ քաղաքականության պարագայում հրամայա-

կան է դառնում ունենալ մարտունակ բանակ՝ առողջ և գրագետ 

զինվորների համալրմամբ [1]: Իսկ այս կարևորագույն հարցի լուծման 

գործում կարևորագույն դերակատարություն ունի  հանրակրթական 

դպրոցը: Դպրոցականներին զինվորական ծառայությանը նախապատ-

րաստելու, նրանց  կարգապահությունն ամրապնդելու, մարտական 

հատկանիշներ դաստիարակելու կարևորագույն միջոցառումներից են 

բանակումները, տուրիստական արշավները և դրանցում ներառված 

ռազմամարզական խաղերը: Վերջինիս գլխավոր նպատակը 

մարտական-արշավային կյանքի մի շարք կողմերի մասին ճիշտ 

պատկերացումներ ձևավորելն ու դիմացկունություն, հնարամտություն, 

վճռականություն, արիություն դաստիարակելն է: Վերոնշյալ 

ընդունակությունները, կարողությունները և հմտությունները, ինչպես 

նաև բարոյակամային հատկանիշները կարող են  որոշվել միայն 

զինվորական ծառայությանը բնորոշ առանձնահատուկ պայմաններին 

մոտ լինելով [3, 4]:  

Ռազմամարզական խաղերի մանկավարժորեն ղեկավարման 

հարցերը, դրանց տեղն ու դերը դպրոցականների դաստիարակության 

գործում եղել են բազում հետազոտությունների առարկա: Մշակվել են 

մեթոդներ ռազմամարզական խաղերի ուսուցման ուղղությամբ, և այս 

հարցերը ներկայացրել են ոչ միայն տեսական, այլև գործնական 

հետաքրքրություն [5]: 

Մի շարք հեղինակներ (Պ. Դ. Լուկաշով, Պ. Ֆ. Կուկլին, Լ. Ա. 

Տետուշկինա, Լ. Ա. Լավրովա) նշում են, որ յուրաքանչյուր խաղ պետք է 

համապատասխանի երեխայի հնարավորություններին, լինի գրավիչ, 

միևնույն ժամանակ խաղացողներից պահանջի լարվածություն: Չպետք 

է թույլ տալ, որ խաղի խնդիրները հեշտորեն լուծվեն [4]: Իսկ ռուս 

ականավոր մանկավարժ Մակարենկոն գրել է. «Խաղն առանց ջանքերի, 

խաղն առանց ակտիվ գործունեության, միշտ վատ խաղ է»: 

Աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել ավագ դպրոցում   

ռազմամարզական խաղերի կազմակերպման և անցկացման 

մեթոդական առանձնահատկությունները, աշակերտների վրա 

զգայական և կրթական արդյունավետ փոխազդեցությունը զինվորական 

ծառայությանը նախապատրաստելու համար:  

Վերոնշյալ նպատակի իրականացման համար գործածվել են 

հետևյալ մեթոդները՝ գրական աղբյուրների ուսումնասիրություն, 

ընդհանրացում և վերլուծություն: 
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Ռազմամարզական խաղը հանդիսանում է ռազմակիրառական 

ֆիզիկական պատրաստության արդյունավետ միջոցներից մեկը: 

Ներկայումս ուսումնական հաստատություններում ռազմամարզական 

խաղերի կազմակերպման համար չկան լիարժեք պայմաններ և այդ իսկ 

պատճառով էլ առաջանում են դժվարություններ անցկացման հետ 

կապված [3, 5]: Ելնելով այս հանգամանքից՝ ռազմամարզական խաղը՝ 

որպես ուսումնական խնդիրների հաղթահարման մեթոդ և միջոց, 

մանկավարժների կողմից բավականաչափ ուշադրության չի 

արժանանում: Հետևաբար ռազմակիրառական ֆիզիկական 

պատրաստության պարապմունքները դառնում են ոչ արդյունավետ և 

քիչ հետաքրքիր: Հնարավոր է, որ տվյալ իրավիճակը առաջանում է նաև 

ռազմամարզական խաղերի ուսումնամեթոդական նյութերի 

թերությունների պատճառով:  

