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 Дисертационният труд е в обем 210 стандартни страници формат 

А4. Текстовата част се съпътства от 13 таблици, 37 фигури, 18 

хистограми, 8 корелационни матрици и два корелационни модела. 

Списъкът на ползваната литература съдържа 200 източника, от които 

158 са на български език.    

 

 

 Дисертационният труд е обсъден на разширено заседание на 

катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт” при 

Педагогически факултет на ШУ „Епископ Константин Преславски” и 

допуснат до официална защита пред Научно жури  (Протокол №…..от 

………..2016 г.) и в съответствие със ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ  и  

Правилника за развитието на академичния състав в Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски”. 

 

 

 Защитата на дисертационния труд ще се състои на 02. 09. 2016 

год. от………………часа в 211 зала на Педагогически факултет на 

открито заседание на Научно жури (Заповед №…………от ………2016 

г.) 

 

 

 Материалите по защитата са представени на сайта на  ШУ 

„Епископ Константин Преславски” – Развитие на академичния състав 

(процедури за ОНС „доктор”) 
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УВОД 

Физическото възпитание и спортът във висшите училища в страните от Европейския 
съюз играят ключова роля за физическото, емоционалното и социалното развитие на 

студентите. Водещ документ за това отношение е Бялата книга за спорта на Европейската 

комисия. 
У нас през последните години приоритетно внимание се отделя на здравната и 

социалната функции на физическото възпитание и спорта. Това се дължи главно на 

ограничената двигателна активност на децата, юношите и младежта, което тревожи обществото 

и държавните институции. Нещо повече, двигателният инактивитет на хората все по-широко се  
разпространява и се превръща в съществен поведенчески рисков фактор, който увеличава 

вероятността от появата и развитието на хроничните болести. 

В друг аспект динамично променящият се живот предявява повишени изисквания към 
личността на студента, съдържанието на получаваните знания, умения и навици, неговата 

адаптация, качество на здравето, постигане на висока работоспособност и осъществяване на 

постоянна двигателна активност. В тези условия е особено важно осъзнаването на личностно 
значимите въздействия на социално-културните условия, които са способни да осигурят на 

всеки човек възможност за максимална реализация на неговите интереси и способности и 

осъществяване на здравословен стил на живот. 

Всичко това в основна степен определя статута на физическото възпитание и спорта в 
системата на висше образование, но съществуващата организация и инфраструктура не 

осигурява в достатъчна степен решаването на комплекса от възпитателни и оздравителни 

задачи от позицията на реализация на осъзната, задължителна двигателна дейност и личностни 
потребности за многостранно развитие на бъдещия специалист. 

Налице са достатъчно доказателства, че проблемът с повишаване на качеството на 

кондиционната психофизическа и спортно-техническа подготовка на студентите все още не е 

окончателно решен в теоретичен и практически план. Резерви се търсят в свободно 
избираемата ориентация на студентите към занимания по вид спорт и активизиране на тяхната 

мотивационна и емоционална нагласа. В СА „Д. А. Ценов‖ за целта се предлагат атрактивни 

спортове, сред които и тенис на маса.  
Този спорт е добре познат на световната спортна практика. Лесните правила на играта, 

минималните изисквания за материална база и приемливите разходи за екипировка и 

оборудване го правят практически приложим във всякакви условия, включително и в 
университетите. 

Спецификата на играта води до подобрения в редица когнитивни, емоционални и 

волеви процеси. Позитивните промени по отношение възприятията, представите, паметта, 

мисленето и вниманието са благотворни за академичната работоспособност на студентите. 
Споменатата специфика има отношение и към развиването на свойствата на личността 

(темперамент, характер, способности, потребности и мотиви). Под влияние на играта 

настъпват промени в психичните състояния на личността (монотония, умора, стрес, 
напрежение). 

Успоредно с това се развива и физическата дееспособност: повишава се бързината на 

реакцията, честотата на единичното движение, гъвкавостта, скоростната издръжливост, 
координацията, силата на горните крайници, взривна сила и др. 

Изложеното в достатъчна степен подчертава актуалността на темата. В изследователски 

план дисертацията е проучване на взаимовръзката между индивидуалните особености на 

личността и усвояването на основни технически елементи от тениса на маса. Направените 
изследвания и изводи ще ни дадат възможност да добием по-добра представа за влиянието, 

което волевите качества и мотивационната сфера на личността оказват върху процеса на 

обучение. Получените резултати биха могли да се използват като основа за усъвършенстване на 
експерименталната програма за обучение и тестовата батерия за оценка и контрол на спортно-

техническите умения. 
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ГЛАВА ПЪРВА 

ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ И ПОСТАНОВКА НА НАУЧНИЯ ВЪПРОС 
 

1.1. Съвременни аспекти и проблеми на физическото възпитание и спорта във 

висшите училища 
 

 В първи параграф на дисертационния труд спираме нашето внимание върху 

въвеждането и еволюцията на физическото възпитание и спорта в университетското 

образование, правим анализ на законовата и нормативната база, както и  на някои 
методологични, теоретични и практико-приложни аспекти на физическото възпитание и спорт 

във висшите училища. 

 В исторически аспект установихме, че проникването на физическото възпитание и 
спорта в колежанското и университетско образование е белязано с историческата 

детерминираност на отделните епохи. За България то е свързано  с възникването на най-старото 

висше учебно заведение – Софийския университет "Св. Климент Охридски", който е създаден 
на 1 октомври 1888 г. 

  В. Господинов – преподавател във Софийски университет „Св. Климент Охридски‖ 

отбелязва, че „…спортът в едни първични форми присъства в Университета още от самото 

му създаване през 1888 г. Тогава се регламентират в учебния план и 4 часа седмично по 
гимнастика, т.е. една от най-комплексните като резултат и достъпни форми на 

целенасочена физическа активност. Постепенно се разширява кръгът от спортните 

занимания.” [вж. Господинов, В., 2010, стр. 68]. 

  Според Ц. Цветков „Първото обединително звено и синоним на българската спортна 

култура е Олимпийският комитет, учреден на 30 март 1923 г. В този период дейността в 

спорта се регулира от създадените през 1931 г. Закон за физическото възпитание и спорта и 
през 1933 г. Правилник за неговото приложение"  [вж. Цветков, Ц., 2013 г.,  с. 177]. 

1949 година е важна за физическото възпитание и спорт във висшите училища. Със 

Закон за висшето образование /1949 г. /, учебната дисциплина става част от общия учебен 

процес в университетите. Обучението по физическо възпитание е задължително за първи и 
втори курс, като се обособява един път седмично с времетраене 90 минути, т.е. 60 часа 

годишно. 

Първият етап, който разгледахме, обхваща знаковите промени в сферата на физическото 
възпитание и спорта след 1940 г. Той продължава да следва политическата си линия до 90

те
 

години на миналия век. Мнозина специалисти в областта посочват, че именно в този период са 

най-високите постижения в областта на спорта, достигнати в резултат от следваната 

национална политика. 
 След 1990 година страната ни навлиза в нов период от историята си, известен като 

„Прехода на България към демокрация и пазарна икономика”. Физическото възпитание и 

спортът във висшите училища в този период има своите специфични особености. Налице е 
собствена политика, структура и функциониране на системата. 

В изследваната проблематика се прави изводът, че иновационните подходи са 

ограничени, както и изследванията в областта на управлението и развитието на физическото 
възпитание и спорта във висшите училища и на национално равнище. Не се изследват начините 

за управление на физическото възпитание и спорта във висшите училища, като липсва 

политика и стратегия. В тази връзка Т. Печев посочва съвсем обективно за проблеми и в 

"...ресурсното осигуряване, законодателната, правно-нормативната уредба на управлението 
на студентския спорт – държавни, обществени и частни институции и организации, в т.ч. 

създаване на условия за прилагане на принципа „публично-обществено-частно партньорство”. 

Авторът предлага на широката  база от научни методи, да се търси оптимизиране на 
управлението и развитието на физическото възпитание и спорта и повишаване на социалните 

му функции във висшите училища на Република България.‖ [Пейчев, Т.,2013, с. 124 – 125]. 
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 Анализът на законовата и нормативна база, които регулират физическото възпитание и 

спорт във ВУ е необходим, за да се проследи статутът на  дисциплината във висшите училища 

и университетите.  
 Основните законодателни приоритети за развитието и управлението на физическото 

възпитание и спорта във висшите училища се определят от Закона за физическото 

възпитание и спорта и Закона за висшето образование. 
Водещо в Закона за физическото възпитание и спорта, обнародван на 9 юли 1996 г. и 

претърпял по-късно редица изменения, е извеждането на дисциплината „Физическо възпитание 

и спорт‖ като неразделна част от обучението на студентите.  

Държавната политика в спорта се реализира не само със Закона за физическото 
възпитание и спорта (ЗФВС), но и чрез основните положения заложени и приети от МС в разни 

стратегии – сега действащата е  Национална стратегия за развитие на физическото 

възпитание и спорта в Република България – 2012 – 2020. 
С промените в Закона за физическото възпитание и спорта от 2002 г. се повишава 

регламентираният минимален обем от задължителни часове по физическо възпитание и спорт 

във висшите училища като за образователно квалификационна степен „бакалавър‖ те са 
съответно 240 часа, а за образователно квалификационна степен „Специалист‖ – 180 часа. Тези 

промени са потвърдени и в обнародването на Закона от 2010 г. Учебните програми по 

физическо възпитание и оценъчната  система за физическата годност на студентите отново е в 

ресурса на висшите училища. 
Важна препоръка формулира М. Недкова – минималният хорариум на задължителните 

занимания по физическо възпитание и спорт във висшите училища да са включени като 

основен критерий при акредитирането на висшите училища в образователно - 
квалификационните степени „Бакалавър‖ и „Магистър‖ от Националната агенция за оценяване 

и акредитация /НАОА/. По този начин академичните ръководства ще бъдат заставени да 

спазват закона и да не се крият зад академичната автономност в това направление‖ 

[вж.Недкова, М, 2014, c.125]. 
Националната стратегия за физическо възпитание и спорт за периода 2010 – 2020 г. 

включва текстове алармиращи, че реформата в системата на образованието във висшите 

училища трябва да обхване и дисциплината „Физическо възпитание и спорт‖, като намери 
място сред „академичните кредити‖. Разчитаме отново адекватна мярка, която за посочения 

период, за съжаление не е реализирана. Отново се говори за усъвършенстване на учебните 

програми и реновация на спортните бази.  
Във въпросната стратегия са "формулирани и някои актуални основни проблеми –   

организационни, педагогически, образователни, социални, ресурсни, спортна инфраструктура, 

финансово осигуряване, в областта на физическото възпитание и спорта във висшите 

училища" [вж. Пейчев Т., 2013, с. 131].  

Проблемите на спорта намират решение в политиката на Съвета на Европа и 

Европейския съюз, чрез специализираните си органи. Анализът на нормативните актове, 

приети от тези структури сочи, че те имат визия за развитието, управлението и насоките на 
физическото възпитание и спорта, но за нас са с препоръчителен характер. 

Авторски колектив,  изследвал литературните и нормативни източници на европейските 

стандарти в образователната система, извежда на преден план като основен документ Болонска 
декларация от 19 юни 1999 г. Те определят този акт като "… най-значимата  всеобхватна 

реформа във висшето образование в Европа. Историческата Болонска декларация, подписана 

от министрите на образованието на 29 европейски държави постави изграждането на 

Европейско висше образователно пространство. Република България демонстрира своята 
готовност и добра воля за дългосрочно европейско сътрудничество, като бе една от първите 

европейски държави, подписали Болонската декларация." Авторите посочват, че приоритетът 

който отразява целите на Болонската декларация, е свързан с повишаване качеството на 
обучението. В този смисъл разработените учебни програми на отделните страни следва да 

отговарят на  европейските стратегически цели, като осигурят на студентите широки познания 

в областта[Златев, З., Добрева, Й., Янчев, Н., Иванов, И., Дяков, Д., 2008, c. 146]. 
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Поетапното проследяване на законовата база в различните периоди показа, че по-

голямо внимание се обръща на специализираното образование по спорт за сметка на 

общия характер на дисциплината в неспециализираните висши училища. 
Ефективността на учебния процес, също трябва да се повиши, като се изготвят 

подобрени учебни програми и методика на провеждане на занятията, на фона на 

непрекъснатата диверсификация на спортните двигателни дейности.  

В заключение можем да обобщим, че съществува сериозна необходимост от 

усъвършенстване на цялата система на физическо възпитание и спорт в университетите, 

както и на законовата и нормативната уредба. Причините за това са комплексни. 

Проблемите, които се дискутират от години, и днес са на дневен ред. Много от 

нормативните актове и разпоредби не се спазват и имат само препоръчителен характер, 

откъдето се появява дисбаланс спрямо потребностите на младите хора и индивидуалната  

политика на висшите училища.  
В първи параграф на дисертационния труд – в т.1.1.3., осветляваме от съвременните 

позиции на спортологията някои основни методологични, теоретични и практико-приложни 

аспекти на физическото възпитание и спорт във висшите училища. 
Интерес на настоящото изследване е как се развиват, реализират и състоянието им при 

студентите във висшите училища, безусловно дефинирани понятията като физическа култура, 

физическо развитие, физическа дееспособност, физическа активност, физическо 

развитие, физическа подготовка.  
Ц. Желязков, който е безспорен авторитет, изказва притеснението си относно 

произволното и неточно боравене с терминологията, като определя проблема за физическата 

култура, физическото възпитание и спорта като актуален, нуждаещ се от "внимателно 
обсъждане върху солидна теоритико-гносиологична основа" 

В този смисъл, от първостепенно значение е да проследим как е формирана 

физическата култура на младите хора, която е пряко свързана с физическото развитие, 

физическото образование и здравословния им статус. 
Е. Рангелова определя няколко основни компонента, свързани с физическата култура 

на студента –  висока степен на осъзнаване на необходимостта от развитие на двигателната 

активност, овладяване на практически умения и навици, изпитване на приятни емоции от 
ежедневна двигателна активност. Посочва, че между тях съществува органична връзка, за 

"оптимално развитие на възпитателния процес по посока на физическото развитие на 

личността; за хармоничното развитие на трите основни съдържателни компонента на 
личността – интелектуална, нравствена и физическата й култура още в детска възраст до 

18 години" [Рангелова, Е., 2014, c. 491]. 

Изграждането на тази връзка е много важна за младите хора, както и поддържането на 

посочените от авторката компоненти на високо ниво. Водещо е също така и какво е равнището 
на ценностите, тяхното многообразие, свързани с личностното развитие на човек. В този 

смисъл се провеждат редица изследвания във висшите училища, които обобщават тревожни 

тенденции, че физическата култура е на ниска степен при студентите. "Те не са убедени в 
необходимостта да се занимават ежедневно с двигателни упражнения, което се отразява и 

на поведенческата им изява. Не са формирани умения и навици за ежедневно занимание с 

физически упражнения. Липсва вътрешна потребност от занимания с физически 
упражнения" [вж. пак там, с. 492]. 

Ц. Желязков съзира опит за замяна на понятието "физическо възпитание" и неговите 

производни със "спорт", което счита за неуместно. Развива аргументите си, определяйки 

физическото възпитание като педагогически процес, в който "доминира идеята за всестранно 
развитие на двигателните способности на базата на широк кръг от средства, способи и 

форми." За сметка на това "основните компоненти в спортното съдържание са спортното 

постижение като непосредствена цел на подготовката и състезанието като способ за 
социалната оценка за вложените усилия" . Връзката между двете понятия е двигателната 

дейност и двигателната активност на индивида [Желязков Ц., , 2014, c. 5].  

Възприемайки като безспорни аргументите на Ц. Желязков, в дисертационния труд 

разглеждаме двете понятия като социални феномени – ( носители на различни характеристики, 
но насочени към повишаване на физическата дееспособност на студентите.  
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В. Господинов в свое изследване отговаря на въпроса какво всъщност е физическото 

възпитание и до къде се простират възможностите му? Възприема определение дадено от Д. 

Василев, че "...физическото възпитание е процес на многостранно целенасочено 
взаимодействие на възпитаника с всички фактори за физическо влияние с цел формиране у 

човека физическия облик, желан от обществото и индивида." Прави собствено обобщение, че 

"…физическото възпитание е с глобален характер".  
Именно тази характеристика прави проучванията в областта актуални и със съвременно 

звучене и днес. Извежда се  основната значимост на физическото възпитание, като напълно 

обосновано се слага равенство със здравното възпитание на личността. Към двата основни 

стълба здравното и физическото възпитание той добавя и спорта, като "насочена физическа 
активност с цел извеждане на функционирането на тялото на ниво, което да се съпоставя с 

високите равнища на други индивиди." По този начин се очертава логистичната връзка и верига 

- здраве, физическо възпитание и спорт. За пълноценната реализацията на младите хора, това са 
въпроси от особена важност [вж. Господинов, В., 2010, c. 65].   

От проучвания става ясно, че процентът студенти у нас, практикуващи активно някакъв 

спорт, е притеснително нисък [вж. Атанасова К., 2014, с. 18 – 19], докато практиката за 
студентите в Западна Европа и САЩ разкрива, че спортът и академичните занимания са 

паралелно застъпени [вж. Спасова З., 2012, с. 120].  

Един от съществените въпроси в теорията и методиката на обучение на студентите е 

повишаването на качеството и ефективността на учебния процес, на основата на 
усъвършенстване на организацията на академичните занятия и контрола върху физическата 

подготвеност. [вж. Михаленя, В. М. (1988); Спирин, В. К. (2001); Приешкина, А. Н. (2006)]. 

