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 Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита на разширен съвет на Катедра 

„Теория и методика на физическото възпитание и спорт” при Педагогически съвет на 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.  

 Дисертационният труд съдържа 204 стандартни машинописни страници, от които 

….страници приложения. Онагледен е с ….схеми, …..фигури и …..таблици. Списъкът на 

ползваната литература включва   82 източника на кирилица, латиница и интернет ресурси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 04.07.14 г. от13,00 ч. в 

Заседателна зала на ДИКПО към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” гр. 

Варна. 
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У В О Д 

В условията на пазарна икономика образованието се явява специфичен вид стока и 
услуга. То се нуждае от съвременно управление, за да отговори на потребностите на своите 
потребители (студенти), изпълнители (преподаватели) и клиенти (работодатели). 

От висшите училища се очаква да подготвят за променяща се България 
конкурентноспособни специалисти, които да умеят да се реализират в условията на 
променящия се пазар на труда. В тези комплексни предизвикателства все по-отчетливо се 
отдава значение на здравето и работоспособността на младата генерация 
специалисти, като приоритетен капитал на всяка нация и в комулативен план гарант за 
просперитета  на всяка икономика.   

Подготовката на такива специалисти поставя сериозни изисквания пред мениджмънта 
на висшето училище, което по отношение на учебния процес означава редица условия и 
изисквания, между които в контекста на нашето изследване са: 

 усъвършенстване на учебните планове и програми – преодоляване на техния 
теоретичен уклон, чрез засилване (увеличаване) на практически ориентираните 
учебни дейности, които водят до проверка на знанията и формиране на умения; 

 въвеждане на системи за мониторинг на качеството на учебния процес. 
Статутът на физическото възпитание и спортът във висшите училища се определя от 

Закона за физическото възпитание и спорта. Учебните програми по физическо възпитание и 
спорт се разработват в съответствие с профила на висшето училище и предложенията на 
Студентския съвет, а Оценъчната система за физическата годност на студентите се определя от 
висшето училище. 

На фона на изложеното може да обобщим, че насоката на физическото възпитание, 
спорта и туризма във висшите училища, в това число и ТУ гр. Варна, се определя от 
особеностите на категорията учащи – студентите, от условията, в които протичат заниманията 
им, и не на последно място по своето значение от характера  на бъдещата им професия. В 
контекста на това допускаме, че една от основните задачи е  да се даде професионално-
приложна физическа подготовка, която да подпомага успешното овладяване на 
професионалната дейност в съответствие с бъдещата специалност на студентите.  

Образователните цели на специалностите в образователно-квалификационните 
степени (ОКС) „бакалавър” в ТУ гр. Варна  са свързани с обучението на висококвалифицирани, 
широко профилни специалисти с висше образование, с възможности за реализация в почти 
всички области на съвременната машиностроителна и транспортна промишленост; 
електроснабдяване; корабостроене и корабни машини; електроника; автоматизация и др.  

В учебния план на специалностите, освен задължителните формиращи специалиста 
дисциплини, е включена за І и ІІ курс и дисциплината „Обща спортна подготовка” с 
хорариум 60  академични часа. На студентите е предоставена възможност за избор на вид 
спорт. 

В концепцията на катедра „Физическо възпитание и спорт” е прието, че основен 
приоритет на дейността е формирането на система от жизнено необходими  спортни умения и 
навици, повишаването на двигателните способности и даването на комплекс от специални 
знания на студентите, необходими им в ежедневната и спортна дейност. В концепцията на 
институцията обаче, не е застъпена съвременната тенденция за професионално-приложна 
физическа подготовка, която да подпомага успешното овладяване на професионалната 
дейност в съответствие с бъдещата специалност на студентите.  

Актуалността на темата на настоящото дисертационно изследване е свързана 
имено с проблемите на ефективността на професионалното приложно обучение по 
физическо възпитание и спорт на студентите от ТУ гр. Варна.  

За решаването на научно-изследователските задачи са въведени следните 
ОГРАНИЧЕНИЯ: 
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 Изследването е съобразено с автономията на ТУ гр. Варна и е съсредоточено върху 
проблематиката на кондиционната професионално ориентирана подготовка, без да 
се нарушава структурата и изискванията на учебните планове и програми на 
основните структурни звена на университета. 

  Изследването е свързано с контингента студенти, обучаващи се в дисциплината 
„Обща спортна подготовка” от асистент Янка Георгиева. 

 Формирането на изследователските извадки е детерминирано от възрастово-
половата структура на студентите в учебните групи и потоци. 

 
ГЛАВА ПЪРВА 

 ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ И ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА   
 Глава първа е теоретичния базис на дисертационния труд. Тя е структурирана в шест 

параграфа, които са логично обвързани и следват логиката на темата, предмета и обекта на 

изследването и набелязаните цели и задачи. 

 В  първи параграф, формулиран като „Философски аспекти на труда и трудовата 

дейност на човека. Същност и класификация на професиите”, е представена кратка 

историческа ретроспекция за възникването и еволюцията на труда, като  необходим преамбюл 

към разглеждането на съвременните проблеми на трудовата и професионалната дейност на 

човека.  

 Още в самото начало на първи параграф е посочено, че трудът е най-важната форма на 

взаимодействие на човека с природата. Разгледан от социално-икономическа гледна точка, 

трудът е създател на материални и духовни ценности. Той е свързан непосредствено с 

трудовите психофизиологични и физически възможности на човека. Тези възможности 

определят и неговата работоспособност. 

 Натрупаните знания за труда в древността – древния Вавилон, Древен Египет, Древна 

Гърция и Древен Китай, стават основа за по-късната (след Средновековието), 

научноизследователска и приложна област за изучаване на труда и човешките възможности „… 

че качествената работа се постига от качествени хора, мотивирани да я овладяват и 

изпълняват, от хора, които адекватно оценяват своите възможности и постигат високи 

резултати при началната и периодичната проверка”.   
1
 

 Известно е, че за най–старата класификация на труда се приема тази, която го разделя 

на умствен и физически. В наши дни са натрупани достатъчно научни доказателства, които са 

позволили на учените в тази предметна област, да предложат по-точни класификации на труда. 

 В книгата „Психо-физиология на труда” се разграничават физически труд (общ, 

регионален и локален) и умствен труд (психосензорен, психомоторен, евристичен и 

емоционален)
2
. Там Н. Цанева определя, че от гледище на технологично съдържание и 

организацията на работата могат да се класифицират следните видове съвременен труд: 

комплексна автоматизация, механизиран и полуавтоматизиран труд (поточна и конвейерна 

работа, ръчно настройване и монтаж, работа на полуавтомати, инспекция и контрол на 

количеството и качеството на работа) и административно – управленчески труд.
3
 

 От голямо значение за разбирането за трудовата дейност са разработките на 

Пьотър Кузмич Анохин – руски и съветски физиолог, създател на теорията за функционалните 

системи, на Н. Бернщейн и редица други светила на руската физиология, неврофизиология и 

психология. 

В САЩ вида на труда и професиите се определят в зависимост от изискванията им към 

нивото на интелекта. Установени са три категории професии: висши, средни и нисши.  

Трудовата дейност заема значителна част от живота на човека и поради това промените 

в съдържанието и условията на труд са важни икономически фактори. Това определя 

значимостта и особеното внимание което се обръща към проблемите на труда и трудовата 

дейност след Втората световна война. Наблюдават се следните тенденции: намаляване на 

                                                           
1
 Стаменкова, Н. Професионална психодиагностика.- Варна, 2005, с. 11. 

2
Цанева, Н., Психо-физиология на труда., МиФ, С., 1981 

3
 Пак там, с. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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злополуките; увеличаване на производителността на труда; намаляване на умората при работа; 

намаляване на времето за обучение на работниците и специалистите със съоръженията; 

намаляване на грешките и брака при работа. Безспорно, за проявлението на тези тенденции, от 

първостепенно значение е развитието на техниката, техническия прогрес и научно-

техническата революция.  

Характерна черта на съвременната научно-техническа революция е нарасналата и 

качествено нова роля на науката. За разлика от миналото тя не само обяснява съответните 

процеси и явления, но е и активен участник в производството.  

От значение за развитието на научно-техническата революция е приносът на 

ергономията. Ергономията е комплексна наука, която изучава човека и неговия труд, като 

изследва техническите аспекти на връзката между работниците, работната среда и 

взаимоотношението между тях (на информационно и физическо ниво). 

Тя се явява пресечна точка на няколко други научни дисциплини: физиология, 

социология, инженерни науки, трудова хигиена, професионална патология. Ергономията е 

теоретична основа на организацията на труда. 

Към този параграф на дисертационния труд предлагаме следното обобщение: 

Съвременният труд и производствен процес е високо производителен. Навлизането 

на механизацията, автоматизацията и електронизацията налага необходимостта от  

висококачествена интегрална подготовка на трудовите ресурси и научната организация 

на труда. Автоматично работещите машини и съоръжения освобождават човека от 

физическо натоварване. Премахват се в много голяма степен съществуващите различия 

между умствения и физически труд.  

Новите трудови условия изискват изявата на нови възможности от страна на 

работещия човек, изявата на други физически и волеви качества. В миналото в трудовата 

дейност била необходима главно сила и силова издръжливост, а днес при съвременната 

техника се изисква бързина на реакцията, точност, по-висша координация на 

движенията, напрежение на зрителния анализатор и голяма психическа устойчивост.  

Същевременно съвременният производствен процес все повече лишава човешкия 

организъм от двигателна дейност и  от разходване на физическа енергия. Хипокинезията 

(обездвижването, което води до лишаване на организма от градивно функционално 

натоварване) и хиподинамията (обезсилването) се превръщат в бич за съвременното 

постиндустриално общество. Тревожното е, че този проблем засяга все по-голяма част 

от младата генерация на болшинството нации в света.  

 

 Параграф втори на първа глава – „Теоретични основи и методика на 

изследване на професионалната дейност и видовете професии. Професиографски анализ на 

професията инженер” е основополагаща в общия теоретичен анализ. В началото на параграфа 

са потърсени историческите корени на професионалната физическа подготовка от древността до 

новото време.  

На втори план във втори се проследяваме измененията в психологичните, физиологични 

и други изисквания, които се явяват следствие на измененията в условията, средствата и 

съдържанието на труда. Това предполага научно-обоснована професиограма на различните 

специалности във висшите училища. 

 Логически следва изясняването на основния закон, който има фундаментално значение 

за научното осветляване на труда. Това е обобщаващо-отражателният характер на 

психиката. Т. Трифонов подчертава, че „Същността му се очертава ярко в трудовата 

дейност”
4
. Според него един и същи психичен процес, едно и също негово свойство или две-три 

свойства от различни психични процеси притежават универсалността да отразяват и обобщават 

хиляди операции и позволяват на човека да се справя с тези операции без да формира нови 

психични процеси. Разпределеността и устойчивостта на вниманието позволяват на 

човека да върши с тях стотици и хиляди операции. 

