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Дисертационният труд на тема: “Комплексна методика за 
усъвършенстването на обучението по хандбал на ученици от 
основна образователна степен” съдържа 175 страници. 
Структурно е изграден от увод, три глави, изводи и препоръки, 
списък на ползваната литература и приложения. В текста са 
включени 22 таблици и 42 фигури, а приложенията са 4. 
Библиографията включва 139 източници (127 на кирилица, 9 на 
латиница и 3 интернет източници). Трудът е обсъден и 
предложен за публична защита на разширено заседание на 
катедра “Теория и методика на физическото възпитание и спорт” 
при Педагогически факултет на ШУ “Епископ Константин 
Преславски”.  

 

 

 

 

 

 

 

   

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои 
на 02.06.2016 г. от 13.00 ч. в зала № 211 на Педагогически 
факултет на ШУ „Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен 
на заседание на научно жури, определено с РЗ ... ... ... ... ... ... 

 

Материалите по защитата са на разположение на 
интересуващите се в библиотеката на ШУ “Епископ К. 
Преславски”.  

 



УВОД 

Промяната в социално- икономическите условия и 
ориентацията ни към ценностите на Европейската общност 
предопредели и промяна в българската образователна система. 
Въведените Държавни образователни изисквания в културно- 
образователната област “Физическа култура и спорт” определят 
главните цели на предмета Физическо възпитание и спорт като 
учебно- възпитателен процес.  Основна задача на физическото 
възпитание и спорта в българското училище е търсене на здравен 
ефект от заниманията с физически упражнения и спорт. В 
съвременната Система за физическо възпитание и спорт освен 
оздравителната насоченост се очертават още и принципите: 
всестранност, приложност и научност. Научният подход е 
свързан с необходимостта от усъвършенстване на образователно- 
възпитателната дейност на ученици от основна образователна 
степен.  

Спортните игри се приемат много добре от учениците, 
предвид своя увлекателен и състезателен характер. Началото на 
хандбалната игра е поставено именно в училище. Играта изисква 
комплексно развитие на физическите качества, допринася за 
всестранно развитие на личността. Обучението по хандбал в 
училище спомага за масовизирането на спорта като основа за 
развитието на детско- юношеския и елитния спорт, т.е. би 
улеснило работата на специалисти и треньори при подбора на 
състезатели за спортни секции и клубове. Практикуване на 
хандбалната игра би спомогнало за формирането на траен 
интерес и навици за занимания с физически упражнения и спорт.  

Изложените аргументи определиха избора на темата на 
дисертационния труд. Считаме, че темата е актуална, тъй като 
успешното разработване на Комплексна методика за 
усъвършенстване на обучението по хандбал на ученици от 
основна образователна степен ще гарантира изпълнението на 
част от Държавните образователни изисквания и постигане на 
предвидените стандарти.  

 
 



ГЛАВА ПЪРВА 
ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ И ПОСТАНОВКА НА 

ВЪПРОСА 
Глава първа е теоретичния базис на изследването. Тя е 

структурирана в два основни параграфа, които следват логиката 
на темата, определените цели и задачи, предмет и обект на 
изследването. 

