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332.5 2.88 

 
245 / 30%* 

 

172.5 1.83 

 

64.2 0.82 

 

 37.6 0.74 

 

74.2 0.67 

 

43.5 0.52 

 

6.5 0.46 

 

33.5 0.74 
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№ 

1. Առավելագույն արդյունք (բալ) * օբյեկտիվ 
գնահատական 

6.7 0.11 

2. Մրցակցային միջին արդյունք (բալ)  --/--/--  5.1 0.08 

3. Մրցակցային միջին արդյունքի և առավելագույն 
արդյունք տարբերությունը (բալ) 

--/--/-- 1.6 0.07 

4. Հեռանկարային նպատակ ժամանակահատվածը 
§աշխարհի չեմպիոն՚(տարի) 

սուբյեկտիվ 
գնահատական 

3 0.09 

5. Հեռանկարային նպատակի 
ժամանակահատվածը    §Եվրոպայի 
չեմպիոն՚(տարի)* 

--/--/-- 2.3 0.08 

6. Հեռանկարային նպատակի 
ժամանակահատվածը §Հանրապետության 
չեմպիոն՚(տարի)* 

--/--/-- 1.2 0.05 

7. Փուլային նպատակների տարբերությունը` 
§իդեալական՚- §իրական՚(բալ) 

--/--/-- 5.5 0.1 

8. Փուլային նպատակների տարբերությունը`  
§իրական՚- §առավելագույն արդյունք՚(բալ) 

--/--/-- 2.8 0.09 

9. Փուլային նպատակների տարբերությունը` 
§իդեալական՚- §առավելագույն արդյունք՚(բալ) 

--/--/-- 8.7 0.11 

10. §աշխարհի չեմպիոն՚hեռանկարային նպատակի 
իրականացման մեջ վստահությունը (%) 

--/--/-- 75 1.14 

11. §Եվրոպայի չեմպիոն՚ հեռանկարային 
նպատակի իրականացման մեջ վստահությունը 
(%)* 

--/--/-- 83 1.16 

12. §Հանրապետության չեմպիոն՚ հեռանկարային 
նպատակի իրականացման մեջ վստահությունը 
(%)* 

--/--/-- 95 1.06 

13. §Իրական նպատակ՚(%)  --/--/-- 97.5 1.12 

14. §Առավելագույն նպատակ՚(%) --/--/-- 89.1 1.15 

15. §Իրական նպատակի՚և §Առավելագույն 
նպատակի՚տարբերությունը (%)  

--/--/-- 8.4 0.4 
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²ÕÛáõë³Ï 4. 

1 5 արագ կքանիստ ծանրաձողը ուսերին, մարզիկի 
քաշի 75%-ով (վրկ, օբյեկտիվ գնահատական) 

-0,97 

2 Մարզիկի հասակը (սմ, օբյեկտիվ գնահատական) +0,93 

3 Վերին վերջույթների բացվածքի մեծությունը 
(սմ, օբյեկտիվ գնահատական) 

+0,91 

4 եռանկարային նպատակի §աշխարհի չեմպիոն՚ 
իրագործում (տարի, սուբյեկտիվ գնահատական) 

-0,90 

5 Ստորին վերջույթների երկարությունը 
(սմ, օբյեկտիվ գնահատական) 

+0,88 

6 4x20մ մաքոքավազք (վրկ, օբյեկտիվ գնահատական) -0,86 

7 Բարդ շարժողական ռեակցիա (մլվրկ, ռեակցիոմետրիա - 
օբյեկտիվ գնահատական) 

+0,86 

8 Վազք 30մ ընթացքից (վրկ, օբյեկտիվ գնահատական) -0,85 

9 5կգ գնդի նետում ցածից առաջ (մ, օբյեկտիվ գն.) +0,85 

10 եռանկարային նպատակի §Եվրոպայի չեմպիոն՚ 
իրագործում (տարի, սուբյեկտիվ գնահատական) 

-0,84 

11 Մրցակցային միջին արդյունքը (բալ, օբյեկտիվ գն.) +0,84 

12 եռանկարային նպատակի § անրապետության չեմպիոնի՚ 
իրագործում (տարի, սուբյեկտիվ գն.)  