 Други автори, като разглеждат проблема за анализа на трудовата дейност, съпоставят 

психическите й характеристики със системите за управление на труда. 

                                                           
4
 Трифонов,Тр., Икономическа, трудова и бизнес психология.-С., 1996, с.28-29. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
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Професиограмата и психограмата са значително по–подробни документи от 

квалификационната харктеристика, която не характеризира трудовата дейност в детайли, а 

фокусира вниманието върху това, което трябва да бъде направено, за да се постигнат 

определени успехи. Възможностите за тяхното представяне са най–различни, но независимо от 

използвания вид (монографичен, схематичен, графичен и др.), изработените професиограми и 

психограми трябва да отразяват в детайли психологическата структура на професията. 
5,6,7,

 

Професиограмите и психограмите са вид инструментариум по психология на труда, в 

това число и по инженерна психология. Тук ще приложим една от тях – психограма на 

оператор на ЕИМ
8
 . 

 
 

Схема 2  - професиограма оператор на  ЕИМ 

Легенда 

СДР – Сетивно двигателна реакция: А – зрителна; Б – слухова;  1 – бързина;  2 – 

точност. 

Усещания : А – зрителни; Б – слухови; В – двигателни;  Г – тактилни;  Д – вкусови;  Е 

– обонятелни.  

Възприятие: А – за пространство; Б – за движение; В – за време; 1 – точност 2 – обем. 

Представа: А – точност; Б – обем. 

Въображение: А – творческо; Б – репродуктивно.  

Памет: А – зрителна; Б – слухова; В – двигателна;  Г – логична; Д – механична; 1 – 

точност; 2 – обем. 

Внимание: А – устойчивост;  Б – разпределеност; В – подвижност. 

Мислене: А – аналитично; Б – синтетично; В – широта; Г – дълбочина; Д – 

самостоятелност; Е – критичност; Ж – гъвкавост; З – последователност; И – бързина; К –

съобразителност; Л – преценка; М – предвиждане. 

Воля: А – настойчивост; Б – сила; В – самообладание; Г – решителност;  Д – смелост; 

Е – търпение;  Ж – самоконтрол. 

                                                           
5Николов, Б., Психологически аспекти на трудовата дейност, Благоевград. 
6
Трифонов, Т.,  Икономическа, трудова и бизнес психология, С., Памет.,1996. 

7 Иванова, З.,  Психология на труда,С., Наука и изкуство, 1972. 
8
 По-подробно виж – Психологическо изследване на професии за електронна обработка на 

информацията, Гл. 7, Инжинерна психология, С.., 1972., с. 204 – 271. 
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Характер:  А – инициативност; Б – отговорност; В – контактност; О – без изисквания 

– а) ниска степен; б) средна степен; в) висока степен; г) изключително висока степен.   

 

От изложеното следва, че професията и квалификацията на специалистите 

инженери предполага също задължителното наличие на определени психофизически 

качества, свързани с характера на изпълняваната професия.  
От анализа до тук можем да обобщим основните проблеми на формирането на 

професиите на съвременния етап: изискване за специализация на човешките ресурси,  

реализация на човека в обществото, развитието на способностите му за бързо адаптиране към 

динамично променящите се условия на труда, към осмисляне на практиката и бързо 

обогатяване на знанията в различни сфери и отрасли. 

Успешната професионална реализация на дейността на инженера  е невъзможна без 

наличието на добро здраве и оптимална професионално-приложна кондиционна подготовка. 

Единствено при наличието на активно здраве инженера може да изяви своите социални и 

професионално значими качества. В тази светлина може да обобщим, че се налага едно ново 

понятие – професионално здраве. То предполага емоционално благосъстояние, психична 

компетентност, автономност, равнище и претенции, интегрално функциониране, 

работоспособност.  

Професионалният профил на инженера е сложен, многопластов проблем, изпълнен с 

голямо разнообразие. Инженерният  труд води предимно до честа нервно-сензорна умора, 

натрупване на дефицит от двигателна дейност и вътрешно-функционално натоварване. 

Необходимо е изграждане на умения и навици за целесъобразна рекреационна дейност, която 

да оползотворява свободното време на инженера и да неутрализират и компенсират вредите от 

рисковите професионални фактори, да възстановят силите и стресоустойчивостта им.  

Представените анализи в достатъчна степен разкриват, че в съвременния свят 

протича ускорен процес на революционна промяна – извършва се колосална 

трансформация от индустриално към постиндустриално (информационно общество). 

Някои автори допълват, че това става в условията на ускорена глобализацияна 

икономическата и социалната сфера, и засилването на интеграцията, която произтича  

от приемането ни в Европейския съюз. 

Професиологията
9
, професиографията и типовете професиограми разкриват, че в 

тях задължителен елемент са изискванията към физическото развитие, физическата 

годност и здравето на съответните специалисти или работници. В този аспект 

сентенцията на Сократ „Здраве – това още не е всичко, но всичко без здраве е нищо” 

запазва своята актуалност. В тази насока е релацията физическо възпитание, спорт, 

професионална кондиционна подготовка, професионална реализация. 

 

 В трети параграф –  „Физическото възпитание и спорта във висшите училища – 

състояние и перспективи” анализираме  ролята на физическото възпитание и спорта във 

висшите училища в контекста на неговата професионална насоченост. Анализират се 

множество публикации в тази сфера..  

Теоретичният анализ установи, че през последните години тематиката за 

професионално-приложната физическа подготовка на човешките ресурси се преоткрива и 

присъства на страниците на руската, българската и друга източноевропейска спортна 

литература.  

В този аспект Вл. Цветков и С. Ставрев препоръчват „За изграждане на  

необходимите качества за упражняване на бъдещата професия на студентите от 

неспециализираните висши училища и за научно обосноваване на включване на конкретна 

                                                           
9
Професиологията е едно ново направление на науката , което се обособява от икономиката на труда и в 

същото време разширява своя предмет, като използва подхода на социалната наука, психологията, 

педагогиката, социологията и др. По този начин професиологията се формира като интердисциплинарна 

наука.  
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двигателна дейност и спорт в учебните програми са необходими дисертационни разработки в 

насока професионално-приложно физическо възпитание и спорт”
10

 

  Принос в тази насока имат И. Иванов
11

,
12

; Т. Колева и В. Маргаритова
13

,
14

;  Г. 

Дякова
15

 А. Иванова
16

, А. Иванова, А. Иванов
17

, а други автори експериментират различни 

методики за повишаване двигателно-функционалния и здравен ефект от заниманията по 

физическо възпитание
18

.  

 Запазва се интересът на изследователите към перманентно наблюдаваното физическо 

развитие, соматотипа и дееспособността на студентите
19

,
20

,
21

. 

 Друга група изследователи разработват проблема с психофизическата подготовка и 

адаптация на студентите в различни аспекти. По известни са работите на В. Маргаритов, Т. 

Давидова, Д. Давидов
22

,
23

, Т. Давидова
24

,
25

,
26

 , Д. Цонкова
27

,
28

,
29

; Л. Петров и др. 
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 Цветков, Вл., С. Ставрев. Насоченост на дисертационните разработки в областта на физическото 

възпитание и спорт в неспециализирани висши училища//Сб. доклади „Съвременни тенденции, проблеми 

и иновации на физическото възпитание и спорта във висшите училища” С., 2010, с. 122-128. 
11 Иванов, И. Концепция за развитие на физическото възпитание във висшите учебни заведения.-

Дисертация, С., 1994. 
12

Иванов, И. Физическо възпитание и спорт във ВУЗ.- С., 2000. 
13 Колева Т., В. Маргаритова. Проучване степента на тревожност на студенти от специалност Физическо 
възпитание на ПУ “Паисий Хилендарски”. Научна конференция с международно участие «Съвременни 
проблеми на физическото възпитание и спорта». Пловдив, 2010. 
14

 Колева Т., В. Маргаритова. Сравнителен анализ между степента на тревожност на студенти от различни 
университети. Научна конференция с международно участие « Съвременни проблеми на физическото 
възпитание и спорта». Пловдив, 2010. 
15 Дякова, Г. Ръководител на научни проекти с национално финансиране:  Изследване ефективността на 
“бягане на място” за редукция на телесната маса; Изследване въздействието на различни по съдържание 
занимания с двигателни активности върху физическите качества и морфофункционалните показатели на 
студенти; Експериментиране на подходи за оптимизиране на учебния процес и повишаване на 
физическата годност на студентите. 
16 Иванова, А.Спортните интереси на студентите от Медицински университет - Пловдив//Сб. 

„Съвременни тенденции, проблеми и иновации на физическото възпитание и спорта във висшите 

училища” УИ на УНСС, С., 2011, с.51-57. 
17

 Иванов, А., А. Иванова. Проблеми на физическото възпитание и спорта във висшите училища//Сб. 

„Съвременни тенденции, проблеми и иновации на физическото възпитание и спорта във висшите 

училища” УИ на УНСС, С., 2011, с.45-51. 
18 Недкова, М., Д. Пеева, Е. Николова. Интерактивни методи на обучение по физическо възпитание и 

спортвъв висшите училища”Спорт&Наука”, кн. 3 – извънреден брой, 2012. 
19

 Църова-Василева, А., Н. Нейков - Сравнителен анализ на физическата дееспособност на студенти, 

занимаващи се с туризъм// ”Спорт&Наука”, кн. 3 – извънреден брой, 2012. 
20 Църова, Р. – Особености на соматотипа на студенти от профилираните групи по баскетбол// 

”Спорт&Наука”, кн. 3,  2013, с.112. 
21 Игнатова, Т., С. Базелков, Й. Йонов.Динамика на физическото развитие и функционално състояние на 

студентките в зависимост от заниманията им със спорт//Сб. „Съвременни тенденции, проблеми и 

иновации на физическото възпитание и спорта във висшите училища” УИ на УНСС, С., 2011, с.45-51. 
22

 Давидов, Д. Туризмът - средство за повишаване на психофизическата подготовка на студенти//2008.. 
23

 Давидов, Д. Приложна физическа подготовка на младежи за професионална реализация//2006. 
24

Давидова, Т. Ролята на физическата култура за ликвидирането на някои вредни последици от 

навлизането на техниката в материалното производство и в бита на човека. Научни трудове, книжка 45, 

Обществени науки, част трета. Издава ВВОВУ „Васил Левски”, В. Търново, 1996. 
25

Давидова, Т. Анализ на някои програми, включващи интензивното ходене, като основно средство за 

повишаване на физическата дееспособност на човека. Научни трудове, книжка № 56, Теория, методика и 

управление на учебно-възпитателния процес, политология, връзки с обществеността и право. Издава 

ВВОВУ „Васил Левски”, В. Търново,1997. 
26

Давидов, Д., Давидова, Т. Туризмът - средство за повишаване на психофизическата подготовка на 

студенти. Сборник доклади и съобщения от научна конференция «Формиране на адекватна 

психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации», Разград 06.12.2008. 