Е. Рангелова отбелязва че “... практическото реализиране на развитието на 
личността е от една страна изграждане на съответна система…”, която да мотивира 

личностното физическо самоусъвършенстване. Успоредно с това съзнателното включване на 

самата личност в този процес е също с водещо значение [вж. Рангелова, Е., 2012, с. 115].  

В този смисъл е изключително актуален въпросът какво е отношението на студентите 
към физическото им развитие и потребността от това. Личностните характеристики на 

студентите имат пряко отношение към практикуването на спорт, а спортът доизгражда и 

утвърждава тези характеристики.  
Друг проблем са неблагоприятните тенденции при хармоничното развитие на човека, 

свързани с ниска степен на волевото развитие на личността, което ѝ пречи да реализира 

оптимално физическото си развитие. 
Изследването на В. Господинов, вече отбелязахме,  е фокусирано главно към проучване 

на отношението на студентите към дисциплината „Защото това е ключов момент във 

възпитателния процес и особено формирането на отношение – процесът на изграждане на 

позиция по даден въпрос, която определя поведението на индивид и групата. Също така 
изследването е показателно и към собствения физически статус" [вж. Господинов В., 2013, с. 

24].  

В крайна сметка, за нас е важно разглеждането на цялостната работа в заниманията по 
тенис на маса да се възприема като сложен процес, в който са вплетени физическото и 

функционално развитие, и успоредно с него да се развиват и личностните характеристики на 

студентите, като се дава възможност чрез спорта да се изразят най-добрите качества на 
личността. В този контекст Е. Желева отбеляза че "...след максимално използвания физически 

потенциал на студента у него се формират умения за поддържане и саморазвитие на 

оптимален здравословен статус. Това е основно условие за интелектуалното му развитие, 

като се съдейства за цялостното развитие на личността" [вж. Желева, Е., 2013, с. 45].  
Заниманията с развлекателни спортове не само задоволяват нуждите на студентите от 

двигателна активност, но им позволяват да достигнат до по-спокойно състояние на ума, което 

от своя страна води до освобождаване от напрежението и стреса, натрупани в учебния процес 
[вж. Zhangcheng L., 2014, с. 290 – 293]. Казано по друг начин заниманията със спорт в 

университета оказват редица положителни ефекти върху психичното здраве на студентите. 

Други автори подчертават, че заниманията със спорт могат да формират характера и да 

подчертаят аспекти от темперамента [вж. Zhang, К., 2015, с.145 – 149]. 
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Изложените коментари кореспондират с едно друго понятие, което днес се ползва 

твърде интензивно – понятието кондиция. То се отличава с различни интерпретации и нюанси, 

но ние визираме психофизическата кондиция и нейния основен компонент – физическата 
подготовка, която е свързана с  развитието на физическите (двигателните) качества на човека. 

В тениса на маса, се използват главно специални упражнения, които се отличават от 

другите в качествено отношение. Те са близки с общоразвиващите упражнения, но оказват и 
концентрирано влияние върху онези органи и системи, които доминират при извършването на 

специфична работа. 

 Издръжливост.  

В световната специализирана литература съществуват десетки дефиниции, но ние се 
придържаме към предложената от родните автори Цв. Желязков и Д. Дашева, а именно 

"Общата издръжливост може да определим, като способност на спортиста да изпълнява 

продължително време физическа дейност, която натоварва основните функционални 
системи и оказва положително въздействие върху неговата спортна специализация. В 

основата на общата издръжливост са аеробните възможности на индивида. Те създават 

необходимата база за усъвършенстване на специфичната работоспособност"[вж.Желязков 

Ц., Дашева, Д., 2002, с. 216]. 

 От характеристиката на тениса на маса като игра и спортна дейност установяваме, че 

има повишени изисквания към двигателните способности на студентите. Успешното прилагане 

и боравене с техническите средства в тениса на маса зависи до голяма степен от развитие на 
качеството издръжливост. Общата издръжливост е основата, а издръжливостта, свързана с 

тениса на маса, се определя като специална издръжливост. 

Упражненията за обща и специална издръжливост намират приложение като отделни 
занимания в методическия план за практикуване на тенис на маса при студенти. 

 

 Бързина  
Цв. Желязков и Д. Дашева определят бързината като двигателно качество на човека, 

което му позволява да извършва отделни или цялостни движения за възможно най-кратко 

време, т.е. с най-голяма скорост, в конкретните условия за двигателната дейност. Следователно 

скоростта е измерител на бързината като двигателно качество на човека.  
Съществуват три основни форми на бързината: 

 скорост на отделното движение при малко съпротивление; 

 честота на движенията при малка амплитуда; 
 латентно време на двигателната реакция  [Дряновски, Й. 1993, с. 259]. 

При упражненията за бързина, наблюдаваме и спазваме някои основни закономерности, 

свързани със спецификата на спорта тенис на маса, а именно: 

 упражненията да се изпълняват с максимална скорост от студентите –   
отчитаме бързина на реакцията на крайниците; 

 техниката на упражнението трябва да е автоматизирана, за да не се влага 

усилие за качеството и начина на изпълнението, а то да се концентрира в 
максимална бързина. 

 

 Гъвкавост 
В тениса на маса това качество също има отношение за цялостното представяне и 

ефективност на студентите. Описаните по-горе проявления на бързината заемат централно 

място във физическата подготовка, но гъвкавостта е особено важна за по-доброто овладяване 

на техническите удари, допринася движенията да са по-икономични и да се изпълняват с по-
голяма лекота.  

Характерът на двигателната дейност при изпълнението на отделните техники в тениса 

на маса не изисква голяма амплитуда на движенията, а по-скоро те да се изпълняват отпуснато, 
което има отношение към връзките в ставите на китката и еластичността на мускулите, и в по-

малка степен гъвкавостта в тазобедрената става. 
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 Сила  
Силата е способността на човек да въздейства или да противодейства на физическите 

обекти от външната среда посредством мускулно напрежение, предадено чрез система от 
лостове на тяло. 

При движенията в тениса на маса мускулните групи работят в условията на различни 

режими: изотоничен /динамичен/, изометричен /статичен/ и смесен. За нашия спорт най-често 
срещаният мускулен режим е смесеният.  

Й. Дряновски и И. Коен описват, че развивайки силата при студентите, трябва да се 

съобразим със спецификата на спорта. Прекомерното използване на упражненията за сила може 

да намали еластичността на мускулите, да притъпи "чувството към топката". В този смисъл 
в тениса на маса трябва да се развива предимно относителната сила – отношението на 

максималната сила към теглото на студента. Тя е от значение за рязкото стартиране, бързото 

придвижване и бързината на удара [вж. Дряновски, Й., И. Коен, 1977, с. 36]. 

 

 Ловкост 
Ц. Желязков и Д. Дашева дават следното определение за това качество: 

„Способността на индивида да съгласува и да координира отделните движения и действия по 

време, пространство и усилие, адекватно на двигателната задача, наричаме ловкост”. 

По-пълна характеристика на ловкостта представя дедуктивният подход, който изследва 

обектите от техните най-общи свойства към частните подструктури и компоненти. Известна 
представа за това дава семантичния модел на ловкостта. От него се вижда, че двигателната 

ловкост се отличава с две комплексни характеристики: 

 способност към овладяване на нови двигателни действия в процеса на 
обучението;  

 способност към двигателно - моторна адаптация. 

Ловкостта бива обща и специална. Общата ловкост се развива с общо развиващите 

упражнения, а специалната – с двигателна дейност, близка до тениса на маса. 
Й. Дряновски и  И. Коен определят, че както във всички спортни игри, така и в тениса 

на маса ловкостта има първостепенно значение. Под ловкост обикновено разбираме 

способността да се управляват собствените движения с цел по-бързо и точно приспособяване 
към внезапно изменящите се условия.  

В процеса на тренировката трябва да се има предвид, че специалните упражнения за 

ловкост са доста уморителни поради техния комплексен характер и големите изисквания към 
нервната система. Това налага тези занимания да бъдат по-краткотрайни и по-разнообразни не 

само по отношение на средствата и методите, но и на обстановката.  

В тениса на маса,  в частност в обучението на начинаещи студенти във висшите 

училища, се чувства определена празнота в авторските изследвания и разработки, тъй като 
повечето са насочени към високото спортно майсторство и оптимизиране на тренировъчния 

процес на висококвалифицирани спортисти.  

В точка 1.1.4. на първи параграф спираме нашето внимание върху индивидуалните 

особености на студентите в занятията по физическо възпитание и спорт. 

Индивидуалните особености на личността са онези особености на психичните 

процеси, свойства (качества) и състояния, които отличават хората един от друг. Това са 
специфичните прояви на емоционалната, волевата и мотивационната сфера, особеностите в 

протичането на психическите процеси, темперамента, характера и способности на човека. 

Индивидуалните особености на личността се променят и развиват през целия живот под 

влияние на дейността, натрупания опит, социалните роли и взаимоотношения и т.н.. 
Според Б. Г. Ананьев студентската възраст е сензитивен период за развитието на 

социалния потенциал на личността. Образователният процес във висшите училища оказва 

огромно влияние върху психиката на човека и развитието на неговата личност. По време на 
обучението в университета, при наличие на благоприятни условия, настъпва развитие на 

всички равнища на психиката [вж.Ананьев, Б. Г., 1974. с. 3 – 15]. 

В резултат на изследванията, проведени под ръководството на Б. Г. Ананьев е 

установено, че в студентска възраст протича по-нататъшно психическо развитие на човека, 
сложно преструктуриране на психичните функции на интелекта, променя се структурата на 
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личността, усвояват се нови социални роли и т.н., което позволява да се говори за индивидуални 

особености на студентите. 

Възрастта 18 – 20 години е период, свързан с началото на „икономическата 
активност“, т.е. включването на човека в самостоятелна производствена дейност, начало на 

трудовата биография и създаването на собствено семейство. 

В студентската възраст се достига оптимумът в развитието на интелектуалните и 
физическите сили, което я прави подходяща за начало за научно-технически и художествено-

творчески (включително и спортни) постижения. Времето за обучение в университета се 

характеризира със сложността на формирането на чертите на личността. Видимо се засилват 

волевите качества: целеустременост, решителност, настойчивост, инициативност, 

самостоятелност, самоконтрол. Повишава се интересът към моралните проблеми (цели, 

начин н живот, любов, вярност и др.) [вж. Буланова-Топоркова, М. В. и колектив, 2002г., 

с. 221]. 

От изложеното може да обобщим, че по своето съдържание индивидуалните 

особености на студентите имат съществено влияние върху проявата на физическите 

качества и двигателните способности. Отчитането на тези особености позволява 

целенасочено да се осъществява процеса на построяване на учебно-възпитателния процес 

по физическо възпитание, който в университета преимуществено е ориентиран към 

усъвършенстване на физическите качества и двигателните навици. 

В представения дисертационен труд се спираме конкретно върху две от индивидуалните 
особености на студентите - спецификата на волевата и мотивационната сфера на 

студентите, тъй като ги приемаме за детерминиращи обучението и усъвършенстването в 

спортни двигателни действия. 
Волеви качества, изучавани от общата психология (според Г. А. Маклаков) и които са 

обект на нашето изследване, са: 

 Решителност – отсъствие на излишни колебания и съмнения при борбата на 

мотивите, своевременно и бързо вземане на решение.  
 Настойчивост – последователно преодоляване на всички външни и вътрешни 

препятствия и завършване на започнатото до край. Стремежа на човека за постигане на 

поставената цел дори и в най-трудните условия. 
 Целеустременост – съзнателната и активна насоченост на личността към 

постигането на определен резултат от дейността. Разграничават се стратегическа и оперативна 

целеустременост. 
 Издръжливост и самообладание – изразяват се в умението да се овладяват 

чувствата, когато това се изисква, в надопускането на импулсивни и необмислени действия, в 

умението да се владееш и да изпълняваш замислените действия, а също така да се въздържаш 

от това, което искаш да направиш, но което е неразумно или неправилно.  
 Инициативност – способност да се предприемат опити за реализация на 

възникналите идеи. За много хора преодоляването на собствената инертност е най-трудния 

момент от волевия акт. 
 Самостоятелност –способността осъзнато да се вземат решения и умение да 

не се поддаваш на външните фактори, препятстващи постигането на поставената цел. [вж. 

Маклаков А. Г. , 2008. с. 387 – 389]. 
За възрастта на студентите е характерна с дисхармония. Желанията и стремежите на 

младите хора се развиват по-рано от волята и силата на характера. В такива условия те не 

винаги са способни да подтиснат някои прекомерни стремежи и желания. 

За студентите в процеса на спортната активност, с цел формиране на жизнено важни 
качества на личността, е необходимо да се формира волевата активност [вж. Гибадуллин, И. 

Г.,  1999. с. 46 – 47].  

Според нас връзката между заниманията със спорт и волевите качества на 

студентите е двустранна. От една страна, тези занимания са едно от най-ефективните 

средства за развитие на волята и волевите качества на студентите, от друга – самото 

развитие на волевите качества влияе върху ефективността при усвояването на 

техниката на различни спортове и постигнатите резултати. 

Мотивационната сфера на студентите се отличава със следната специфика. 
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Мотивацията е един от постоянно изследваните феномени в психологията, но все още 

няма единна теория за нейната същност, което позволява на различните автори да дават 

различни определения за нея.  
Мотивационна сфера на личността е система от актуални и потенциални мотиви. 

Първите са фактически подбуди за поведение, а вторите са мотиви, които се формират у 

личността, но не се проявяват в дейността поради неупражняването ѝ в даден момент. Основно 
значение в мотивационната сфера на личността има мотивацията за три типа дейности: трудово 

- професионална, учебно-познавателна и обществено-социална [Десев, Л., 1999. с. 290]. 

Основните компоненти на мотивационната сфера на личността са: потребности, 

мотиви, влечения, интереси, намерения, идеали, социални норми, стереотипи и т.н. 
Мотивът е вид подбуда, функционираща на съзнателно равнище. Съдържанието на 

мотива може да е предмет, ценност, дейност, склонност, която се изказва с думи. Индивидът е 

убеден, че осъзнаваното съдържание на мотива има причинно действие върху неговите 
преживявания и действия [вж. Минчев, Б., 2013 с. 178]. 

Според Е. Ценева и В. Ганчев основните групи мотиви, детерминиращи 

интензивността и успеха в обучението и тренировката са разпределени в две групи: 
 Първа група – мотиви за личностно поведение в специфична дейност; 

 Втора група –  социални мотиви [вж. Ценева, Е, В. Ганчев, 2005. с. 123 – 125]. 

Интензивността на обучението в университета изисква студентите да имат добро 

здраве и висока работоспособност. Допускаме, че ефективността на физическото 

възпитание ще се повиши съществено, ако се повиши равнището на положителната 

мотивация на студентите към него. 

 

Параграф 1. 2. е посветен на възникване, съвременни аспекти, роля и място на 

тениса на маса в образователната система.  

В този параграф разглеждаме и аспектите на влияние на тениса на маса върху 

студентите. 
Тенисът на маса оказва широк спектър на влияние върху цялостното формиране и 

представяне на студентите. Той е една от най-популярните спортни игри в цял свят. Интереса 

на толкова много хора се дължи на достъпността на играта, лесните и разбираеми правила, 
динамичните и неповторими игрови ситуации и характерния емоционален заряд, който носи в 

себе си. Създават се условия за творчество и развитие на мисленето, демонстрират се спортно-

технически възможности в сложна динамична обстановка [вж. Й. Дреновски., И. Коен, 1992]. 
В действителност доброто владеене на техническите компоненти на играта определят 

съдържанието на дисциплината тенис на маса. Само по себе си обаче, само техническото ниво 

не изчерпва цялостно подготовката. Й. Дреновски., Г. Очева и др. допълват, че използването 

на техническите похвати е подчинено на изискванията за бързина, гъвкавост, икономичност и 
ефективност. Това поставя въпроса за преплитането на физическата подготовка на студентите, 

върху която се моделира работата за техническите компоненти.  

Разглеждайки тези задачи, формулираме и аспектите на влияние на този спорт при 
обучението във висшето училище, а именно: 

- Развитие на физическа дееспособност – включваща физическата подготвеност на 

студентите /физическите качества/. 
- Повишаване на спортно-техническите възможности на студентите – по отношение 

на ниво на владеене в тениса на маса с усъвършенстването на двигателните умения и навици. 

- Психическо развитие на личността –  комплексно изграждане на личността. 

- Поддържане на здравословния статус и тонус на организма.  
- Формиране на отношение и навици за самостоятелно използване на физическите 

упражнения. 

Както посочват редица автори (X. Zhao.,X Gai., X. Li. 2005, Djokic.Z. 2005, М. 

Шишков, 2010) в тениса на маса се наблюдава увеличаване на двигателната активност, 

значително нарастване на издръжливостта и бързината на отделните технико-тактически 

действия. Игровите действия също са увеличени, както и способността за импровизация. 

Ц. Цонев обобщава, че съвременните тенденции в развитието на тениса на маса са: 
масовост, интелектуализация и интензификация. Тенисът на маса е игра с непрекъснато 
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променящи се ситуации, изискваща постоянно усъвършенстване. За това трябва непрекъснато 

да се търсят нови форми, средства и методи за подобряване на обучението [вж. Цонев, Ц., 

2015]. 
Тенисът на маса е високо техничен спорт, който поставя многобройни изисквания към 

практикуващите го по отношение на тяхната физическа, техническа, тактическа, психическа и 

теоретична подготовка. 
За постигането и решаването на целите и задачите на обучението по тенис на маса от 

изключително значение са индивидуалните психични особености на студентите. Със средствата 

и методите на преподаване на дисциплината редица автори установяват влиянието на спорта 

върху тяхното възпитание и развитие.  
Въздействието, което обучението по тенис на маса оказва върху индивидуалните 

особености на студентите, формира един от водещите аспекти на играта в педагогическия 

процес за моделиране на високи резултати.  
За нас представлява интерес въпросът за влиянието на индивидуалните особености на 

личността върху обучението по тенис на маса на студенти неспециалисти. По конкретно ни 

интересува как промените във волевата и мотивационната сфера на студентите влияе върху 
придобиването на спортно - технически умения по тенис на маса. В направения литературен 

обзор и най-вече в трудовете на български автори не открихме отговор на тези въпроси, което 

ни дава основание да насочим търсенията си в тази научна област. 