Ռազմամարզական խաղերի ընթացքում դպրոցականները ոչ միայն 

ձեռք են բերում գիտելիքներ, այլև տիրապետում են ունակությունների, 

հմտությունների, բարոյականության չափանիշների: Այս խնդիրը 

իրագործելու համար առաջնահերթ նշանակություն է ստանում 

գաղափարաքաղաքական աշխատանքի տարբեր ձևերը խաղի 

կազմակերպման և անցկացման ընթացքում: Ցավոք, հաճախ 

ռազմամարզական խաղերը հանգում են զուտ ռազմատեխնիկական, 

մարտական բնույթի, որը լուրջ բացթողում է դպրոցական 

մանկավարժական պրակտիկայում: 

Ուսուցիչը՝ որպես խաղի կազմակերպիչ, պետք է ձգտի, որ այն 

ունենա առավելագույնս կրթական, դաստիարակչական և առողջարա-

րական ազդեցություն: Ռազմամարզական խաղերի հաջող անցկացման 

պայմաններից մեկը խաղային գործընթացում ուսուցչի ղեկավարման 

դերն է: Չնայած խաղի մասնակիցների գործողությունների ազատութ-

յանը և վառ հուզական երանգներին՝ խաղը չպետք է  դուրս գա 

առաջադրված սահմաններից, իսկ հսկումը և մրցավարությունը  

իրականացնողը  միայն ուսուցիչն է: 

Ռազմամարզական խաղերի արդյունավետ անցկացման համար 

անհրաժեշտ է հիշել խաղի ղեկավարման և ապահովման հիմնական 

հնարքները: Սրանով պայմանավորված՝ ֆիզիկական դաստիարա-

կության տեսության և մեթոդիկայի առաջատար մասնագետները տալիս 

են հետևյալ երաշխավորումները՝ 

 խաղերի անցկացման կանոնների և մեթոդների բովանդակության 

լրիվ և մասնակի ուսումնասիրում, 
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 մասնակիցների երևակայության մեջ ռազմամարզական խաղերի 

պլանավորման և անցկացման բոլոր հնարավոր իրավիճակներ, 

 մասնակիցներին մատչելի և լիարժեք օրինակներով խաղի 

կանոնների բացատրում, 

 խաղացողների անվտանգության ապահովման համար 

ձեռնարկվող հնարավոր միջոցներ, 

 խաղի բոլոր փուլերում կանոնների հետևում և համակարգում, 

 լինել անկողմնակալ և արդար, 

 դադարեցնել խաղը և նորից բացատրել խաղի կանոնները, եթե 

սկզբից նկատվում են մասսայական բնույթի սխալներ, 

 խրախուսել խաղացողներին և ուղղորդել նրանց արդար խաղի, 

 կարողանալ հարմարվել՝ անկախ պայմանների փոփոխությունից, 

 գրագետ բաշխել թիմի ավագի և խաղավարի օգնականի դերերը, 

 մեկնաբանել խաղացողների գործողությունները, ներկայացնել 

միավորները և ամփոփել խաղի արդյունքները: 

Հանրակրթական դպրոցում պարապմունքների և խաղի 

անցկացման վայրի ընտրության համար ուսուցչի պատրաստվա-

ծությունը ռազմամարզական խաղին համարվում է խաղի անցկացման 

մեթոդիկայի բաղկացուցիչ մաս: 

Խաղի ընտրությունը որոշվում է մի շարք խնդիրներով, որոնք 

դրված են ուսուցչի առաջ: Խաղին նախապատրաստվելիս խելամիտ և 

նպատակային է հաշվի առնել տեղանքը, լիարժեք կիրառել 

ռազմամարզական գույքը, հանդերձանքը, անցնելիք տարածությունը՝ 

մշակելով մկանային ուժ, շարժումների կոորդինացիա, հավասա-

րակշռություն, ճշգրտություն, ճարպկություն, տակտիկական  մտածո-

ղություն և արագ կողմնորոշվելու կարողություն:  