Издателство «Фабер» 2008.   
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 Въпреки голямата разнопосочност на изследванията има едно съществено направление, 

което на този етап силно се подценява. То е свързано с образователните цели на предмета 

(т.нар. образователна компонента) – необходимостта да се формират у студентите знания за 

спорта като социално-биологичен феномен, като средство за противодействие на негативните 

явления в обществото и за социална адаптация. 

  Й. Иванов
30

 подчертава, че при реализацията на образователната компонента във 

висшите училища, съществуват празноти, които принизяват учебния предмет по отношение 

даването на нови знания. посочват същите автори. 

 От изложеното следва, че един от основните проблеми пред учебния процес по 

физическо възпитание и спорт в българските университети, е свързан с недостатъчните 

знания за ползата от спортуването, което поражда необходимостта от въвеждането на 

ново съдържание в  учебните програми и на нови подходи за реализиране на обучителния 

процес по предмета. 

 Устойчивият интерес на изследователите разкрива непреходната актуалност на някои 

ценности и педагогически парадигми. През 2013 година са защитени две дисертации, които 

отново поставят на масата на академичния размисъл проблеми на физическото възпитание и 

спорта във висшите училища. 

 А. Църова
31

 изследва влиянието на заниманията с различни видове спорт върху 

физическото развитие и работоспособността на студенти, а през 2013 година  В. Цолова
32

 

предложи модел за усъвършенстване на учебния процес по физическо възпитание във висшите 

училища. 

 Подготовката на специалисти с висше образование поставя сериозни изисквания 

пред мениджмънта на висшето училище. От изложените анализи е видно, че обучението 

по физическо възпитание и спорт там, гравитира все още осезателно към модела на 

училищното физическо възпитание. Формалното образование (каквото е 

университетското) е ориентирано към базова подготовка по дадена специалност и/или 

професия и задължително изисква доминиране (водеща роля) на преподавателя при 

планирането, организирането, реализирането и оценяването на обучението и 

резултатите от него. Ние считаме, че в условията на реформа на висшето образование 

трябва да се засили ролята на андрагогическия процес. Той изисква засилване на активно 

включване на студентите в учебния процес – в планирането, организирането и 

реализирането на процеса на обучение. Водещата роля на преподавателя е да бъде 

подкрепящ (подпомагащ) ученето на възрастните учащи – студентите. Особено, когато 

става въпрос за извън аудиторната заетост и самостоятелната работа на студентите. 

 

 В четвърти параграф теоретично изследваме същност и особености на кондиционната 

подготовка на специалистите инженери. Позоваваме се на редица изследователи, които 

подчертават, че физическите упражнения, балансираната диета, адекватната почивка и 

                                                                                                                                                                                     
27

Цонкова, Д. Формиране на готовност у студенти за професионална дейност по физическо възпитание и 

спорт. Автореферат. С., 2005. (за присъждане на образователна и научна степен „доктор”, шифър 05. 07. 

05). 
28Павлов, Д, Д. Цонкова. Дидактически анализ  на учебните програми и обучението  на студентите по 

учебнана дисциплина „Туризъм, алпинизъм и ориентиране”  във висшите училища. // Спорт и наука, 

2011, №6, с. 199. 
29Цонкова, Д., Д. Лалов. Необходимост от целенасочено формиране на физическата готовност като 

компонент на професионалната готовност на човека. Сб. Юбилейна научна сесия „100 години от 

обявяване независимостта на България”, Факултет ”Авиационен” на НВУ „В. Левски”, Д. Митрополия, 

2008, с. 161. 
30

  Иванов, Й. %% години спорт в МГУ „Св. Иван Рилски” : Спортологични аспекти – традиции и 

иновации, С., 2012, с.145 – 149.. 
31

Църова, А. – Василева. Влияние на заниманията с различни видове спорт върху физическото развитие и 

работоспособността на студенти.- Автореферат на дисертационен труд, В.Търново, 2013. 
32

Цолова, В. Модел за усъвършенстване на учебния процес във висшите училища.- Автореферат на 

дисертационен труд, В. Търново, 2013.  
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постоянството са четирите базисни и крайно необходими елемента, за да се  влезе във 

физическа форма. 

На основата на обобщенията за професионалната подготовка на специалистите инженери 
в предходните параграфи и професиографските анализи в предходния параграф на първа 
глава, както и въведението към този текст, с основание може да заключим, че професионално-
приложната кондиционна подготовка е задължително условие за успешна професионална 
реализация. В нейната сърцевина са физическите качества сила, издръжливост, гъвкавост, 
бързината на двигателната реакция 

Следователно, физическата подготовка, като основен елемент на кондиционната 
подготовка,  има и определена насоченост, обусловена от специфичните особености на 
професионалната дейност на инженерните специалисти. Под въздействието на 
методичното прилагане на определени средства се създава възможност да се 
възпитават професионално значими качества у инженерите във формите на 
физическата подготовка.  

Анализите и обобщенията, които представихме в предходните параграфи на глава 

първа, ни позволи да очертаем структурно-концептуален модел на методика за специализирана 

професионално-приложна кондиционна подготовка на специалистите инженери, които 

презентираме в параграф 1.5. 

По същество, основните фактори за оптимизиране на кондиционната  подготовка на 

студентите са организацията, съдържанието, методиките и контролът, а крайната целева 

функция е полученият комулативен ефект, идентифициран чрез адекватна методика и критерии 

за оценка. 

 В изследването е приложен метода на функционално и концептуално моделиране в 

областта на кондиционната подготовка като перспективно направление за научно 

изследване.
33

 

 Функционалният аспект дава обяснение за вътрешната целесъобразност на 

конструирания модел, разглежда го като резултат на адаптацията на системата в условията на 

въздействията на околната среда. 

 Концептуалният модел представлява обобщено мислено представяне за възможните 

състояния и диапазона на допустимите изменения на параметрите, в зависимост от поставените 

задачи и действията за тяхното изпълнение.  

Кондиционната подготовка активно влияе при формирането и усъвършенстването на 

професионално-значимите качества и поради тази си роля се разглежда в най-тясна 

диалектическа връзка с другите средства на подготовката, като се изхожда от конкретната 

целева дейност.  

В хода на проучването, на базата на теоретичните и експериментални изследвания, 

разработихме структурно-концептуален модел на методика за специализирана професионално-

приложна кондиционна подготовка на студентите от ТУ гр.Варна. Той има за цел да се 

ефективизира процеса на създаването на адекватна моментна кондиционна готовност за 

действия в ситуации и условия на избраното професионално направление.Условно могат да се 

очертаят три равнища в структурно-функционалния модел на подготовката (фиг. 5 – 

номерацията е по дисертационния труд ). Общо в трите равнища има седем структурно-

функционални елементи, които на графичния модел  са представени като носители на управленски 

функции. 

Основен проблем при функционирането на системата за подготовка е оптимизирането й 
чрез прецизиране на работата на ръководното и производственото равнища, в т.ч. и 
намаляването на звената, участващи в тях. 

На първо равнище – ръководното, управленските функции се реализират извън и в ТУ гр. 
Варна, съответно от инстанциите МОМН и МФВС, от Ректора и Зам.-ректора на университета. 

                                                           
33

Попенко, В.Н.  Методы тренировки в боевых изкуствах - М., 1993. 
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 На второ равнище – изпълнителското, участие в управлението на подготовката имат 
факултетното ръководство, ръководителя на катедра „Физическо възпитание и спорт” и 
преподавателите от същата катедра. 

 На трето равнище – производственото, всъщност се осъществява директното обучение и 

кондиционна подготовка на студентите (блок А), чрез специализирана технология (фиг. 6), 

реализирана от обучаващата подсистема (блок Б). От взаимодействието между тези две 

подсистеми се получава крайният продукт, какъвто представлява методиката за специализирана 

професионално-приложна кондиционна подготовка на студентите. 

На фиг. 6 графично е представен механизма на действието на обучаващата 

подсистема, където: 

Блок Б е обучаващата подсистема. Като се има предвид особената й значимост в 

процеса на преобразуването на информацията, е целесъобразно и необходимо нейното 

декомпозиране 

 Блок В представлява процесът на обучението, който се разделя на две подструктури 

- В1 и В2, съответно, „обща спортна подготовка” и „специализирана спортна подготовка”. И 

двете подструктури съдържат в себе си цели, принципи, форми и средства под формата на депа, 

които обучаващият и контролен блок притежава и ползва за достигане на поставените цели. 

Разглеждайки процеса на обучение отбелязваме, че принципите на обучение изпълняват 

също преобразуващи функции при интерпретиращия елемент на блок Б, както целите на 

обучението.  

Считаме, че предлаганият модел е с ясно изразена иерархична структура на функциониране 

и взаимовръзки между изграждащите го елементи, което го прави отворена система за 

непрекъснато усъвършенстване с цел осигуряването на висок мултиплициращ ефект. 

 За да се разкрие по-добре механизма на действие на обучаващата подсистема е 

необходимо тя да се разложи до степен на неразложими елементи. В случая това са 

информационен, интерпретиращ, контролен, диагностичен и коригиращ елемент (фиг. 6). 

Диагностичният елемент има за задача да установи дали обучаваната подсистема 

притежава необходимото ниво на специализирана професионално-приложна кондиционна 

подготовка. 

Глобалната диагностика констатира наличието или отсъствието на комплекс от явления 

и тяхната причина, докато диференциалната диагностика търси по-прецизно и точно причините 

за получаване на незадоволителен резултат в обучението и изисква ползването на 

диференциран подход. 

Информационният елемент има за задача да достави необходимата информация за 

интерпретиране, като това е основата за разработването на отделните модули и пакети към тях 

(програмния учебен материал), в зависимост от отделните групи бенефициенти. 

Интерпретиращият елемент има за задача да преобразува учебния материал и да го 

представи на обучаваната подсистема в достатъчно достъпна форма, като го модифицира 

съгласно задачите и индивидуалните особености.  

Контролният елемент разкрива каква е ефективността от преподаването на учебното 

съдържание в различните модули, като констатира дали очакваните резултати се постигат или 

не. Контролният елемент се контролира от коригиращия елемент. 

Коригиращият елемент е този, който оказва необходимата помощ за усвояване на 

учебния материал и променя средствата, методите, принципите и целите, когато контролният 

елемент сигнализира, че интерпретацията на учебния материал не води до желаните резултати. 
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.

Фиг. 5. Структурно-функционален модел на подготовката на студентите за 

специализирана  кондиционна подготовка с професионална насоченост 
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 ЛЕГЕНДА: 

БлокА -  обект, върху който се оказва въздействие (студента); 

Блок Б - обучаващ и контролен блок, състоящ се от преподаватели; 

Блок В - процес на обучението, който се разделя на две подструктури:В1 и В2; 

Блок В1 - процес на основно обучение, състоящ се от два модула В1.1 и В1.2; 

Модул В1.1 – „Обща спортна подготовка”;  

Модул В1.2 –„Специализирана спортна подготовка”; 

Блок В 2 - процес на специализирано обучение, състоящ се от два модула В2.1 и В2.2; 

Модул В2.1 –„Кондиционна подготовка и възстановяване”; 

Модул В2.2 – „Задължителна учебна натовареност.” 