 

1.3. Постановка на проблема и хипотеза на изследването 

Темата – „Индивидуалните особености на студентите в обучението по тенис на 

маса” и съдържанието на дисертационния труд  са разположени на плоскостта на три научни 

области – педагогиката, психологията и спортологичната.  

 Независимо че на пръв поглед изследваната материя да изглежда позната (вероятно 
поради наличието на множество дисертационни разработки, монографии и други научни 

публикации в спортологичното  пространство), изложените проблеми са твърде сложни и 

противоречиви в дълбочина. Това ясно пролича от предхождащия теоретичен анализ. 

  В контекста на изложеното и по пътя на логиката се налага въпросът за водещото 
начало на словосъчетанието „индивидуалните особености на студентите” в предложеното 

заглавие. Най-малкото основание за това е, че човешкото съзнание е винаги целеустремено. 

Целите, които си поставя човекът в своята практическа дейност (включително и спортните), 
могат да съответстват, а могат и да противоречат на закономерностите на обективния свят. 

Колкото по-точно човек познава законите на природата и обществото, толкова по-правилни, 

научно обосновани цели си поставя той. Когато целите на човека произтичат от познатите 

закони на развитието на материалния свят, тогава практическата дейност за осъществяването на 
тези цели е успешна. 

 Естествено противоречията в третираната сфера никак не са малко и никак не е лесно да 

бъдат преодолени. Например екологията на човешкото развитие – тя недвусмислено налага 
необходимостта от адекватна двигателна активност, за да се осигури нормален 

неврофизиологичен комфорт на организма и човешко здраве. Парадоксалното в случая е, че 

обществото и държавните институции пределно ясно разбират това (вж. Закон за физическото 
възпитание и спорта, Закон за висшето образование, поредица от стратегии и други 

нормативни документи), но вече повече от 20 години няма промени в статуквото. 

 Другото не по-малко основание се съдържа във въпроса за възможността и 

действителността, както и условията за преминаването на първата във втората. Да разкрие 
възможностите, които се крият в  обществените явления, и условията за превръщането им в 

нова действителност – това е извънредно важна задача на науката и практиката. Към това се 

стремим и ние. Докато академичното ръководство не проявява достатъчно воля да гарантира 
адекватна спортна активност на студентите, ние залагаме на свободата на избор, като се 

ръководим от философската концепция на Хегел, че "свободата е осъзната необходимост" и, 

че "Свободата на волята не е нищо друго освен способността да се вземат разумни решения". 
 Възможността и действителността са философски категории. Действителността е 

това, което съществува. Възможността е това, което още не съществува, но има вероятност, от 
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която можем да предположим, че тя може да се превърне в действителност. Към това се 

стремим чрез нашия експеримент за създаване на нова педагогическа парадигма, защото в 

обществото превръщането на възможностите в действителност се осъществява чрез 
практическата дейност на хората.  

Третото основание, не на последно място по своето значение, е необходимостта от 

осигуряване на привлекателна образователна компонента, която да активизира основните 

елементи на мотивационната сфера на личността: потребности, мотиви, влечения, 

интереси, намерения, идеали, социални норми, стереотипи и т.н. 

От позициите на изложеното, без да претендираме за изчерпателност, може да 

декларираме, че научният въпрос на нашето изследване е  как и в каква степен 

индивидуалните особености на волевата и мотивационната сфера на студентите 

неспециалисти от СА „Д. А. Ценов” влияят върху обучението им по тенис на маса. 

Хипотезата на изследването се съдържа в  предположението, че съществуват 

зависимости между индивидуалните особености, физическата дееспособност и спортно-

техническите умения по тенис на маса при студентите, които могат да бъдат използвани 

за подобряване качеството на учебния процес по дисциплината „Физическо възпитание и 

спорт”. 

 

ГЛАВА ВТОРА. МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

2.1. МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Опирайки се на основните постановки на наукознанието, може да приемем, че 

методологичната основа на нашето изследване е системния подход.  
Чрез системно-структурния подход изследвахме физическото възпитание и спорт във 

висшите училища, като един от основните компоненти на националната ни система за 

физическото възпитание и спорт.  
Системно-функционалният подход използвахме с цел осветляване на 

функционалните връзки и зависимости между вътрешните компонентите и техните 

субкомпоненти за изучаване на действената страна на физическото възпитание и спорт във ВУ 
с неспортна насоченост.  

По своята същност изследването е приложно, констативно и иновационно за 

доказване на ефективността на разработената от нас програма и методика за обучение по 
спорта тенис на маса в условията на СА „Д. А. Ценов‖. 

2.1.1. Предмет, обект и субект на изследването 

 Предмет на изследването е влиянието на индивидуалните особености
1
 на 

студентите върху обучението по тенис на маса и усъвършенстване на средствата, методите и  
формите за качествено постигане на това в рамките на изборно-задължителната заетост на 

студентите за учебната дисциплина „Физическо възпитание и спорт‖.  

 Обект на изследването е дейността (учебна, познавателна, преподавателска,  
спортна и др.), на участващите в педагогическия процес (студенти и преподаватели за 

емпиричния етап), а така също и полученото по този път знание (за теоретичния етап на 

изследването). 
 Субект на изследването – в него участват 140 студентите (99 мъже и 41 

жени) от първи курс на всички специалности, които са избрали да изучават спорта „тенис на 

маса” в заниманията по физическо възпитание и спорт. 

2.1.2. Цел и задачи на изследването 
 Цел на изследването е да се установи спецификата на индивидуалните 

особености на студентите, които участват в експеримента и взаимовръзката им с успеваемостта 

в процеса на обучение – усвояване на базовите технически удари при тенис на маса. 

 Задачи на изследването: 

                                                             
1 В настоящия дисертационен труд под „индивидуални особености на студентите― ще 

разбираме спецификата на техните волеви качества и мотивация. 
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1. Да се изследват индивидуалните особености на студентите като се приложат 

методиките за самооценка на волевите качества на Н. Е. Стамбулова, за диагностика на 

мотивационната структура на личността на В. Е. Милман и да се разработи методика за 
изясняване на мотивите на студентите за избор на спорта „тенис на маса”. 

2. Да се разработи и апробира програма и методика за обучение по тенис на маса 

на студентите от първи курс в СА „Д. А. Ценов―. 
3. Да се разработи нормативна база за оценяване на спортно-техническите умения 

по тенис на маса. 

4. Да се изследва и оцени динамиката на физическата дееспособност на студентите 

посредством обогатена тестова батерия на базата на стандартизираните тестове от системата 
„Еврофит‖ и на собствени таблици за оценка на физическите качества. 

5. Да се проведе анкетно проучване със студентите за техния опит и квалификация 

в спорта тенис на маса. 
6. Да се проведе спортно-педагогически експеримент за оценка ефективността на 

собствената програма и методика за обучение по тенис на маса на студентите от СА „Д. А. 

Ценов‖. 
7. Да се разкрият взаимозависимости между индивидуалните особености, физическата 

дееспособност и спортно-техническите умения по тенис на маса на студентите. 

 

 

2.2. Методика на изследването 

За решаване на поставените задачи и постигането на целта на изследването използвахме 

комплексна методика, която обхваща:  

 Метод на сбор на данни; 

Методи за теоретичен анализ и обобщаване; 

Спортно-педагогическо наблюдение;   

 Спортно-педагогически експеримент; 

 Съдържанието на експерименталната програма и методика е изложено в детайли 

в приложение №1 към настоящия дисертационен труд. 

                Тестове за изследване на физическата дееспособност 

Тестирано качество Отчитана 

характеристика 

Съдържание на 

текста 

1. Гъвкавост Подвижност на 
гръбначния стълб 

Наклон в дълбочина 

2. Бързина Спринтьорска бързина 
(бързина на реакцията и 
максимална честота на 
крачките) 

50 м. гладко бягане - 
висок старт 

3. Обща издръжливост Кардио-респираторна 
издръжливост 

Совалково бягане с 
постепенно нарастваща 
скорост 

4.Честота на почукване 
(лява ръка) 

Бързина и  координация 
на движенията на ръцете 

Почукване по дискове 

5. Честота на почукване 
(дясна ръка) 

Бързина и  координация 
на движенията на ръцете 

Почукване по дискове 

6. Сила Взривна сила Скок дължина от място 
с два крака 

7. Скоростно-силова 
издръжливост на трупа с 
акцент коремна  
мускулатура 

Скорстно-силова 
издръжливост на 
мускулатурата на трупа 

Повдигане на трупа от 
тилен лег до седеж 

8. Скорстно-силова 

издръжливост  

Скоростно-силова 

издръжливост на ръцете и 

Сгъване и разгъване на 

ръцете в опора - max. 
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мускулатурата на трупа 30 сек. 

9. Равновесие Равновесие на тялото Балансиране върху 
опора на един крак 

 

Оценяването на резултатите от обучението по учебната дисциплина ―Физическо 

възпитание и спорт‖ се осъществи на базата на количествената оценка на физическата 
дееспособност на студентите по пол, съобразно стандартите на създадената от нас система за 

контрол и оценка, която е адаптирана по системата ―Еврофит‖. 

Тестове за изследване на спортно-техническите умения на студентите по тенис на 

маса 

 
ТЕСТ № ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОЦЕНЯВАНЕ ПОСОКА НА 

НАРАСТВАНЕ 

1 Дланен плосък нападателен удар 

/ДНУ/ - единично отиграване. 

За успешен удар се 

отчита този, който попада в 

противниковия форхенд 

диагонал. 

 

+ 

2 Дланен плосък нападателен удар в 

разиграване по диагонал. 

За успешен удар се 

отчита този, който попада във 

противниковия форхенд 

диагонал, като се отброяват 

само тези на тестирания 

студент. Дава се възможност за 

три опита, като за формирането 

на крайната оценка се взема 

най-добрият резултат.  

 

+ 

3 Обратен плосък нападателен удар 

/ОНУ/ - единично отиграване. 

За успешен удар се 

отчита този, който попада в 

противниковия бекхенд 

диагонал. 

 

+ 

4 Обратен плосък нападателен удар 

в разиграване по диагонал. 

Като успешен удар се 

отчита този, който попада в 

противниковия бекхенд 

диагонал, като се отброяват 

само тези на тестирания 

студент. Дава се възможност на 

три опита, като се взема за 

формирането на крайната 

оценка най-добрият резултат.  

 

 

+ 

5 Дланен сечен удар /ДСУ/ - 

единично отиграване. 

За успешен удар е този, 

който попада в противниковия 

форхенд диагонал. 

 

+ 

6 Дланен сечен удар в разиграване по 

диагонал. 

         За успешен се отчита този 

удар, който попада в 

противниковия форхенд 

диагонал, като се отброяват 

само тези на тестирания 

студент. 

 

+ 

7 Обратен сечен /ДСУ/ - единично 

отиграване. 

За успешен удар се 

отчита този, който попада във 

противниковия форхенд 

диагонал. 

 

+ 

8 Обратен сечен удар в разиграване 

по диагонал. 

       За успешен удар се отчита 

този, който попада в 

противниковия бекхенд 

диагонал, като се отброяват 

само тези на тестирания 

студент. 

 

+ 

 

Техническата тестова батерия на настоящото изследване включва проучване, свързано с 

два плоски нападателни удара и два отбранителни удара, които са базови за играта и стартови 
в началното обучение.   

Тестовете имат за цел да се диагностицира какво е нивото на спортно-

техническите умения в тениса на маса на студентите и тяхната динамика в хода на 

експеримента.   
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Тестът се прилага веднъж в началото на курса на обучение и втори път след 

приключването на учебната година. 

Основните нападателни и отбранителни техники в норматива от своя страна разделихме 
на два подтипа: дланни и обратни удари, изпълнени при единична топка и дланни и обратни 

удари, изпълнени в разиграване по диагонал (фиг. 1.). 

 

 
Фиг.1 

 
Тест №1 - оценка на техническото изпълнение на дланен плосък нападателен 

удар(ДНУ) – единично отиграване. 
С тест №1 оценяваме техническата точност при изпълнение на дланен плосък 

нападателен удар. Той е с най-малка сложност, като при него липсва участието на партньор.  

Норматив за оценка на дланен плосък нападателен удар – единично отиграване от 20 

топки (приложение 3). 

Тест №2 - оценка на нивото на владеене на дланен плосък нападателен удар в 
разиграване по диагонал (фиг.1.). 

С тест №2 оценяваме, нивото на владеене на дланен плосък нападателен удар в 

разиграване по диагонал. Демонстрирането на разиграване по диагонал, е най-сложното 
упражнение от тестирането на студентите.  

Норматив за оценка на нивото на владеене на дланен плосък нападателен удар в 

разиграване от 20 топки(приложение 3). 

Тест № 3 – оценка на техническото изпълнение на обратен плосък нападателен 
удар /ОНУ/ - единично отиграване. С тест №3 оценяваме техническата точност при 

изпълнение на обратен плосък нападателен удар. Той е с най-малка сложност и при него не 

участва партньор.  
Норматив за оценка на техническото изпълнение на обратен плосък нападателен удар 

– единично отиграване от 20 топки (приложение 3). 

Тест №4 - оценка на нивото на владеене на обратен плосък нападателен удар в 

разиграване по диагонал. 

С тест №4 оценяваме, нивото на владеене на обратен плосък нападателен удар в 

разиграване по диагонал. Демонстрирането на разиграване по диагонал, е най-сложното 

упражнение от тестирането на студентите.  
Норматив за оценка  на нивото на владеене на обратен плосък нападателен удар в 

разиграване от 20 топки (приложение 3). 

Тест №5 – оценка на техническото изпълнение на дланен сечен удар /ДСУ/ –  

единично отиграване. 

С тест №5 оценяваме техническата точност при изпълнение на дланен сечен удар. Той е 

с най-малка сложност и при него не участва партньор.  
Норматив за оценка на дланен сечен удар – единично отиграване от 20 топки 

(приложение 3). 

Тест №6 – оценка на нивото на владеене на дланен сечен удар в разиграване по 

диагонал. 
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С тест №6 оценяваме нивото на владеене на дланен сечен удар в разиграване по 

диагонал. Демонстрирането на разиграване по диагонал е най-сложното упражнение от 

тестирането на студентите.  
Норматив за оценка на нивото на владеене на дланен сечен удар в разиграване от 20 

топки (приложение 3). 

Тест №7 – оценка на техническото изпълнение на обратен сечен /ДСУ/ - единично 

отиграване. 

С тест №7 оценяваме техническата точност при изпълнение на обратен сечен удар. Той 

е с най-малка сложност и при него не участва партньор.  

Норматив за оценка на обратен сечен удар – единично отиграване от 20 топки 

(приложение 3). 

Тест №8 – оценка на нивото на владеене на обратен сечен удар в разиграване по 

диагонал. 
С тест №8 оценяваме нивото на владеене на обратен сечен удар в разиграване по 

диагонал. Демонстрирането на разиграване по диагонал е най-сложното упражнение от 

тестирането на студентите.  
Норматив за оценка на нивото на владеене на обратен сечен удар в разиграване от 20 

топки (приложение 3). 

Формиране на крайна оценка.  

Всеки приложен тест завършва с оценка според съответния норматив за владеене на 
удара. 

Крайната оценка се формира като средно аритметична от оценките за изпълнението на 

всеки удар. 

 

Психологическа диагностика на индивидуалните особености на студентите 

 Методика за самооценка на волевите качества (приложение 4) [Ильин Е. П. 

(2009), с. 368]. 
Методиката е разработена от Н. Е. Стамбулова. Тя позволява да се оцени равнището на 

развитие на волевите качества целеустременост, смелост и решителност, настойчивост и 

упоритост, инициативност и самостоятелност, самообладание и издръжливост. 
Методиката включва 100 айтема, разпределени в пет скали (по 20 айтема в скала). За 

всеки айтем изследваното лице може да избере един от пет варианта за отговор. 

Въпросникът позволява да се диагностицират два параметъра на всяко волево качество: 
Изразеност на качеството –наличието и устойчивостта на проявата на основните 

признаци на качеството. 

Генерализация на качеството – универсалността на качеството, т.е. честотата на 

неговата проява в различни житейски ситуации и видове дейност. 
 

 Методика за диагностика на мотивационната структура на личността 
(Приложение 5) [Мильман В.Э. (1990), с.23 – 43]. 

Методиката е създадена от В. Е. Милман. Тя позволява да се установят някои устойчиви 

тенденции на личността: обща и творческа активност, стремеж към общуване, обезпечаване на 

комфорт и социален статус и др. На основата на дадените отговори могат да се направят 
заключения за деловата и обществената насоченост на личността, т.е. за мотивационния и  

профил. 

Методиката включва 14 айтема с по 8 варианта за отговор (от „а― до „h―), разпределени 

в седем скали. За всеки айтем изследваното лице може да избере един от пет варианта за 
отговор. 

Методиката позволява да се разграничат два мотивационни профила: 

Потребителски мотивационен профил – характеризира се с преобладаваща тенденция 
към поддържане на комфорт и определен стандарт на живот и социален статус. 