-0,83 

13 Մարզական ստաժը (տարի, օբյեկտիվ գնահատական) +0,81 

14 Առավելագույն արդյունք (բալ, օբյեկտիվ գնահատական) +0,80 

15 Մարզիկի քաշը (կգ, օբյեկտիվ գնահատական) +0,76 

16 եռացատկ տեղից (մ, օբյեկտիվ գնահատական) +0,76 

17 Շարժողական տեմպի չափավորում (առավելագույն 
հարվածների 50%-ը, տեպինգ թեստ - օբյեկտիվ գն.) 

-0,71 

18 ուզական լարվածություն (ձեռքերի դինամիկ դող՝ հպում, 
տրեմոմետրիա - օբյեկտիվ գնահատական) 

-0,70 

19 Առավելագույն մոբիլիզացիա (հարված 10վրկ ընթացքում, 
տեպինգ թեստ - օբյեկտիվ գնահատական) 

+0,68 

20 §Սխալ ռեակցիա՚ (մլվրկ, ռեակցիոմետրիա - օբյեկտիվ 
գնահատական) 

-0,54 

21 Չափավորված մկանային ճիգեր (առավելագույնի  50%-ը, 
դինամոմետրիա - օբյեկտիվ գնահատական) 

+0,48 

22 ուզական լարվածություն (ձեռքերի ստատիկ դող՝ հպում, 
տրեմոմետրիա - օբյեկտիվ գնահատական) 

+0,48 

23 Առավելագույն մկանային ճիգեր (կգ, դինամոմետրիա - 
օբյեկտիվ գնահատական) 

-0,43 

24 Վստահությունը § անրապետության չեմպիոնի՚  
իրագործման մեջ (%, սուբյեկտիվ գնահատական) 

+0,40 

25 Պարզ շարժողական ռեակցիա (մլվրկ, ռեակցիոմետրիա - 
օբյեկտիվ գնահատական) 

+0,39 
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Ատենախոսության հիմնական դրույթներն արտահայտված են                                   
հեղինակի հրատարակված հետևյալ աշխատանքներում 

 

1. Բարսեղյան Գ.Ե. Օլիմպիական շարժման բացառիկ դերը ժամանակակից սպորտի 

ձեվավորման գործում. - Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական 

ինստիտուտի  գիտամեթոդական  ժողովածու: Եր.: 2006,  էջ 33-37:  

2. Բարսեղյան Գ.Ե. Բարձր նվաճումների սպորտը որպես մարզիկի 

պատրաստականության ոլորտի դրսևորման  միջոց. - Ֆիզիկական կուլտուրայի 

հայկական պետական ինստիտուտի  գիտամեթոդական  ժողովածու: Եր.: 2006,                

էջ 33-37: 

3. Բարսեղյան Գ.Ե. Մրցակցային հոգեկան հուսալիության դրսեվորումները 

արագաուժային մարզաձեվերում. - Հանրապետական գիտական նստաշրջան: 

Գյումրի: 2008, էջ 291-293: 

4. Բարսեղյան Գ.Ե. Մարզիկների զգայաշարժողական ակտերի թվանշային գրանցման 

առանձնահատկությունները էլեկտրոնային ստենդի  միջոցով. - Հանրապետական 

գիտական նստաշրջան: Նվիրված երկրաշարժի զոհերի 20-րդ տարելիցին: Գյումրի:  

2009, էջ 339-342: 

5. Բարսեղյան Գ.Ե. Մրցակցային գործունեության փոփոխվող և կատարելագործվող 

տեխնիկայի բնութագիրը. - Հանրապետական գիտական նստաշրջան: Նվիրված 

ԳՊՄԻ 75-ամյակին: Գյումրի:  2009, էջ 219-222: 

6. Բարսեղյան Գ.Ե. Պատանի մարզիկների սպորտային պատրաստության 

ցուցանիշների դինամիկ տեղաշարժերը մանկավարժական գիտափորձի 

արդյունքում. - Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր: Նվիրվում է ՀՀ 

Անկախության 20-ամյակին: Գյումրի: 2012, էջ 433-438: 

