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Առանցքային բառեր: Տուրիզմ, ար-
շավներ, հանրակրթական դպրոց, դպրո-
ցականներ, ֆիզիկական դաստիարա-
կություն, սոցիոլոգիական հարցում: 

Հետազոտության արդիականու-
թյուն: Գրական աղբյուրների ուսումնա-
սիրությունը, ինչպես նաև տարբեր 
երկրների հանրակրթական դպրոցի 
ուսումնական ծրագրերի վերլուծությունը 
թույլ տվեց արձանագրել, որ տուրիստա-
կան պատրաստությունը ընդգրկված է մի 
շարք երկրների դպրոցական կրթական 
համակարգում: Օրինակ` Ավստրիայում, 
դպրոցականների տուրիստական պատ-
րաստությունը իրականացվում է ար-
տադասարանական պարապմունքների 
ձևով, Ֆինլանդիայի, Ճապոնիայի 
դպրոցներում` որպես ակտիվ հանգիստ: 
Սովորողների համար նախատեսվում է 
արշավների կազմակերպում, որոնք 
կրում են շեշտադրված առողջարարա-
կան բնույթ: Ռուսաստանի հանրակրթա-
կան դպրոցի ավագ դասարաններում 
տուրիստական պատրաստությունն ընդ-
գրկված է որպես ծրագրի ընտրովի նյու-
թի բաղադրիչ [5]: Վերջին տարիներին 

կատարված հետազոտությունները ներ-
կայացնում են տուրիզմի տարրերի 
ընդգրկման դրական փորձը տարրական 
դպրոցի ֆիզիկական դաստիարակու-
թյան գործընթացում [4], Մ.Վ. Բալչիր-
բայի կողմից մշակվել է սպորտային տու-
րիզմի ծրագիր 5-8-րդ դասարանի աշա-
կերտների համար, որն իրականացվում է 
արտադասարանական պարապմունքնե-
րի ձևով [3]: 

Ներկայումս Հայաստանի Հանրա-
պետության պետական կրթական համա-
կարգում տուրիստական պատրաստու-
թյունն արտացոլված է ավագ դպրոցի 
Ֆիզիկական կուլտուրա առարկայի 
ծրագրում` որպես ընտրովի նյութ [1]: Սա-
կայն դիտումները ցույց են տալիս, որ 
գործնականում այն լիովին չի իրակա-
նացվում: Ակնհայտ են բազում պատ-
ճառներ. պատճառներից մեկն այն է, որ 
դրա կազմակերպման և անցկացման 
համար այժմ բացակայում են գիտամե-
թոդական հիմնավորված մշակումներ: 
Դրա հետ մեկտեղ պետք է փաստել, որ 
բաց է մնացել միջին դպրոցը, իսկ հենց 
այդ տարիքում տուրիստական պատրաս-
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տությունը կարող է էական դրական դեր 
ունենալ անձի համակողմանի ներդաշ-
նակ զարգացման համար: 

Տուրիզմի բազմակողմանի ներգոր-
ծությունը դպրոցականների վրա պայմա-
նավորված է առողջարարական, կրթա-
կան, դաստիարակչական և կիրառական 
նշանակությամբ [6,7]: Տուրիզմը այն 
եզակի միջոցներից մեկն է, որն ապա-
հովում է դպրոցականների օրգանիզմի 
կոփումը, ֆունկցիոնալ վիճակի բարելա-
վումը, բազմակողմանի ֆիզիկական 
պատրաստությունը և դրա հետ մեկտեղ 
նպաստում է շրջակա միջավայրի ու 
պատմական վայրերի ուսումնասիրմանը, 
անձի բարոյակամային և հայրենասիրա-
կան, գեղագիտական ու աշխատան-
քային դաստիարակությանը [2]:  

Հետազոտության նպատակը: Վերը 
նշվածը պահանջում է ուսումնասիրել 
հանրակրթական դպրոցում տուրիստա-
կան պատրաստության ներդրումն ապա-
հովող մանկավարժական պայմանները, 
դրա հիման վրա մշակել տուրիզմի դա-
սավանդման մեթոդիկան, որը կնպաստի 
դպրոցականների ֆիզիկական դաստիա-
րակության գործընթացի կատարելա-
գործմանը: Այս պարագայում անհրաժեշ-
տություն է առաջանում ուսումնասիրել 
դպրոցականների վերաբերմունքը տու-
րիզմի նկատմամբ: 

Հետազոտության մեթոդները և 
կազմակերպումը: Նպատակի իրակա-

նացման համար կիրառվել են հետևյալ 
մեթոդները` գրական աղբյուրների ու-
սումնասիրում և վերլուծություն, սոցիոլո-
գիական հարցում, մաթեմատիկական 
վիճակագրություն: 