Производствен мотивационен профил – характеризира се с преобладаваща тенденция 

към обща и творческа активност и социална полезност. 
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 Методика за изясняване на мотивите на студентите за избор на спорта 

тенис на маса (Приложение 6). 

Методиката е разработена от нас с цел да се установят причините, поради които 
студентите избират да практикуват спорта „тенис на маса“ в часовете по дисциплината 

„Физическо възпитание и спорт―. 

Тя включва 56 айтема, разпределени в шест скали. Студентите оценяват всеки от тях по 
шестобалната система („0― – изобщо не се отнася за мен, „6― – напълно се отнася за мен). 

Оценките се сумират по отделно за всяка скала.  

 Математико-статистически методи 

 Резултатите бяха подложени на математико-статистическа обработка с помощта на 
компютърни програми Mikrosoft Excel и статиситически пакет SPSS 16.0. 

 В зависимост от задачите на изследването използвахме алтернативен,  вариационен, 

корелационен и графичен анализ. 
 За съставянето на таблиците за оценка на физическите качества и физическата 

дееспособност използвахме методи на сигмалните отклонения – метода на Щефко (5 степенна 

скала за оценка). 
 За нагледно представяне динамиката на разпределение на някои променливи величини 

приложихме хистограми. 

За изследване на надеждността на психологическите тестове  използвахме теста на 

Хотелинг. Стойност на Sig. = .0000 гарантира, че средните стойности са статистически значимо 
различни, което показва, че скалата е добра. 

Алфа на Кронбах /α/ има стойност 0.978. Тази стойност е висока и показва, че скалата е 

достатъчно надеждна. Същевременно алфа на Кронбах, базирана на стандартизацията на 
айтемите, е 0.976. На практика  двете стойности на α са равни, което също е потвърждение за 

надеждността на скалата. 

 

 2.3. Организация на изследването 
Изследването е проведено в Стопанска Академия „Д. А. Ценов‖, в периода 2012 – 2014 

г (две учебни години). В него участват 140 студенти (99 мъже и 41 жени) от първи курс на 

всички специалности, избрали да изучават спорта „тенис на маса” в часовете по физическо 
възпитание и спорт. 

Проведени са две тестирания – в началото и в края на всяка учебна година. 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

 

3.1. Анализ на резултатите от анкетното проучване  

 

Както отбелязахме във втора глава на дисертационния труд, за проучване на 

отношението и установяване на компетенциите и уменията на студентите в полето на спорта 
тенис на маса, проведохме блиц (съкратена) анкета. 

 Замисълът при нейното структуриране беше да получим информация, която да 

подпомогне разработването на експерименталната програма и методика за обучението 

на студентите по тенис на маса. 

Анкетата съдържа три въпроса: „Играли ли сте тенис на маса?”; „Брой на годините 

игра?”; „Вид игра”. Резултатите са представени в таблици 1, 2 и 3(същите не поместваме в 

автореферата поради ограничен обем) и фиг.№ 1, 2, и 3. 
Отговорите на първия въпрос – „Играли ли сте тенис на маса?” разкрива, че 95 от 

студентите (93,13% от мъжете – фиг.1.) са практикували този спорт, а при студентките той е 

69,23% - фиг.2. Разкритите съотношения дават основание за един важен отговор и за едно 
важно условие. 
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Въпрос  1                                                                           Въпрос 2 

93%

7%

Играли ли сте тенис на маса? - мъже

да не 

                                            
 

 Фиг. 1                                                                                  Фиг. 2 

 
Отговорът се отнася до въпроса защо много повече от първокурсниците мъже са 

избрали спорта тенис на маса в сравнение с жените, а условието се отнася до тематичното 

разработване на експерименталната програма. 
Вторият въпрос – „Брой на годините игра?”, допълва тази така важна информация – 

фиг.3. и 4. Техният анализ разкрива следното: 

1. Студентите  по-дълго време преди да постъпят във ВУ  са се занимавали с 
тенис на маса в сравнение с жените. 

2. Най-висок процент на занимаващи е за едногодишен период -  41,0% от 

студентите и 60,0% от студентките. Ясно се манифестира спад в активитета както при 

мъжете, така и при жените след двугодишно занимание. 
 

 

 

 
Фиг. 3 

 

 

Брой на години игра? - жени

31%

59%

7% 0%0%3%

0 1 2 3 4 5

 
Фиг. 4 

Въпрос 3 разкрива характера на заниманията. Преобладаващата част от анкетираните 

студенти са се занимавали любителски преди постъпване във ВУ – 69,6% от мъжете и 67,5% от 

жените. Очаква се, че тези студенти притежават компетенции, умения и отчасти 

навици на задоволително ниво. 

 Организирано са се занимавали общо 27 студенти (24 мъже и 3 жени) – 23,5% мъже и 

7,7% жени.  

69%

31%

Играли ли сте тенис на маса? - жени

да не
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 Сравнителният анализ поставя студентките в по-негативен план. Приблизително 

еднакви са позициите по показател любителски занимания (това означава, че липсва 

целенасочено спортно-педагогическо въздействие). Рязко обаче по показател организирано 
занимаващи се броят на жените спада – едва 3 (7,7%) спрямо 24 студенти (23,5%). По-висок е 

процента жени – 30,7%, които не са играли тенис на маса преди постъпването във ВУ.  

 Поради факта, че вече не съществува ЕРСК (Единна републиканска спортна 
квалификация) – т.нар. разрядна система, анкетата не дава възможност да отговорим на въпроса 

за квалификационната характеристика на тази група студенти, занимавали се организирано. 

 

Характер на заниманията - мъже

69%

24%

7%

1-любит. 2-организ. 3-незаним.

 
Фиг. 5. 

 

Характер на заниманията - жени

64%7%

29%

1-любител 2-организ. 3-незаним.

 
Фиг. 6 

На тези въпроси очаквахме отговори от резултатите от тестове за изследване на 
спортно-техническите умения на студентите по тениса на маса. 

Основният извод от анкетното проучване се отнася до структурирането на 

експерименталната учебна програма и методика. Тя трябваше да се изгради като гъвкава 

система за начално обучение и същевременно да дава възможност за усъвършенстване 

техническата подготовка на студентите по технологията на модулното и 

изпреварващото обучение.   
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3.2. Анализ на резултатите от тестовете за измерване и оценка на  физическата 

дееспособност 

 Вариационен анализ 
Информация за оценка на състоянието на физическата дееспособност

2
 (ФД) получаваме 

от статистическите показатели, които са получени след обработката на събраните резултати от 

различните проби (тестове). 
Статистическите показатели са представени в типови вариационни таблици. Анализите 

са вътрешно групови (моноструктурни) по полова диференциация и  сравнителни между 

резултатите на вход и изход в рамките на спортно-педагогическия експеримент. 

За обогатяване на статистическата информация – главно за динамиката на 
разпределение на променливите величини използваме графични методи – хистограми на 

разпределението и диаграми. 

За оценка на тестираните качества използвахме разработените таблици 7 и 8 на 
основата на собствените резултати (метод на сигмалните отклонения). 

Тестът 50 м гл. бягане (спринт) – характерен е с висока надеждност. При 

студентките средната стойност (АV) за преодоляване на разстоянието в началото на 
експеримента е 10,42 секунди, а след експерименталния период – 9,98 секунди. Установяваме 

прираст (подобряване) на спринтьорските възможности, изразен с d = - 0,44 секунди, което е 

подкрепено с гаранционна вероятност (tem = 4,13 и Pt = 99,9%). Относно варирането на  

променливата величина 50 м спринт следва да отбележим, че тя е значително под средната 
граница, приета в статистиката. В началото и края на експеримента вариативността е в 

границите на 13%. Това може да се отдаде на еднаквото въздействие на 

експерименталната програма и методика върху цялата репрезентативна извадка, която 

безспорно е подчертано хомогенна. 

 В контекста на постановките за сравнителния анализ потърсихме други подобни данни. 

Такива открихме в национален мащаб през периода 1980—1982 година
3
 постиженията на 50 

метра спринт за жените се характеризират със средна стойност 10,8 сек, Sav = 2,2 и коефициент 
на вариативност 20,1 (вж. табл. 4).  

Други подобни данни взаимствахме от С. Николаева
4
. Авторката прави аналогични 

изследвания през периода 2014 – 2016 г. с друга представителна извадка студентки в СА „Д. А. 
Ценов‖. Постиженията на 50 м спринтово бягане при тях са чувствително по-добри: средна 

стойност 7,84 сек в началото на опитна работа и 7,55сек в края. По-добър показател е разликата 

d (прирастът).  За нашата извадка той е – 0,44 сек, а за сравнителната  - 0,22 сек. 

Общото заключение, което имаме основание да направим след обективните 

коментари, се базира на научно доказаната сензитивност  за развитието на 

двигателните качества – не може да се очаква работата със студентките в тази 

деликатна сфера на двигателните способности да доведе до силно изразено възходящо 

експоненциално развитие. Приемаме обаче, че постигнатият прираст при нашата 

извадка (гаранционна вероятност Pt = 99,9) е резултат от експериментално въздействие 

със средствата и методите на собствената програма за обучение по тенис на маса и на 

                                                             
2 Физическа дееспособност  - представлява функционалното състояние на организма, отразяващо 

достигнатото ниво на неговите физически възможности. За нивото на физическата дееспособност се съди 

по максималните постижения, показани при изпълнението на подходящи проби (тестове). Съществуват 

различни национални и интернационални системи (например „Еврофит‖) за контрол и оценка на 

физическата дееспособност. 
3 Слънчев, П. и кол. Физическо развитие, физическа дееспособност и нервно-психична реактивност на 
населението в на България ІІІ национално изследване (1980 – 1982).- Под общата редакция на П. 

Слънчев, С., 19892. 
4  Данните за 2016 г.  са взаимствани от С. Николаева – автореферат на дисертационен труд на 

тема „Формиране на готовност за самоотбрана у студенти във висше училище с неспортна 

насоченост чрез обучение по джудо‖. Налице е декларация за съгласие от автора. 
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динамиката на индивидуалните особености на студентките, включени в опитно-

изследователската работа. 

Таблица  4 

Сравнителна таблица на данни от аналогични изслeдвания 

 

Тест Xmax Xmin Av Sav V% 

50 м спринт 
13,10 7,10 10,42 1,39 13,32 

13,00 6,80 9,98 1,36 13,65 

50 м спринт 

– НРБ 1980-

1982г. 

20,1 7,1 10,8 2,2 20,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

50 м спринт 

2014-2016 - 

СН 

11,00 6,10 7,84 0,91 11,6 

10,00 6,00 7,55 0,77 10,2 

 

Средната оценката на физическото (двигателно) качество бързина по разработените 

таблици за изследваната извадка студентки при първото изследване  е  „добър 4,0” (вж. табл.  
7). Тя се определя от обстоятелството, че средната стойност (АV) за променливата 50 метра 

спринт попада в интервала от 9,0 до 11,8 сек. 

След едногодишна работа оценката на бързината се характеризира със същата 
динамика. Тя се запазва като „добър 4‖, тъй като попада в същия сигмален диапазон. Прирастът 

d също предопределя до голяма степен запазването на статуквото при оценката.  

При студентите (табл. № 6), статистическите показатели се отличават с много слабо 

изразена динамика. Основание за това твърдение са промените в средната стойност 8,30/8,24 
секунди; Sav 1,64/1,61 и V 19,73%/19,54%. Не могат да се направят други коментари, тъй като 

гаранционната вероятност Pt е под необходимия уровен – в случая под 90,0%. 

 

 

Таблица  5 

Вариационна таблица  

на показателите характеризиращи физическата дееспособност - жени 

 

№ Показатели n Xmax Xmin Av Sav V% 
Р-

ка 

% на 

при-

раст 

t Pt% 

1 50 м спринт 41 13,10 7,10 10,42 1,39 13,32 -

0,44 

-4,23 4,13 99,0 

13,00 6,80 9,98 1,36 13,65 

2 Честота на 

почукване 

лява ръка 

41 19,00 9,00 12,83 2,99 23,31 -

1,10 

-8,56 3,50 99,0 

19,00 7,00 11,73 2,91 24,78 

3 Честота на 

почукване на 
дясна ръка 

41 19,00 8,00 11,76 2,84 24,19 -

0,66 

-5,60 3,53 99,0 

18,00 7,00 11,10 2,91 26,26 
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4 Дълъг скок 

от място с 

два крака 

41 210,00 10,00 165,37 30,17 18,25 8,49 5,13 -2,02 95,0 

250,00 114,00 173,85 30,75 17,69 

5 Кардио-респ. 

издръжливо-
ст 

41 34,00 6,00 19,59 8,18 41,76 5,41 27,65 -3,95 99,0 

49,00 10,00 25,00 9,52 38,07 

6 Сгъване и 

разгъване на 

ръцете в 
опора 

41 19,00 2,00 7,56 3,90 51,59 -

0,76 

-10,02 -1,07 Под 

90,0 
22,00 1,00 6,80 5,31 78,05 

7 Повдигане 

на трупа от 
тил. лег до 

седеж 

41 36,00 12,00 19,78 5,58 28,23 0,17 0,86 -0,96 Под  

90,0 36,00 12,00 19,95 5,82 29,18 

8 Наклон в 

дълбочина 

41 48 10 28,83 6,74 23,37 1,37 4,74 -3,06 95,0 

48,00 15,00 30,20 6,53 21,97 

9 Балансиране 

върху опора 

41 8,00 1,00 2,56 1,72 67,19 -

0,90 

-35,10 0,33 Под  

90,0 8,00 0,00 1,66 1,87 112,49 

  

 Забележка – в числител са представени статистически параметри за отделните 

променливи от първо изследване (вход), а в знаменател от второто изследване в края на 

експеримента.            
Средната оценка на физическото (двигателно) качество бързина за мъжете (таблица 8) 

за първото изследване е „добър 4‖ – попада в интервала от 6,7 до 99,9 секунди. В края на 

учебната година, като съвпада с края на експеримента, тази оценка се запазва. 

Тестовете „Честота на почукване лява ръка” и „Честота на почукване дясна 

ръка” – като биомеханика на движението на ръцете имат значително сходство с движението на 

ръцете при основните елементи от техниката на играта тенис на маса. 

Считаме, че измерването на честотата на локалното движение на играещата ръка е от 
изключителна важност. Тази форма на проявление на бързината има значение върху 

увеличението на броя на нанесените удари за единица време в близост до масата и вземане на 

топката веднага след отскока. Тук са вплетени както координационните възможности на 

студентите, така и скоростта на движението. 
При студентките резултатите (таблица 5) разкриват следната динамика: 

1. И за двата теста е налице висока гаранционна вероятност – Pt = 99,0%. 

2. Както за лява, така и дясната ръка е налице макар и минимално намаляване на 
средните стойности (л.р. АV съответно 12,38/11,73 и за д.р. 11,76/11,20). Изводът, 

който се налага от динамиката на средните стойности и отрицателния прираст при 

високата гаранционна вероятност, е, че експериментираната програма и методика за 
обучение по тенис на маса не е повлияла специфичната бързина (локално движение 

на ръцете). Би следвало при играещата ръка, а това са близо 90% от студентите, 

прирастът да е по-силно положително изразен. При търсенето на причините 

приехме като главна времетраенето на експеримента. Ограниченият обем занимания 
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в рамките на два семестъра и по едно занимание седмично не са достатъчни да 

настъпят желаните възходящи промени. 

3. Вариативността е висока. Прави впечатление, че се увеличава при двете ръце в края 
на експеримента. Възможни причини за това са динамиките на разпределение на 

индивидуалните стойности в извадката.  

 Средната стойност на оценката за бързината на ръцете измерена с почукване по дискове 
е „добър 4‖. Тя не се повлиява, а се запазва в същите граници в края на учебната година. 

  

Таблица 6 

Вариационна таблица  

на показателите, характеризиращи физическата дееспособност – мъже 

 

№ Показатели n Xmax Xmin Av Sav V% Р-ка 

% на 

прира

ст 

t Pt% 

1 50 м спринт 99 12,50 5,50 8,30 1,64 19,73 -0,06 -0,78 1,01 Под  

90,0 12,00 6,00 8,24 1,61 19,54 

2 Честота на 

почукване лява 

ръка 

99 20,00 8,00 11,35 2,60 22,90 -0,53 -4,63 3,51 95,0 

19,00 8,00 10,83 2,52 23,27 

3 Честота на 

почукване на 
дясна ръка 

99 20,00 7,00 11,00 2,53 23,01 -0,52 -4,68 5,00 99,0                                                                                                  

19,00 7,00 10,48 2,52 24,04 

4 Дълъг скок от 

място с два 
крака 

99 260,00 150,00 207,22 23,25 11,22 13,16 1,53 -3,85 99,0 

270,00 165,00 210,38 22,45 10,67 

5 Кардио-
респираторна 

издръжливост 

99 73,00 10,00 27,58 10,60 38,44 0,75 2,71 -1,17 Под 

90,0 
62,00 10,00 28,32 10,97 38,74 

6 Сгъване и 
разгъване на 

ръцете в опора 

99 37,00 3,00 18,69 8,33 44,55 0,61 3,24 -2,52 95,0 

37,00 3,00 19,29 7,83 40,57 

7 Повдигане на 

трупа от тилен 

лег до седеж 

99 33,00 12,00 22,29 5,13 23,00 0,64 2,85 -3,56 99,0 

35,00 12,00 22,93 5,35 23,31 

8 Наклон  в 

дълбочина 

99 60,00 13,00 30,37 8,18 26,94 0,72 2,36 -3,36 99,0 

62,00 13,00 31,09 8,48 27,27 

9 Балансиране 

върху опора 

99 6,00 2,00 2,76 0,99 35,94 -1,26 -45,74 2,36 95,0 

8,00 0,00 1,49 1,51 101,30 
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 Табл. 7 

Таблица за шестобална оценка на тестираните физически (двигателни) качества  жени 

Показате-

ли 

Наклон  в 

дълбочи-

на 

50 м 

спр. 