Խաղի ընտրության կարևորագույն առանձնահատկությունը 

համարվում է այն, որ խաղի բովանդակությունը պետք է 

համապատասխանի դպրոցականների տարիքային և հոգեբանական 

առանձնահատկություններին: Նման պահանջներին չհետևելը չի 

ապահովի խաղի անցկացման կրթական նշանակությունը, կնվազեցնի 

ճանաչողական ակտիվությունը և կամ կնպաստի նրան, որ 

մասնակիցները կհրաժարվեն ուսումնադաստիարակչական գործըն-

թացին մասնակցելուց, ինչը կվտանգի  ուսուցչի պրոֆեսիոնալիզմը: 

Ռազմամարզական խաղի անցկացման վայրի ընտրության 

հիմնական պահանջը մասնակիցների գործողությունների 

անվտանգության ապահովումն է: Պետք է հաշվի առնել եղանակային 
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պայմանները, բնական և արհեստական մարզահրապարակների 

վիճակը և խաղի մասնակիցների կարողությունները: Անհրաժեշտ է 

խաղահրապարակը համալրել մարզագույքով՝ միևնույն ժամանակ 

հեռացնելով հնարավոր վնասվածք պատճառող իրերը:  

Խաղի կազմակերպման կարևորագույն պահանջն է 

սանիտարահիգիենիկ պահանջներին հետևելը: 

Միջոցառումների շարքը խաղերի կազմակերպման և անցկացման 

համար ներառում է հետևյալ բաղադրիչները՝ խաղավարի և 

խաղացողների տեղի որոշումը, թիմերի բաշխումը, թիմի ավագի 

ընտրությունը, խաղային գործողությունների ղեկավարումը, վերջնական 

արդյունքների ամփոփումը: 

Խաղը բացատրելիս ուսուցիչը պետք է ընտրի այնպիսի տեղ, 

որտեղից նա և նրան լավ տեսնում և լսում են: Խաղի արդյունավետ 

բացատրումը համարվում է հաջողված խաղի կարևորագույն 

պայմաններից մեկը: Խաղի բնույթի փոխադրումը պետք է լինի հստակ, 

տրամաբանական, հաջորդական և կարող է կառուցված լինել հետևյալ 

ուրվագծով՝ խաղի նպատակ, խաղացողների դեր և դասավորություն, 

խաղի ընթացք, կանոններ և վերջնական նպատակ: Խելամիտ է նշել 

խաղացողների շարժման թույլատրելի սահմանները, անվտանգության 

ապահովումը: Խաղի մանրամասն բացատրության անհրաժեշտություն 

կա, եթե այն անցկացվում է առաջին անգամ, իսկ կրկնվելու դեպքում 

հարկ է հիշեցնել միայն կանոնները և կարևոր դրվագները: 

Խաղացողներին թիմերի բաժանելիս պետք է ձգտել նրան, որ 

թիմերը լինեն  քանակով և ուժերով հավասար: Ռազմամարզական 

խաղի ճիշտ և հստակ մրցավարությունը պատանիներին 

դաստիարակում է, նրանց դարձնում արդար և առաջացնում հարգանք 

մրցավարների և հակառակորդ թիմակիցների նկատմամբ: 

Նկատողությունները և պարզաբանումները խորհուրդ է տրվում 

անցկացնել խաղի վերջում՝ չբանավիճելով մասնակիցների հետ: Ստորև 

ներկայացնում եմ այն մեթոդական հնարքները, որոնք թույլ են տալիս  

չափավորել բեռնվածությունը ռազմամարզական խաղում՝ 

 խաղահրապարակի  մեծացում կամ փոքրացում, 

 հաղթահարելի հեռավորության մեծացում կամ փոքրացում, 

 խոչընդոտների, գույքի քանակի փոփոխություն, կրկնություն, 

 խաղի ժամանակի կրճատում կամ ավելացում, 

 կարճաժամկետ ընդմիջումների կազմակերպում, 

 խաղի կանոնների հնարավորինս պարզ ներկայացում: 
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Խաղը պետք է ավարտել տակտով և ժամանակին (որքան որ 