 

Фиг. 6. Технология за специализирана професионално-приложна 

психофизическа подготовка на студентите от ТУ гр. Варна 
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 Въз основа на структурно-

концептуален модел на методика за 

специализирана професионално-приложна 

кондиционна подготовка на специалистите 

инженери, синтизирахме постановката на 

проблема и дефинирахме хипотезата на 

изследването – параграф 1.6.  

 От теоретико-методична 
гледна точка основополагащо беше 
разбирането, че семестриалния и 
годишен хорариум за учебната 
дисциплина „Спорт”, е крайно 
недостатъчен за постигане на градивен 
ефект от заниманията. По тази 
причина, като се съобразихме с 
препоръките на Световната здравна 
организация и други институции, 
мотивирахме студентите да 
провеждат под формата на 
самостоятелна работа минимум 3 (три 
) тренировъчни занимания седмично, по 
минимум 30 минути. 

 

Въз основа на синтезираните обобщения  и изводи в първа глава конструирахме 

ХИПОТЕЗАТА на изследването: 

Предполагаме, че разработената и апробирана в практиката концепция и модел за 

специализирана професионално-приложна кондиционна физическа подготовка, ще 

допринесем за осигуряване на адекватна интегрална инженерна подготовка на студентите 

от ТУ гр. Варна и успешна трудова реализация. 

 
ГЛАВА ВТОРА 

МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА       ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Методологичната основа на изследването е научната философия.  

За осветляване на актуалното състояние на системата за физическо възпитание и спорт 

в университетската среда използваме структурния и функционален подход. Структурният 

подход използваме за изучаване субкомпонентите на системата, а функционалния подход за 

изследване на взаимовръзките вътре между тях и тези със  системи на външната среда. 

 Цел на изследването е създаване на концепция и адекватна  методика за 

оптимизиране на физическата кондиция и моториката на  студентите от инженерните 

специалности на ТУ гр. Варна, като условие и фактор за успешна професионална реализация.  

 Основни задачи на изследването 
1. Да анализираме основните теории и теоретически проблеми, които имат 

връзка с изследването. 

2.  Да изготвим професиографска характеристика на инженерните професии 

(специалности) на ТУ гр. Варна и изискванията към субекта на дейността. 

3. Да реализираме анкетно проучване и експертен анализ на спортния, социален и 

здравен статус на студентите от ТУ гр. Варна. 

4. Да изследваме основните компоненти на физическото развитие, физическата 

годност и нервно-психическа реактивност на студентите от инженерните специалност на 

ТУ гр. Варна, като състояние и детерминант на професионалната адаптация и реализация.  

Фиг. 7. Механизъм на 
действието на обучаващата 
подсистема 
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6. Да обработим статистически получените емпирични резултати от приложената 

диагностика и извършим съответните анализи за потвърждаване на хипотезата на 

изследването и постигането на целта на дисертационния труд.  

7. Да разработим система за контрол и оценка на кондиционната подготовка и 

психофизическата готовност на студентите за професионална реализация. 

 Предмет на изследването са възможностите за моделирането на физическата 

кондиция и моторни способности на студентите от инженерните специалности на ТУ гр. Варна, 

за осигуряване на адекватна професионална адаптация и трудова реализация в новите 

производствени условия и конкуренция. 

 Обект на изследването са индивидуалните и групови количествени и качествени 

показатели, които разкриват компонентите на физическото развитие, физическата годност и 

нервно-психическа реактивност и социални индикатори на студентите от изследваната извадка, 

и въздействието на приложената методика за постигане целта на изследването. 

За решаване на задачите на изследването, за постигане на целта и за доказване на 

хипотезата, използвахме комплексна методика. В автореферата излагаме в пълен обем само 

Педагогическото наблюдение. То е с насоченост диагностика на общата моторика – техника 

на естествено-приложните движения ходене, бягане, скачане и фина моторика и двигателни 

умения и навици в избраните спортни активности. 

Педагогическото наблюдение е реализирано по време на изпълнението на тестовете за 

физическа годност и заниманията със спортно-техническа насоченост . 

Педагогически експерименти 

Констатиращ педагогически експеримент – същият се организира и проведе през 

2011/2012 учебна година (първият етап на изследването), като предварителен експеримент. В 

него бяха обхванати 47 жени и 32 мъже – студенти на ТУ гр. Варна. Целта на предварителното 

проучване беше да се апробира методиката и инструментариума за провеждане на 

изследването.  

Преобразуващ педагогически експеримент - основната цел и насоченост на  проведения 

преобразуващ експеримент бе да докаже ефективността на приложената от нас методика. За 

целта планирахме подготовка и провеждане на преобразуващ експеримент. Той се състоеше в 

конструирането на Интегриран модел за кондиционна подготовка на студентите, който 

обхваща пет модула за корекционно-компенсаторно въздействие чрез целенасочени средства, 

методи и форми върху конкретните дефицити по отделните компоненти на кондиционната 

подготовка на бъдещите специалистите инженери. На базата на това изготвихме инструкция за 

самостоятелна работа на студентите и структурирахме унифицирана матрица за 

индивидуална тренировъчна програма за кондиционна подготовка, която всеки студент 

обективизираше в зависимост от индивидуалните си характеристики и предпочитания. 

На базата на анализираните резултати от констатиращия експеримент формирахме 2 

контролни групи (30 жени и 25 мъже) и 2 експериментални групи (38 жени и 30 мъже), които 

участваха в преобразуващия експеримент. 

 Методика, техника и признаци на наблюдението 
Изброените от нас единици на наблюдението се регистрираха съобразно целите на 

проучването по някои общи и важни характеристики, така наречените признаци, които имат 

пряко отношение към проблемите на физическото развитие (вж. прил. №.7). С цел да не се 

утежни наблюдението и оперативното му провеждане бяха подбрани минимален брой 

признаци, но такива, които всестранно да осветляват проучваните проблеми. Съобразно целта 

на проучването се ориентирахме към следните признаци: 

1. Анкетно проучване и експертен анализ на спортния, социален и здравен статус 

на студентите от ТУ гр. Варна 

2. Тип на телесна конституция и антропометрични показатели 

От антропометричните показатели диагностицирахме:  

o Телесно тегло -Определя се масата на тялото и се измерва с точност до 100 г с 

медицинска теглилка. Измерва се сутрин, преди закуска, без обувки и с леко облекло. 
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o Ръст в право положение -  разстоянието от вертекса до пода при изправено 

положение на тялото. Измерва се с антропометър с точност до 1 см. 

o Обиколка на талията – най-тънката част на корема; измерва се със сантиметрова 

лента.  

o Индекс за телесна маса (BMI). Дава обща оценка за състоянието на изследвания 

по отношение на нормите за тегло и степените на затлъстяване. Изчислява се по формулата: 

)(

)(
2 mh

kgG
BMI   

o  „Совалково бягане 10 х 10 метра”; 

3. Тестове за измерване на психическата реактивност 

o Концентрация на вниманието – Изследва се с помощта на специално съставен тест 

известен като тест на Перон-Рузер.  

o Максимална честота на движенията – тя се изследва с помощта на тепинг-тест.  

o САН тест.  

4.Тестове за измерване на физическата годност 

4. Показатели на кръвообръщението: 

o Пулс в покой; 

o Максимален пулс; 

o Кръвно налягане; 

5. Физиометрични показатели 

o Сила на ръката; 

o Станова сила 

o Жизнена вместимост на белите дробове. 

6. Математико-статистически методи за обработка на емпиричните данни. 

 Резултатите бяха подложени на математико-статистическа обработка с помощта на 

компютърни програми. Използвана е програмата на Mikrosoft Excel. 

 В зависимост от задачите на изследването са приложени следните статистически 

методи: алтернативен анализ, вариационен и сравнителен анализ. 

 При анализа на променливите величини използвахме следните основни статистически 

параметри: а) средна аритметична стойност (Av) ; б) стандартно отклонение (SAV); в) 

коефициент на вариация (V%) г); разликите по отношение изменението на променливите 

величини;  t – критерий на Стюдент за статистическа достоверност.    

Организацията на работата за решаването на основните задачи преминава през три 

етапа за периода 2010 -2013 година. 

Предварителен етап - 2010-2011 година. На този етап се  проучи научно–

методическата литература, разработи се план–програма на изследователската дейност, 

осъществихме избор на инструментариума за провеждане на изследването. През 2011/2012 

учебна година се проведе предварителния експеримент. 

Основен етап – 2012/2013 учебна година. През този етап се проведе  преобразуващият 

педагогически експеримент.  

Заключителен етап – 2014 година - написване и защита на  дисертационния труд. 
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ГЛАВА ТРЕТА 

 РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ 

 В параграф ІІІ.1. представяме резултати от експертния  анализ на данните за спортния, 

социален и здравен статус на студентите от ТУ гр. Варна, които извлякохме от анкетното 

проучване. Включването на въпрос 8.1. целеше да разкрием нагласите и динамиката за 

занимания с физически упражнения, спорт и туризъм на студентите през ученическите години. 

че тази група младежи и девойки са участвали в задължителните 2 учебни часа по физическо 

възпитание и 1 час, известен като трети допълнителен часа – известен като модулно обучение. 

 Изводът, който се налага е, че  преобладаващата част от учащите се не са постигали 

изискването на ЕС „Деца и юноши, изпълнили минималната препоръка на СЗО относно 

физическата активност за здраве или равностойни на нея национални препоръки Процентен 

дял на децата и юношите, упражняващи най-малко 60 минути физическа активност с 

умерена до висока интензивност на ден или най- малко 5 дни седмично”. 

 Отговорите по въпрос 8.2. – честота на спортуването седмично като студент са 
парцелирани в 5 зони-фигура 9. 
 Съпоставката на процентните съотношения може да се групира в две направления: 
първо – появяват се 20,8% от анкетираните лица, които спортуват всеки ден. При условие, че 
към тях присъединим студентите, които се занимават с физически упражнения, спорт и 
туризъм – 37,5% се установява, че 58,3% от общо изследваните студенти проявяват спортен 
активитет. През 
ученическите години 
същите лица са 76,4%. 
Останалата част от 
анкетираните студенти 
попадат в групата 
рядко спортуващи, 
никога и не отговорили 
на този въпрос. Общо 
те представляват 
42,7%, което е един 
тревожен факт. 
 
 Основният 
извод, който е 
синтезиран в 
резултат на това изследване е, че времето, което по-голямата част от анкетираните 
отделят седмично за спортуване е близо 4 часа, в които влизат и часовете по 
дисциплината физическо възпитание и спорт. Това не е достатъчно, като се има 
предвид, че всеки ден те 
прекарват в седнало положение 
около 7 часа. 
 Въпрос 8.3.(фигура 10) е 

насочен да разкрие фактическата 

спортна ориентация на студентите. 