В първи параграф, формулиран като “Система за 
физическо възпитание и спорт в България”, разделен на три 
части, е направена историческа ретроспекция на системата от 
древността до наши дни. В исторически план /параграф I.1. 
Исторически анализ/ като най- стари се определят древните 
източни системи за физическо възпитание /около III 
хилядолетие преди Христа/. Китайската гимнастика, системата 
кунг-фу, системата на йогите, самурайската система и др. са били 
съвършени за времето си, като се отличават  предимно с военно- 
приложен характер. Системата за физическо възпитание на 
Древна Гърция се смята за класическа според историци. 
Изградени са специализирани учебни заведения, наречени 
палестри и гимназиони, предшественици на държавни 
учреждения за физическо възпитание на подрастващи /Петрова 
1982,  Кун 1982,  Бърдарева 1998,  Бъчваров 2003/. На по- късен 
етап се формират системи за физическо възпитание, които в 
значителна степен оказват влияние за проникване на новите идеи 
в България. От по- голяма важност са френската, английската, 
немската, шведската и др. /Гешев 1970, Кун 1982, Петрова 1982, 
Бъчваров 2003/. Физическото възпитание възниква като 
организиран педагогически процес през епохата на Българското 
възраждане при определени социално- икономически и 
политически предпоставки. Според Законът за народното 
просвещение от 1909 година физическото възпитание е 
предвидено във всички степени – детски градини, първоначални 
училища, прогимназии и гимназии. Предметът се появява в 
учебните планове под наименованието “Гимнастика”. Застъпени 
са и строеви упражнения, хора и танци. Постепенно се включват 
и упражнения на уреди и с уреди – въже, греда, топка, обръч, 
тояжка и др. /Петрова, 1985/. След 09.09.1944 година в България 



се работи по временни учебни програми, които по- късно през 
1947 година са заменени с постоянни учебни програми, които 
постоянно се усъвършенстват с оглед реализиране на целите и 
задачите на физическото възпитание в социалистическото 
общество. С новите програми в учебните заведения 
Министерството на народната просвета през 1945 година въвежда 
задължително преподаване по два часа физическо възпитание 
седмично във всички степени на обучение /Р. Алексиев, И. 
Лазаров 2005/. По- съществените изводи от историческия анализ 
са: 

 Периодът до Втората световна война се характеризира 
със засилено присъствие на военноприложни и строеви 
упражнения.  

 Характерна черта на Системата за физическо 
възпитание в периода от 1944 г. до 1989 г. е нейната масовост. 
Физическото възпитание става задължителен предмет в 
учебните програми във всички видове училища и висши учебни 
заведения. 

 
Параграф 1.2. Съвременни аспекти и проблеми на 

Системата за физическо възпитание и спорт на Република 
България. В този параграф е направена характеристика на 
физическото възпитание и спорта в условията на демократизация 
и евроинтеграция.  

В условията на пазарна икономика и демокрация 
промените, които настъпиха в спорта се отнасят до 
преориентиране на държавната политика в сферата на спорта, се 
изразяват главно в промени в структурата на управление. 

През този период се получи трансформиране и 
преименуване на първия специализиран държавен изпълнителен 
орган – Комитет по въпросите на младежта и спорта, който 
последователно се превръща в Комитет за физическо възпитание 
и спорт, Държавна агенция, Министерство на младежта и спорта, 
Държавна агенция за младежта и спорта и пак прерастването му в 
Министерство на физическото възпитание и спорта /по А. 
Георгиев 2010/. В приетата през 1996 година „Концепция за 
физическото възпитание и спорта в Република България” са 



изложени принципните подходи и теоретико- методическите 
постановки, определящи целта и задачите на националната 
система за физическо възпитание. Посочени са основните 
принципи, върху които системата се изгражда, обхватът на 
системата с нейните структури и дейности, нейната организация,  
управление и критерии за ефективност в новите социално- 
икономически условия /по Ст. Базелков 2007/. Същата година се 
приема и Законът за физическото възпитание и спорт. 
Определящо за Държавната политика в спорта освен ЗФВС са и 
приетите от Министерски съвет: 

- Стратегия за развитие на физическото възпитание и 
спорта от 1993г. 

- Концепция за развитието на физическото възпитание и 
спорта от 1996г. 

- Национална програма за развитие на физическото 
възпитание и спорта в Република България през 1997 – 2000г. 

- Национална стратегия за развитие на физическото 
възпитание и спорта /2005 – 2008; 2011 – 2020г./.  

Един от най- важните принципи на съвременната система 
за физическо възпитание – всестранността, поставя на преден 
план връзката на физическото със здравното и екологично 
възпитание /по З. Златев 2007/. 

М. Малчев /2001/ обобщава, че в съвременните системи за 
физическо възпитание най- точно се очертават следните 
принципи: всестранност, оздравителна насоченост и приложност.  

