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ՈՒՍԱՆՈՂՈՒՀԻՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՒՍԱՆՈՂՈՒՀԻՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՒՍԱՆՈՂՈՒՀԻՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՒՍԱՆՈՂՈՒՀԻՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆՈՂԱԿԱՆՈՂԱԿԱՆՈՂԱԿԱՆ    
ՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ    ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ    

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾՐԸ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾՐԸ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾՐԸ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ    
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ    

Շահվերդյան ԳևորգՇահվերդյան ԳևորգՇահվերդյան ԳևորգՇահվերդյան Գևորգ    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. տարբերակված ուսուցում, համալիր վարժու-
թյուններ, մկանային ուժ, դիմացկունություն, շարժողական պատրաստա-
կանություն, շարժման ներդաշնակվածություն: 

 
Հիմք ընդունելով «Ֆիզիկական դաստիարակության» պետական 

կրթական ծրագիրը՝ յուրաքանչյուր բուհի ֆիզիկական դաստիարակու-
թյան ամբիոնը ռեկտորատի և ուսումանական մասի համաձայնությամբ 
կարող է կատարել որոշակի փոփոխություններ՝ կապված մարզաձևերի 
ընտրության հետ և ելնելով իր տրամադրության տակ գտնվող մարզա-
կան նյութատեխնիկական բազաներից, կլիմայական պայմաններից, ներ-
քին հնարավորություններից և մասնագիտական ուղղվածությունից՝ ա-
ռանց ժամաքանակի նվազեցման [1, 5]:  

Բուհերի ֆիզիկական դաստիարակության աշխատանքային ծրագրի 
մեջ պարտադիր ընդգրկվում են աթլետիկական վարժություններ, մարմ-
նամարզություն, մարզախաղեր (վոլեյբոլ, բաստկետբոլ), մասնագիտական-
կիրառական ֆիզիկական պատրաստականության վարժություններ [1, 21]: 

Բնութագրելով և վերլուծելով մարզական ուղղվածությամբ խմբերում 
պարապող ուսանողուհիների ֆիզիկական զարգացվածության և շարժո-
ղական պատրաստականության դինամիկան՝ կարելի է եզրակացնել, որ 
ուսումնամարզական գործընթացի տարբեր փուլերում մի շարժողական 
ընդունակության զարգացման հարաբերական բարձր մակարդակի հա-
մեմատ ստացվում են մի ուրիշ ընդունակության ոչ բավարար բարձր ցու-
ցանիշներ:  

Այսպես. աթլետիկայի խմբի ուսանողուհիների մոտ ոչ լիարժեք են 
մկանային ուժի և շարժումների կոորդինացիայի համագործակցությունը: 
Մարմնամարզական խմբերում ոչ լիարժեք են արագաշարժության և դի-
մացկունության մշակմանն ուղղված վարժությունները, իսկ մարզախա-
ղերի (վոլեյբոլ, բասկետբոլ) ուղղվածության խմբերում կարծես վարժու-
թյունները քիչ արդյունավետ են ազդում մկանային ուժի և դիմացկունու-
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թյան մշակման վրա:  
Այդ իսկ պատճառով հետաքրքրություն առաջացավ ուսումնասիրել 

ուսումնական ծրագրի նորմատիվային պահանջների հասնելու համար 
հատուկ ընտրված վարժությունների և համալիրների կիրառման հնարա-
վորությունները, որոնք ըստ մեզ կբարձրացնեն մարզական պարապ-
մունքներից հետ մնացած ուսանողուհիների շարժողական պարաստա-
կանության մակարդակը: 

Առավելապես մարզախաղերի (բ/բ, վ/բ) վարժությունների կիրառ-
մամբ մարզվող խմբերում ոչ բարձր արդյունքներ գրանցվեցին մկանային 
ուժի և դիմացկունության ցուցանիշներում: Մարզվողների շարժողական 
պատրաստականության հղկման և հետագա կատարելագործման նպա-
տակով մշակվեցին մկանային ուժի և դիմացկունության զարգացման հա-
մար անհրաժեշտ ֆիզիկական վարժությունների հատուկ համալիրներ: 
Այս համալիրները կկիրառվեն դասի նախապատրաստական և եզրափա-
կիչ մասերում: 