Налице са 11 видове спорт, които 

могат да бъдат посочени като 

приоритет на студентите от ТУ гр. 

Варна. С най-високо „факторно 

тегло”  се откроява групата на 

спортните игри – сумарно те 

привличат 53,47%  от студентите, 

като водещ е баскетбола с 43,6%, 

срещу 6,9 % за футбола и 2,97% за 
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волейбола. Изненадващо е пълното отсъствие на хандбала, което всъщност може да се обясни 

донякъде на спадналата популярност на този спорт в България. 

 На втора позиция се очертават фитнес спортовете - 22,8% от студентите се увличат от 

тези спортове. Този факт не е изненадващ на фона на световните тенденции, а откроените 

констатации могат да подпомогнат студентското самоуправление, ръководството на 

университета, на факултетите и преподавателите по-целенасочено и ефективно да организират 

и управляват спортната дейност в ТУ гр. Варна. 

 Разсейването на ориентацията на студентите към останалите спортове е в границите от 

1 до 7,9%, сред които е тенисът на маса – 7,9%. 

 Отговорите на следващият въпрос рисува по-различна картина – умножават се 

предпочитанията за спортуване при наличието на възможности. Увеличава се броя на желаните 

видове спорт. Процентното съотношение на спортните игри намалява. Появява се плуването, за 

което 20% от студентите казват „Да”. Фитнесът запазва своите позиции – 3 място, но от 22,8% е 

налице спад на 10%. Все пак това разкрива, че студентите сериозно са проучили контекста на 

тези два въпроса от анкетата. Други спортове (ръгби, киксбокс, фигурно пързаляне, бойни 

спортове, гребане, тенис на корт и щанги) – представляват 19,9%. В тази нова група най-

предпочитан е кик бокса с 5,5%. Новите позиции в мнението и желанията на студентите 

недвусмислено подсказва, че студентската младеж се ориентира към по-широка гама от 

спортни занимания. Вибриращият въпрос е как може да се удовлетворят тези потребности.   

 В сферата „Физическа активност” въпросите 8.6., 8.7. и 8.8., разкриват  важни страни на 

проблема за социалните функции на физическото възпитание и спорт в университетските 

студентски среди.  

 В подтекст на препоръките на Съвета на Европа и СЗО, за използването на ускореното 

ходене в противодействието на хипокинезията и хиподинамията, изследваните от нас студенти 

проявяват активитет: от извадката52,8% от студентите ходят ускорено всеки ден, 20,8% 2 – 3 

пъти седмично, 22,2% рядко и никога – 4,2%. Тези данни ни дадоха  основание да препоръчаме 

на студентите да планират широкото използване на естествено-приложните средства в 

индивидуалните си програми за извън аудиторни занимание с физически упражнения и спорт.  

 През последното десетилетие обширно се дискутира проблема за хорариума часове за 

учебната дисциплина „Физическо възпитание и спорт”, или „Спорт”, в учебните планове  на 

различните ВУ и Университети. Специалистите (академичните преподаватели по спорт), се 

стремят да защитават постановката за увеличаване на часовете за физическа активност, докато 

академичните ръководства (като използват ЗВО в частта му „академична автономия”), не се 

съобразяват със Закона за физическото възпитание и спорт, и в голяма степен ограничават 

хорариума за аудиторна натовареност. В тази връзка ние включихме в анкетното проучване 

въпросите 8.7 – „ Достатъчни ли са часовете за спорт в Университета?” и 8.8. – „Колко 

семестъра трябва да се спорта според Вас?”- 48,6% от студентите са удовлетворени от 

статуквото, но от остатъка  43,1% изпитват потребност от увеличаване на аудиторната заетост 

по спорт, което е твърде показателно за нагласата на студентите. Логично е да се очаква в 

близко бъдеще да нараства броя на мотивираните студенти за увеличаване на физическата 

активност с цел подобряване на кондиционната подготовка и здравето. С това трябва да се 

съобразяват академичните ръководства, студентските съвети и спортните клубове. Виждането 

на студентите за семестриалната ангажираност със спорт. То е в унисон с отговорите по 

предходния въпрос. Общо 44,5% от анкетираните посочват 2, 4 или 6 семестъра, а повече от 

половината (55,6%) подкрепят идеята за осем семестриална аудиторна ангажираност със спорт 

и други физически активности.  

 Следващата група въпроси могат да се определят като социално-здравни. 

Отговорите по тях фактологично или скрито носят информация за хигиената на живот на 

студентите и здравното им образование.  

 Анализът на статистическите данни в тази част на анализа разкрива, че може още да се 

желае и постигне, ако се потърсят резервите на функционалните храни и здравословното 

хранене. 

 Като отделен сегмент от анализа групирахме въпросите с които изследвахме 

консумацията на продукти, които традиционно съпътстват живота на студентската младеж. 
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Тютюнопушенето и употребата на алкохол са подгрупата вредности за здравето на студентите, 

а употребата на кафе и чай към групата на позитивните стимуланти. 

 Непушачите са 66,7%, към 27,8% пушачи, а не са отговорили на въпроса 5,6%. 

 До 5 цигари дневно пушат 35% от студентите. Най-висок е процента на пушачите 

(60%), които пушат до 10 цигари дневно и 5% от студентите, които  консумират до 20 цигари. 

Наблюдаваната картина може да се приеме за оптимистична, но високият процент пушачи с по 

10 цигари дневно е твърде опасен, защото тази категория е потенциално застрашена от 

пристрастяване към цигарите. 

 

 

 
 

 

 Изводите които може да предложим са: 

 основните усилия трябва да се насочат в превантивните мероприятия и дейности;  

 силна алтернатива на пиянството сред студентите е физическата активност и спорта 

– особено в извънаудиторните заетости; 

 засилване на образователната компонента в сферата на валеологичното 

образование и възпитание. 

  Обобщаващо се налага извода, че социалния и здравен статус на 

студентките от ТУ гр. Варна е подчертано динамичен и уязвим в съвременните условия 

на живот и специфичен студентски учебен труд. Основен резерв за противодействие на 

негативните тенденции е адекватната физическа активност със средствата на 

физическите упражнения , спорта и туризма. 

 

ІІІ.2. Резултати от анализа на показателите за физическо развитие 

ІІІ.2.1. Характеристика на физическото развитие и дееспособност жени 

Определянето на физическото развитие по начина соматоскопия е твърде показателен, 

тъй като средната възраст на изследвания от нас контингент студентки е 19,8 години – при 

минимална стойност 19 и максимална стойност 24 години. Това означава, че процеса на 

физическо развитие и съзряване на организма е приключил. Не може да се очаква следваща 

промяна на генетично детерминираните антропометрични показатели като дължина на 

тялото и отделните му части, на хактерните обиколки и диаметри.   Изводът който се 

налага е, че общо 59,56% от изследваните студентки са в зоната на добра – много добра 

стойка. Второ – може да се очаква, че водеща от медико-биологичен аспект ще бъде 

информацията за индекса на телесната маса и обиколката на талията. 

Индекс за телесна маса (BMI) дава обща оценка за състоянието на изследвания по 

отношение на нормите за тегло и степените на затлъстяване. В нашия случай изследваните 

студентки (като средна стойност) попадат в зоната на средно недохранване (16,0 – 16,99 итм). 

Друг съществен момент е високата вариативност на  този показател за морфологичното 

развитие – 23,1% (твърде висока разнородност в групата). Реална представа за разсейването 

(разпределението) на признака илюстрира хистограмата на BMI. Тя се отличава с нормално 

разпределение, леко падчертана дясна асиметрия и подчертан ексцес (заостреност на кривата). 
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Хистограмата разкрива, че в границата на нормалното тегло по СЗО (18,5 – 24,99 итм), попадат 

значителна част от изследваните студентки, но в зоната на наднорменото тегло са 17,2%. 

Установяваме само един случай на тежко недохранване (итм под 16,0). Затлъстяване І и ІІ 

степен установихме при 7 студентки – 14,89%. 

 

 

 

 Въпросът за наднорменото тегло е особено актуален, тъй като според определението на 

Международната Диабетна Федерация е една от основните причини за наличието на 

метаболитен синдром и пре-диабет. Това е така наречената „тиха болест”, за която човек 

може и да не подозира. По повод на тези медицински концепции се счита, че причината за 

метаболитния синдром е централен тип затлъстяване у който се определя като обиколка на 

талията при равно или повече от 80 см за жените и 94 см за мъже за европеидната (бяла) раса. 

По тези съображение ние диагностицирахме талията на изследваните студентки – показател №5 

в табл. 8. Средната стойност е 74,4 см. Размахът, който се определя от разликата – х мин. 59 см и 

х макс. 125 см, детерминира и високия коефициент на вариативност – 17,9%. Разпределението на 

хистограмата за показател талия детайлизира вариативността. Тенденцията за асиметрия е лява. 

По-голямата част от студентките извън диапазона на средната стойност се разсейват към хmax, 

т.е.обиколката на талията подсказва  потенциална опасност от развитие на метаболитен 

синдром. 

Физиометричните показатели и показателите за хемодинамиката се отличават с: 

o близки са до биоконстантите за съответната възрастово-полова популация 

от българското население.  

o установяваме високи стойности на коефициентите на вариативност, което 

предопределя разнородност на групата изследвани лица; 

Физическата дееспособност (годност), изследвахме с помощта на 9
 
теста. Оценката 

може да бъде извършена по различни подходи и методики. Ние се спираме на сравнителния 

анализ с данни от аналогични предходни изследвания. Като такива избрахме ІІ Националните 

изследвания през 1970 год. и ІІІ национално изследване през периода 1980 – 1982 година. 

Основание за това е сходството на използваните методики приети от БАН и надеждната 

статистическа обработка.  

По степен на значимост в живота на човека и особено на неговата професионална 

реализация и здравен статус е физическото качество издръжливост, което измерихме с теста 

300 метра гладко бягане. От изложените в таблицата статистически показатели ще 

интерпретираме основно средната стойност и коефициента на вариативност. 
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Изследване Средна стойност Коефициент на в-ст 

1970 година 1,37 мин 16,0% 

1980-1982 година 1,31 мин 24,0% 

Наше изследване 1,14 мин 66% 

 

Откроява се много високата вариативност за изследваната извадка студентки от ТУ гр. 

Варна. Това според нас се дължи на предопределения голям размах от минимална и 

максимална стойност на променливата величина – R=57. При елиминирането на Хminи  Xmax 

вариативността би се повлияла и доближила да стойностите от националните изследвания. 

Като се съобразим с тази интерпретация може да се приеме извода, че по отношение на 

издръжливостта не се наблюдават съществени изменения във времето. 

 
Както беше отбелязано във втора глава на дисертационния труд, една от задачите 

предполага разработването на таблици за оценка на някои личностни качества и способности на 

студентките и студентите от ТУ гр. Варна. След преценка на някои обстоятелства ние се 

спираме на изготвянето на таблица за оценка на издръжливостта измерена с теста 300 метра 

гладко бягане – основанията са: този тест ни информира за общата и кардио-васкуларната 

издръжливост на студентите, и в значителна степен корелира със скоростно-силовите 

възможности. Спряхме се на метода на сигмалните отклонения на Мартин, тъй като е налице 

нормално Гаус-Лапсасово разпределение без особени асиметрични плътности. 