Паралелно с масовостта, оздравителната насоченост и 
приложността следва да се отбележи и особеното внимание към 
научността. Тази съществена черта на съвременната система на 
физическо възпитание в училище позволява да се прилагат 
научните постижения във физическото възпитание и спорта и по 
този начин да я предпазват от груб практицизъм и наивност /З. 
Златев,  2007/. Сироткина /1969/ определя научното обосноваване 
на необходимостта и разработването на методика за 
диференциран подход към младите спортисти като важен фактор 
за усъвършенстване на системата за физическо възпитание. Тази 
необходимост се мотивира с хетерохронността на физическото 
развитие на подрастващите.  



В контекстът на присъединяването ни към Европейския 
съюз базисното ни задължително образование трябва да 
осигурява достатъчна фундаментална подготовка за последващо 
профилирано и професионално образование, както и за 
образование през целия живот. Б. Пенева /2002/ посочва, че “...то 
е обща световна тенденция, най-често се формира в 
степен/цикъл на средното образование, желателно е да обхване 
ІХ и Х клас на училището, като някои основни учебни дисциплини 
/роден език, чужд език, природни науки, социални науки и 
физическо възпитание и спорт/ продължават да се изучават 
като базисни до последния клас на средното училище”.  

Европейските измерения в реализацията на физическото 
възпитание са свързани преди всичко с изравняване на 
европейските висши образователни структури в спортната наука, 
с анализиране и сравняване на съществуващите учебни програми 
и методи на обучение в сферата на спортното образование, чрез 
идентифициране на общите елементи и областите на 
специфичност и разнообразие /по Д. Александрова 2007/. Като 
основна алтернатива за съхранение на ценностите на системата за 
Физическо възпитание М. Малчев /2011/ посочва нуждата от 
позитивна промяна на нормативната база и засилване държавното 
начало по проблемите в образователната система. Според авторът 
сегашното състояние на системата на Република България не 
може да изпълни изискванията на Европейския съюз за 
физическо развитие, функционална подготовка и годност на 
учащите се по смисъла на документите на Европейския 
консултативен съвет по развитие на спорта и унифицираната 
методика “Еврофит” /М. Малчев, 2011/.  

Н. Йорданова /2007/ обобщава, че “...образователната 
система и системата за физическо възпитание и спорт в 
училищата са взаимосвързани и с подчертано силно социално 
действие, но в същото време са и трудно податливи на бързи 
промени”. Авторът препоръчва усилията на институциите и на 
педагогическите ресурси да бъдат насочени към използването на 
резервите на видовете дейности и учебното съдържание, 
регламентирано в ДОИ.  

 



Във втори параграф – “Място и значение на хандбалът 
в системата за училищно физическо възпитание и спорт”, е 
анализирана системата за обучение по хандбал и възможностите 
за нейното усъвършенстване.  

 
I.2.1. История на играта 

Играта възниква в края на XIX век. В различни страни се 
появяват: håndbold в Дания, в Чехия házená, hádzaná в Словакия, 
gandbol в Украйна, torball в Германия. В Чехословакия през 
1882г. учителят по физическо възпитание Вацлав Карас поставя 
началото на игра, наречена „хазена” и правилник към нея. В 
Дания Холгер Нилсен преподава “хаандбол” в училище, 
организира първенство и издава правила на играта. През 1898г. в 
градчето Ордруп той въвежда в училище играта, а през 1904г. 
поставя основите на федерация, която да ръководи и 
популяризира хандбалната игра. “Торбал” в Германия е въведена 
от Макс Кайзер, а Карл Шеленц през 1919г. усъвършенства 
играта, като взаимства правила от други спортни игри. 

