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Ատենախոսության թեման հաստատվել է Ւս. Աբովյանի անվան հայկական 
պետական մանկավարժական համալսարանում

Գիտական ղեկավար' մանկավարժական գիտությունների 
դոկտոր, պրոֆեսոր Վ. Ա. ԲՐՈՒՏՅԱՆ

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ' մանկավարժական գիտությունների 
դոկտոր, պրոֆեսոր Մ. Մ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

մանկավարժական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Լ.Պ.ՀԱՐՈՅԱՆ

Առաջատար կազմակերպություն' Մ. Նալբանդյանի անվան Շիրակի 
պետական համալսարան

Ատենախոսության պաշտպանությունը կայանալու է 2020 թ. սեպտեմբերի 
24-ին, ժամը 1200-ին Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 
մանկավարժական համալսարանում գործող «  ԲՈԿ-ի «Մանկավարժություն» 
020 մասնագիտական խորհրդում:

Հասցե' 0010, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 17:

Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ Խ. Աբովյանի անվան հայկական 
պետական մանկավարժական համալսարանի գրադարանում:

Մասնագիտական 020 խորհրդի 
գիտական քարտուղար, 
մանկավարժական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ Թ. Յա. ԱԶԱՏՅԱՆ
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Բացահայտված հակասությունները թույլ են տվել ձևակերպել հետազոտու
թյան հիմնախնդիրը' ավագ դպրոցում ֆիզիկական դաստիարակության ժամա
նակակից տեխնոլոգիայի մշակման գիտատեսական հիմունքները:

Նշված հիմնախնդիրը պայմանավորել է մեր հետազոտության թեմայի ընտ
րությունը:

Հետազոտության նպատակն է' մշակել ավագ դպրոցում ֆիզիկական դաս
տիարակության ժամանակակից տեխնոլոգիայի գիտատեսական հիմունքները:

Հետազոտության օբյեկտը ավագ դպրոցում սովորողների ֆիզիկական 
դաստիարակության գործընթացն է:

Հետազոտության առարկան ավագ դպրոցում սովորողների ֆիզիկական 
կուլտուրայի ձևավորումն ապահովող տեխնոլոգիան է:

Թ՛եմայի մշակվածության աստիճանը: Ֆիզկուլտուրան և սպորտը առող
ջության պահպանման, մարդկային տեսակի վերարտադրման և ամրապնդման 
կարևորագույն գործոններից են: Այս հարցում մեծ ավանդ և ներդրում են 
ունեցել Ա. Աուրյեն, Բ. Աանդւսն, է  Վայները, Ս. Զարեցկայան, Ռ. Կուդաշևը, Վ. 
Բարանովը, ինչպես նաև հայ հետազոտողներից Ֆ. Ղազարյանը, Ռ. Մելիք- 
սեթյանը, Ռ. Ազարյանը, Վ. Առաքելյանը, Վ. Գրիգորյանը և այլք:

Հետազոտության գիտական վարկածը: Ավագ դպրոցում ֆիզիկական 
դաստիարակությունն արդյունավետ կլինի, եթե մշակվի և իրականացվի ֆիզի
կական դաստիարակության տեխնոլոգիա' մարզասարքերի կիրառմամբ, ինչը 
թույլ կտա ավագ դպրոցականների շրջանում ձևավորել դրդապատճառային 
ոլորտը, բարձրացնել ընդհանուր շարժողական ընդունակությունների զարգաց
ման մակարդակը և նպաստել նրանց առողջության բարելավմանը:

Հետազոտության նպատակին, օբյեկտին, առարկային և վարկածին հա
մապատասխան ձևակերպվել են հետազոտության հետևյալ խնդիրները.