Таблица за оценка на издръжливостта – 300 метра - жени 

Оценка Р Граници 

Много висока 2,27% Под 57,8 сек 

Висока 13,59% От 57,8 до 65,9 сек 

Над средната 14,99% 65,9 до 69,5 сек 

Средна 38,29% От 69,5 до 78,5 сек 

Под средната 14,99% От 78,5 до 82,1 сек 

Ниска 13,59% От 82,1до 90,2 сек 

Много ниска 2,27% Под 90,2 сек 

 

Състоянието на коремната мускулатура при човека и особено при жените е с важно 

значение за придържане на вътрешните органи в нормално анатомо-физиологично положение и 
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функциониране.Средната стойност е 41,9 повдигания на трупа, като и при този тест 

констатираме голяма вариативност – 49,85 (закономерно се обяснява с големия размах – R = 3 – 

100). Приложената хистограма по същият начин осветлява тази постановка. 

 
 

Таблица за оценка на силовата издръжливост на коремната мускулатура - жени 

Оценка Р Граници 

Много висока 2,27 Над 81броя 

Висока 13,59 От 61 до 81 броя 

Над средната 14,99 От 51 до 61 броя 

Средна 38,29 От 31 до 51броя 

Под средната 14,99 От 21 до 31броя 

Ниска 13,59 От 1 до 21броя 

Много ниска 2,27 Под 1 

 

Като цяло може да се обобщи, че оста на физическата дееспособност е 

ориентирана в негативната посока: добра – задоволителна – слаба (несъответстваща на 

социалните потребности и изисквания на държавата).  

 

ІІІ.2.2. Характеристика на физическото развитие и дееспособност мъже 

Средната възраст на изследвания контингент студенти е 19,9 години – при минимална 

стойност 19 и максимална стойност 25 години. Както за студентките, така и за студентите 

приемаме, че процеса на физическо развитие и съзряване на организма е приключил.  Изводът 

който се налага е, че общо 68,6% от изследваните студенти са в зоната на добра – много добра 

стойка (атлетични и нормотонични телесни конституции).  

Може да се приеме, че добре планираната, органзирана и системна физическа 

активност ще окаже значително формиращо въздействие по отношение на телесната 

конституция на 31,25% от студентите, които се отличават със стойка «В» и «Г. 

По световно признатия показател – дължината на тялото (у нас прието ръст), студентите 

от изследваната извадка са високи средно 174,9 см при вариативност на признака 4,15. За 

националното изследване през 1970година тези стойности са 171,9 см ръст при вариативност 

3,4%, а през 1980-1982 година са измерени 172,7 см. с вариативност  на признака 3,5 см. 

Разликата от 3 см в повече за изследваните от нас студенти не следва да се отчита като резултат 

на акцелерационни процеси, тъй като не установихме необходимата статистическа 

достоверност. 

Теглото е антропометричен показател, който по-динамично се влияе, за разлика от ръста,  

от социалните фактори (условията на живот). Динамиката е следната: 

Периодика Средна стойност тегло Вариативност тегло 

1970 година - НИ 68,9 11,4% 

1980-1982 г. - НИ 71,2 9,4% 
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2013 г. - ТУ 71,3 17,4% 

 

Средните сдтойности са много близки, като при нашата извадка вариативноста е 

значително висока -17,4%. 

Статистическите параметри на Индекс за телесна маса (BMI) при мъжете са средната 

стойност за извадката – 23,4 BMI с вариативност 16,7 %. Друг съществен момент е високата 

вариативност на  този показател за морфологичното развитие – 16,7% (твърде висока 

разнородност в групата). Реална представа за разсейването (разпределението) на признака 

илюстрира хистограмата на BMI. Тя се отличава с класическата си форма по отношение на 

асиметрията и с подчертан ексцес (групиране на случаите около средната дстойност). 

 
 Анализът на останалите показатели за физическо развитие и физиометрични 

характеристики на студентите не се отличават съществено от биоканстантите за българското 

население от съответните възрастови групи. Различията са по отношение на вариативноста на 

променливите величини – обиколка на талията(16,7%), сила на дясната ръка (30,4%), становата 

сила (22,7%), пулса 14,2%. 

 За интерпретиране на физическата дееспособност на студентите извеждаме помощна 

сравнителна таблица: 

 Разкритата динамика на физическата дееспособност на студентите дава 

основание да направим извода, че като цяло тя не е в унисон със съвременните разбирания, 

вижданията на Световната здравна организация и препоръките на Съвета на Европа за 

физическа активност на подрастващите и младите хора. Приведените доказателства 

налагат извода, че целокупната спортна дейност на студентите имат предимно 

рекреативно-развлекателен характер и насоченост. Унификацията на заниманията в 

аудиторната заетост по физическо възпитание и спорт не създава условия за 

индивидуален подход в зависимост от физическия и функционален дефицит. 

 
ІІІ. 2.4. Анализ на резултатите от основен експеримент 

  От получените данни от основния педагогически експеримент ще изключим 

някои показатели: ръст, тегло и ръстово-тегловия индекс, обиколка ханш и талия, и др., тъй 

като за изследваните възрастово-полови групи студенти, изследваните предварително 

показатели са почти константни величини за такъв кратък период от време. При това 

установените минимални различия в началото и края на експеримента не са подкрепени със 

необходимата статистическа достоверност. 

Години 1970 1980-1982 2014 

Тест Аv V% Аv V% Аv V% 

60 м. 9,7 10,9 12,4 17,9 8,76 7,65 

600 м. 144 14,1 138 16,0 127,1 9,25 

кл.20 сек 19,13 12,13 - - 19,6 12,6 

Скок  194,6 14,6 191,55 17,3 138 8,9 

Гъвкавост 4,45 6,41 105,5 5,9 8,4 85,5 
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 В таблица №19 е представена динамиката на физиометричните показатели за 

студентките от КГ в рамките на основния експеримент. Пулсът в покой, като съществен 

показател за хемодинамиката, е в границата на българските биоконстанти. В началото на 

основния експеримент, който съвпада с началото на учебната година, е 89 съкращения за 

минута. Наблюдаваме твърде висок коефициент на вариация – 16,8%. В края на 

експерименталната работа пулсовата честота намалява в положителен аспект – 84. Разликата от 

5 удара в минута е 5,9% прираст, който не се приема за статистически достоверен (Рt  = 92,8). 

Статистически достоверни са промените, които установяваме за силата на дясната ръка, 

становата сила и жизнената вместимост – и в трите случая достоверността е над 99%.  

 Положителните промените в пулсовата честота може да се приемат като резултат от 

адаптацията на студентките към университетския живот и 

 

и намаляване в резултат на това на стреса, а промените на силовите показатели и виталния 

капацитет се дължат по-скоро на мобилизацията на изследваните лица при диагностичните 

проби –тестовете.   

 В таблица 20 презентираме статистическите показатели, които очертават динамиката на 

физиометричните показатели на студентките от експерименталната група (ЕГ). Показателят 

пулс в покой се откроява с най-висок прираст – разлика 6 сърдечни съкращения в посока 

намаляване на пулсовата честота. Намалява вариативността на тази променлива от 17% на 14% 

в края на основния експеримент. Т критерия на Стюдент 3,3 определя гаранционна вероятност 

от 99,6%. Това ни дава основание да приемем постановката, че приложения от нас 

експериментален подход и методика са повлияли положително върху общото 

функционално състояние на организма, в това число и върху хемодинамиката.   
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 От силовите показатели със статистическа достоверност се отличават прирастите при 

становата сила и жизнената вместимост (99,9% и 99,6% ). Запазват се високите стойности на 

вариативността при становата сила, но това е обяснимо от гледна точка на взаимовръзките и 

взаимозависимости с редица други антропометрични характеристики. Вероятно ориентацията 

на жените към фитнес занимания на тренажорни машини, като подражание на силния пол, 

също са повлияли за дискутираните положителни тенденции.  

 Статистическите параметри (таблица 21 в дисертационния труд), разкриват динамиката 

на физическата дееспособност на студентките от контролната група (КГ). Не се наблюдават 

съществени изменения с изключение на резултатите от 300 м. гладко бягане. В края на 

експеримента постиженията се влошават, от средна стойност 65 сек в начало, на 71 сек в края. 

Тази динамика не се обяснява с логически съждения. Статистическата достоверност е едва 

79,2%. Следователно допустимо е да твърдим, че наблюдаваната динамика в КГ се дължи на 

случайни, недоказуеми фактори.   

 Тестът „клякане за 20 сек” е с високо факторно тегло и степен на надеждност (по Е. 

Флайшман). В нашия случай, обаче,  наблюдаваме липсата на прираст. Това може да означава, 

че средствата и методите, които са използвани за времевия период на експеримента, не са 

ефективни за развиване на скоростната сила на долните крайници на студентките от КГ.  Слабо 

изразена е динамиката по отношение на вариативността  - причините са вътрешно групови. 

Нулевата статистическа достоверност подкрепя вероятността на изложените от нас 

съображения. 
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 Близо до необходимата статистическа достоверност са промените, които наблюдаваме 

по теста за коремните преси – 92,8% и гъвкавостта измерена с помощта на теста „дълбочина на 

наклона” (по методиката на „Еврофит”) – Рt = 95,1%.  

 Динамиката на показателите за физическата дееспособност от основен експеримент – 

експериментална група студентки (ЕГ) се илюстрира от вариационна таблица 22. Установените 

разлики са с по-високи стойности, което е видимо и от изчислените процентни съотношения на 

прираст. Всички са потвърдени от високи стойности на Рt – над 99,5%. Второ – наблюдаваме 

намаляване на стойностите на вариативността при повечето променливи величини – най-силно 

те са изразени при 300 м гладко бягане, клякане за 20 сек, при динамичната гъвкавост и 

скоростната сила на ръцете. Следователно налице са необходимите основания да обобщим, 

че приложеният комплексен подход и методика са оказали градивен ефект по отношение 

на кондиционната подготовка на студентките от ЕГ.    

 

 В таблица 23 са представени статистическите показатели, които детерминират 

функционалното състояние на студентките от КГ (възстановителните процеси след дозирано 

натоварване – „Совалково бягане 10х10м”), а в таблица 24 аналогичните признаци за извадката, 

която представлява ЕГ.     
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 Средната стойност на постижението при совалковото бягане при КГ се подобрява с 2,2 

сек, което представлява 7%прираст.  Вариативността е много ниска – 2,9/4%, което означава,  

че наблюдаваме  хомогенна извадка по отношение на тази променлива. От наблюдението 

установихме, че този тест в значителна степен затруднява студентките.Затрудненията имат 

моторно естество. Техниката на бягане по дистанцията на совалката изисква бърза промяна на 

положението на тялото преди промяната на посоката на движение в обратна посока - спринтово 

ускорение по совалковата отсечка, рязко спиране, обръщане и отново ускорение. При това 

голяма част от тестираните губят равновесие при смяната на посоката на движение. Видимо 

координационните способности на студентките и тяхната пъргавина в тази възраст и тази сфера 

на двигателна активност започват да проявяват стагнация. 