 Սոցիոլոգիական հարցումն անց-
կացվել է 2018թ. Երևան քաղաքի 11 և 
մարզերի 15 դպրոցների ընդհանուր թվով 
907 դպրոցականների շրջանում (498 
աղջիկ և 409 տղա): 

Հետազոտության արդյունքների 
վերլուծություն: Կրթական համակար-
գում ֆիզիկական դաստիարակության 
գործընթացի կատարելագործումը՝ 
ուղղված դպրոցականների առողջության 
բարելավմանը, ֆիզիկական պատրաստ-
վածության և կյանքի համար կարևոր 
շարժողական բազմաբնույթ կարողու-
թյունների տիրապետմանը, նախատե-
սում է ժամանակակից նորարական 
տեխնոլոգիաների կիրառումը, բովանդա-
կության հարստացումը: Ֆիզիկական 
դաստիարակության անձնային կողմնո-
րոշիչ մոտեցումը առաջադրում է 
ուղղորդվել դպրոցականների դրդա-
պատճառներով և պահանջմունքներով: 
Եվ այդ պահանջմունքների բավարար-
ման միջոցներից մեկն է տուրիստական 
պատրաստությունը:  

Հարցման ընթացքում կարևոր էր 
պարզել դպրոցականների հետաքրքրութ-
յունները տուրիստական արշավների 
նկատմամբ, տուրիստական պատրաս-
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տությունն ապահովող նրանց գիտելիք-
ներն ու կարողությունները: Դպրոցական-
ների 85%-ը սիրով են մասնակցում ար-
շավներին, և ընդամենը 8 %–ն է անտար-
բեր: Դրա հետ մեկտեղ պարզվեց, որ 
վերջին տարում ընդամենը 44%-ն է մաս-
նակցել արշավներին և հիմնականում ըն-
տանիքի (38%-ը), ընկերների հետ (51%-ը) 
և հարցվածների միայն 39%-ն է նշել 
դպրոցի կողմից կազմակերպված էքըս-
կուրսիաներին իրենց մասնակցության 
մասին:  

Պարզվեց, որ հարցմանը մասնակ-
ցած աշակերտների մեծամասնությունը 
մասնակցել են տուրիզմի տարբեր ձևե-
րին. մասնավորապես, հետիոտնային 
արշավների` 44%, լեռնային` 32%, հեծան-
վային` 13%, դահուկային` 6%, մասամբ 
տրանսպորտով, մասամբ հետիոտնային՝ 
40%: Անշուշտ, կարևոր էր պարզաբանել, 
թե ինչպես են դպրոցականները պատկե-
րացնում տուրիզմի դերը: Գոհացուցիչ է 
այն փաստը, որ դպրոցականների 60% - 
ն արշավներին մասնակցելը դիտարկում 
է որպես ակտիվ ժամանց, 18% -ը` որպես 
առողջության ամրապնդման միջոց, 13%-
ը` ֆիզիկական պատրաստության բարե-
լավման միջոց, 35%-ը` պատմական վայ-
րերը ճանաչելու միջոց, 32%-ը` շրջակա 
բնությունը ճանաչելու միջոց: Կարելի է 
ենթադրել, որ դպրոցականները լիովին 

չեն գնահատում տուրիզմը որպես առող-
ջության ամրապնդման, համակողմանի, 
ներդաշնակ ֆիզիկական պատրաս-
տության և դաստիարակության միջոց: 

Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձ-
նել այն փաստի վրա, որ դպրոցական-
ների 76%-ը ցանկություն են հայտնել, որ 
դպրոցում ֆիզիկական դաստիարակու-
թյան շրջանակներում կազմակերպվի 
տուրիստական պատրաստություն: 
Հարցումից պարզ է դառնում, որ աշա-
կերտները նախապատվություն են տալիս 
լեռնային (50%) և հետիոտնային (47%) 
արշավներին, հեծանվային(39%) և, մա-
սամբ տրանսպորտային, մասամբ հե-
տիոտնային(36%) արշավներին:  

Մտահոգիչ է, որ դպրոցականների 
միայն 28%-ն է նշել, որ ֆիզիկական կուլ-
տուրայի դասերին ստանում են անհրա-
ժեշտ պատրաստություն արշավներին 
մասնակցելու համար, 44%-ի կարծիքով՝ 
մասամբ:  