1. ուսումնասիրել հետազոտվող հիմնախնդրի մշակվածության աստիճանը 
և ժամանակակից մոտեցումները գիտամանկավարժական գրականության մեջ 
և գործնականում:

2. իրականացնել ավագ դպրոցում ֆիզիկական դաստիարակության տեխ
նոլոգիայի մշակման մեթոդաբանական և տեսական հիմքերի վերլուծությունը,

3. մշակել ավագ դպրոցում ֆիզիկական դաստիարակության տեխնոլոգիա' 
մարզասարքերի կիրառմամբ,

4. ուսումնասիրել ավագ դպրոցում որովայնային մամլակի վիճակը ֆիզի
կական կուլտուրայի դասավանդման նախնական փուլում, կառուցել նշված 
մկանային համակարգը զարգացնող տեխնոլոգիա և այն կիրառող մարզա
սարք:

5. Փորձնականորեն ստուգել մարզասարքերի կիրառմամբ ավագ 
դպրոցում ֆիզիկական դաստիարակության մեր կողմից մշակված 
տեխնոլոգիայի արդյունավետությունը:
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Հետազոտության մեթոդաբանական հիմք են հանդիսացել'
1. Կրթական գործընթացի կազմակերպման ժամանակակից տեսություն

ները' մանկավարժական տեխնոլոգիաների հիման վրա (Վ. Պ. Բեսպալկո, Վ. 
Ի. Բոգոմոլով, Գ. Կ. Սելևկո, Վ. Գ. Շիլկո և ուրիշներ):

2. Ֆիզիկական դաստիարակության տեսության և մեթոդիկայի հիմնական 
դրույթները (Բ. Ա. Աշմարին, Վ. Կ. Բալսևիչ, Վ. Մ. Զացիորսկի, Ա. Պ. Մատվեև, Ֆ. 
Գ. Ղազարյան, Վ. Բ. Առաքելյան և ուրիշներ):

3. ժամանակակից պատկերացումները մարզական վարժանքի կազմա
կերպման վերաբերյալ (Յու. Վ. Վերխոշանսկի, Վ. Մ. Զացիորսկի, Ա. Պ. Մատ
վեև, Վ. Մ. Պլատոնով, Ն. Ա. Ֆոմին, Ա. Ի. Զավյալովև ուրիշներ):

4. Ֆիզկուլտուրային-մարզական դրդապատճառների հայեցակարգը (Գ. Դ. 
Բաբուշկին, Ռ. Ա. Փիլոյան և ուրիշներ):

5. Մանկավարժության մեջ առոդջապահպան տեխնոլոգիաների 
կիրառման գաղափարները (Ի.Ի. Բլեխման, Գ.Կ.Զայցև, Ն.Կ. Սմիրնով, Ա.Վ. 
Բասով, Մ.Գ. Կոլեսնիկով և ուրիշներ):

Առաջադրված խնդիրների լուծման համար օգտագործվել են հետևյալ 
մեթոդները.

1. Տեսական հետազոտության մեթոդներից կիրառվել են մանկավարժա
կան գրականության մեջ առկա մանկավարժական, ուսուցման և դաստիարա
կության տեխնոլոգիաներին վերաբերող նյութերի վերլուծության, համադրման, 
վերացարկման, որոշակիացման, ինդուկցիայի, դեդուկցիայի, ընդհանրացման 
և համակարգման մեթոդները:

2. Մանկավարժական հետազոտությունների էմպիրիկ մեթոդներից 
փորձարկվել են թեստավորումը և անկետավորումը, ինչպես նաև 
իրականացվել է ստացված արդյունքների մշակում և ընդհանրացում' 
մաթեմատիկական-վիճակագրական մեթոդներով:

Աշխատանքն իրականացվել է չորս փուլով:
Առաջին փուլում (2005-2007 թթ.) սահմանվել է հետազոտության ընդհա

նուր ուղղությունը, անցկացվել է հետազոտության վերաբերյալ գիտամեթոդա
կան գրականության տվյալների ուսումնասիրություն և ընդհանրացում, բացա- 
հայտվել է գիտական հիմնախնդիրը, մշակվել է հետազոտության հայեցակար
գը: Իրականացվել է հետազոտության նպատակի, օբյեկտի, առարկայի, 
խնդիրների, վարկածի սահմանումը: Վերլուծվել է ավագ դպրոցում ֆիզիկական 
կուլտուրայի դասավանդման բնագավառում նորարարական գործունեության 
ունեցած փորձը:

Երկրորդ փուլում (2007-2009 թթ.) առկա տեսական տվյալների հիման 
վրա մշակվել են ավագ դպրոցում ֆիզիկական դաստիարակության ժամանա
կակից տեխնոլոգիան, ֆիզիկական կատարելագործման և առողջ կենսակերպի 
հանդեպ շարժառիթների զարգացման եղանակները: Անցկացվել է հաստատող 
և ձևավորող մանկավարժական փորձարկում:

Երրորդ փուլում (2009-2012 թթ.) իրականացվել է ստուգողական մանկա
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վարժական փորձարկում, գնահատվել է սովորողների ֆիզիկական դաստիա
րակության ժամանակակից տեխնոլոգիայի արդյունավետությունը: Սահմանվել 
են չափորոշիչները, ցուցիչները, մակարդակները, որոնք թույլ են տալիս գնա
հատել ավագ դպրոցում սովորողների ֆիզիկական կուլտուրայի ձևավորման 
տեխնոլոգիայի մշակման արդյունավետությունը:

Չորրորդ փուլում (2012-2014 թթ.) անցկացվել է վերլուծություն, ստացված 
արդյունքների ընդհանրացում և ատենախոսության ձևակերպում:

Հետազոտության գիտական նորույթը
1. Տեսականորեն մշակված են և բովանդակապես համալրված ավագ 

դպրոցում ֆիզիկական դաստիարակության տեխնոլոգիայի մշակման գիտա- 
տեսական հիմունքները:

2. Մշակվել է ավագ դպրոցում ֆիզիկական դաստիարակության իրակա
նացման արդյունավետ տեխնոլոգիա' մարզասարքերի կիրառմամբ:

3. Առաջարկվել են ավագ դպրոցում ֆիզիկական կուլտուրայի ձևավորման 
առողջապահպան տեխնոլոգիաներ, որոնք թույլ են տալիս, մի կողմից, արդյու
նավետ դարձնել ավագ դպրոցում սովորողների ֆիզիկական զարգացման 
գործընթացը, մյուս կողմից' խթանել սովորողների հետաքրքրություններն ու 
հակումները ֆիզիկական կուլտուրայի պարապմունքների հանդեպ:

4. Ստեղծվել է ավագ դպրոցում սովորողների որովայնային մամլակի մկա
նային համակարգը ձևավորող և զարգացնող տեխնոլոգիապես կատարելա
գործված նոր մարզասարք:

Հետազոտության տեսական նշանակությունը
1. Հետազոտության արդյունքները նպաստել են մշակել ավագ դպրոցում 

ֆիզիկական կուլտուրայի ձևավորման մանկավարժական համակարգի ընդհա
նուր դրույթները, որոնց իրականացումը ենթադրում է ժամանակակից մարզա- 
կան-կողմնորոշիչ տեխնոլոգիաների օգտագործում:

2. Ֆիզիկական դաստիարակության տեսությունը հարստացվեց այդ 
բնագավառում դաստիարակության տեխնոլոգիա մշակելու հնարավորությանը 
և անհրաժեշտությանը վերաբերող, ինչպես նաև սովորողների սեռային 
տարբերությունները որոշակի պարապմունքներում անհրաժեշտաբար հաշվի 
առնելու գիտեփքներով:

Հետազոտության գործնական նշանակությունը
1. Հետազոտության ստացված արդյունքները և մշակված տեխնոլոգիան 

կարող են կիրառվել ավագ դպրոցում սովորողների ֆիզիկական դաստիարա
կության գործընթացն արդյունավետ դարձնելու համար:

2. Ստեղծված որովայնային մամլակի մկանային համակարգը ձևավորող և 
զարգացնող մարզասարքը և այն կիրառելու տեխնոլոգիան հնարավորություն է 
ընձեռում ավագ դպրոցում ֆիզիկական կուլտուրայի դասերը դարձնել ապագա 
մայրերի ծննդաբերության հաջող ավարտն ապահովող, ինչպես նաև առողջու
թյանը զգալիորեն նպաստող ու գեղեցիկ կեցվածք կերտող միջոց:

3. Ստեղծված մարզասարքի կիրառումը էականորեն կնպաստի նաև տղա-
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կատարելագործման պահանջմունք, դաստիարակել կամային բարձր հատկա
նիշներ, արիություն և տոկունություն:

Երիտասարդության ֆիզիկական և հոգևոր զարգացումները օրգանապես 
լրացնում են միմյանց և նպաստում են անձի սոցիալական ակտիվությանը:

Երրորդ' «Անձի առողջության պահպանումը որպես ժամանակակից 
կրթության նորարարական հայեցակետ» ենթագլխում ներկայացվում է 
առողջության պահպանման նորարարական քաղաքականության հետևյալ բա
ղադրիչները.

□ անընդմեջ ուսումնա-առողջարարական գործընթացի կազմակերպում,
□ առոդջապահպան միջավայրի ստեղծում (սթրեսի բացակայություն, պա

հանջների և ուսուցման ու դաստիարակության մեթոդիկաների համարժե
քություն),

1 կրթական գործընթացի մասնակիցների առողջության մշակույթի ձևավո
րում,

1 առողջարարական միջոցառումների համալիր իրականացում ոաումնա- 
դաստիարակչական գործընթացի շրջանակներում (որ ներառում է անհրաժեշտ 
և ռացիոնալ կազմակերպված շարժողական ռեժիմ),

1 մասնագետների պատրաստվածության որակի բնորոշում սովորողների 
առողջության պահպանման և ամրապնդման դիրքերից,

յ ավագ դպրոցականների առողջական վիճակի մշտադիտարկում:
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Ներկայացվում է հումանիզացնող և առողջապահպան տեխնոլոգիաների 
բազմագործոն մոդելը, որն իրենից ներկայացնում է որոշակի կրթաոաուցողա- 
կան և զարգացնող միջավայր, որտեղ մարդն ընդունակ է գնահատել իր 
կենսաբանական, սոցիալ-հոգեբանական և մտավոր-հոգևոր հնարավորություն
ները: Առողջությունը մեր կողմից դիտարկվում է երեք հայեցակետերով' հոգևոր 
(գործունեության կազմակերպված' գիտակցական իրականացում), ֆիզիկական 
(գործառնական-գործունեության ներուժի իրականացում) և սոցիալական (ակ
տիվ կենսաստեղծագործություն և բազմագործոն հարմարում):
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(12), որպես ուղղորդ ծառայում է խողովակի ուղղորդը (13), իսկ աշխատան
քային երկարությունը կարգավորվում է սևեռիչով (16) տեղադրված առանցքի
վրա (17) և կարգավորվում է մանեկով (31) ու տափօղակով (32): Սևեռիչի ուղ
ղորդը խողովակի (19) միջոցով հանդիսանում է իրանը (18): Սևեռիչի ամրաց
ման համար ծառայում են գինդը (20) և բարձակը (21): Թիկնակի շրջանակի (7)
վրա տեղակայված են մերսման հոլովակների (8) համար նախատեսված
առանցքներ (29):

Նկար 1. Մարզասարքի կառուցվածքը
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Իրականացրել ենք անկետավորում, որտեղ ընգրկված են բազմաթիվ հար
ցեր' կապված աղջիկների առողջական վիճակի, հատկապես որովայնային 
մամլակի մկանային համակարգի զարգացվածության հետ: Մասնակիցների 
թիվը' 100: Արդյունքում գրանցվել են հետևյալ ցուցանիշները (աղյուսակ 2):