 Проследяването на възстановителните процеси  разкрива, че при КГ, в началото на 

основния експеримент пулса в покой е бил 89. След дозираното натоварване със 

субмаксимална интензивност пулсовата честота се покачва на 192 уд/мин, след което на 3 мин 

спада на 156 и в края на 5 минута на 108 уд/мин. При провеждането на теста в края на 

експеримента установяваме по-добра картина на възстановителните процеси – при максимален 

пулс 196, в края на 3 минута пулса е спаднал на 138 уд/мин, а в края на 5 минута на 96 уд/мин 

(при това динамиката за трета и пета минута се подкрепя с необходимата статистическа 

дастоверност – Рt . 0,95%  и  0,99%. 

  При експерименталната група пулса в покой е 90 уд/мин. Максималния пулс след 

натоварването при първо измерване е 190, а при второ 195 удара в минута. Сравнителният 
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анализ разкри, че в началото на основния експеримент възстановителните процеси при ЕГ 

протичат плавно, но в края на трета и пета минута стойностите на пулса да далеч над изходната 

стойност. Изводът който се налага е, че функционалното състояние на студентките може да 

локализирано в зоната на „добро” към „задоволително”. В края на основни експеримент 

възстановяване е забавено през първа и втора минута, след което протича ускорено през трета 

минута – спада на 138 уд/мин и в края на 4 и 5 минута е спаднал на 90 уд/мин. В сравнение с 

другите анализирани променливи, при функционалната проба за ЕГ установяваме по-отчетливо 

изразен % на прираст и колеблива вариативност. От значение е високата доверителна 

вероятност за регистрираните разлики при постижението, стойностите за  максималния пулс, 

пулса в края на трета и пета минута. Заключението е, че проведената експериментална работа е 

повлияла благотворно върху функционалното състояние, а следователно и кондиционната 

подготовка на студентките. 

 Таблица 25 и 26 разкриват динамиката на нервнопсихическата реактивност на 

студентките от КГ и ЕГ в рамките на основния (преобразуващ) експеримент. При контролната 

група може да коментираме динамиката на бързината на движенията, които измерихме с 

помощта на тепинг-теста. Известно е, че умението на човека да управлява своя двигателен 

темп, т.е. честотата на извършване на различни движения или бързината на тяхното 

повторение, определя в значителна степен успеха в много трудови, спортни и други дейности, 

свързани с неговата двигателна активност.  

 Анализът н получените данни показва, че съществуват значителни различия в уменията 

студентките да извършат за определено време максимален брой движения. Различията в 

движенията с максимална честота могат да се обяснят единствено с особеностите на 

социалната среда. 

 Концентрацията на вниманието е необходимо условие за всички останали качества на 

вниманието. Нейната същност представлява закрепване на съзнанието върху обекта. Нивото на 

концентрация силно се повлиява от странични фактори – умора, стрес, болест. Средните 

стойности са 2,8 и 2,4, което означава, че нивото на концентрация може да бъде оценено като 

средно ниско/високо.  Коефициентът на вариация се движи в границите от 36,2% до 42,9%. 

Независимо високата статистическа достоверност Pt = 98,9%, трудно може да предложим 

обяснение за нарастването на вариативността в края на основния експеримент. Причините за 

разсейване около признака могат да се търсят в готовността на изследваните студентки при 

изпълнение на теста, или в условията на средата къде се провежда диагностиката. 

 

Брой обработени фигури Ранг Ниво на концентрация 

100 1 Много високо 

91-99 2 Високо 

80-90 65-79 3 4 Средно ниско 

64 и по-малко 5 Много ниско 

 

 Като съществен фактор, определящ промените на психическата готовност е 

психическата работоспособност. Тя се измерва с теста за самочувствие, активност и настроение 

(САН). В началото на изследването средните стойности на самочувствието на студентките от 

КГ е 29,5, а в края нараства на 30,2. Вариативността леко намалява. Процентът на прираст е 

2,5%, като отчитаме доверителна вероятност близо до статистически значимата   Pt = 92,8%. 

 Активността се отличава приблизително със същата динамика, която обаче не е 

подкрепена от необходимата статистическа достоверност - Pt = 56,7%. Аналогична е картината 

по отношение на настроението. 

 Показателите, които характеризират психическата реактивност на студентките от ЕГ, са 

групирани във вариационна таблица № 26. С достатъчна доверителна вероятност, подкрепени с  
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 Pt>95% са: бързина на движенията ръцете (почукване по дискове и тепинг-тест), 

концентрация на вниманието,активност и настроение.  

 След приложената методика за психофизическо въздействие в ЕГ концентрацията на 

вниманието регистрира процент на прираст – 17,9%, който се подкрепя от 98,3% доверителна 

вероятност. При повечето променливи величини установяваме вариативност в доста широки 

граници, но това е общоизвестно от редица други психологически изследвания.  

 Анализът на получените резултати за мъжете в основния експеримент – контролна и 

експериментална групи, разкрива сходни динамики на отделните признаци характеризиращи 

развитието, дееспособността и нервнопсихическата реактивност на индивида. 

 Не коментираме промените в антропометрията на студентите от контролната група, тъй 

като не е налице необходимата статистическа достоверност. Особено индекса на телесната 

маса, който въобще не се променя.  

 Показатели, характеризиращи физическото развитие на студентите от КГ  

Таблица №27 

№ Показатели n Av Sav V% Р-ка 
% на 

прираст 
t Pt% 

1 
Ръст 

 
25 

176.8 3.8 2.1 

0.1 0.05 1 67.1 

176.7 3.8 2.1 

2 
 

Тегло 
25 

71.2 6.3 8.9 

-0.2 0.2 -0.5 37.7 

71.4 6.8 9.5 

3 
 

BMI 
25 

22.8 1.7 7.6 

-0.1 0.4 -0.6 44.5 

22.7 1.8 8.3 

 

 Това се отнася и за статистическите показатели, които характеризират динамиката при 

студентите от експерименталната групи. Видно е, че ръстово-тегловия индекс не се повлиява. 

Това се обяснява с липсата на ясно изразена динамика при телесното тегло. Допустими са две 

тези: първата се отнася до това, че приложения от нас подход и методика за 

извънаудиторна кондиционна подготовка не проявява своята ефективност за едногодишен 

период от време и второ – извършваната работа оказва влияние за преструктурирането на 

тъканите и увеличаване на мускулната маса при запазване параметрите на теглото. Това е 

напълно възможно, като се има предвид ориентацията на младежите към боди билдинга.   

Показатели, характеризиращи физическото развитие на студентите от ЕГ  

Таблица №28 

№ Показатели n Av Sav V% Р-ка 
% на 

прираст 
t Pt% 

1 
Ръст 

 
30 

179 5.2 3 

0.1 0.1 -1.15 74,9 

180.1 5.3 3 

2 Тегло 30 

74.5 11.1 14.6 

1,1 1,45 0.25 19.7 

75.4 11.3 15 

3 
 

BMI 
30 

23.2 2.5 11 

0 0 0.3 23.3 

23.2 2.5 10.7 
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Показатели, характеризиращи физическата дееспособност на студентите от КГ  

Таблица №29 

№ Показатели n Av Sav V% Р-ка % на 

прираст 

t Pt% 

1 Скок на дължина 25 219,7 33,5 10,7 6,7 3 -5,1 99.0 

226,1 23,2 10,3 

3 Коремни преси 25 24,1 4,6 19,1 1,4 5,8 -2,5 97,9 

25,5 4,7 18,4 

4 Дълбочина на 

наклона 

25 5 8,9 35,8 1 21 2,5 97,9 

6 8,9 34,1 

7 Совалка 

 

25 58,1 13,5 23,2 2,9 5 -2,6 98,3 

61 15,1 24,8  

 

Показатели, характеризиращи физическата дееспособност на студентите от ЕГ  

Таблица №30 

№ Показатели n Av Sav V% Р-ка % на 

прираст 

t Pt% 

1 Скок на 

дължина 

30 227,7 24,6 10,83  

7,4 

 

3,2 

 

-4,8 

 

99,9 235,1 25,4 10,8 

2 Сила на дясна  

ръката 

30 52 9,3 17,8  

2 

 

3,8 

 

-3,7 

 

99,9 54 9,0 16,6 

3 Коремни преси 30 25,6 3,8 14,8  

2,1 

 

8,2 

 

-4,9 

 

99,9 27,7 3,7 13,2 

4 Дълбочина на 

наклона 

30 0,5 7,7 37,8  

2,9 

 

580 

 

9,7 

 

99,9 3,4 7,5 32 

5 Честота на 

почукване 

30 10,2 1,3 12,3  

-0,5 

 

4,9 

 

4,4 

 

99,9 9,7 0,9 9,3 

7 Совалка 

 

30 60,5 17,4 28,7  

6,9 

 

11,4 

 

-4,3 

 

99,9 67,4 20,7 30,8 

 

При студентите от контролната група статистически достоверни прирасти са 

отбелязани при тестовете: скок на дължина,  коремни преси, дълбочина на наклона и 

совалковото бягане. За експерименталната група към тези тестове се добавят и сила на дясна 

ръка, бързината на движенията на ръцете от раменната става и совалката. Откроените 

статистически достоверности позволяват следните заключения: и при двете групи, в резултат 
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на извършената физическа активност през учебната година, са регистрирани прирасти по 

отношение на скоростно-силовите качества и гъвкавостта на студентите.  При студентите от 

експерименталната група наблюдаваме значителен прираст и по отношение на двигателното 

качество издръжливост, което е в основата на физическата кондиция и е особено важно за 

функционалното състояние и подготовка на студентите. Анализът на ирайки статистическите 

показатели, които характеризират физическата дееспособност  на студентите, можем да 

направим следните констатации: 

В заключение, въз основа на поредния анализ, си позволяваме да твърдим, че 

приложеното въздействие върху студентите от експерименталната група ефективно е 

повлияло върху физическата им дееспособност (годност), която е основен компонент на 

психофизическата кондиция и гарант на висока степен на обща и специфична 

работоспособност. 