С решение на Бюрото на ЦС на БСФС от 10- ти октомври 
1958г. се учредява Републиканска секция по ръчна топка /РСРТ/ с 
председател Петко Щерев, която през 1962г. се преименува на 
Българска федерация хандбал. Хандбалът се включва в учебната 
програма в училищата през 1958г., a през 1959г. се провежда 
първият официален турнир. Съществен дял за развитието, 
популяризирането и издигането на спортното майсторство в 
хандбала има ВИФ ”Г.Димитров” сега НСА “В. Левски”. От 
1945г. хандбалната игра се изучава от студентите, а от 1962г. в 
института е обособена и специалност по хандбал. 
Масовизирането на играта и нейната нарастнала популярност 
създават предпоставки за подобряване на материалната база, 
усъвършенстване на вътрешния календар, изграждането на силни 
отбори с цел достойно представяне на международното поле /по 
Н. Кръстев, 1990/. 

 
 
 



I.2.2. Анализ на Държавните образователни изисквания 
и стандарти 

Държавните образователни изисквания по физическо 
възпитание и спорт регламентират изискванията и целите на 
предмета. Стандартът за учебно съдържание посочва какво 
трябва да знае и умее ученика в края на всеки образователен етап 
по отделните ядра. Обучението се реализира по училищния 
учебен план, съобразен със законовата и нормативна база. 

Характерни особености на учебните програми по 
Физическо възпитание и спорт е преминаването от комплексен 
подход в развиването на двигателните способности към 
диференцираното и целенасоченото им възпитаване с 
преобладаване на работа за скоростни и скоростно- силови 
способности /С. Иванов, 2012/. 

Учебната програма по физическо възпитание и спорт за VI 
клас предвижда в ядрото “Спортни игри” изучаване на игрите 
хандбал и волейбол. Тя е гъвкава, отворена и подлежи на 
промяна. В общото представяне на програмата в заложено 
възпитаването на кондиционните възможности и по- конкретно 
развитие на издръжливостта. Продължава развитието на 
координационните способности за управление на движенията на 
собственото тяло и на манипулационните движения с уреди. 
Спортно- тактическите взаимодействия подпомагат вземането на 
самостоятелни решения и на общи действия с партньор. При 
подборa на учебното съдържание важно значение имат общите 
принципи в качеството си на инструментариум, отнасящи се за 
предмета “Физическо възпитание и спорт”: 

 Принцип за съответствието на учебния материал с 
фундаменталните основи на науките за Физическо възпитание и 
спорт- основополагащ при подбора на учебното съдържание. 

 Принцип за единството и противоположността на 
Физическото възпитание и спорт като наука и като учебен 
материал.  

 Принцип за структурното единство на съдържанието с 
личностното развитие и възпитание на ученика. Предполага се 
уравновесеност, пропорционалност и хармония в развиване на 
основните компоненти. 



 Принцип за съдържателната и процесуална страна на 
обучението при формиране и конструиране на учебното 
съдържание по предмета /С. Иванов, 2012: 102/. 

При анализиране на Държавните стандарти 
установяваме, че са налице предпоставки за подобряване и 
усъвършенстване на спортно- техническата подготовка на 
учениците. Стандартите предявяват високи изисквания към 
учениците в края на учебната година, като от тях се изисква да 
владеят основни тактически движения и технически действия с 
топка. Оптимизирането на учебно- възпитателния процес 
според нас е възможно чрез обезпечаването му с квалифицирани 
кадри, учебно- методична литература и  стандарт за 
материална база.  

 
I.2.3. Процесът на обучение и усъвършенстване по 

хандбал 
В този параграф са проучени и анализирани специфичните 

особености и компонентите /средства, методи, подходи, 
организация/ на системата за обучение по хандбал. 

 
I.2.3.1. Специфика на обучението и усъвършенстването 

по хандбал 
Играта е достъпна за всички възрастови групи поради 

нейният естествено- приложен характер, съревнователен елемент 
и високата емоционалност. Хандбалът се характеризира с 
подчертана вариативност на игровите ситуации, а непрекъсната 
интензификация на играта се определя като нейна най- 
характерна черта. Съвременното виждане за играта изисква 
високо равнище на физическа подготовка, брилянтна техника с и 
без топка и задълбочено тактическо обучение съобразно 
индивидуалните особености на играчите и спецификата на поста, 
на който играят. 