бяга-
не 

Кардио-

респиратор

на 
издръжли-

вост 

Честота 

на 

почуква-
не лява 

ръка 

Често

та на 

почук
ване 

на 

дясна 

ръка 

Дълъг 

скок 

от 
място 

с два 

крака 

Повдиг

ане на 

трупа 
от 

тилен 

лег до 

седеж 

Сгъва

не и 

разгъв
ане на 

ръце-

те в 

опора 

Балан

сира-

не 
върху 

опора 
Оценка 

Отличен 

(6) 

Над 42,3 Под 

7,6 

Над 36 Под 6,9 Под 

6,1 

Над 

225,7 

Над 31 Над 

15 

0 

Мн.добър 

(5) 

От 35,6 

до 42,3 

От 7,6 

до 9,0 

От 28 до 36 От 6,9 до 

9,8 

От6,1 

до 8,9 

От 

195,5 
до 

225,7 

От 25 

до 31 

От 11 

до 15 

От 0 

до 1 

Добър (4) От 22,1 
до 35,6 

От 9,0 
до 

11,8 

От 11 до 28 От 9,8 до 
15,8 

От 8,9 
до 

14,6 

От 
135,2 

до 

195,5 

От 14 
до 25 

От 4 
до 11 

 От1 
до 4 

Среден (3) От 15,4 
до 22,1 

От 
11,8 

до 

13,2 

От 3до 11 От 15,8 
до 18,8 

От 
14,6 

до 

17,4 

От 
105,0 

до 

135,2 

От 9 до 
14 

От 0 
до 4 

От 4 
до 6 

Слаб (2) Под 15,4 Над 
13,2 

Под 3 Над 18,8 Над 
17,4 

Под 
105,0 

Под 9 0 Над 6 

 

Табл. 8 

 

Таблица за шестобална оценка на тестираните физически (двигателни) качества –  мъже 

Показател
и 

Наклон  
в 

дълбочи

на 

50 м 
спр. 

бяга-

не 

Кардио-
респиратор

на 

издръжлив
ост 

Честот
а на 

почукв

а-не 
лява 

ръка 

Честота 
на 

почуква

не на 
дясна 

ръка 

Дълъг 
скок 

от 

място 
с два 

крака 

Повди-
гане на 

трупа 

от 
тилен 

лег до 

седеж 

Сгъва
не и 

разгъ

ване 
на 

ръце-

те в 

опора 

Балан
сира-

не 

върху 
опора 

Оценка 

Отличен 

(6) 

Над 46,7 Под 

5,0 

Над 49 Под 6,2 Под 5,9 Над 

253,7 

Над 33 Над 

35 

0 

Мн.добър 

(5) 

От 38,6 

до 46,7 

От 

5,0 до 
6,7 

От 38 до 49 От 6,2 

до 8,8 

От 5,9 

до 8,5 

От 

230,5
до 

253,7 

От 27 

до 33 

От 27 

до 35 

От 0 

до 1 

Добър (4) От 22,2 
до 38,6 

От 
6,7 до 

9,9 

От 17 до 38 От 8,8 
до 14,0 

От 8,5 
до 13,5 

От 
184,0 

до 

230,5 

От 17 
до 27 

От 10 
до 27 

От 1 
до 2 

Среден (3) От 14,0 
до 22,2 

От 
9,9 до 

11,6 

От 6 до 17 От 14,0 
до 16,6 

От 13,5 
до 16,1 

От 
160,7 

до 

184,0 

От 12 
до 17 

От 2 
до 10 

От 2 
до 5 

Слаб (2) Под 14,0  Над 
11,6 

Под 6 Над 
16,6 

Над 
16,1 

Под 
160,7 

Под 12 Под 2 Над 5 



 27 

  

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Хистограма 9 – скок жени – вход                              Хистограма 10 – скок жени – изход 

 Номерацията на хистограмите е по тази на дисертационния труд! 

  

 При студентите  ситуацията е аналогична (таблица 6). За лявата и дясната ръка 

средните стойности варират съответно - л.р. АV 11,35/10,83, а за д.р. 11,00/10,48. 
Вариативността от 22,90% се движи до 24, 04. По тези съображения приемаме, че изводите за 

жените се отнасят и за студентите. 

Тестът „скок дължина от място” носи информация за взривната сила на долните 
крайници.  

При студентките (таблица 5) установяваме положителна динамика. Постижението в 

края на експеримента са подобрява от 165,37 см да 173,85 см за средната стойност за извадката. 
Налице е също така макар и минимално намаляване на коефициента на вариативност – от 

18,17%  на 17,69%  в края на опитно-изследователската работа. Разликата  от 8,49 см в повече 

и 5,13% процента на прираст се потвърждават от 95% гаранционна вероятност.  

Ситуацията при студентите (таблица 6) се запазва. Средната стойност при скока от 
207,22 см нараства на 210,38 см в края. Намалява коефициента на вариативност.  

 Средната стойност на оценката за взривната сила на краката измерена с теста „Дълъг 

скок от място‖ е „добър 4‖. Подобно на предходните оценки тя не се повлиява, а се запазва в 
същите граници в края на учебната година. 

 

Обща издръжливост 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хистограма 11 – кардио – жени – вход                      Хистограма 12 – кардио – жени – изход 
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Общата издръжливост (Кардио-респираторна) при студентките се подобрява. 

Изложената статистическа динамика за извадката студентки и констатираните прирасти се 

потвърждават от висока гаранционна вероятност(99,0%). Следователно  се потвърждава 

хипотезата, че експерименталната програма и методика повлиява положително общата 

издръжливост.  

 При студентите е налице висока вариативност относно показателите за издръжливост 
(таблица 6), прирастът е незначителен – p = 0,75 и процент на значимост 2,71. Ниската 

гаранционна вероятност - < под 90,0% не дава основание за приемливи коментари относно 

хипотезата. Установените различия се дължат на случайни, недоказани фактори за 

влиянието на програмата и методиката върху общата издръжливост при студентите. 
Тестът  „повдигане на трупа от тилен лег“ е информативен за силовата 

издръжливост на мускулите на трупа с акцент коремната мускулатура.  

Получените резултати при студентките не установяват прираст по отношение 
оценяваното качество. Гаранционната вероятност е под 90,0%, поради което се въздържаме от 

коментари относно хипотезата.   

При студентите установяваме аналогична динамика 

Гъвкавостта измерена с помощта на теста „Дълбочина на наклона” 

диагностицира еластичността на цялата мускулатура, особено на тялото и играещата ръка в 

тениса на маса. Играейки в бързо темпо, тенисистът отразява топки, изпълнявайки дълбоки 

наклони и извивания на тялото.  
С 95,0% гаранционна вероятност (таблица 5) може да приемем, че 

експерименталната програма и методика е повлияла значително  върху качеството гъвкавост на 

студентките. Средната стойност от 28,83 см нараства на 30,20 см. Налице е статистически 
достоверен прираст и намаляване на вариативността (хомогенизиране на групата). 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Хистограма 17 – мъже – вход                                         Хистограма 18 – мъже – изход 

 При студентите промените са приблизително същите. Те се потвърждават с висока 

гаранционна вероятност – 99,0%. Запазва се силата на извода от анализа при жените за 
градивното въздействието на програмата относно гъвкавостта при студентите.  

 Оценката на коментираното качество гъвкавост по таблицата за дееспособност клони 

към много добра.    

 Тест за равновесие „Фламинго“ използваме за оценка на статичното равновесие. 
Съществуват доказателства, че този тест корелира с тестове за    оценка на координацията на 

движенията при упражнения с вариативна биомеханична характеристика. 

  Тенисът на маса поставя високи изисквания към тези способности, върху които е 
насочена не малка част от работата за подобряване на специфичната им физическата 

подготовка. Развиването на двигателно-координационните способности чрез подходящи за 

целта упражнения, свързани с координацията, е с централно значене при тениса на маса – този 
толкова труден технически спорт, който изисква максимална координация за много кратко 

време. 
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 При студентките обсъждането на статистическите параметри и синтезирането на изводи 

е свързано предварително с грешки, тъй като гаранционната вероятност е под 90,0 %. 

 Относно студентите се проявява статистически гарантирана достоверност в 
зоната на 95,0%. Средната стойност от 2,76 стъпвания се подобрява на 1,49. Процентът на 

прираст е – 45,74%.   

 Детайли от динамиката на разпределението на тази променлива величина при мъжете е 
изразена на хистограми №№ 17 и 18. 

Конвергентният подход води до някои по-важни обобщения: 

Резултатите от диагностиката и оценката на физическите качества, чрез които 

обективизираме физическата дееспособност са динамични и в някои отношения 

противоречиви.   

Пример в това отношение са недостатъчните гаранционни вероятности (под 

90,0%) за резултатите от тестовете за силовата издръжливост на тялото с акцент 

ръцете и раменния пояс, на коремната мускулатура и нейните синергисти и статичното 

равновесие при студентките, а при студентите р < 90,0% се манифестира по отношение 

на спринтовите качества и общата издръжливост. 

Причини за това могат да бъдат обемът на извадката при жените, мотивацията 

и волята при мъжете за максимално натоварване  при тестовете, които изискват 

продължителни физически усилия (например кардио теста – совалковото бягане до 

отказ) и др. недоказани случайно действащи фактори. 

При мъжете отчитаме положително повлияване на гъвкавостта, взривната сила 

на долните крайници, силовата издръжливост на мускулите на трупа, силовата 

издръжливост на горните крайници и статичното равновесие. 

При жените констатираме прираст при бързината, взривната сила на долните 

крайници, гъвкавостта и статичното равновесие. 

Липсата на съществени промени във физическата дееспособност (което се 

установява и от други подобни изследвания при студенти) за двата пола се дължи на 

недостатъчния хорариум за дисциплината „Физическо възпитание и спорт”. Втората 

причина за това е приоритетът, който дадохме на техническата подготовка в 

експерименталната програма и методика за обучение по тенис на маса. 
 

3.3. Анализ на резултатите от изследването на спортно-техническите умения по 

тенис на маса 

Както отбелязахме във втора глава, техническите тестове имат за цел да се 

диагностицира и оцени нивото на спортно-техническите умения в тениса на маса на студентите 

и тяхната динамика в хода на експеримента.   
Съобразявайки се с изискванията за обем на автореферата ще пропуснем целево 

детайлното анализиране на множеството фигури в този параграф и ще коментираме крайната 

оценка от всички проведени тестове(фиг. 15). 
При наблюдението на играта в началото на учебната година 39.4% от студентите 

получават оценка „добър―, а 73.2% от студентките – оценка „слаб― (фиг. 15). 

Тези резултати са очаквани и могат да се обяснят с наличието на елементарни познания 
за тениса на маса при повечето мъже и липсата на какъвто и да е опит в играта при повечето 

жени. 

След едногодишен период на обучение крайните оценки на играта се подобряват – 

32,3% от студентите получават отлични оценки, а 41.5% от студентките - добри оценки (фиг. 
15). 

Налице е статистически значима зависимост между получените визуални оценки на 

играта и пола на студентите (Р = 0.0001). 
Открита е и статистическа значима разлика между входящите и изходящите резултати 

на визуалната оценка на играта (Sig=0.000). 

Отчетените резултати са в синхрон с придобитите спортно-технически умения на 
студентите за обучителния период. При входа над 70 % от студентките показват слаби 

резултати на техническото изпълнение на ударите. Резултатите на мъжете са малко по-
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различни, тъй като част от тях са демонстрирали и владеене на други технически средства, 

което прави играта им по-разнообразна и сложна и респективно повишава оценката им. 

 
Фиг.15 

 

 
 

Изложените и коментирани резултати дават основание да обобщим, че при студентите 
най-добре са усвоени нападателните удари, като от тях с преимущество е дланният плосък 

нападателен удар. Тези техники се демонстрират на високо ниво и при свободната игра, което 

се обяснява с предварителните умения на мъжете и с нападателния стил на игра, който 
повечето от тях се опитват да демонстрират. 

С повишаване сложността на изпълнението, а именно разиграване по диагонал, 

резултатите се влошават. В полза на дланния плосък нападателен удар е отчетено повишаване 

на високите оценки.  
Усвояването на обратния плосък нападателен удар, също е ефективно, но не като 

нивото на дланния. Това доказва, че в рамките на едногодишното обучение се придобиват 

основни спортно-технически умения, за чието усъвършенстване се изисква повече време за 
подготовка. 

Логично оценките не бележат висок ръст и при упражненията, свързани с дълги 

разигравания по диагонал. Въпреки това и тези удари са базово усвоени, което прави играта на 
студентите доста по-разнообразна с възможност за различни отигравания. Това води до по-

висока резултатност и повишена ефективност на играта. 

По-голямата част от студентките започват обучението си по спорта „тенис на маса― без 

предварителен опит в играта, което обяснява и доста по-ниските резултати от тези на 
студентите. 

Жените срещат значително по-големи трудности при отбранителните удари, особено в 

разиграване. Въпреки това в края на изследването, по-големият процент от тях демонстрират на 
задоволително и добро ниво основните удари в тениса на маса.  

Най-добре овладени удари са: дланния плосък нападателен, следван от обратния 

плосък нападателен удар.  
При студентките отново основен аргумент за липсата на отлични резултати е сложната 

техника на играта, липсата на предварителни умения и краткият период на обучение, в който 

няма възможност за провеждане на задълбочено разучаване и усъвършенстване на всички 

удари. 

В заключение – анализът на резултатите от тестирането на основните удари от 

нападателните и отбранителните техники на игра с топка разкри, че както при 

мъжете, така и при жените са овладени базовите спортно-технически умения. 
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3.4. Aнализ на резултатите от психологическите въпросници  

3.4.1. Самооценка на волевите качества 

Таблица 9 

Волеви качества – студентки 

№ Показатели n Xma

x 

Xmin Av Sav V% Р-ка % на 

прир

аст 

t Pt% 

1 Целеустре-

меност – 

изразеност 
на 

качеството 

41 35,00 21,00 27,46 3,86 14,06 1,56 5,68 -2,56 99,9 

37,00 16,00 29,02 5,30 18,27 

2 Целеустре-

меност – 

генерали-

зация на 
качеството 

41 36,00 12,00 26,73 4,94 18,48 -

0,37 

-1,37 0,46 <90,0 

34,00 17,00 26,37 5,24 19,89 

3 Инициатив-
ност и 

самостоятел-

ност - 

изразеност 
на 

качеството 

41 36,00 12,00 24,41 5,56 22,79 -
0,76 

-3,10 1,00 <90,0 

34,00 6,00 23,66 6,08 25,70 

4 Инициатив-
ност и 

самостоятел-

ност – 

генерали-
зация на 

качеството 

41 35,00 10,00 21,98 4,68 21,31 -
2,02 

-9,21 2,6 

 

1,74 

99,9 

29,00 10,00 19,95 3,66 18,35 

5 Настойчи-

вост и 
упоритост - 

изразеност 

на 

качеството 

 

41 37,00 19,00 27,00 4,48 16,58 -

1,49 

-5,51 1,74 90,0 

35,00 14,00 25,51 5,90 23,14 

6 Настойчи-

вост и 

упоритост – 

генерализа-
ция на 

качеството 

 

41 37,00 17,00 27,37 4,30 15,71 -

1,34 

-4,90 2,15 99,5 

37,00 12,00 26,02 4,76 18,28 

7 Самооблада-

ние и 

издръжли-
вост - 

изразеност 

на 

качеството 

41 33,00 10,00 21,71 4,90 22,57 0,15 0,67 -0,16 <90,0 

34,00 8,00 21,85 6,71 30,71 



 32 

8 Самооблада-

ние и 

издръжли-
вост – 

генерализа-

ция на 

качеството 

41 33,00 10,00 21,51 4,73 21,98 -

0,05 

-0,23 0,07 <90,0 

36,00 8,00 21,46 6,34 29,54 

9 Смелост и 

решителност 
- изразеност 

на 

качеството 

41 35,00 11,00 22,24 5,59 25,13 0,71 3,18 -0,89 <90,0 

36,00 9,00 22,95 6,60 28,74 

10 Смелост и 
решителност 

- 

генерализаци
я на 

качеството 

41 33,00 18,00 23,98 3,73 15,56 1,39 5,80 -1,73 90,0 

36,00 13,00 25,37 5,65 22,28 

 

Таблица 10 

Волеви качества – студенти 

 

№ Показатели n Xma
x 

Xmi
n 

Av Sav V% Р-ка % на 
прир

аст 

t Pt% 

1 Целеустреме
ност – 

изразеност 

на 
качеството 

99 37,0
0 

13,0
0 

26,8
8 

4,79 17,8
2 

0,78 2,89 -1,38 <90,0 

38,0
0 

16,0
0 

27,6
6 

5,75 20,7
8 

2 Целеустреме

ност – 

генерализаци
я на 

качеството 

99 38,0

0 

9,00 27,3

3 

5,32 19,4

7 

-0,88 -3,22 -1,6 <90,0 

36,0

0 

9,00 26,4

5 

5,49 20,7

3 

3 Инициатив-

ност и 
самостоятел-

ност - 

изразеност 

на 
качеството 

99 40,0

0 

14,0

0 

23,1

7 

4,13 17,8

4 

0,21 0,92 -0,41 <90,0 

37,0

0 

12,0

0 

23,3

8 

5,08 21,7

1 

4 Инициатив-
ност и 

самостояте-

ност – 

генерализа-
ция на 

качеството 

99 35,0
0 

7,00 21,7
7 

5,66 23,2
3 

-0,56 -2,55 1,22 <90,0 

32,0

0 

9,00 21,2

1 

4,83 22,7

8 

5 Настойчи-
вост и 

упоритост - 

99 38,0
0 

13,0
0 

27,5
6 

5,41 19,6
3 

-2,02 -7,33 3,16 99,9 
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изразеност 

на 

качеството 

 

36,0

0 

14,0

0 

25,5

4 

6,26 24,5

2 

6 Настойчи-

вост и 
упоритост – 

генерализа-

ция на 

качеството 

 

99 38,0

0 

12,0

0 

26,7

7 

5,44 20,3

1 

-1,29 -4,83 2,69 99,0 

39,0
0 

14,0
0 

25,4
7 

5,64 22,1
2 

7 Самооблада-
ние и 

издръжли-

вост - 
изразеност 

на 

качеството 

99 38,0
0 

12,0
0 

24,4
6 

5,28 21,5
8 

-0,18 -0,74 0,31 <90,0 

38,0
0 

10,0
0 

24,2
8 

6,27 25,8
4 

8 Самооблада-
ние и 

издръжли-

вост – 

генерализа-
ция на 

качеството 

99 34,0
0 

14,0
0 

23,4
5 

4,62 19,6
9 

-0,59 -2,50 1,22 <90,0 

36,0

0 

13,0

0 

22,8

7 

5,18 22,6

6 

9 Смелост и 
решителност 

- изразеност 

на 

качеството 

99 34,0
0 

10,0
0 

24,3
4 

5,30 21,7
6 

0,26 1,08 -0,47 <90,0 

38,0

0 

11,0

0 

24,6

1 

6,16 25,0

5 

10 Смелост и 
решителност 

– генерализа-

ция на 
качеството 

99 35,0
0 

12,0
0 

25,1
3 

4,77 19,0
0 

0,32 1,29 -0,62 <90,0 

36,0

0 

9,00 25,4

5 

5,04 19,8

0 

 

При анализа на резултатите от психологическите въпросници използвахме два подхода. 