 

Показатели, характеризиращи психическата реактивност на студентите от КГ  

Таблица№31 

№ Показатели n Av Sav V% Р-ка 

% на 

прира

ст 

t Pt% 

1 
Бързина на движение 

на ръката 
30 

46 6 13 

1 2,12 1,40 83,8 

47 5 11 

2 Тепинг тест 30 

71,4 9,7 13,5 

1,2 1,71 1,30 80,6 

70,2 9,55 13,4 

4. 
Концентрация на 

вниманието 
30 

3,2 1,1 36,2 

0,2 7,4 1,2 75,6 

2,9 1,1 39 

5. 
Самочувствие 

 
30 

29,5 2,8 9,5 

0,7 2,5 -1,9 92,8 

30,2 2,6 8,8 

6. 
Активност 

 
30 

29,6 2 6,7 

0,4 1,2 -0,8 56,7 

30 2,2 7,3 

7. 
Настроение 

 
30 

32,6 2,2 6,9 

1,3 4 -0,8 56,7 

33,9 2,3 6,8 

 

 

 

Показатели, характеризиращи психическата реактивност на студентите от ЕГ  

Таблица №34 

№ Показатели n Av Sav V% Р-ка 

% на 

прира

ст 

t Pt% 

1 
Бързина на движението 

на ръката 
25 

46 5 11 

2 4,2 2,05 95,9 

48 5 10,6 
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2 Тепинг тест 25 

71 9,3 14,0 

4 5,4 2,15 96,8 

75 8,9 11,0 

5 
Концентрация на 

вниманието 
25 

3,4 1,4 41,6 

1 29,4 3,9 99,9 

2,4 1,2 48,1 

6 
Самочувствие 

 
25 

29,4 4,4 14,9 

2,8 9,5 -3,4 99,7 

32,2 2,6 8,2 

6 
Активност 

 
25 

30 3,1 10,4 

1,4 4,7 -2,3 96,8 

31,4 2,3 7,2 

7 
Настроение 

 
25 

29,8 6,1 20,7 

2,8 9,4 -2,7 98,6 32,6 3,1 9,4 

40,9 11,2 27,3 

 

 Динамиката на психическата реактивност може да се проследи чрез статистическите 

показатели в таблици 33 и 34.  

 При  студентите от контролната група е налице динамика, която се конкретизира чрез 

изчислените прирасти. Те се движат от 1,2% до 7,4%. На-висок е прираста при показателя 

„концентрация на вниманието – 7,4%. В най-ниски стойности са прирастите за самочувствие, 

настроение и активност. Посочените промени не могат да се приемат като резултат на 

въздействието на процеса физическо възпитание и спорт в рамките на основния 

експеримент, а по-скоро на случайни неидентифицирани фактори. 

 Студентите от експерименталната група се характеризират  с ясно изразена психическа 

реактивност. Прирастите по отделните показатели се движат в по-високи стойности в 

сравнение с тези от контролната група – от  4,7% до 29,4%(при концентрацията на вниманието). 

Значителни положителни промени установяваме и при бързината на движенията на ръката и 

динамиката на нервните процеси (тепинг-теста). Съществено различие в сравнение с 

контролната група е  високата статистическа достоверност на установените разлики – от  Рt 

95,9%  за бързината на движение на ръката до 99,9% за концентрацията на вниманието. Всичко 

това ни дава основание да обобщим, че установените положителни промени в сферата на 

психическата реактивност на студентите от ЕГ, се дължат на приложения 

експериментален подход и методика.  

  

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 

 ИЗВОДИ ОТ ТЕОРЕТИЧНИЯ АНАЛИЗ: 

  1. Прегледът на специализирана литература и приложен опит, и извършеният 

анализ показа, че пред физическото възпитание като елемент (учебна дисциплина) от 

образователния процес във висшите училища в Република България съществуват множество 

проблеми. В Технически университет гр. Варна това се изразява в разминаването на хорариума 

от часове с изискванията на Закона за физическо възпитание. 

         2. Учебните програми по физическо възпитание във ВУ, както и неадекватна 

методика не предоставят добри възможности за реализиране целите на учебната дисциплина. В 

множеството дисертации и други публикации открихме различни модели и програми за 

оптимизиране на резултатите от целокупния педагогически процес. Повечето от тях обаче, са 

разработени на базата от 60 часа хорариум, което поставя под съмнение постигнатите 

преобразуващи резултати. 
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       3. Установихме обща за страната (с изключение на НСА „Васил Левски”) 

незаинтересованост на ВУ и съответните катедри към възможностите, които предоставя 

Кредитната система, за извън аудиторната ангажираност на студентите за занимания с 

физически упражнения, спорт и туризъм. Сериозни пропуски има при развитието на 

двигателната активност на студентите и най-вече при реализирането на образователната 

функция на предмета, в т.ч. формиране у студентите на трайни знания и навици за системно 

спортуване.  

     4. Отсъствието на образователната компонента в процеса по физическо възпитание и 

спорт, и липсата на оценка по предмета, сериозно принизяват академичния дух на 

преподаването, а от там и ефективността на учебния процес. 

    5. Съвременният труд и производствен процес е високопроизводителен. Новите 

трудови условия изискват изявата на нови възможности от страна на работещия човек, изявата 

на други физически и волеви качества. Днес при съвременната техника се изисква бързина на 

реакцията, точност, по-висша координация на движенията, напрежение на зрителния 

анализатор и голяма психическа устойчивост.В контекст на това следва, че професията и 

квалификацията на специалистите инженери предполага също задължителното наличие на 

определени психофизически качества, свързани с характера на изпълняваната професия. Това в 

основна степен обосновава професионално-приложната кондиционна подготовка, което 

предполага формите и съдържанието на физическото възпитание да съдействат ефективно за 

формирането у студентите на интереси, мотиви и нагласи в тази насока  за практикуване на 

спорт в свободното време. 

6. Професиологията, професиографията и типовете професиограми разкриват, че в тях 

задължителен елемент са изискванията към физическото развитие, физическата годност и 

здравето на съответните специалисти или работници. В тази насока е релацията физическо 

възпитание, спорт, професионална кондиционна подготовка, професионална реализация. 

 

ИЗВОДИ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ЕКСПЕРИМЕНТ: 

 1. Обобщаващо се налага извода, че социалния и здравен статус на студентките от ТУ 

гр. Варна е подчертано динамичен и уязвим в съвременните условия на живот и специфичен 

студентски учебен труд. Основен резерв за противодействие на негативните тенденции е 

адекватната физическа активност със средствата на физическите упражнения , спорта и 

туризма. 

 2. Категоричното мнение на голямата част от студентите на ТУ е, че настоящият 

хорариум е недостатъчен да задоволи техните потребности от физическа активност и 

респективно, да реализира целите на учебната дисциплина. 

 3. Процесите на физическо развитие и съзряване на организма на студентите – жени и 

мъже, е приключил. Не може да се очаква следваща промяна на генетично детерминираните 

антропометрични показатели, като дължина на тялото и отделните му части, на хактерните 

обиколки и диаметри.   Изводът който се налага е, че общо 59,56% от изследваните студентки 

са в зоната на добра – много добра стойка. Второ – може да се очаква, че водеща от медико-

биологичен аспект ще бъде информацията за индекса на телесната маса и обиколката на 

талията. 

4. Педагогическото наблюдение разкри, че моториката на изследваните студенти – мъже 

и жени (като съвкупност от движения на етапа 19 – 21,22 годишна възраст), е в границите на 

нормата за българската популация. Извършването обаче, на редица естественно приложни 

движения със спортна насоченост – например спринтовото бягане или бягането за 

издръжливост, координациите при смяна на посоката, скоковете и др., значително се 

отклоняват от изискванията на спортната техника.  

 

 ИЗВОДИ ОТ ОСНОВНИЯ ЕКСПЕРИМЕНТ 

1. Експерименталният модел е повлиял положително за повишаване потребностите, 

активността и мотивацията на студентите за участие в извънаудиторна физическа активност, 

както и за по-висока спортна активност (спортни нагласи) в условията на свободното им време.  

2. Експерименталният модел, като резултат от по-висока осъзнатост на обучаемите в 

процеса и по-висока физическа активност, е повлиял значително по-добре върху някои 
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характеристики на физическата кондиция и спортно-техническите умения на 

експерименталните лица в сравнение с контролните. Положително влияние при студентите е 

оказал върху развитието на функционалните им възможности, динамичната сила на долните 

крайници, бързината на движенията на ръцете и скоростната издръжливост (вкл на коремните 

мускули), издръжливостта и др.  Студентките по-добре са развили скоковата сила, скоростната 

издръжливост (вкл на коремните мускули), както и идръжливостта на горните и долните 

крайници. 

 3. Отчетливо в експеримента се повлиява психическата реактивност, самочувствието, 

активността и настроението. 

 4. Цялостното изследване потвърди в достатъчен степен, че разработеният 

експериментален модел, включващ нови съдържателни форми и подходи за реализиране на 

професионално-приложната кондиционна подготовка и професионална реализация,  е 

съдействал за компенсиране на съществуващите ограничителни условия по отношение 

получаване от студентите на необходимия образователен, здравен и психосоциален ефект, като 

е стимулирал в обучаваните три вида активност – познавателна, двигателна и личностна. 

 

 ПРЕПОРЪКИ 

1. Разработените идеи и концепции, и най-вече постигнатите резултати, дават 

основание да предложим на органите на студентското самоуправление и на академичното 

ръководство на ТУ гр. Варна, да се разработи и реализира общ университетски проект (с 

обогатена методология и методика), в който да се включат всички студенти бакалаври, 

магистри и докторанти от различните специалности на Университета. 

  2. Ръководството на катедра "Физическо възпитание и спорт" да направи 

мотивирано предложение пред академичното ръководство на Университета за въвеждане на 

оценка по дисциплината "Физическо възпитание и спорт", със съответните кредити и 

регламентирана аудиторна и извън аудиторна (самостоятелна) заетост на студентите.  

   3. Да се засили образователната компонента на учебната дисциплина 

"Физическо възпитание и спорт", като за целта се разработят адекватни модифицирани учебни 

програми и учебно помагало за студентите от ТУ гр. Варна.            
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ПРИНОСНИ МОМЕНТИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 
1. Проучени, систематизирани и анализирани са основните компоненти на 

физическото възпитание в университетите в Р България и факторите, които  влияят 

върху управлението на учебния процес. Изследвана е значима и актуална проблематика, 

която не е поставена от такъв аспект в България 

 

 

2. Изведен е актуалния спортен, социален и здравен статус на студентите от 

ТУ гр. Варна, като необходимо условие за разработване на пилотни проекти за 

осигуряване на съвременен живот и труд на студентската младеж, в съответствие с 

изискванията на ЕС. 

 

 

3. Научно обоснован е проблемът за професионално-приложната кондиционна 

подготовка на студентите от инженерните специалности в техническите висши училища. 

Обоснована е необходимостта от въвеждането на ново съдържание в учебните планове и 

програми, както и на нови подходи за провеждане на обучителния процес чрез засилване 

ролята на образователната компонента. 
 

 

4. Реализира се научна разработка, свързана със социално-икономическа 

обосновка на професиографските изисквания към труда на инженерните човешки 

ресурси с висше  образование. 

 

 

5.  Изведени са изводи и се предлагат препоръки към академичното 

ръководство на ТУ гр. Варна и органите на студентското самоуправление, за 

актуализиране на учебния процес по физическо възпитание и спорт и повишаване 

качеството на обучение. 
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