պահանջվում է թիմից): Միևնույն ժամանակ խաղի ավարտը չի բերում 

ցանկալի կրթական արդյունավետության, իսկ խաղի երկարաձգումը չի 

առաջացնի դրական հույզեր մասնակիցների մոտ: Խաղի ավարտի 

ազդարարումը նպատակահարմար է այն ժամանակ, երբ 

մասնակիցները գոհ են իրենց վերջնարդյունքներից և դեռ չեն հոգնել:  

Խաղի արդյունքների, սխալ գործողությունների, կատարած 

խախտումների որոշումը ունի էական դաստիարակչական 

նշանակություն: Խաղի ամփոփման ժամանակ պետք է ոչ միայն հաշվի 

առնել գործողությունների արագությունը և ճշտությունը, այլ նաև 

հաղթանակի ձգտումը, կարգապահությունն ու ընկերասիրությունը: 

Արդյունքները խորհուրդ է տրվում համաձայնեցնել նաև խաղավարի 

օգնականների հետ: Հարկ է նշել տարբերվող մասնակիցներին, 

կանոնները խախտողներին,  որտեղ և ինչ  սխալ են թույլ տվել: 

Վերոնշյալ մեթոդաբանական խորհուրդներին հետևելը 

ֆիզիկական կուլտուրայի և նախնական զինվորական պատրաս-

տության ուսուցիչներին կօգնի առավելագույնս արդյունավետ 

կազմակերպել և անցկացնել ռազմամարզական խաղերը: 

Եզրակացություն: Այսպիսով, հիմնախնդրի վերաբերյալ գրական 

աղբյուրների ուսումնասիրությունը, վերլուծությունը  ցույց տվեց, որ 

ռազմամարզական խաղը չի կորցնում իր արդիականությունը և մնում է 

ռազմակիրառական ֆիզիկական պատրաստության արդյունավետ 

միջոցներից մեկը ապագա զինվորների համար: Դրանց ակտիվ 

կիրառումը ուսումնական գործընթացում թույլ կտա հաջող կերպով 

լուծել տարբեր ուսումնադաստիարակչական խնդիրներ, բարձրացնել 

ավագ դպրոցականների ճանաչողական ակտիվությունը և 

հուզականությունը: Գրագետ, մտածված և կազմակերպված 

ռազմամարզական խաղը թույլ կտա կատարելագործել շարժողական և 

մասնագիտակիրառական կարողությունները և հմտությունները: Վերը 

նշված մեթոդական խորհուրդներին հետևելը թույլ կտա պատանիներին 

ձեռք բերել շարժողական ընդունակություններ, բարձրացնել օրգանիզմի 

ֆունկցիոնալ կարողությունները, ամրապնդել առողջությունը: 
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ ИГР В СТАРШЕЙ 

ШКОЛЕ 

Матевосян А. В., Аганян Г. В. 

В работе исследованы методические особенности организации и 

проведения военнօ-физических игр в старшей школе, эмоциональное и 
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образовательное эффективное взаимодействие на школьников для 

подготовки к военной службе.  

Ключевые слова: военно-физические игры, ученик старшей школы, 

военная служба, двигательные способности, физическая подготовка. 
 

THE METHODOLOGY OF MILITARY TRAINING GAMES IN HIGH 

SCHOOL 

Matevosyan A. V., Aghanyan G. V. 
 

The methodical peculiarities of organizing military training games in 

high school, the sensuously and educationally effective impact on students for 

preparing them for military service have been studied in the work. 

Keywords: military training games, high school student, military service, 

motor skills, physical preparedness.  
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