Այդ նպատակով փորձարարական հետազոտություններ անցկացվե-
ցին ՎՊՀ-ի ուսումնական երկու խմբերում՝ փորձարարական և ստուգո-
ղական: Առաջին խմբի ֆիզիկական վարժությունների համալիրները 
կազմվեցին մարզախաղերի՝ առավելագույն վոլեյբոլի և բասկետբոլի մի-
ջոցների կիրառմամբ, իսկ երկրորդ խմբի համալիները կազմվեցին մկա-
նային ուժի և դիմացկունության մշակման ընդունված միջոցներով: 

Մարզական մասնագիտական խմբերի դասերի նախապատրաստա-
կան և եզրափակիչ մասերին կիրառված վարժությունների արդյունավե-
տությունը բնութագրելու համար անցկացվեց հետազոտվող բոլոր ցուցա-
նիշների դինամիկայի վերլուծություն: Երկու խմբերի ուսանողուհիների 
շարժողական պատրաստականության ցուցանիշները հիմնականում հա-
վասարազոր էին:  

Շարժողական գործողության ցուցաբերման պարզեցված կառուց-
վածքի ցուցանիշներով առանձին դեպքերում որոշ առավելություն ունեին 
փորձարարական խմբի, մեկ այլ ցուցանիշներով` ստուգողական խմբի 
ուսանողուհիները: 

Արագաշարժության դրսևորում բնորոշող թեստի միջին արդյունքնե-
րը որոշ չափով բարձր էին փորձարարական խմբի ուսանողուհիների 
մոտ: Միևնույն ժամանակ, դիպուկության, ժամանակի և ուժի թեստերի 
ցուցանիշներով լավագույն արդյունքները ստուգողական խմբի ուսանո-
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ղուհիների մոտ էր: Համենայնդեպս, մարզիկ-ուսանողուհիները թեստերի 
ոչ մի ցուցանիշներով չհասան նշանակալի մակարդակի: Մնացած բոլոր 
ցուցանիշներով չհաջողվեց հայտնաբերել որևէ միակողմանի առավելու-
թյուն: 

Ստատիկ դիմացկունությունը բարձր էր փորձարարական խմբի 
ուսանողուհիների մաքսիմալ ճիգերի 50 % լարվածության դեպքում, իսկ 
ստուգողական խմբի ուսանողուհիների մոտ 75 % լարվածության դեպքում:  

Փորձարարական և ստուգողական խմբերի ուսանողուհիների արդ-
յունքների վերլուծությունից երևում է, որ գրանցված ցուցանիշները գրեթե 
նույնն են: Մի դեպքում վազք 100 մ, հեռացատկ տեղից վարժություննե-
րում լավագույն արդյունքները նկատվում են փորձարարական խմբի 
ուսանողուհիների մոտ, իսկ վազք 500 մ, ձեռքերի ծալում և ուղղում վար-
ժությունները` ստուգողական խմբի ուսանողուհիների մոտ: Երկու խմբե-
րի մոտ էլ բոլոր ցուցանիշներով աշնանային ստուգումների հետ համե-
մատած դրական տեղաշարժեր են նկատվում: 

Ստուգողական խմբի արագային որակի ցուցանիշների աճի տեմպը 
ցածր է արտահայտված: Կորդինացիոն ընդունակությունները երկու 
խմբերում էլ մոտավորապես նույն մակարդակի վրա են: Աճի տեմպերը 
նույնպես առանձնապես չեն տարբերվում: 