Взаимовръзката между двигателните качества и навици за 
изпълнение на физическите упражнения особено ярко се чувства 
при специалните движения в хандбалната игра, понеже се 
изисква максимална ефективност на двигателното действие. 
Влиянията между отделните двигателни качества според В. 



Зациорский /1970/ зависят от прилаганото физическо натоварване 
и от нивото на физическата подготовка. При спортните 
дисциплини със скоростно- силов характер (хандбал) с 
повишаване на квалификацията и възрастта се увеличава 
корелационната зависимост между физическите качества, които 
са водещи за избрания вид спорт. В динамиката на компонентите 
на физическата годност на учениците се откриват ясно изразени 
етапи на ускорено развитие на двигателните функции, които 
обхващат различни възрастови периоди.  

В. Фарфел /1959/, З. Кузнецова /1972/, А. Гужаловский 
/1977/ и др. установяват, че в своето развитие организма 
преминава през определена последователност и цикличност. 

З. Кузнецова /1972, 1975/ след многогодишни изследвания 
доказва наличието на  хетерохронност в развитието на 
физическите качества. 

Според Н. Фомин и В. П. Филин /1986/ заниманията с 
физически упражнение минимум 5 пъти в седмицата води до 
укрепване на здравето на учениците, съдейства за повишаване на 
умствената и физическата дееспособност и като цяло се получава 
градивен ефект от натоварванията.  

Л. Волков /1981/, като се ръководи от данни за критически, 
сензитивни периоди в развитието на двигателните качества, 
формулира няколко извода за тяхното развиване:  

 Развитието на физическите способности на учениците от 
различните възрасти протича неравномерно; 

 Величината на годишния прираст в различните периоди е 
различна за момчетата и момичетата; 

 Показателите на физическите способности са различни 
при сравнение на болшинството деца от началната и средната 
училищна възраст; 

 Специалната тренировка с едни и същи методи, при един 
и същ обем и интензивност на физическото натоварване води до 
различен ефект: той е по- висок в периодите на естествено 
увеличения темп на развитие на една или друга физическа 
способност. 

 



Процесът на изграждане на нови двигателни навици зависи 
от много фактори: генетичните заложби, морфо- функционалните 
и координационните способности на учениците, психическите  
качества, нивото на развитие на двигателните качества и др. М. 
Бъчваров /2003/ определя двигателните умения като градивни 
елементи на двигателния навик. Многократното повторение води 
до автоматизирането на контрола на изпълнение и умението се 
превръща в двигателен навик. 

Редица автори откриват фазовост в изграждането на 
двигателни координации /Цв. Желязков 1964, Н. Бернщайн 1966, 
Л. Чхаидзе 1970, В. Фарфел 1975, В. Гаврийски 1993, М. 
Бъчваров 2003/.  

Л. Назаренко /2003/ изтъква, че базовите двигателни 
координации се развиват и усъвършенстват под въздействието на 
фактори, като психо- функционалното състояние, нивото на 
физическа подготовка, състоянието на функционалните системи 
и възрастта.  

За теоретичното разработване на проблема за 
координационните способности са работили В. Фарфел /1975/, С. 
Бойченко /2003/, П. Хиртц /1986/ и др.  

М. Бъчваров /2000/ дава определение за координационните 
способности: “Координационните способности включват: 
умението да се овладяват и изпълняват сложни спортни 
движения, както и бързо да се коригират грешки; умението да 
се управляват взаимоотношения на междинно и периферно 
равнище; ефективност на нервно- информационните връзки от 
условно- рефлекторно естество”.  

Редица автори разделят двигателните способности на 
кондиционни и координационни. Кондиционните способности се 
определят преимуществено от енергетичните процеси, а 
координационните способности – от процесите на управление и 
регулация на движенията.  В тази класификация способностите за 
бързина, сила и издръжливост се включват в кондиционните, а 
гъвкавостта се разглежда като междинно звено между 
кондиционните и координационните способности. П. Хиртц 
/1985/ определя бързината на реакцията, ритъма на движенията и 



запазването на равновесие към основните координационни 
способности за учениците. 

