
335 

 

ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И   Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր   S C I E N T I F I C  P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 037                                                                    ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆԵՐ 

DOI 10.54151/27382559-2021.2b-335 

 

ԲԱՐՁՐԱԿԱՐԳ ԲՌՆՑՔԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ 

ԵՎ ՏԱԿՏԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ  

Թամիրյան Հ. Շ. 

 

Ուսումնասիրել ենք բարձրակարգ բռնցքամարտիկների 

մարզումներում իրագործվող հատուկ ֆիզիկական, տեխնիկական և 

տակտիկական պատրաստության համար պլանավորված միջոցները և, 

հատկապես, հարվածների դիպուկությունըֈ Կատարված ուսումնասի-

րություները մեզ  թույլ տվեցին կատարել հետևյալ հետևությունները. 

բարձրակարգ բռնցքամարտիկների շրջանում պլանավորված և 

կիրառվող ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստության համար 

միջոցները նպաստել են շարժողական ընդունակությունների 

արդյունքների աճինֈ Մարզման գործընթացում մասնագիտական 

վարժությունների և դրանց նկատմամբ իրագործվող մանկավարժական 

վերահսկողությունը նպաստել է բռնցքամարտիկների տեխնիկա-

տակտիկական պատրաստությանը: 

Բանալի բառեր. տեխնիկա, տակտիկական, ֆիզիկական, հարված, 

դիպուկություն, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն, հատուկ 

ֆիզիկական պատրաստություն, բռնցքամարտֈ 

 

Նախաբան: Բռնցքամարտը դասվում է այն բարդ և կոորդինացիոն 

ընդունակություններով  մարզաձևերի շարքին, որոնք պահանջում են 

ֆիզիկական, տեխնիկական, տակտիկական և բարոյահոգեբանական 

հուսալի պատրաստականություն՝ ռինգում հաջողության հասնելու 

համարֈ Սա նշանակում է, որ ընդհանուր ֆիզիկական 

պատրաստություն (ԸՖՊ) և հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 

(ՀՖՊ) փոխադարձ կապը միանշանակ կարող է հիմք հանդիսանալ 

մարզումները լիարժեք կատարելու և շարժողական կարևոր 

2 0 2 1   № 2 
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ընդունակություններ մշակելու համարֈ Բռնցքամարտի գիտակները 

[1,2,3] ուսումնասիրել են առաջատար բռնցքամարտիկների 

պատրաստության կողմերը և հանգել են եզրահանգումների, որ ԸՖՊ և 

ՀՖՊ փոխադարձ կապի առկայության դեպքում բռնցքամարտիկը կարող 

է հասնել ցանկալի հաջողություններիֈ Հեղինակները միաժամանակ 

նշում են, որ բռնցքամարտիկը հաջողության է հասնում նաև այն 

դեպքում, երբ պարբերաբար դիպուկ հարվածներ է իրագործում, ուստի 

հարվածաշարերի ուսումնասիրումն այսօր էլ պետք է համարել 

արդիական, քանի որ այն դեռ հետազոտման կարիք ունի: 

Աշխատանքը կատարելու համար նպատակ ենք դրել 

ուսումնասիրել բարձրակարգ բռնցքամարտիկների մարզումներում 

իրագործվող հատուկ ֆիզիկական, տեխնիկական և տակտիկական  

պատրաստության համար պլանավորված միջոցները և, հատկապես, 

հարվածների դիպուկությունըֈ 

Նպատակը իրականացնելու համար խնդիր է դրված 

ուսումնասիրել 20 կարգային բռնցքամարտիկների  /10 փորձարարական 

խումբ, 10 ստուգողական խումբ/ հարվածաշարերի դիպուկությունը մեկ 

և երկու րոպեների շրջանակներում, փորձամրցում, բարձիկի, պարկի 

վրա և ձեռնաթաթերի օգնությամբֈ Ընդհանուր ֆիզիկական 

պատրաստության համար նախատեսվել էին իրականացնել հետևյալ 

ստուգողական վարժությունները՝ կարճ տարածության վազքեր 30 մ,       

60 մ, տեղից հեռացատկ, տեղից վեր ցատկ՝ ըստ Աբալակովի, ինչպես 

նաև ծանրաձողով գցումներֈ Նախատեսվում է փորձարարական և 

ստուգողական խմբի նկատմամբ իրականացնել մանկավարժական 

հսկողություն 2 տարվա կտրվածքով /6 ամիսը մեկ կատարել 

համապատասխան գրանցումներ/, ինչպես նաև նույն հարվածների 

արդյունավետությունը ստուգել մրցումների ընթացքումֈ 

Աշխատանքի նպատակը և խնդիրները իրականացնելու համար 

օգտագործելու ենք հետազոտման հետևյալ մեթոդները՝ 

1. մասնագիտական գրական աղբյուրների ուսումնասիրում, 

2. փորձարարական և ստուգողական խմբերի նկատմամբ իրագործվող 

հարվածների գրանցում, 

3. մանկավարժական վերահսկողություն, 

4. մաթեմատիկական վիճակագրությունֈ 

Ուսումնասիրություններից ստացված արդյունքների վերլուծութ-

յունը ցույց տվեց /աղ. 1 և 2/, որ հետազոտական խմբի բռնցքամար-

տիկների մոտ առավել աճ է նկատվել ԸՖՊ համար նախատեսված բոլոր 
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վարժություններում, համապատասխանաբար՝ 30 և 60մ վազքում՝ 0.11 և 