Շարժման տարածական ճշտության վերլուծությունը ցույց տվեց, որ 
փորձարարական խմբի ուսանողուհիների մոտ առավել արտահայտված 
են: Շարժման ժամանակային ճշտության վերլուծությունը ուսումնական 
տարվա վերջում բարձր էր փորձարարական խմբի ուսանողուհիների 
մոտ: Անհրաժեշտ է նշել, որ մկանային ուժի և դիմացկունության ցուցա-
նիշները բարձր են փորձարարական խմբի ուսանողուհիների մոտ՝ առա-
ջին հերթին 500 մ վազքի, ձեռքերի ծալում և ուղղում վարժությունների 
արդյունքներով: Մնացած բոլոր ցուցանիշներով նույնպես առավելությու-
նը փորձարարական խմբի ուսանողուհիների մոտ էր: 
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ПОДГОТОВЛЕННОСТИПОДГОТОВЛЕННОСТИПОДГОТОВЛЕННОСТИПОДГОТОВЛЕННОСТИ    СТУДЕНТОК ПРИ СТУДЕНТОК ПРИ СТУДЕНТОК ПРИ СТУДЕНТОК ПРИ     
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ОДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ОДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ОДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИБУЧЕНИИБУЧЕНИИБУЧЕНИИ    

    
Шахвердян ГеворкШахвердян ГеворкШахвердян ГеворкШахвердян Геворк    

Резюме Резюме Резюме Резюме     
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова----дифферецированное обучение, комплексные упражнение, 

мышечная сила, выносливость, координация движений, двигательная подготовлен-
ность.     

В результате проведенного исследования было выявлено, что используемые 
средства для развития мышечной силы и выносливости в экспериментальной и 
контрольной группах оказывают специфическое влияние на общую двигательную 
подготовленность студенток. В одном случае, когда были использованы общеприн-
ятые упражнения (контрольная группа), высокий прирост по показателям мышеч-
ной силы и выносливости оказал тормозящее влияние на развитие скоростных 
проявлений и координацию движений. В то же время непосредственное использо-
вание упражнений данного вида спорта (экспериментальная группа) хотя и оказало 
менее выраженный прирост в развитии мышечной силы и выносливости, тем не 
менее оказалось значительно выше по своей эффективности.  

Наряду с повышением уровня развития мышечной силы и выносливости зна-
чительно выросли все другие показатели, характеризующие двигательную подго-
товленность студенток. Подтверждением этому явились полученные нами данные 
по результатам выполненных зачетных нормативов студентками контрольной и 
экспериментальной групп. 

В конце учебного года почти все студентки как контрольной, так и экспери-
менталньной групп успешно справились с выполнением зачетных нормативов: сги-
бание и выпрямление рук (90% ) и норматив выносливости- бег 500 м (85%). Все 
другие нормативы - бег 100 м, прыжок в длину с разбега, стрельба виполнили не 
все студентки.В целом, по группам процент выполнения нармативов составил: для 
контрольной - 80%, для экспериметальной - 85%. 
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REGULATIONS OFREGULATIONS OFREGULATIONS OFREGULATIONS OF    STUDENTSSTUDENTSSTUDENTSSTUDENTS    IN THE PROCESSIN THE PROCESSIN THE PROCESSIN THE PROCESS    
OF DIFFERENTIAL TEACOF DIFFERENTIAL TEACOF DIFFERENTIAL TEACOF DIFFERENTIAL TEACHINGHINGHINGHING    

    
Shahverdyan GevorgShahverdyan GevorgShahverdyan GevorgShahverdyan Gevorg    

SummarySummarySummarySummary    
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: differential teaching, complex exercises, muscle strength, durability, 

motor activity training. 
As a result of a research it turned out that the exercises used for muscle strength 

and durability development in experimental and testing groups have unique influence 
on the general motor activity training of the students. When general exercises were used 
(testing group), the increase of muscles strength and durability hindered the movement 
coordination and flexibility development. At the same time the direct usage of concrete 
kinds of sport exercises though showed lower increase of muscle strength and durability, 
they proved to be more productive. Alongside the activities meant for the muscle 
strength and durability development all the other records of student motor activities 
increased considerably. All these facts are based on the test norms taken by the students 
belonging to experimental and testing groups.  

At the end of the academic year the students of both experimental and testing 
groups passed the test norms such as arm folding and stretching 90%, durability norm 
―race 500m (85%). Not all the students managed to pass the other test norms ―race 
100m and long jump running. On the whole 80% of testing group students and 85% of 
experimental group students managed to pass the test norms. 

  