Сензитивни периоди в развитието на координационните 
способности установяват А. Момчилова /1987/, В. Староста  и П. 
Хиртц /2000/, Др. Йованович и И. Йованович /2003/. 

Във възрастовият период от 8–9 до 11–12 години учениците 
разполагат с голям потенциал възможности за усъвършенстване 
на двигателния анализатор. През този период вестибуларният 
апарат достига зрелостта на възрастния човек, а способността за 
координация на движенията получава най- интензивно развитие 
/Д. Матеев, 1954; Й. Арямов, 1958/. 

М. Смочевски /2001/ установява, че най- голямо влияние 
върху двигателните навици оказват способностите за равновесие 
и за координация на тялото. 

Техническата подготовка на занимаващите се с хандбал се 
осъществява в продължение на цялата им спортна дейност, тя е 
динамична система, развива се и се усъвършенства под влиянието 
на различни фактори, като: появата и видоизменението на 
отделни нови похвати, развитието и усъвършенстването на 
правилата, създаването и внедряването на нови тактически 
концепции и варианти при играта в защита и нападение.  

Helmut Höritsch- лектор на Европейската федерация по 
хандбал (EHF ) в своя труд “Специфични дидактики за хандбал” 
препоръчва в училищата да се създадат условия за подобряване 
на координационните умения, тясно свързани с техническа 
компетентност. Способността за координиране на движенията 
според него е предпоставка за придобиване на техническа 
компетентност /Helmut Höritsch, 2004/. 

И. Илиев /2009/ изследва 10 годишни баскетболисти и 
установява, че координационните способности влияят на 
техническите умения. Точността, равновесието и ритъма са 
свързани със стрелбата в коша и със защитното придвижване. В 
тази възраст влиянието на психическите качества върху 
техническите сръчности е по- малко /И. Илиев, 2009/. 

Научните изследвания потвърждават възможностите за 
овладяване на основите на сложната техника на подрастващите, 
понеже този възрастов период е характерен с добри 



функционални възможности на организма в тази насока /П. 
Филин , 1974; Т. Вълчев, 1981; Кр. Рачев, 1999; Др. Кирков, 1999; 
Вл. Цветков, 2000/. 

Съществен принос в разработването на проблема за 
управлението на учебно- тренировъчния процес имат В. 
Платонов /1980/, Й. Кръстев /1984/, Ю. Верхошанский /1981, 
1989/, Т. Вълчев /1991/, Цв. Желязков /1975/, Цв. Желязков и Д. 
Дашева /2006/ и др. 

 
I.2.3.2. Средства и методи 

 
М. Николаев и Н. Кръстев посочват като основно средство 

на специалната хандбална подготовка упражнението с топка. 
Авторите препоръчват използването на топка да започне още от 
първите занимания без значение с каква възрастова група са, като 
същевременно не изключват и възможностите за разностранна 
подготовка. /М. Николаев, Н. Кръстев 1969/ 

В Единната програма по хандбал  са предложени различни 
средства за постигане на основните задачи в урока по хандбал /Н. 
Кръстев, М. Николаев, 1982/. В подготвителната част средствата 
са строеви упражнения, изправителни упражнения, упражнения 
за внимание, видове ходене и бягане, дихателни упражнения, 
общоразвиващи упражнения със и без уред, упражнения по 
двойки, подскоци, щафети и подвижни игри, специално 
подготвителни упражнения. По структура и динамика на 
движенията подбраните средства трябва да са близки до 
специалните двигателни качества и навици. В основната част 
средствата са: упражнения за усвояване основите на техниката; 
упражнения за овладяване елементите на тактиката на защитата и 
нападението – със и без топка; упражнения за възпитаване на 
психичните качества; малки игри и щафети; двустранни и учебни 
игри. В заключителната част на урока се препоръчват ходене и 
леко бягане, упражнения за разхлабване на мускулите, дихателни 
упражнения, елементи от техниката с малка интензивност, 
подвижни игри и др. /по Н. Кръстев 1982/. 