0.13 վրկ., տեղից եռացատկում՝ 10 սմ, տեղից վերցատկում՝ 0.1սմ,  իսկ 

ծանրաձողի գցումներում քանակը ավելացել է 7.5 անգամ: 

Ստուգողական խմբի բռնցքամարտիկների շրջանում նույնպես աճ է 

գրանցվել, որը, սակայն, ընդհանուր արդյունքներով զիջում է 

հետազոտական խմբի բռնցքամարտիկներին: Այդ տարբերությունները 

կազմել են. 30մ վազքում՝ 0.68 վրկ., 60մ վազքում՝ 0.63 վրկ., տեղից 

եռացատկում՝ 0.53 սմ,  տեղից բարձրացատկում՝ 2.3 սմ, իսկ ծանրաձողի 

գցումներում՝ 37.7 անգամ: Սա ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ 

պլանավորված մարզումները և դրանց նկատմամբ իրագործվող  

մանկավարժական հսկողությունը տալիս են դրական ցանկալի 

արդյունքֈ   
Աղյուսակ 1: 

Ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստության արդյունքները 

ուսումնասիրություններից հետո 

Աղյուսակ 2: 

Հատուկ ֆիզիկական պատրաստության  արդյունքները 

 

Խումբ 

Փորձա-

մրցում 

2ր 

Բարձիկի վրա 

հարված.2ր 

Պարկի վրա 

հարված 2ր 

Մարզաթա-

թերի վրա 

հարված 2ր 

Հար.

քան. 

Արդ.

հար. 
1 րոպ. 2 րոպ. 1 րոպ. 2 րոպ. 1 րոպ. 2 րոպ. 

Հետազոտ. 47.9 12.0 133.0 121.0 127.0 119.5 54.5 54.5 

Ստուգող. 29.5 6.8 116.5 98.5 105.5 88.0 50.0 45.1 

Տարբեր. 18.4 5.2 16.5 22.5 21.5 31.5 4.5 9.4 

Հատուկ Ֆիզիկական պատրաստության արդյունքների վերլու-

ծությունը ցույց տվեց, որ հետազոտական խմբի բռնցքամարտիկների 

արդյունավետ հարվածների քանակը մոտ երկու անգամ գերազանցում է 

ստուգողական  խմբին /12.0 և 6.8/՝ բարձիկի վրա հարվածների քանակը 

երկու րոպեի ընթացքում՝ 22.5 անգամ, պարկի վրա հարվածների 

քանակը՝ 31.5 անգամ, իսկ մարզաթաթերի վրա կայացած հարվածները՝ 

9.4 անգամֈ Վերը նշված ցուցանիշները ամրագրում են այն 

ճշմարտությունը, որ հետազոտական խմբի նկատմամբ կիրառվող խիստ 

Խումբ 
Վազք 30մ. 

վրկ 

Վազք 60մ 

վրկ 

Տեղ. եռաց 

սմ 

Վերցատկ 

ըստ Աբ. սմ 

Ծանր. 

գց. 2ր. 

Հետազ. 4.12 8.01 6.77 48.5 198.0 

Ստուգող. 4.18 8.63 6.24 46.8 161.7 

Տարբեր. 0.6 0.62 0.53 1.3 37.7 
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և հետևողական մանկավարժական հսկողությունը և վերահսկողութ-

յունը  տվել են դրական արդյունք և նպաստել բռնցքամարտիկներին՝ 

հասնելու տեխնիկատակտիկական տեսանկյունից բարձր ցուցանիշ-

ներիֈ 

Ուսումնասիրություններից ստացված  արդյունքներն էլ ավելի 

հասկանալի դարձնելու համար այն ամրագրել ենք նաև մաթե-

մատիկական վիճակագրական մեթոդների օգնությամբֈ Ուսումնասի-

րություններից ստացված արդյունքները ցույց տվեցին  /աղ. թիվ 3 և 4/, 

որ հետազոտական խմբում բարձիկի վրա հարվածների և տեղից 

հեռացատկ վարժության միջև /r=0.88/ ուժեղ կապ է արտահայտվել, 

փորձամրցում 3 րոպեի ընթացքում կատարված արդյունավետ 

հարվածները տեղից հեռացատկ վարժության հետ /r=45/ նկատելի 

կապով է արտահայտվել, իսկ ստուգողական խմբի մոտ կոռելացիոն 

կապերի արտահայտությունները նկատելի չենֈ Փորձ է արվել 

կոռելացիոն վերլուծություն կատարել նաև 1 րոպեի և երկու րոպեի 

ընթացքում կատարված հարվածների միջև: Այստեղ մեծ մասի մոտ 

արտահայտվել են միջին և ուժեղ կապեր, հատկապես՝ պարկի վրա 

հարվածների և սպառինգում 3 րոպեի ընթացքում արդյունավետ 

հարվածների կատարման նկատմամբ /r=72/:          
Աղյուսակ 3: 

 Հետազոտական խումբ 

 
Ծանր. գց 

2ր 

Վազք 

30մ 

Վազք 

60սմ 

Տեղ. 