Հայտնի են տուրիզմի լայն հնարա-
վորությունները կյանքի կիրառական 
նշանակություն ունեցող շարժողական 
կարողությունների ձևավորման համար: 
Հարցման արդյունքում բացահայտվեց 
դպրոցականների կարծիքը հիմնական 
շարժողական կարողությունների տիրա-
պետման վերաբերյալ (տրամագիր 1): 
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Տրամագիր 1. Դպրոցականների կարծիքը շարժողական կարողությունների 
տիրապետման վերաբերյալ(%) 

 
Նկատելի է դառնում, որ դպրոցա-

կանների միայն 33%-ն է կարողանում 
դահուկներով շարժվել, հարցվածների 
կեսը՝ մագլցել և վարցատկ կատարել: 
Ուշագրավ է, որ չնայած մագլցումն ընդ-
գրկված է Ֆիզիկական կուլտուրա ա-
ռարկայի չափորոշիչներում և ծրագրում, 
սակայն դպրոցականները լիարժեք չեն 
տիրապետում այդ վարժությանը: 

Դպրոցականների միայն 43%-ն էին 
տեղյակ սարից զիգզագաձև իջնելու ան-
վտանգ եղանակի մասին: 

Տուրիստական պատրաստության 
կարևորագույն բաղադրիչ է հատուկ 
կարողությունների տիրապետումը: Մեզ 
հետաքրքրեց, թե ինչպիսի՞ հատուկ կա-

րողությունների են տիրապետում դպրո-
ցականները (տրամագիր 2): 

Հարցումից պարզվեց, որ դպրոցա-
կանների 55%-ը չգիտեն` ինչպես որոշել 
օրվա ժամն ըստ արևի դիրքի, 52%-ը՝ 
առանց կողմնացույցի կողմնորոշվել տե-
ղանքում և որոշել հորիզոնի ուղղությունը: 
Դրա հետ մեկտեղ նկատելի է, որ աշա-
կերտները գերագնահատում են իրենց 
հատուկ կարողությունների տիրապետ-
ման մակարդակը: Ուշագրավ է, որ վերը 
նշված կարողությունների ձևավորման 
հարցում դպրոցականների միայն 30%-ը 
մատնանշեց ֆիզիկական կուլտուրայի ու-
սուցչի դերը, և ընդամենը 22%-ը՝ աշխար-
հագրության:  

 

75%

54%

76%

62%

82%

66%

56%

33%

13%

27%

15%

26%

13%

19%

26%

51%

12%

19%

9%

12%

5%

15%

18%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

1. լեռ բարձրանալ

2. մագլցել

3. ծառ բարձրանալ

4. լողալ 

5.հեծանիվ վարել

6. հեռացատկել

7. վարցատկ կատարել

8. դահուկներով շարժվել

Այո Ոչ դժվարանում եմ պատասխանել 
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 Տրամագիր 2. Դպրոցականների կարծիքը հատուկ կարողությունների 
տիրապետման վերաբերյալ (%) 

 
Տուրիզմը դիտարկվում է որպես 

դպրոցականների բարձր ֆիզիկական 
պատրաստությունն ապահովող կարևոր 
միջոց: Այդ տեսանկյունից կարևոր էր 
պարզել աշակերտների կարծիքը տու-
րիստական արշավների մասնակցության 
համար անհրաժեշտ շարժողական ըն-
դունակությունների դրսևորման մասին: 
Դրական է այն փաստը, որ դպրոցական-
ների 75%-ն ընդգծել են դիմացկունութ-
յունը, հարցվածների 53%-ը մատնանշե-
ցին մկանային ուժը, 50%-ը՝ արագաշար-
ժությունը, 61%-ը՝ ճկունությունը, 57%-ը` 
հավասարակշռությունը ու ճարպկությու-
նը, և միայն դպրոցականների 31%-ը 
կարևորեց շարժումների կոորդինացիան, 
ինչը ենթադրաբար պայմանավորված է 
աշակերտների թույլ պատկերացմամբ 

այդ կարևոր շարժողական ընդունա-
կության մասին: 

Հետաքրքիր էր պարզել դպրոցա-
կանների կարծիքը նրանց ֆիզիկական 
պատրաստվածության վերաբերյալ: Այն 
հարցին, թե, արշավներին մասնակցելու 
համար, ո՞ր շարժողական ընդունակութ-
յուններն են ձեզ մոտ թույլ զարգացած, 
աշակերտների 34%-ը նշել են մկանային 
ուժը, 29%-ը՝ շարժումների կոորդինա-
ցիան, 26%-ը՝ ճկունությունը և շարժումնե-
րի ճշգրտությունը, 23%-ը ՝ դիմացկունու-
թյունը, 21%-ը՝ արագաշարժությունը: 
Հետևաբար, ֆիզիկական կուլտուրայի ու-
սուցիչները պետք է ուշադրություն դարձ-
նեն վերը նշված շարժողական ընդու-
նակությունների մշակմանը: 
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9. պաշտպանվել վայրի կենդանիներից