При първия цифровите стойности на променливите величини обработихме с помощта на 

вариационния анализ. Водещ интерес в случая беше разкриването на вариативността на 

волевите качества, мотивационната структура на личността и мотивите за избор на спорта 
„тенис на маса“ и преди всичко гаранционната вероятност за индивидуалните особености на 

студентите. 

Анализът на приложените таблици 9 и 10 разкрива минимална разлика между двете 
снимания на самооценката на студентите. Втора съществена характеристика е високата 

вариативност на самооценките.   

При студентките за статистически достоверни са самооценките за инициативност и 
самостоятелност и самостоятелност и издръжливост, а при студентите настойчивост и 

упоритост. 

Чрез втория подход оценявахме изразеността на качествата в проценти в три зони – 

ниска, средна, висока. Тези данни сме представили графично чрез стълбови диаграми. 
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 Целеустременост 
Целеустремеността е съзнателна и активна насоченост на личността към определен 

резултат от дейността. Хората с високи оценки по тази скала имат ясни цели. Те знаят много 
добре какво искат да постигнат и как да го постигнат. 

В началото на учебната година, при първото изследване, 68.7% от студентите и 80.5% 

от студентките са със средна изразеност на целеустремеността (фиг. 16). 
64.6% от студентите и 70.7% от студентките са със средна генерализация на това волево 

качество (фиг.16). 

В края на учебната година 51.5% от студентите са със средно изразена целеустременост. 

Този процент е по-нисък спрямо началното изследване, което се дължи на повишения процент 
студенти с ниска и висока изразеност на това качество. 

В групата на студентките също настъпват промени 46.3% от тях са със средна и висока 

изразеност на целеустремеността.  
Отчетена е статистически значима зависимост между равнището на изразеност на 

волевото качество „целеустременост― в началото и в края на изследването при студентките 

(Р=0.001).  
Фиг.16 

 
 

 Смелост и решителност 
Смелостта и решителността са прояви на волята, които се характеризират със 

своевременност и обмисленост на решенията на въпросите и задачите, възникващи в дейността, 

своевременност и обмисленост на реализацията на решенията в практически действия, липса на 

страх от поемане на отговорност за решенията и тяхното изпълнение, дори в условия на риск и 

опасност. 
65.7% от мъжете и 63.4% от жените са със средна изразеност на качествата „смелост и 

решителност―,  76.8% от студентите и 85.4% от студентките са със средна генерализация на 

тези волеви качества (фиг. 17). 
Фиг. 17 

 
 

В края на изследването 59.6% от мъжете и 51.2% от жените са със средно изразена 

смелост и решителност (фиг. 17). Тези проценти са по-ниски в сравнение с първото изследване, 
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което се дължи на повишения процент студенти с ниска и висока изразеност и по-високия 

процент студентки с висока изразеност на качествата. 76.8% от студентите и 85.4% от 

студентките са със средна генерализация на тези волеви качества (фиг. 11). 
Има статистически значима зависимост между равнището на изразеност на волевите 

качества смелост и решителност в началото и в края на изследването при мъжете (Р=0.0001) и 

жените (Р=0.017). 
71.7% от мъжете и 70.7% от жените са със средна степен на генерализация на смелостта 

и решителността, което се дължи на повишения процент студенти с висока генерализация и по-

високия процент студентки с ниска и висока генерализация на качествата (фиг. 17). 

Тук също има статистически значима зависимост между равнището на генерализация на 
волевите качества смелост и решителност в началото и в края на изследването при мъжете 

(Р=0.004) и жените(Р=0.038). 

 Настойчивост и упоритост 
Настойчивостта и упоритостта са прояви на волята, които се характеризират с 

продължително запазване, а често и с повишаване на енергията и активността на личността в 

борбата за постигане на поставената цел и преодоляването на много неочаквано възникващи 
препятствия с различна степен на трудност. 

61.6% от студентите и 75.6% от студентките са със средна степен на изразеност на 

качествата настойчивост и упоритост (фиг. 18). 

Средната степен на генерализация на тези качества е налице при 64.6% от студентите и 
73.2% от студентките (фиг. 18). 

В края на учебната година 50.5% от студентите и 65.9% от студентките са със средно 

изразена настойчивост и упоритост (фиг. 18). Отново процентите са по-ниски в сравнение с 
началното изследване, което се дължи на повишения процент студенти с ниска и висока 

изразеност на качествата. 

Фиг. 18 

 
Налице е статистически значима зависимост между равнището на изразеност на 

волевите качества настойчивост и упоритост в началото и в края на изследването при 
студентите мъже (Р=0.0001). 

65.7% от мъжете и 80.5% от жените са със средна степен на генерализация на 

настойчивостта и упоритостта, което е следствие от повишения процент студенти и студентки с 

ниска и висока генерализация на качествата (фиг. 18). 
Тук също е на лице статистически значима зависимост между равнището на 

генерализация на волевите качества настойчивост и упоритост в началото и в края на 

изследването при студентите (Р=0.0001) и студентките(Р=0.013). 
Открита е и статистическа значима разлика между входящите и изходящите резултати 

на волевите качества настойчивост и упоритост (Sig=0.000). 

 Инициативност и самостоятелност 
Инициативността и самостоятелността са прояви на волята, характеризиращи се със 

собствен почерк, новаторство и бързина на мисленето и действията, насочени към постигането 

на поставената цел, устойчивост и недопускане на външна помощ и влияние. 
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Самостоятелната личност не очаква указания от други хора, активно отстоява 

възгледите си, може да бъде организатор и лидер, да ръководи околните за постигане на 

поставената цел. 
Инициативността и самостоятелността са изразени в средна степен при 78.8% от 

мъжете и 70.7% от жените (фиг. 19). 

Средна степен на генерализация на тези качества е открита при 62.6% от мъжете и 
73.2% от жените (фиг. 19). 

В края на обучението 69.7% от мъжете и 68.3% от жените са със средно изразена 

инициативност и самостоятелност (фиг. 19). И тук процентите са по-ниски в сравнение с 

входящото изследване, като се повишава процента на мъже с ниска и висока изразеност и 
процента на жените с ниска изразеност на качествата. 

 

Фиг. 19 

 
В двата пола (мъже - Р=0.037, жени - Р=0.005) има статистически значима зависимост 

между равнището на изразеност на волевите качества инициативност и самостоятелност в 

началото и в края на изследването. 
66.7% от мъжете и 65.9% от жените са със средна степен на генерализация на 

инициативността и самостоятелността, което е следствие от повишения процент студенти с 

ниска и висока генерализация на качествата и повишения процент на студентките с ниска 
генерализация на качествата (фиг. 19). 

Има статистически значима зависимост между равнището на генерализация на волевите 

качества инициативност и самостоятелност в началото и края на изследването при студентите 
мъже (Р=0.0001). 

 Самообладание и издръжливост 

Самообладанието и издръжливостта са със средна степен на изразеност при 68.7% от 

студентите и 65.9% от студентките в началото на изследването. 
Със средна степен на генерализация на тези качества са 70.7% от студентите и 56.1% от 

студентките (фиг. 20).  

57.6% от студентите и 56.1% от студентките са със средно изразени самообладание и 
издръжливост при крайното изследване (фиг. 20). Отново процентите са по-ниски в сравнение с 

първото изследване, като отново се повишават процентът на мъжете с ниска и висока 

изразеност и процентът на жените с ниска изразеност на качествата. 

При студентите (Р=0.0001) и студентките (Р=0.006) е отчетена статистически значима 
зависимост между равнището на изразеност на волевите качества самообладание и 

издръжливост в началото и в края на изследването. 

65.7% от студентите и 51.2% от студентките са със средна степен на генерализация на 
самообладанието и издръжливостта, което е следствие от повишения процент на студентите с 

ниска генерализация на качествата и повишения процент на студентките с висока 

генерализация на качествата (фиг. 20). 
Открита е статистически значима зависимост между равнището на генерализация на 

волевите качества самообладание и издръжливост в началото и в края на изследването при 

студентите мъже (Р=0.0001) и жени (Р=0.0001). 
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Като цяло не настъпват съществени промени във волевите качества на 

студентите в двата пола, което е разбираемо и се дължи на краткия период на 

изследване (една учебна година). 

За целите на изследването потърсихме зависимост между физическата 

дееспособност и волевите качества на студентите, но не установихме такава. 

Не открихме и зависимост между спортно-техническите умения по тенис на 

маса и изразеността и генерализацията на волевите качества на студентите. 

 

3.4.2. Диагностика на мотивационна структура на личността 

 

Таблица 11 

Мотивационна структура на личността – студентки 

 

№ Показатели n Xma

x 

Xmin Av Sav V% Р-ка % на 

пприра

ст 

t Pt% 

1 Жизненост 41 18,00 2,00 10,61 3,55 33,45 1,39 13,10 -
2,49 

98,0 

20,00 7,00 12,00 2,92 24.37 

2 Комфорт 41 19,00 2,00 11,68 3,84 32,90 1,68 14,41 -

2,55 

99,0 

20,00 6,00 13,37 3,04 22,74 

3 Соц. статус 41 24,00 4,00 12,98 4,45 34,27 2,27 17,48 -

3,38 

99,9 

24,00 6,00 15,24 4,63 30,37 

4 Общуване 41 25,00 5,00 15,71 4,80 30,54 1,88 11,96 -

2,47 

0,98 

28,00 9,00 17,59 5,02 28,55 

5 Обща 
активност 

41 19,00 5,00 11,59 3,30 28,50 1,73 14,95 -
3,01 

99,0 

23,00 8,00 13,32 3,35 25,16 

6 Тв. актив-

ност 
 

 

 
актактивно

ст 

41 30,00 8,00 17,54 4,98 28,37 2,20 12,52 -

2,99 

99,0 

32,00 10,00 19,73 4,60 23,34 

7 Обща 

полезност 

41 32,00 4,00 15,98 5,79 36,27 1,34 8,40 -1,6 <90,0 

32,00 5,00 17,32 5,45 31,48 

 

 Статистическата вариационна характеристика относно самооценките на студентите – 

жени и мъже се отличава с ясно изразени разлики  между двете проучвания. Процентът на 
прираст нараства – твърде по-висок в сравнение със самооценката на волевите качества. 

Вариативността се увеличава, което при подобен род изследвания е нормална практика. 

Впечатляващо е, че отчитаме  високи стойности за гаранционната вероятност (потвърдена 

статистическа достоверност) – в границата от 98,0 до 99,9% при студентките (най-висок при 
социалния статус – 99,9%).  При студентите гаранционната вероятност е 99,9% за всички 

компоненти на мотивационната структура  на личността.   

Таблица 12 

 

Мотивационна структура на личността - студенти 

 

№ Показатели n Xma
x 

Xmin Av Sav V% Р-ка % на 
прираст 

t Pt% 

1 Жизненост 99 21,0

0 

3,00 10,4

2 

4,14 39,7

0 

2,07 19,86 -

6,4

4 

99,9 

19,0
0 

6,00 12,4
9 

2,98 23,8
6 2 Комфорт 99 20,0

0 

2,00 13,1

6 

4,03 30,6

4 

1,19 9,06 -3,4 99,9 

21,0
0 

7,00 14,3
5 

3,07 21,3
8 3 Соц. статус 99 24,0

0 

4,00 14,4

9 

4,62 31,8

8 

2,16 14,91 -

4,4

8 

99,9 

24,0

0 

8,00 16,6

6 

3,84 23,0

6 4 Общуване 99 26,0

0 

6,00 16,1

1 

4,57 28,3

7 

2,78 17,24 -6,7 99,9 

26,0

0 

10,00 18,8

9 

3,29 17,4

3 5 Обща 

активност 

99 24,0

0 

2,00 11,8

0 

4,29 36,3

7 

2,49 21,15 -

6,0

2 

99,9 

23,0

0 

7,00 14,2

9 

3,39 23,7

2 
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6 Тв. актив-

ност 

 
 

 

актактивност 

99 29,0

0 

4,00 17,5

9 

5,43 30,8

8 

3,19 18,15 -

5,9

8 

99,9 

32,0

0 

9,00 20,7

8 

4,17 20,0

9 7 Обща 

полезност 

99 32,0

0 

5,00 16,2

6 

5,06 31,1

1 

2,44 15,03 -

4,7

5 

99,9 

30,0

0 

9,00 18,7

1 

4,36 23,2

9  

 Стандарт на живот 
Мотивацията за поддържане на стандарта на живот отразява грижата на студентите за 

наличните условия на съществуване, стремежа да осигурят себе си и своите близки с 

материални ресурси за живот.  

Има статистически значима зависимост между степента на изразеност на мотива за 
поддръжка на стандарта на живот в началото и в края на изследването при студентите мъже 

(Р=0.004). 

Има и статистическа значима разлика между входящите и изходящите резултати на 
мотива за поддръжка на стандарта на живот (Sig=0.000). 

 Комфорт 
Мотивите за поддържане на комфорт и безопасност са своеобразно продължение на 

мотивацията за поддържане на стандарта на живот. Те са грижа за средствата за съществуване, 
но в по-добри, удобни и надеждни прояви, които носят по-голямо удовлетворение. В тези 

мотиви се включват: комфорт, ред, удоволствие, развлечения, придобивки, защита и 

безопасност. 
При първото изследване 58.6% от мъжете и 56.1% от жените са със средно изразени 

мотиви за поддържане на комфорта. 

При второто изследване и в двата пола се наблюдава висока степен на изразеност на 
мотива за поддръжка на комфорта при 67.7% от мъжете и 51.2% от жените. 

Отчетена е статистически значима зависимост между степента на изразеност на мотива 

за поддръжка на комфорта в началото и края на изследването при студентите мъже (Р=0.017). 

Има и статистическа значима разлика между входящите и изходящите резултати по 
тази скала (Sig=0.000). 

 Социален статус 

Социално - престижната мотивация е мотив за поддържане на стандарта на живот и 
жизнения комфорт в социалната сфера. В нея се отразява стремежът на студентите да получат 

вниманието на околните, престиж, положение в обществото, влияние и власт. Тя включва: 

внимание, уважение, честолюбие, доминиране. 

Отчетена е статистически значима зависимост между степента на изразеност на 
социално – престижната мотивация и пола на студентите (Р = 0.008). 

При изходящото изследване 60.6% от студентите са с висока социално - престижна 

мотивация. При студентките се запазва средна социално - престижна мотивация (48.8%), но 
процентът на тези с висока социално - престижна мотивация значително се повишава (фиг. 23). 

Отново е отчетена статистически значима зависимост между степента на изразеност на 

социално - престижната мотивация и пола на студентите (Р = 0.009). 
Наблюдава се статистическа значима разлика между резултатите в началното и 

крайното изследване по скалата на социално – престижната мотивация (Sig=0.000). 

 Общуване 

Мотивацията за общуване може да се разглежда в два аспекта – положителен и 
отрицателен. В положителен аспект тя се свързва с афилация, потребност от контакти, 

принадлежност към групата, взаимодействие с околните, оказване и приемане на помощ, опека, 

внимание, а в отрицателен – с унижение, угодничество, подчинение, агресия. 
В началото на учебната година мотивацията за общуване е със средна степен на 

изразеност при 59.6% от студентите и 58.5% от студентките (фиг. 24). 

В края на учебната година настъпват промени в отчетените резултати. 77.8% от 

студентите и 53.7% от студентките са с висока мотивация за общуване (фиг. 24). 
На лице е статистически значима зависимост между степента на изразеност на 

мотивацията за общуване и пола (Р = 0.009).  
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Наблюдава се статистическа значима разлика между резултатите в началното и в 

крайното изследване по скалата на мотивация за общуване (Sig=0.000). 