7. Բարսեղյան Գ.Ե. Բարձրակարգ մարզիկների հոգեֆիզիոլոգիական ցուցանիշնեի 

դրսեվորման առանձնահատկությունները արագաուժային մարզաձեվերում. - 

§Մխիթար Գոշ՚ Գիտական հոդվածներ  2 (47)2017 Վանաձոր։ 2017, էջ 166-169: 

8.   Բարսեղյան Գ.Ե.  Գործոնային վերլուծության ցուցանիշները արագաուժային 

մարզաձևերում. - §Ակունք՚ գիտական հոդվածներ, Թիվ 1(2018), Եր.: 2018,                        

էջ 314-320: 

9.   Բարսեղյան Գ.Ե. Բարձր նվաճումների սպորտի արդի նկարագիրը. - §Մխիթար Գոշ՚ 

Գիտական և ուսումնամեթոդական հոդվածներ, Վանաձոր։ 2018 տարեգիք,                  

էջ 244-247:  

10. Բարսեղյան Գ.Ե. Մարզական բարձր արդյունքների ցուցադրման 

հոգեբանամանկավարժական դրույթները. - Վանաձորի պետական համալսարան 

Գիտական տեղեկագիր, Եր.: 2019, էջ 55-56: 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.02 - «Методика преподавания и воспитания» (физическая культура). 

Защита диссертации состоится 26 ноября 2020г. в 1430 на заседании действующего в 

Государственном институте физической культуры и спорта Армении 

специализированного совета 065 по педагогике при ВАК. 

Адрес:  0070, Ереван, А. Манукяна 11, ГИФКСА, аудитория 201. 

 

Резюме 
 

Актуальность исследования. Современный спорт высших достижений по своей 

сути значительно отличается от спорта предыдущей эпохи, учитывая технологию 

подготовки спортсменов и методические требования, и  принимает все большую  

профессиональную направленность.  

Во всех видах спорта соревнования обычно проводятся в условиях максимальной 

физической, функциональной и психологической напряженности, что в свою очередь 

предъявляет новые требования к подготовленности спортсмена для достижения 

высоких спортивных результатов. Особенно, когда в спорте высоких достижений 

соревнования традиционно проводятся в условиях неотступной борьбы между 

соперниками с одинаковой силой и подготовкой. Для победы от спортсмена требуется 

не только высокая спортивная подготовленность, но и теоретические знания и 

информированность о соперниках, масштабах и правилах проведения соревнований.  

Современный спорт высоких достижений уникален и по вкладу в спортивные 

науки, что дает возможность совершенствовать процесс подготовки спортсменов, 

помогает спортсменам из разных стран добиться высших спортивных результатов, что в 

свою очередь увеличивает напряженность соревнований. Исходя из указанных 

обстоятельств, актуальным в нашем исследовании является выявление наиболее 

значимых факторов подготовленности спортсмена для достижения высоких 

спортивных результатов в скоростно-силовых видах спорта (легкая атлетика, борьба, 

бокс, тяжелая атлетика).  

Цель исследования. Выявить связи и механизмы основных спортивно-

педагогических и социально-психологических факторов для достижения высоких 

спортивных результатов, составить их модельные характеристики, а также 

закономерности развития и совершенствования в скоростно-силовых видах спорта. 

Основные задачи исследования. Достижение высоких результатов обусловлено 

рядом факторов, раскрытие которых будет способствовать повышению эффективности 

учебно-спортивного процесса.  
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1. Выявление основных факторов, способствующих достижению высших 

результатов в скоростно-силовых видах спорта.  

2. Исследование корреляционных связей  между основными факторами  и  

высокими  спортивными результатами и их механизмов.  

3. Составление модельных характеристик демонстрации высоких спортивных 

результатов.  

4. Подтверждение  наиболее  эффективной  методики  развития  и 

совершенствования первичных (основных) факторов посредством педагогического 

эксперимента.  

Научная новизна исследования. Выявлены формы и механизмы факторов  

демонстрации высоких спортивных результатов в скоростно-силовых видах спорта, 

особенности выражения их достоверных корреляционных связей.  

Теоретическая значимость исследования. Обоснованы основные показатели 

высоких спортивных результатов и степени спортивной подготовленности  в 

скоростно-силовых видах спорта.  