10. առաջին բուժօգնություն ցույց տալ

Այո Ոչ Գիտեմ, բայց դժվարանում եմ կատարել
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Եզրակացություն: Սոցիոլոգիական 
հարցման արդյունքները բացահայտել են 
դպրոցականների հետաքրքրությունները 
տուրիստական արշավների նկատմամբ, 
ինչպես նաև տուրիստական պատրաս-
տության հիմքը կազմող անհրաժեշտ 
գիտելիքներն ու կարողությունները: 

Կարևորելով դպրոցականների տու-
րիստական պատրաստության ապահո-

վումը` հետագա հետազոտություններն 
ուղղված կլինեն 7-9-րդ դասարանների 
աշակերտների համար տուրիստական 
պատրաստության բովանդակության ու 
դասավանդման մեթոդիկայի մշակմանը 
և ներդրմանը ֆիզիկական դաստիարա-
կության գործընթացում: 
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SUMMARY 

Keywords: Tourism, hiking, public school, schoolchildren, physical education, sociological 
survey. 

Relevance: The study of literary sources, as well as the analysis of the educational programs 
of public schools in different countries shows that tourism training is included in the school system 
in a number of countries. Currently, in the state educational documents of the Republic of 
Armenia, tourism training is included in the curriculum of the subject "Physical culture" in high 
school as an optional part. However, studies show that in practice it is not fully implemented, and 
there are many reasons for that. One of the reasons is that currently there is no scientific and 
methodological base for the organization and implementation of the tourism training program. 

The purpose of the research: To study the attitude of schoolchildren towards tourism 
training. 

Research methods: The following methods were used to achieve the research objectives - 
studying and analyzing literary sources, sociological survey and mathematical statistics. The 
sociological survey was conducted in 2018 among 907 schoolchildren (498 girls and 409 boys) 
from 15 schools located in all regions of Armenia and Yerevan. 

Analysis of research results: the 76 percent of surveyed students expressed a wish to study 
tourism training in the scope of physical education course. 28 percent stated that they receive the 
necessary training during physical education classes to participate in hiking trips; according to the 
44% they receive partial training. The survey revealed the interests, knowledge, as well as mobility 
and professional skills of schoolchildren related to hiking trips. 

Brief conclusion: Based on the students' position on tourism training, further research will 
focus on developing the content and teaching methods of tourism training for 7th-9th class 
students, and introducing it to the physical education course. 
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РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова: туризм, походы, общеобразовательная школа, школьники, 
физическое воспитание, социологический опрос. 

Цель исследования. Изучить отношение школьников к туристической подготовке. 
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Методы и организация исследования. Были использованы следующие методы: 
изучение и анализ литературных источников, социологический опрос, математическая 
статистика. 

Социологический опрос был организован в 2018 году, в котором приняли участие 907 
учащихся  (498 девочек и 409 мальчиков) из 11-ти школ г. Еревана и 15-ти школ различных 
регионов республики Армения.  

Анализ полученных результатов. Изучение и анализ литературы, образовательных 
программ общеобразовательных школ зарубежных стран позволил констатировать, что 
туристическая подготовка включена в школьную систему ряда стран. В настоящее время в 
образовательных документах Республики Армения туристическая подготовка включена в 
вариативную часть программы предмета „Физическая культура“ старшей школы. Однако, 
как показывают наблюдения, она практически не реализуется, на что есть множество 
причин, одна из которых состоит в отсутствии обоснованных научно-методических 
разработок для ее организации и  проведения. 

76  школьников выразили желание, чтобы в рамках школьного физического 
воспитания осуществлялась туристическая подготовка. Только 28 учащихся отметили, что 
на уроках физической культуры получают необходимую для участия в туристических 
походах подготовку, согласно мнению 44 – частично. 

По результатам опроса выявлены интересы школьников,  их знания, двигательные и 
специальные  умения в вопросах туристической подготовки. 

Краткие выводы. Определен низкий уровень владения школьниками такими 

важными в прикладном отношении двигательными умениями как лазание, ходьба на 

лыжах, безопасное спускание с горы, приземление после прыжка с высоты. Более 
половины респондентов не умеют ориентироваться на местности. 

 Отмечая практическую значимость туристической подготовки, а также мнение 
школьников в отношении туризма, дальнейшие исследования будут направлены на  
разработку содержания и методики преподавания туризма для школьников 7-9-ых классов и 
внедрения ее в процесс физического воспитания.  
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