 
Фиг.24 

 
 

 Обща активност 

Мотивацията за обща активност отразява енергичността и стремежа на студентите да 

вложат цялата си енергия и умения в една или друга сфера на дейността. Тя включва: 
активност, издръжливост, упоритост, възможност за противодействие.  

При входящото изследване и в двата пола преобладава средно изразена мотивация за 

обща активност (63.6% от мъжете и 70.7% от жените) (фиг. 25). При изходящото изследване и в 

двата пола (62.2% от мъжете и 78% от жените) се запазва средно изразената мотивация за обща 
активност. Процентът на мъжете със средно изразена мотивация за обща активност в края на 

изследването е малко по-нисък от този в началото, което се дължи на повишения процент мъже 

с висока мотивация за обща активност. 
Фиг. 25 

 

.  
Съществува статистически значима зависимост между степента на изразеност на 

мотивацията за обща активност в началото и в края на изследването при мъжете (Р = 0.040).  

Отчита се статистическа значима разлика между резултатите в началното и в крайното 
изследване по скалата на мотивацията за обща активност (Sig=0.000). 

 Творческа активност 

Мотивацията за творческа активност отразява стремежа на студентите да използват 
своята енергия и възможности в онази сфера на дейността, в която могат да получат творчески 

резултати. Тя включва: съзидание, постижения, разбиране, познание. 

В началото на изследването 62.6% от студентите и 58.5% от студентките са със средно 
изразена мотивация за творческа активност. 
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В края на изследването се наблюдава значителна промяна в получените резултати както 

при мъжете, така и при жените. 61.6% от студентите и 58.5% от студентките са с висока 

мотивация за творческа активност . Няма студенти с ниска мотивация за творческа активност. 
Открита е статистическа значима разлика между резултатите в началното и крайното 

изследване по скалата на мотивацията за творческа активност (Sig=0.000). 

 Обществена полезност 
Мотивацията да носи обществена полза е висш стремеж на човека, особено ако при това 

се постигат творчески резултати. 

В началото на учебната година 72.7% от мъжете и 68.3% от жените имат средно 

изразена мотивация за обществена полезност (фиг. 27). 
В края на учебната година 58.6% от мъжете и 53.7% от жените отново са със средни 

стойности по скалата. И при двата пола значително нараства процентът на изследваните лица с 

висока мотивация за обществена полезност. 
Отчетена е и статистическа значима разлика между резултатите в началното и в 

крайното изследване по скалата на мотивацията за обществена полезност (Sig=0.000). 

Фиг. 27 

 
На базата на резултатите, получени по скалите на „Въпросник за мотивационна 

структура на личността―, може да бъде определен мотивационния профил на изследваните 
лица. 

При първото тестиране 59.6% от студентите са с потребителски мотивационен профил. 

Същевременно 56.1% от студентките са с производствен мотивационен профил (фиг. 27). 
Има статистически значима зависимост между мотивационния профил и пола на 

студентите (Р = 0.036).  

При второто тестиране 50.5% от мъжете и 51.2% от жените са с производствен 

мотивационен профил. 

Установена е статистически значима зависимост между мотивационния профил 

в началото и в края на изследването при мъжете (Р = 0.021). 

Няма статистически значима зависимост между физическата дееспособност и 

мотивацията на студентите. 

Не открихме и зависимост между равнището на владеене на техническите удари в 

тениса на маса и мотивацията на студентите. 

 

3.4.3. Мотиви за избор на спорта тенис на маса 

Методиката позволява да се сравни степента на изразеност на различните мотиви, които 

карат студентите да започнат и продължат да практикуват спорта тенис на маса. 
Изнесените данни в таблици 13 и 14 статистически показатели по своята динамика са 

сходни с коментираните вече характеристики за волевите качества и мотивационната структура 

на личността – установяваме увеличаване на вариативността, разликите се отличават с по-
ниски стойности в сравнение със тези при мотивационната структура на личността.  
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При студентките  за статистически достоверни могат да се приемат самооценките за:  

Конкретни мотиви за започване на занимания на човека със спорт – 99,9%,  Потребност от 

развитие на характера и психическите качества – 95,0%, Потребност от физическо 
усъвършенстване – 0,95%, Потребност от одобрение – 99,9%, Потребност от висок престиж и 

слава – 99,0, Отношение към дисциплината -95,0%.  

Таблица 13 

Мотиви за избор на спорт – студентки 

№ Показатели n Xmax Xmin Av Sav V% Р-ка % на 
прираст 

t Pt% 

1 

2 

КМЗЗС 

МИДВС 

41 35,00 8,00 16,20 5,79 35,74 2,34 14,46 -2,81 99,0 

35,00 8,00 18,54 6,60 35,58 

2 МИДВС 41 38,00 8,00 22,46 8,58 38,18 0,15 0,65 -0,21 <90,0 

38,00 9,00 22,61 8,88 39,26 

3 ПО 41 42,00 8,00 23,76 7,57 31,86 1,10 4,62 -1,39 <90,0 

43,00 11,00 24,85 7,56 30,44 

4 ПРХПК 41 48,00 15,00 32,00 9,20 28,73 -

2,66 

-8,31 1,97 95,0 

47,00 9,00 29,34 9,40 32,04 

5 ПФУ 41 55,00 17,00 37,66 9,68 25,70 -
1,95 

-5,18 1,93 95,0 

55,00 15,00 35,71 10,99 30,77 

6 ППСЗ 41 34,00 7,00 18,46 6,87 37,23 -

0,27 

1,45 -0,28 <90,0 

34,00 7,00 18,73 6,70 35,77 

7 ПЕУСУ 41 42,00 7,00 23,88 8,58 35,92 -

0,29 

1,23 -0,34 <90,0 

42,00 7,00 24,17 8,80 36,40 

8 ПППЖУЗ 41 15,00 3,00 8,68 3,12 35,91 -

0,02 

0,28 -0,04 <90,0 

15,00 3,00 8,71 3,57 41,03 

9 ПОд. 41 19,00 4,00 10,00 4,77 47,75 0,59 5,85 17,26 99,9 

23,00 4,00 10,59 5,06 47,84 

10 ПВПС 41 30,00 6,00 14,73 7,01 47,61 2,78 18,87 -3,08 99,0 

31,00 6,00 17,51 6,91 39,44 

11 ОД 41 20,00 4,00 10,34 3,45 33,33 1,78 18,16 -2,97 99,0 

23,00 6,00 12,22 4,06 33,22 

 

 При студентите  за статистически достоверни могат да се приемат самооценките за:  

Конкретни мотиви за започване на занимания на човека със спорт – 99,0%,  Потребност от 
развитие на характера и психическите качества – 99,9%, Потребност от физическо 

усъвършенстване – 99,9%.   

 

№ Показатели 

 

Легенда 

1 
КМЗЗС 

Конкретни мотиви за започване на занимания на 

човека със спорт 

2 
МИДВС Мотиви за избор на дадения вид спорт 

3 
ПО Потребност от общуване 

4 
ПРХПК 

Потребност от развитие на характера и 
психическите качества 

5 
ПФУ Потребност от физическо усъвършенстване 

6 
ППСЗ 

Потребност от повишаване на самочувствието и 
здравето 



 42 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 14 

Мотиви за избор на спорт – студенти 

 

№ Показатели n Xmax Xmin Av Sav V% Р-ка % на 

прираст 

t Pt% 

1 КМЗЗС 

МИДВС 

99 39,00 8,00 18,26 6,83 37,38 1,62 8,85 -

2,55 

98,0 

47,00 8,00 19,88 7,96 40,05 

2 МИДВС 

ПО 

99 44,00 8,00 27,63 7,94 28,75 -0,46 -1,68 0,9 <90,0 

44,00 8,00 27,16 8,41 30,98 

3 ПО 99 48,00 8,00 30,66 8,67 28,27 -0,22 -0,72 0,42 <90,0 

48,00 10,00 30,43 8,13 26,71 

4 ПРХПК 99 48,00 9,00 35,84 9,83 27,44 -2,55 -7,10 3,12 99,0 

48,00 9,00 33,29 10,43 31,32 

5 ПФУ 99 60,00 10,00 44,54 13,24 29,73 -2,95 -6,62 2,71 99,9 

60,00 12,00 41,59 13,49 32,45 

6 ППСЗ 99 39,00 7,00 22,92 7,02 30,61 -0,37 -1,63 0,69 <90,0 

36,00 8,00 22,55 6,77 30,01 

7 ПЕУСУ 99 42,00 7,00 30,20 7,93 26,26 -1,40 -4,65 2,17 95,0 

42,00 7,00 28,80 8,36 29,04 

8 ПППЖУЗ 99 18,00 3,00 11,41 4,12 36,10 -0,43 -3,81 1,36 <90,0 

18,00 3,00 10,98 3,83 34,84 

9 ПВПС 99 24,00 4,00 14,80 6,37 43,08 -0,56 -3,75 1,48 <90,0 

24,00 4,00 14,24 6,09 42,77 

10 ОД 99 36,00 6,00 22,30 7,10 31,86 -0,32 -1,45 0,67 <90,0 

36,00 6,00 21,98 7,02 31,93 

11 ОД 99 24,00 4,00 12,96 3,79 29,23 0,51 3,90 -1,6 <90,0 

24,00 5,00 13,46 4,14 30,72 

 

По-съществени изводи по параграфа: 
Резултатите от изследването на волевите качества на студентите показват, че и в двата 

пола се наблюдава средна степен на изразеност и генерализация на всички изследвани волеви 

качества. Те невинаги могат да си поставят конкретни и ясни цели, да набележат пътищата и 
средствата за тяхното постигане и да подчинят поведението си на поставената цел. 

Наблюдава се дефицит в настойчивостта и упоритостта да се  повтарят многократно 

еднообразни упражнения и да преодоляват възникналите трудности при усвояването на 
техническите удари по тенис на маса. Проявите на инициативност и самостоятелност при 

усвояването на техниката и тактиката на играта са недостатъчни, което не позволява на 

студентите да изградят собствен стил на игра. 

Високата мотивация за общуване доминира в двата пола. Студентите се стремят към 
постоянни контакти с околните, сътрудничество и одобрение. Стремят се към изграждане на 

взаимоотношения, основани на доверие, равенство и партньорство, в които да се чувстват 

7 
ПЕУСУ 

Потребност от естетическо усъвършенстване и 

силни усещания 

8 
ПППЖУЗ 

Потребност от придобиване на полезни за 
живота умения и знания 

9 
ПОд. Потребност от одобрение 

10 
ПВПС Потребност от висок престиж и слава 

11 
ОД Отношение към дисциплината 
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комфортно, безопасно и да се наслядят максималко на общуването, като покажат способности, 

знания и артистичност. 

Студентите и студентките са със средна по сила мотивация за обща активност. И в 
двата пола е на лице висока творческа активност. Средно изразената мотивация за обществена 

полезност доминира при лицата от двата пола. Те са сконни да се занимават с обществена 

дейност и да оказват помощ на колегите си в процеса на обучението. 
Повече от половината от изследваните студенти са с производствен мотивационен 

профил. Те имат творческо, разбиращо отношение към предмета на своята дейност, опитват се 

да разберат неговата същност. Отнасят се положително към социалното си обкръжение и се 

чувстват като част от него. В трудни ситуации се опитват да се мобилизират и да намерят изход 
от създалото се положение. Считат положените усилия за част от процеса на движение към 

целта. Успехът от постигнатото споделят с останалите участници в дейността. 

Практикуването на спорта тенис на маса студентите виждат като средство за 
подобряване на своята подвижност, координация, скорост на движенията, сила и издръжливост. 

Имат възможност да видят ръста на резултатите си. 

Според самите студенти заниманията със спорт им дават възможност за развитие на 
волевите качества, бързината и точността на мисленето и засилват характера им. 

Има значими различия и зависимости между степента на проява на някои от мотивите и 

потребностите на студентите за избор на спорта тенис на маса в началото и в края на 

изследването. 
Прави впечатление, че по отношение на волевите качества и мотивационния профил на 

личността на студентите не настъпват съществени промени, което е напълно разбираемо. 

Студентите са във възраст, в която се доизгражда характера и волята, пренареждат се 
ценностите и мотивите за поведение на базата на усвояването на нови социални роли. Тези 

промени не настъпват изведнъж, а постепенно под влиянието на натрупания социален опит. 

  

 3.5. Корелационен анализ 

По изследователски план корелационният анализ използвахме за установяване на 
зависимостите между променливите, които характеризират физическата дееспособност 

(годност), мотивационната структура на личността, мотивите за избор на спорт и волевите 

качества в контекста на експерименталната работа за проверка на програмата и методиката за 
обучението по тенис на маса 

Според абсолютната стойност на коефициента на корелация r  в статистиката са приети 

различни степени на корелационна зависимост. В нашия анализ интерпретацията засегна 
корелационните коефициенти, които предопределят умерена (r от 0,3 до 0,5), значителна (r от 

0,5 до 0,7), голяма (r от 0,7 до 0,9) и много голяма (r над 0,9) зависимост.  

 Въз основа на комплексната статистическа обработка получихме стойностите за 

зависимостите между 37 променливи за физическата дееспособност и психичните особености 
на включените в експеримента студенти. Същите са представени в общо 8 интерколационни 

матрици ( от № 1 до №4 за студентките и от №5 до №8 за студентите). В матриците сме 

елиминирали стойностите на r до 0,3 – слаба корелационна зависимост. 

В матриците в числител са представени коефициентите за корелация за тестовете от 

първото измерване (вход), а в знаменател са изложени коефициентите за второто измерване 

(изход). 

В интеркорелационна матрица №1 в дисертационния труд ДТ сме представили 
зависимостите между качествата, които характеризират физическата дееспособност на 

студентките. Те са 11 от 35 възможни. Това доказва, че подбраните тестове за изследване на 

физическите качества не дублират информацията, която носят. Второ – преобладават 
зависимости, които попадат в зоната на   умерена (r от 0,3 до 0,5), значителна (r от 0,5 до 0,7) 

корелация. Зависимостта например между честота на почукване с лява ръка и тест 4 – скок 

дължина от място е умерена – 0,435.  
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ИНТЕРКОРЕЛАЦИОННА МАТРИЦА № 1 – ФИЗИЧЕСКА ДЕЕСПОСОБНОСТ –  

СТУДЕНТКИ 

 

ТЕСТ 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1 

 

 

1 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

2 

 

  

1 

 

0/0 

0 / 

, 435 

, 444/ 

, 416 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

3 

 

   

1 

, 395/ 

,577 

 

,489/ 

,596 

 

0/ 

-,539 

 

,536/ 

0 

 

0/ 

,325 

 

0/0 

 

4 

 

    

1 

-,850/ 

,977 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

5 

 

     

1 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

 

6 

      

1 

 

0/0 

 

0/ 

,363 

 

,403/ 

,122 

 

7 

 

       

1 

 

0/ 

,341 

 

0/0 

 

8 

 

        

1 

-,328/-

,307 

 

9 

 

         

1 

 

 Легенда: Тест 1. 50 м спринт; Тест 2.Честота на почукване лява ръка; Тест 3. Честота на 
почукване дясна ръка; Тест 4. Скок дължина от място; Тест 5. Совалково бягане с нарастваща 

скорост; Тест 6. Сгъване и разгъване на ръцете в опора; Тест 7. Повдигане от тилен лег 

(коремни преси); Тест 8. Дълбочина на наклона; Тест 9. Статично равновесие – „Фламинго‖. 

Тя (зависимостта например между честота на почукване с лява ръка и тест 4 – скок 

дължина) обаче се проявява при диагностиката на изход, което може да се обясни с 

въздействието на упражненията от експерименталната програма и методика за обучение по 
тенис на маса. 

 Между честотата на почукване с лява ръка и совалковото бягане с нарастваща 

интензивност  се проявят зависимости в зоната на умерена корелация, като в началото тя е  
0,444, а в края на експеримента незначително намалява на r = 0, 416. 

 Анализът на останалите маркирани зависимости в значителна  степен разкрива, че е 

налице положителна промяна във вътрешната структура на дееспособността, което отдаваме на 

въздействието на програмното съдържание и методика. Повлияването засяга силовите 
възможности на студентките, бързината при локалните движения с ръцете и е по-слабо 

изразено по отношение на гъвкавостта и равновесието.  

 В интеркорелационна матрица № 2 представяме зависимостите между самооценките за 
мотивационната структура на личността.  
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 Умерена зависимост се проявява само между самооценката за стандарта на живота и 

комфорта –  коефициенти 0, 386/ 0,380. 

 Десет двойки показатели (немаркирани) попадат в зоната на значителна и голяма 
корелационна зависимост, като при второто изследване има понижение (в повечето случаи 

минимално) на степените на зависимост. Единадесет от представените зависимости – също със 

значителна и голяма корелация ( от 0,318 до 0,754), са възходящи. Тази корелационна динамика 
разкрива положителни промени във вътрешната структура на  личността, което несъмнено 

може да се приеме като резултат от въздействието на експерименталната програма по тенис на 

маса.  В този аспект се откроява зависимостта между социалния статус и общата активност  

(0, 643/ 0,709), и от друга страна общата активност и обществената полезност (0,705/ 0,754). 

 

 ИНТЕРКОРЕЛАЦИОННА МАТРИЦА № 2 НА САМООЦЕНКИТЕ ОТНОСНО 

МОТИВАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА ЛИЧНОСТТА  – СТУДЕНТКИ 

  

 

 

 
 Легенда: 

 Тест 1. Жизненост; Тест 2. Комфорт; Тест 3. Социален статус; Тест 4. Общуване; Тест 5. 