Рассмотрена и классифицирована связь этих показателей с эффективностью  

состязаний, составлены модельные характеристики спортивной подготовки, которые 

могут успешно применяться спортсменом в учебно-спортивном процессе в качестве 

теоретической основы и практического применения предмета "Теория  и методика 

спорта".  

Практическая значимость исследования. Результаты исследования и основные 

положения помогут более эффективно организовать процесс спортивной подготовки 

спортсменов различной квалификации. Нами сделана попытка применить модельные 

характеристики основных факторов для достижения исследуемых высоких спортивных 

результатов в спортивной практике, а также аргументировать механизмы и связи их 

проявления. Обоснования основных факторов проявления высоких спортивных 

результатов, как взаимосвязанных механизмов физической, технической, тактической и 

психологической подготовки, могут быть использованы в качестве ориентира в процессах 

спортивной подготовки скоростно-силовых видов спорта. 

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 116 компьютерных страницах, 

состоит из введения, трех глав, выводов и приложения, включает 17 таблицу, 11 графиков, 

10 рисунков, 5 приложений. Список использованной литературы насчитывает 185 

библиографический первоисточник. 
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Summary 

 

The relevance of the research. Due to the technology and kinds of sportsman training   as 

well as the methodological requirements, modern high-performance sports significantly differ 

from those of the previous era, which are now becoming more professionally oriented.  

In all kinds of sports competitions, as a rule, are held in conditions of maximal physical, 

functional and psychological tension and loading, which in their turn bring new demands to the 

sportsman’s preparedness to demonstrate top sports results, especially when in High -

Performance Sports the competitions are traditionally held under an uncompromising struggle 

between opponents of the same strength and preparedness. For the victory, the sportsmen need 

not only to be perfectly prepared, but also they are required to have some theoretical knowledge 

and information about the opponents, the range and conditions of the competition.  

Modern High-Performance Sport is also unique due to the contribution to Sports Sciences, 

which makes it possible to improve the process of sportsman training, helps the sportsmen from 

different countries to achieve higher results, which also raises the tension of the competition. 

Based on the above mentioned circumstances, the actuality of our research lies in the 

identification of the most essential factors of the sportsman preparedness in order to get high 

scores in speed-strength sports (e.g. athletics, wrestling, boxing, weight-lifting).  

The purpose of the research. The research is aimed at defining connections and 

mechanisms of basic educational and socio-psychological factors for achieving high sports 

results, at making their model characteristics, as well as the regulations of the development and 

improvement in speed-strength sports.  
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The main objectives of the research. The achievement of high results is due to several 

factors, the disclosure of which would greatly enhance the effectiveness of the sports training 

process.  

1. To identify the main factors for gaining high results in speed-strength sports.  

2. To compare the correlations and mechanisms of the main factors and the high sports 

results. 

3. To create model characteristics in order to demonstrate high sports results.  

4. To confirm the most effective method of the development and improvement of the primary 

(chief) factors through the pedagogical experiment.  

The scientific novelty of the research. Both the forms and mechanisms of demonstrating 

high sports results have been motivated and the factor indicators in speed-strength sports as 

well as the features for expressing their real correlations have been motivated in our work.  

The theoretical significance of the research. The main indicators of high sports 

performance and the level of sports training related to speed-strength sports have been 

motivated. These indicators have been examined and classified in connection with the 

efficiency of the competitive activities, there have been made model characteristics of sports 

training which can be successfully implemented in the process of sportsman training as a 

theoretical basis and practical implementation of the subject "Theory and methods of sports."  

The practical significance of the research. The results of the research and the main 

provisions will help to more effectively organize the process of sports training of athletes of 

different qualifications. An attempt was made to use the model characteristics of the 

primary factors to achieve the researched high sports results in sports practice, as well as to 

argue the mechanisms and connections of their manifestation. Groundings of the main 

factors in the display of high sports results, as interrelated mechanisms of physical, 

technical, tactical and psychological training, can be used as a guide in the processes of 

sports training of speed-strength sports. 

The structure and volume of the dissertation. The thesis consists of 116 computer pages. 

It is composed of the introduction, three chapters, conclusions and appendix. It includes 17 

tables, 11 drawings, 10 pictures, 5 appendices. The list of literature covers 182 professional 

sources. 