Հեռաց. 

Տեղից 

Վերաց. 

Սպառ 3ր 0.22 -0.16 0.1 0.45 0.1 

Բարձ.վ.հարավ. 

3ր. 
-0.23 -0.23 -0.51 0.88 0.28 

Պարկի վ. հարվ. 

3ր. 
-37 0.19 -0.31 0.36 0.01 

Մարզաթ.վ. 

Հարվ. 3ր. 
0.25 0.28 -0.01 0.11 0.1 

Աղյուսակ 4: 

Ստուգողական խումբ 

 
Ծանր.գց. 

2ր 

Վազք 

30մ 

Վազք 

60մ 

Տեղ. 

Եռաց. 

Տեղ. 

բարձ 

Սպառինգ 3ր. 

Արդ.հարվ 
-0.17 -0.68 0.53 0.002 -0.42 

Բարձ վրա 

Հար. 3ր. 
0.01 -0.17 -0.1 -0.1 -0.1 

Պարկի. վրա 

Հարվ. 3ր. 
-0.25 0.14 -0.03 0.14 -0.48 

Մազաթ. վրա 

Հարավ 3ր. 
0.26 0.70 -0.79 0.16 0.16 
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Եզրահանգում: Ուսումնասիրություններից ստացված արդյունք-

ները թույլ են տալիս մեզ կատարելու հետևյալ հետևությունները՝ 

 բարձրակարգ բռնցքամարտիկների շրջանում պլանավորված և 

կիրառվող ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստության համար 

միջոցները նպաստել են շարժողական ընդունակությունների 

մշակմանը և արդյունքների աճին, 

 մարզման գործընթացում մասնագիտական վարժությունների՝ 

բարձիկի, պարկի, մարզաթաթերի վրա 3 րոպե տևողությամբ 

հարվածները, ինչպես նաև սպառինգում 3 րոպե կատարվող 

արդյունավետ հարվածների պլանավորումը  և դրանց նկատմամբ 

իրագործվող մանկավարժական վերահսկողությունը նպաստել են 

բռնցքամարտիկների տեխնիկատակտիկական պատրաստության 

բարձրացմանըֈ 

 

СРЕДСТВА ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И 

ТАКТИЧЕСКИХ ПОДГОТОВОК ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ БОКСЕРОВ 

Тамирян А. Ш. 

 

При обучении боксеров высокого класса мы изучили 

запланированные средства специальной физической, технической и 

тактической подготовки и особенно точность ударов. Проведенные 

исследования позволили сделать следующие выводы: спланированные и 

используемые средства общей физической подготовки боксеров высокого 

класса способствовали повышению результатов двигательных навыков, 

профессионально-педагогический контроль за выполнением 

профессиональных упражнений в тренировочном процессе облегчил 

технико-тактическую подготовку боксеров. 

Ключевые слова: техника, тактический, физический, удар, точность, 

общая физическая подготовка, специальная  физическая подготовка, бокс. 

 

WAYS OF PHYSICAL, TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING 

MATERIALS FOR HIGH QUALITY BOXERS 

Tamiryan H. Sh. 

 

We have studied the means planned for special physical, technical and 

tactical training of high-class boxers, especially the accuracy of the blows. The 

studies that have been done have allowed us to do the following: the means of 
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general physical training planned and used among high-class boxers have 

contributed to the increase in the results of motor skills. The pedagogical 

control over the professional exercises fostered the development of the boxers 

technical-tactical prepareness. 

Keywords: technique, tactical, physical, shot, accuracy, physical training,  

boxing. 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Романов В.М.  Бой на дальней, средней и ближней дистанциях. – 

Москва. «Физкультура и спорт», 1979. 189 с. 

2. Դավթյան Դ., Անտոնյան Ա. Բռնցքամարտ: Երևան: ՖԿՀՊԻ 2002:       

207 էջ: 

3. Դավթյան Դ., Անտոնյան Ա. Լ. Մարզման գործընթացի 

կազմակերպման  որոշ ուղղությունները բռնցքամարտում: Երևան: 

«ԷԴԻԹ ՊՐԻՆՏ» ՍՊԸ  2004ֈ 115 էջ: 
 
 
 

Տեղեկություններ հեղինակի մասին 

Թամիրյան Հ. Շ. – ՀՀ վաստակավոր մարզիչ 
Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան, Ֆիզիկական 
դաստիարակության ամբիոնի վարիչ 
Էլ. փոստ՝  ed.tamiryan@mail.ru 

Տրվել է խմբագրություն՝ 18.09.2021 
Գրախոսվել է՝ 18.11.2021 