Развиването на двигателните качества не може да се 
осъществи само чрез игра, нужно е използването на упражнения, 



които не намират приложение в хандбалната игра /И. Йотов 
2009/.  

Съобразно спецификата на двигателната дейност на 
хандбалната игра в обучението на хандбалистите намират 
приложение следните методи: 

1. Метод на максималните усилия – изисква се пределна 
мобилизация на силовите способности. Натоварването е над 80% 
от максимални възможности, а броят на повторенията е от 2 до 4 
пъти. Използват се динамични, статични /изометрични/ и 
комбинирани режими на мускулните усилия. 

2. Метод на динамичните усилия – използват се неголеми 
натоварвания, но се изпълняват упражнения с пределно възможна 
скорост. Натоварването е от 20% до 50% от максималното 
напрежение. Сериите са 3-6 с повторения от 6 до 10 пъти. 

3. Вариативен метод – използва се за развитие на скоростта 
на еднократните движения. В тренировката по хандбал за 
усъвършенстване силата на хвърлянето се редува хвърляне на 
тежка плътна топка и хандбална топка. 

4. Ударен метод – използва се за развиване на взривна сила 
и реактивна способност на мускулите. Величината на ударното 
натоварване се определя от теглото на товара и височината на 
неговото свободно падане.  

5. Методът на съчетано въздействие се състои в 
използването на неголеми натоварвания при изпълнение на 
технико- тактически упражнения. 

В резултат на редица научни изследвания и експерименти в 
последните години бяха разработени и внедрени по решение на 
Българска Федерация Хандбал /БФХ/ следните научни методики: 

 Система за контрол и оценка на подготовката (автори: Н. 
Кръстев, М. Николаев – “Единна програма по хандбал”).  

 Методика за тестиране и таблици за оценка на 
резултатите от подготовката на хандбалистите и хандбалистките 
от звената на ЦВСМ (автори: Хр. Спиров, Н. Кръстев, Я. Брогли, 
П. Новаров). 

 Система за спортна информация от състезания по хандбал 
(автори: М. Николаев, Н. Кръстев, Н. Йорданов – внедрена в 
практиката от спортно- състезателната 1985/86 година). 



Таблица 11.  Средства и методи в обучението по хандбал. 
Средства Физическа 

подготовка 
Техническа 
подготовка 

Тактическа 
подготовка 

Игрова 
подготовка 

Общоподготвителни Упражнения от 
други видове 
спортове 

Имитационни и 
подготвителни 
упражнения; 
изпълнение без 
препятствия 

Упражнения за 
ориентировка 

Комплексни 
упражнения; 
подготвителни 
игри 

Специално- 
подготвителни 

Упражнения по 
структура и 
усилия, сходни с 
движенията в 
играта 

Изпълнение на 
похвата при 
промяна на 
условията 

Индивидуални, 
групови и 
отборни 
действия 

Двустранни игри 
със задачи, 
приятелски с 
постановка 

Тренировъчни форми 
на състезателните 
структури 

Упражнения, 
усилващи 
натоварването в 
играта 

Изпълнение на 
похвата в игрова 
постановка 

Тактически 
действия в 
играта 

Контролни 
срещи 

Методи За развиване на 
качества 

За изграждане на 
навици в 
движение 

За 
взаимодействие 
между играчите 

За съчетаване на 
видове 
подготовка 

Методи                           Игрови и състезателни методи 

Състезателни упражнения 

 
I.2.3.3. Подходи и организация 

В литературата се очертават два основни подхода 
(стереотипен и вариативен), разглеждащи по различен начин 
проблема за формиране на двигателни умения и навици. /по М. 
Смочевски 2001/. В. Зимкин /1970/ разработва подход върху 
основата на условнорефлекторната теория и върху представите на 
така наречения двигателен (динамичен) стереотип. Основава се 
на принципът за многобройните повторения на изучаваните 
движения, насочено към формиране на двигателен навик. 
Използва се методът на разчленено разучаване, т. е. разделяне на 