Աղյուսակ 2
Առողջական վիճակի վերաբերյալ իրականացված 

անկետային հարցումների տփալներ

Առաջարկվող հարցեր
Ուսումնասիրվող 

ցուցանիշներ ո=100
Ո %

Ցանկանում եմ ցբաղկե| ֆիցկու|տուրւպով 8 հոգի 8
Չեմ ցանկանում զբաղվել ֆիզկուլտուրայով 5 հոգի 5
Չունեմ պատկերացում որովւպնւպին մամ|ակի 7 հոգի 7
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մկանւպին համակարգի նշանակութ|ւսն մասին
ժամանակ չունեմ 10 հոգի 10
Կցբաւ՜ւվեմ ինքնուրախ 8 հոգի 8
Չկա համապատասխան պւպմաններ 8 հոգի 8
Անհետաքրքիր է 10 հոգի 10
Կցանկանամ օգտւ|ե| մարզասարքից 12 հոգի 12
Դասաժամերր քիչ են 15 հոգի 15
Կցանկանայինք ֆիզկուլտուրայի դասաժամերին 
պարապենք աղջիկներով

17 հոգի 17

Հաշվի առնելով այս ամենը' հանգում ենք այն եզրակացության, որ որո
վայնային մամլակի մկանային համակարգի թերզարգացվածությունը ոչ միայն 
ֆիզիկական պատրաստվածության աստիճանից է կախված, այլև աշակերտու
հիների անատոմիա-ֆիզիոլոգիական, ֆիզկուլտ-առորլջարարական անբավա
րար տեսական գիտելիքներից

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Գիտական և ուսումնամեթոդական գրականության վերլուծությունը, ինչ
պես նաև ֆիզիկական դաստիարակության ուղղությամբ իրականացրած մեր 
հետազոտությունների արդյունքները բացահայտել են հատկապես ավագ 
դպրոցականների շարժողական ընդունակությունների, զարգացման մակար
դակի նվազման միտում:

2. Ավագ դպրոցում ֆիզիկական կուլտուրայի ձևավորման կրթադաստիա- 
րակչական գործընթացի ոչ բավարար արդյունավետության պատճառներից 
մեկը ֆիզկուլտուրա-մարզական գործունեության կազմակերպման ավանդա
կան համակարգի անկատարությունն է:

3. ժամանակակից կրթության արդիականացման գործընթացում առավել 
կարևոր գործոն է սովորողների առողջության պահպանման, ձևավորման և 
զարգացման հանդեպ մոտեցման փոփոխությունը:

4. Ֆիզիկական կուլտուրայի ձևավորման ուսումնական գործընթացի հա
մակարգային կառուցումը և իրականացումը մարզական-կողմնորոշիչ տեխնոլո
գիաների կիրառմամբ հնարավորություն է տալիս այն իրականացնել համագոր
ծակցության մանկավարժության սկզբունքներով: Առավել նշանակալի դրույթ
ների թվին կարելի է դասել այսպես կոչված «պահանջի մանկավարժությունից» 
անցումը մանկավարժի և աշակերտի համագործակցության մանկավարժու
թյան, որի հիմքում ընկած են կրթադաստիարակչական գործընթացում անհա
տական մոտեցումը, ուսուցման և դաստիարակության միասնությունը:

5. Ֆիզիկական կուլտուրայի ձևավորման մեջ առողջության պահպանման 
համակարգի արդյունավետությունը պետք է ապահովվի ավագ դպրոցի միաս
նական կրթական հայեցակարգով, որտեղ յուրաքանչյուր ուսումնասիրվող ա-
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ռարկայում պետք է լինի սովորողի' ապագա մասնագետի առողջության 
պահպանման գաղափարի արտացոլումը: Ֆիզիկական կուլտուրայի ձևավոր
ման պարապմունքներին անհրաժեշտ է աշակերտներին սովորեցնել վարժու
թյուններ, որոնք հիմնված են առողջապահպան տեխնոլոգիաների և մեթոդի
կաների վրա, որ գործածվում են ուսումնական գործընթացում ֆիզկուլտ րոպե
ների, մկանային լարվածությունը թուլացնող դադարների, շնչառական մարմ
նամարզության ընթացքում, ինչպես նաև նրանց հոգնածության, մասնագիտա
կան հիվանդությունների կանխարգելման, առողջության ֆիզիկական և հուզա
կան վիճակի կանոնավորման նպատակով:

6. Հաստատված է ավագ դպրոցում ֆիզիկական կուլտուրայի ձևավորման 
ուսումնական գործընթացի արդյունավետությունը' մարզական-կողմնորոշիչ և 
առողջապահպան տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, որոնք կազմակերպվում են 
ուսումնական և արտաոաումնական պարապմունքների ժամանակ:

7. Ավագ դպրոցի աշակերտուհիների համար կառուցված որովայնային 
մամլակի մկանային համակարգը ձևավորող և զարգացնող մարզասարքի պաշ
տոնական ներդրումը ուսումնական հաստատություններում, ինչպես նաև ան
հատական նպատակներով օգտագործումը մեծապես կնպաստի նրանց կեց
վածքի, առողջության պահպանմանն ու ամրապնդմանը և ֆիզիկական դրա
կան արդյունքների ձեռք բերմանը:

Ատենախոսության հիմնական դրույթներն արտահայտված են հեղինակի 
հետևյալ հրապարակումներում.
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НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 

СТАРШЕЙ ШКОЛЕ

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.01. “Теория и история педагогики”.

Защита диссертации состоится 24.09.2020г. в 1200 на заседании специали
зированного совета по педагогике 020 “Педагогика” ВАК по присуждению 
ученых степеней при Армянском государственном педагогическом универси
тете им. X. Абовяна по адресу: 0010, г. Ереван, ул. Тигран Меца 17.

РЕЗЮМЕ

Актуальность исследования: Для подрастающего поколения физическое 
воспитание является одним из необходимых элементов общей системы 
воспитания. Для детей старшего школьного возраста физическое воспитание 
главнейший фактор для равномерного формирования тела и развития всех 
органов. В этом возрасте еще сохраняется способность развития двигательных 
способностей, следовательно необходимо целеустремленно и системно 
заниматься физической культурой, применяя все принципы, средства и методы.

Большое значение приобретают самостоятельные физические занятия.
В связи с вышеизложенным разработка инновационных технологий и 

научно-теоретических основ физического воспитания учащихся старшей школы 
является весьма важной задачей, она станет основой укрепления их здоровья, 
активной трудовой деятельности.

Вышеизложенное и определяет проблему исследования как весьма актуаль
ную, теоретически и практически значимую.

Цель исследования: Разработать научно-теоретические основы иннова
ционных технологий физического воспитания для учащихся старших классов.

Задачи исследования:
1. Определить задачи физического воспитания и физической культуры в 

старшей школе.
2. Проанализировать теоретические и методические разработки технологий 

физического воспитания.
3. Разработать технологию физического воспитания с применением спор

тивного тренажёра для учащихся старших классов.
4. Определить состояние мышц брюшного пресса у учащихся старших 

классов, разработать технологию и спортивный тренажёр для развития этих 
мышц.
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Научная новизна исследования

1. Теоретически обоснованы основные компоненты технологий 
физического воспитания в старшей школе.

2. Создано новое технологически развитое и усовершенствованное обору
дование для развития мышц брюшного пресса у учащихся старших классов.

3. Разработана технология физического воспитания с применением 
спортивного тренажёра.

4. Рекомендованы оздоровительные технологии физической культуры для 
старшей школы, которые позволяют стимулировать интересы учащихся к 
регулярным занятиям физической культурой.

Теоретическая значимость исследования
1. Результаты исследования позволили расширить и углубить знания в при

менении современных технологий в физическом воспитании в старшей школе.
2. Теория физического воспитания частично обогатилась знаниями 

технологий физического воспитания в старшей школе, учитывать пол учащихся.

Практическое значение исследования
1. На основе результатов исследования расширилась технология физиче

ского воспитания для учащихся старшей школы.
2. Создан спортивный тренажер для учащихся старших школ для форми

рования и развития мышц брюшного пресса.

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы. Общий 
объем диссертационной работы 153 компьютерных страниц.