Обща активност; Тест 6. Творческа активност; Тест 7. Потребност от естетическо 
усъвършенстване и силни усещания; Тест 8. Обществена полезност; 

 Анализът на корелационните коефициенти в матрица № 3 недвусмислено разкрива, че 

при 69% от наблюдаваните зависимости в края на експеримента мотивационната нагласа на 

студентките за избор на вид спорт осъзнато се е променила положително под въздействието на 
обучението по тенис на маса - например потребност от физическо усъвършенстване и 

потребност от повишаване на самочувствието  и здравето или потребност от повишаване 

на самочувствието  и здравето и потребност от естетическо усъвършенстване и силни 
усещания.  

 Както при корелационна динамика при мотивационната структура на личността, така и 

тук – за мотивите за избор на вид спор, разкриваме положителни промени във вътрешната 

структура на самооценките, което несъмнено може да се приеме като резултат от въздействието 
на експерименталната програма по тенис на маса. 

 

ТЕСТ 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 386/380 657/572 447/487 553/539 428/503 718/556  

2  1 412/500 659/703 318/330 529/509 494/553  

3   1 720/611 643/709 603/619 798/656  

4    1 546/571 786/739 734/692  

5     1 705/754 763/661  

6      1 780/712  

7       1  

8        1 
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ИНТЕРКОРЕЛАЦИОННА МАТРИЦА №3 НА САМООЦЕНКИТЕ ОТНОСНО 

МОТИВИТЕ ЗА ИЗБОР НА ВИД СПОРТ – СТУДЕНТКИ 

 

 

   
 Легенда тестове 
 Тест 1. Конкретни мотиви за започване на занимания на човека със спорт; Тест 2. 

Мотиви за избор на дадения вид спорт; Тест 3. Потребност от общуване; Тест 4. Потребност от 

развитие на характера и психическите качества; Тест 5. Потребност от физическо 
усъвършенстване; Тест 6. Потребност от повишаване на самочувствието  и здравето; Тест 7. 

Потребност от естетическо усъвършенстване и силни усещания; Тест 8. Потребност от 

придобиване на полезни за живота умения и знания; Тест 9. Потребност от одобрение; Тест 10. 

Потребност от висок престиж и слава; Тест 11. Отношение към дисциплината. 
 В числител са представени коефициентите на корелация в началото на експеримента, а в 

знаменател на изхода.    

 В интегралната корелационна матрица потърсихме взаимовръзки на показателите за 
физическите качества с резултатите от психологическите въпросници,  или казано по друг 

начин за връзка на динамиката на физическата дееспособност с индивидуалните особености на 

студентките. Установихме наличие на умерена корелация на тестовете от групата за 
диагностика на ФД с някои от компонентите на мотивационната структура на личността или 

волевите качества. В повечето случаи те се проявяват в началото на изследването , а в края са 

нулеви. В друг случай се проявят зависимости между силовите качества и мотивите за избор на 

ТЕСТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 401/459 381/404 - - /477 - . - /311  - /416   311/648 508/531 

2  1 763/705 515/474 421/477 400/523 707/713 406/408 502/621 678/660 395/403 

3   1 531/539 465/590 571/682 742/787 500/584 591/635 696/726 387/196 

4    1 753/382 534/596 646/716 571/523  - /329 550/432      - 

5     1 609/711 615/704  - /513 - / 319 531/515      - 

6      1 544/615 346/513 400/521 564/626  - / 293 

7       1 502/600 462/491 700/741 301/ - 

8        1  - / 542 315/ - 301/230 

9         1 525/683  - /341 

10          1 524/320 

11           1 
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спорт: например: тест 7. Повдигане от тилен лег (коремни преси) с потребност за физическо 

усъвършенстване – r = - 0,358, с потребност от естетическо усъвършенстване и силни усещания 

- r = - 0,358 и др. от подобен род.  

 Интеркорелационна матрица  4 разкрива динамиката на взаимовръзките между 

изразената наличност и устойчивост на съответното качество и второ – неговата 

генерализация (широтата на неговата проява в различни жизнени ситуации и видове 

дейност). 

 Анализът на маркираните зависимости спрямо останалите  не ни дава основание 

да приемем, че е налице промяна във вътрешната структура на волевите качества и 

съществен принос към процеса на обучение . 

 

ИНТЕРКОРЕЛАЦИОННА МАТРИЦА № 4 НА САМООЦЕНКИТЕ ОТНОСНО 

ВОЛЕВИТЕ КАЧЕСТВА – СТУДЕНТКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

             

ТЕСТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 531 

/630 

331 

/334 

-  

/ - 

425 

/392 

- 

/ 639 

409 

/282 

- 

/ - 

471  

/ - 

308 

/ - 

2  1 413 

/364  

419 

/295 

450 

/478 

436 

/486 

334 

/290 

497 

/ - 

- 

 / - 

- 

 / - 

3   1 661 

/429 

-  

 /413 

599 

/541 

390 

/ - 

-   

/  - 

440 

/ - 

- 

 / - 

4    1 380 

/ - 

621 

/428 

549 

/ - 

400 

/ - 

-   

/  - 

-  

 /  - 

5     1 609 

/519 

604 

/ - 

396 

/ - 

414 

/399 

358 

/ - 

6      1 550 

/  - 

559 

/352 

375 

/371 

-  

/ 314 

7       1 581 

/367 

340 

/ - 

-   

/  - 

8        1 -  

/ 327 

-  

/  - 

9         1 342 

/388 

10          1 
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 Легенда тестове 

 Тест 1. Целеустременост – изразеност и устойчивост; Тест 2. Целеустременост –  

генерализация; Тест 3. Инициативност и самостоятелност – изразеност и устойчивост ; Тест 4. 
Инициативност и самостоятелност – генерализация;  Тест 5. Настойчивост и упоритост –   

изразеност и устойчивост; Тест 6. Настойчивост и упоритост – генерализация; Тест 7. 

Самостоятелност и издръжливост – изразеност и устойчивост; Тест 8. Самостоятелност и 
издръжливост – генерализация ;  Тест 9. Смелост и решителност – изразеност и устойчивост; 

Тест 10. Смелост и решителност – генерализация. 

 В числител са представени коефициентите на корелация в началото на експеримента, а в 

знаменател на изхода.    
 Интеркорелационна матрица 5 съдържа  информация за взаимовръзките и 

взаимозависимостите между физическите качества, характеризиращи физическата 

дееспособност на студентите. 
 Видно е в сравнение със студентките, че се увеличава броят на взаимозависимостите с 

умерена и  значителна корелация. Бързината при локалните движения с лява ръка силно 

корелира с останалите качества – до тест 8, при това с високи стойности на коефициентите. При 
други случаи обаче, както взаимовръзките на тест 3 с тестовете 4 и 5, тест 6 с тест 7, или 7 с 8, 

при второто изследване  зависимостта  не е функционална ( 0 ). Тези аномалии вероятно се 

дължат на скрити фактори на въздействия. Това налага  предпазливо да приемем, че 

констатираните положителни промени се дължат единствено на експерименталното програмно 
въздействие. Основание за това предположение е многократно наблюдаваната от други 

изследователи скрита резервираност на изследваните лица към провежданитe диагностични 

процедури – липса на мотивация за разкриване на потенциала на максимум. Също така е 
всеизвестно, че голяма част от студентите работят извън учебната си заетост, което води до 

натрупване на умора и което влияе върху качеството на тестирането. 

 Както отбелязахме в дисертационния труд в общата интеркорелационна решетка са 

изчислени 1 369 зависимости. Основните вече коментирахме, но следва да отбележим, че са 
налице и други двоични зависимости, които заслужават внимание. 

  Така например корелационната динамика между „творческата активност‖ и 

самооценките относно мотивите за избор на спорта „тенис на маса” – вж. корелационен 

модел № 1 от приложение 2 – жени, разкрива общо казано подчертано позитивното 

въздействе на реализираната експериментална програма и методика за обучение на студентите 

по тенис на маса. Докато в началото на експеримента не се открояват корелации между 
„творческата активност‖ – r = 0 със самооценките за „Мотиви за избор на дадения вид спорт‖, „ 

Потребност от общуване‖, „ Потребност от развитие на характера и психическите качества‖ , „ 

Потребност от физическо усъвършенстване‖, „Потребност от повишаване на самочувствието и 

здравето‖, „Потребност от естетическо и  „Потребност от одобрение‖, то в края на опитно-
изследователската работа при всички двойки отчитаме умерена (r от 0,3 до 0,5) корелация, 

като най-силна е е между творческата активност и мотивите за избор на дадения вид спорт 

(r = 0.416) и между творческата активност и потребността оот физическо усъвършенстване (r 
= 0.430). 

 Творческата активност при студентките корелира и с волевите качества – със 

целеустременост – генерализация на качеството и с настойчивостта и упоритостта (вж. 
корелационен модел № 2). 

 Поради обстоятелството, че структурата на взаимозависимостите при мотивационната 

структура на личността, мотивите за избор на спорт и   волевата сфера са сходни с тези при 

жените, се въздържаме от конкретен задълбочен анализ, т.е.приемаме, че направените изводи  
могат да бъдат екстраполирани и при студентите.    
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 Поради обстоятелството, че структурата на взаимозависимостите при мотивационната 

структура на личността, мотивите за избор на спорт и   волевата сфера са сходни с тези при 

жените, се въздържаме от конкретен задълбочен анализ, т.е.приемаме, че направените изводи  
могат да бъдат екстраполирани и при студентите.    

 

ИНТЕРКОРЕЛАЦИОННА МАТРИЦА № 5 – ФИЗИЧЕСКА ДЕЕСПОСОБНОСТ –  

СТУДЕНТИ 

 

ТЕСТ 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1 

 

 

1 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

2 

 

  

1 

-,520/ 

-480 

, 608/ 

, 578 

,677/ 

,619 

 ,623/ 

- ,656 

 ,501/ 

- 354 

 ,708/ 

-649 

 

0/0 

 

3 

 

   

1 

, 322/ 

0 

-,410/ 

0 

-,285/ 

-,518 

0/ 

0 

,630/ 

,497 

 

0/0 

 

4 

 

    

1 

-,918/ 

,927 

-,370/-

,431 

- ,411/ 

-, 346 

-,519/ 

-408 

 

0/0 

 

5 

 

     

1 

-,458/ 

-,448 

,417/ 

, 320 

-,598/ 

-, 471 

 

0/0 

 

 

6 

      

1 

, 327/ 

0 

, 633/ 

, 363 

 

 

0/0 

 

7 

 

       

1 

 

, 575/ 

0 

 

0/0 

 

8 

 

        

1 

-,328/-

,307 

 

9 

 

         

1 

 

 Легенда: Тест 1. 50 м спринт; Тест 2. Честота на почукване лява ръка; Тест 3. Честота на 

почукване дясна ръка; Тест 4. Скок дължина от място; Тест 5. Совалково бягане с нарастваща 

скорост; Тест 6. Сгъване и разгъване на ръцете в опора; Тест 7. Повдигане от тилен лег 
(коремни преси); Тест 8. Дълбочина на наклона; Тест 9. Статично равновесие – „Фламинго‖. 
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КОРЕЛАЦИОНЕН МОДЕЛ  №1 – СТУДЕНТКИ 

 

 

 

 

Легенда: 

Т 15 – Творческа активност; 

Т 18 – Мотиви за избор на дадения вид спорт; 
Т 19 – Потребност от общуване; 

Т 20 – Потребност от развитие на характера и психическите качества; 

Т  21 – Потребност от физическо усъвършенстване; 
Т 22 – Потребност от повишаване на самочувствието и здравето; 

Т 23 – Потребност от естетическо;  

Т 25 – Потребност от одобрение. 
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КОРЕЛАЦИОНЕН МОДЕЛ  № 2 – СТУДЕНТКИ 

 

 

 
 

 

 

 

 
Легенда: 

Т 15 – Творческа активност; 

Т 29 – Целеустременост – генерализация на качеството; 

Т 30 – Смелост и решителност – изразеност на качеството;  
Т 31 – Смелост и решителност – генерализация на качеството; 

Т 32 – Настойчивост и упоритост –  изразеност на качеството; 

Т 33 – Настойчивост и упоритост – генерализация на качеството; 
Т 34 – Инициативност и самостоятелност – изразеност на качеството; 

Т 36 – Самообладание и издръжливост – изразеност на качеството. 
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ИЗВОДИ 

 
На базата на теоретичните, диагностичните  и практико-приложните  изследвания по 

темата на дисертационния труд и анализа на получените резултати синтезирахме  следните 

изводи: 
 

1. Установихме явно несъответствие между официално приетата държавна 

политика и стратегия за съхранение и развитие на системата за физическо възпитание и спорт 

във висшите училища, и липсата на чуваемост от страна на академичните институции и 
социалната им отговорност за адекватно удовлетворяване   на спортните потребности и 

интереси на студентите. 

 
2. През последното десетилетие спортните педагози във висшите училища 

целенасочено полагат усилия за научното осветляване на проблемите на физическото 

възпитание и спорт за студентите. Формира се направлението за научно-приложна 
спортологична насоченост за осветляването на частни и генерални проблеми във ВУ с 

неспортна насоченост. Сравнителният анализ обаче на резултатите от  подобни изследвания 

разкри, че голяма част от тях остават в сферата на благопожеланията.  В този аспект считаме, 

че нашите резултати имат съществена научна и практико-приложна стойност. 
 

 
3. Разработената и апробирана учебна програма и методика за обучение по тенис 

на маса доказа своята ефективност основно в насока овладяване на компетенции, умения и 

навици по отношение елементите от техниката на тенис на маса. В края на обучителния период 
и в двата пола е отчетено много добро ниво на владеене на основните техники в тениса на маса. 

 

4. Разработихме собствен тест за изследване на спортно-техническите умения на 
студентите по тенис на маса. 

 

5. По-консервативно се повлиява физическата дееспособност, което е логично 

следствие от обема и интензивността на работа по програмното съдържание и ограничаващото 

изискване и условие за регламентирана аудиторна заетост на студентите. За експерименталния 

период на обучение настъпват леки повишения в средните стойности при повечето от 
качествата и за двата пола. Мъжете са с по-добри резултати за силова издръжливост на горните 

крайници и скоростни възможности. Жените имат по-добра гъвкавост, отскокливост и статично 

равновесие.  
 

6. В края на обучителния период и за двата пола е отчетено много добро ниво на 

владеене на основните техники в тениса на маса. Мъжете получават по-високи резултати за 
дланен сечен удар при разиграване  по диагонал, обратен сечен удар в двете разновидности 

/единично отиграване и по диагонал/ и в крайните им оценки. 

 

7.При изследването на волевите качества и за двата пола е отчетена средна степен на 

изразеност и генерализация на всички качества в началото и края на изследването.  

 

8. В мотивационната структура на личността настъпват някои промени. В началото на 
експерименталната работа мъжете и жените са със средна степен на проява по всички 

показатели. В края се наблюдава висока степен на изява на комфорта, общуването и 

творческата активност. Мъжете са с висока социално-престижна мотивация. В началото на 
учебната година те са с потребителски мотивационен профил, а жените с производствен. В края 

на годината и в двата пола преобладава производственият мотивационния профил.  
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9. Бяха потърсени зависимости между индивидуалните особености, физическата 

дееспособност и спортно-техническите умения по тенис на маса на студентите. Отчетени са 

значими зависимости само между равнището на владеене на техническите удари в тениса на 
маса и мотивите на студентите за избор на този спорт. Мотивите, които оказват влияние върху 

спортно-техническите умения на студентите, са: мотиви за избор на учебната дисциплина, 

мотиви за практикуване на спорта, потребност от общуване, потребност от развитие на 
личностните качества и потребност от престиж и одобрение. За мъжете е важна и потребността 

от развитие на физическите качества.  

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Синтезираните изводи ни дават основание да заключим, че задачите и целта на 

изследването са изпълнени и основната работна хипотеза и вторично възникналите такива са 
частично потвърдени.  

Получените резултати могат да бъдат определени като базови, което предопределя 

бъдещи възможности за усъвършенстване на предложената от нас учебна програма и методика 

за обучението на студенти не специалисти по тенис на маса. 
 Предложената нова спортно-педагогическа парадигма предоставя ресурс и 

възможности за усъвършенстване и на преподавателите от ВУ в учебния процес по физическо 

възпитание и спорт със студентите. 

 

ПРЕПОРЪКИ 

1. Да се проучат възможностите за обвързване на обучението по спорт – респективно и 

тенис на маса с оценяването и кредитната система. Да се разработят критерии за стимулиране 

самостоятелната работа на студентите.  
2. Да продължи усъвършенстването на апробираната  програма и  методика за обучение 

по тенис на маса. 

3. Да продължи публикационната дейност по тематиката на дисертационния труд и 
проучат възможностите за адаптацията на научния текст към формата на методическо 

ръководство. 
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СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

1.      Проучено е влиянието на индивидуалните особености на студентите върху 

уменията им за усвояване на базови технически удари по тенис на маса. 
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2. Създадена е и е апробирана методика за изясняване на мотивите на 

студентите за избор на спорта тенис на маса. Високата надеждност на методиката, 

позволява тя да бъде прилагани и в други сродни изследвания и да се адаптира за 

други видове спорт. 

 

3. Създадена и апробирана е адаптирана програма и методика за  обучение по 

тенис на маса за студенти от ВУ с неспортна профилираност. 

 

4. Създадена е система за оценка на физическата дееспособност и техническата 

подготовка на студенти от групите по избираем вид спорт тенис на маса във ВУ с 

неспортна профилираност.  
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