Текст диссертации содержит 11 таблиц, 7 графиков, 3 рисунка.
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THE SCIENTIFIC BASES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN 
PHYSICAL EDUCATION IN HIGH SCHOOL

Thesis for the degree of Candidate of Pedogogical Sciences specialty 13.00.01. 
“Theory of Pedagogy and History”.

The defence of the thesis will be held at 1200 on 24.09.2020 at the session of the 
Special Board 020 “Pedagogy” HAC (Higher Attestacion Commmission) to award 
scientific degrees at the State Pedogogical University after Kh. Abovyan. Address: 
0010, Yerevan, Tigran Mets ave., 17.

SUMMARY

The Relevance of the Research: The physical education of the growing 
generation is one of the essential elements of the general education system of the 
population.

Physical education of the high school students’ is the most important and essential 
factor for the proportional development of the body for the development of all organ 
systems. At the certain age, the body retain few abilities to improve motor skills that is 
why for the development of these skills it is necessary to be engaged in physical 
education coordinated and purposeful, while maintaining and exercising the all 
necessary principles, methods and means.

Man has achieved a high degree not only mental but also used of latest 
technologies in the field of physical culture formation. Self-training in physical 
culture, this way is especially important. Our studies refer to the scientific bases of the 
modern technology development of the physical education of high school students’, 
which will in future promote their health, reproduction, a successful solution to 
problems related to mother and newborn health.

Highlighting the theme of the dissertation definitely proves that it is quite urgent 
and modern.

The Objective of the Research: Elaborate the scientific bases of modern physical 
education in high school.

The following items of research formulated according to; object of the study, 
subject matter and hypothesis:

1. Examine the problems of physical culture and physical education in high 
school.

2. To implement methodological and theoretical bases for elaborating physical 
education technology at high school by using exercise machine.

3. To develop a basic technology for high school students’ educational upbrin
ging, by using exercise machine.

4. Studying the condition of the abdominal grip in high school at the initial stage 
of physical education, to contrast the indicated developing technology of muscular 
system and exercise machine.
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The Scientific Novelty of the Research:
1. The basic constituents of the medical technologies of the physical and 

contently supplemented.
2. An effective technology for high school students’ physical education 

upbringing developed by using exercise machine.
3. The health technologies of the students’ physical education upbringing are 

offered, which allow from one hand, to compensate the unsatisfactory level of HEI 
physical training infrastructure development, and from the other hand, to foster the 
students’ interests and inclinations towards the regular PE classes.

4. Having taken into consideration the drawbacks of foreign analogical exercise 
machines, a new technological exercise machine for shaping and developing the high 
school students’ abdominal grip muscular system has been developed.

The Theoretical Value of the Research
1. The outcomes of the research have enabled to widen and deepen the high school 

students’ knowledge in basic provisions of the pedagogical system pf physical 
educational upbringing. The fulfilment of the latter assumes the use of modern 
training-orienting technologies.

2. The theory of physical educational upbringing somehow supplemented by the 
knowledge concerning the possibility and necessity of shaping an upbringing techno
logy, as well as the consideration of learners’ gender difference at certain classes.

The Practical Value of the Research
1. Based on the research result a technology of high school students’ educational 

upbringing has been defined. A positive outcome from its implementation was gained 
in learning-training process. This enables to form individual’s physical education and 
conscious inducements for physical development and healthy life style.

2. The exercise machine built the shape and developed high school students’ 
abdominal grip muscular system and the technology to use it give the opportunity to 
make the PE classes as a means of providing a successful delivery for future mothers 
as well as a means of fostering health and shaping a beautiful posture.

3. The use of creating exercise machine is productive for boys as well, for pre
venting the abdominal overhang resulted by the incomplete development of abdominal 
grip muscular system.

The Structure and Volume of the Thesis: The thesis is consists of an introdu
ction, 3 chapters, conclusions, references. The total volume of the thesis is 153 
computer pages.

The thesis text contains 11 tables, 7 charts, 3 figures.
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