                                                             
1 Номерата на фигурите и таблиците съответстват на тези от дисертационния труд 



изучаваното движение на няколко опростени части. Смисълът е 
всяка част да се изпълнява като отделно упражнение докато се 
усвои, а по- късно се съединяват отделните упражнения. 
Системата от средства и методи на обучение при този подход е 
построен върху принципа за еднообразно повторение на 
изучаваната техника – свързва се общодидактическите принципи 
за достъпност, нагледност, от лесното към трудното, трайност и 
др. Стереотипният подход в обучението има и някои слабости, 
като еднообразие и монотонност на учебния процес; по- бавно 
формиране на двигателното умение и респективно навика.  

Вариативният подход е алтернативен на стереотипния, 
предполага разнообразяване и вариране на изучаваното 
движение. Много автори доказват необходимостта от 
разнообразяване, вариране при прилагане на средствата в процеса 
на обучение. /Н. Озолин, 1975; М. Боген, 1985; М. Бъчваров, 
1976; И. Йотов, 2010 и др./ Например И. Йотов демонстрира 
подхода с прилагане на специализирано разнообразие в хандбала 
чрез използването на различни по тегло топки.  

От методична гледна точка са познати два подхода, 
свързани с вариативността при затвърдяване на двигателния 
навик: строго регламентиране на вариативността и условно 
регламентиране на условността /по Н. Кръстев, 1986/. При 
първият обучаемите изпълняват точно определени действия при 
наличието на предварително известни външни въздействия. 
Различаваме два варианта: 

- Изпълнението на действията не е свързано с изменение на 
външните условия. Спортният педагог има възможност за 
повишаване на изискванията по отношение на разстояние, 
скорост, посока, сила и т.н. Създават се у играчите умения за 
точно регулиране на своите движения и действия, възпитават се 
координационните способности. 

- Изпълнението на действията е свързано с въздействието 
на външните условия. Тази промяна на външните условия се 
използва както за облекчаване, така и за усложняване на задачите 
по управлението и действията на играчите. Може да се използват 
средства като трамплини; тежести; упражнения с активен и 
пасивен противник; последователна стрелба с няколко топки; 



упражнения с точно регламентиран начин на противодействие и 
др. 

При вторият подход (условно регламентиране на 
вариативността) можем да разграничим: 

- Вариране, свързано с решаване на тактически задачи в 
игрови комбинации, без да са определени точно 
взаимодействията между партньорите. Стимулира се 
творчеството чрез прилагане на различни варианти на игровия 
метод.  

- Вариране, свързано с използване в тренировката на 
необичайни условия на естествена среда на открито, при лоши 
атмосферни условия, зали с различни настилки, топки с различен 
обем и тегло и др. /Н. Кръстев, 1986/. 
 

От направеният теоретичен анализ и проучването на 
спортно- педагогическия опит за осъществяване на двигателно 
обучение по хандбал на ученици от основна образователна 
степен, могат да се синтезират някои обобщения и заключения.  

Периодът до преминаването на България в условия на 
пазарна икономика /1989г./ се характеризира с постигнатите 
сравнително добри резултати по отношение на изграждането 
на материално- техническа спортна база. Друга отличителна 
черта на системата за физическо възпитание и спорт е 
запазването на приемливо ниво на масовост, като учебно- 
възпитателния процес е осигурен с квалифицирани специалисти.  

Друг съществен момент е промяната на образователната 
система в най-важния сегмент – курикулума. Въведените 
Държавни образователни изисквания и стандарти в Културно- 
образователната област “Физическа култура и спорт” и за 
учебния предмет “Физическо възпитание и спорт” предоставят 
възможности за разработването на нови ефективни технологии 
за интензификация на учебния процес.при условие, че те 
стимулират постигането на държавни стандарти.  

Независимо от положителните тенденции на реформи, 
действащата система на училищното физическо възпитание не 
функционира достатъчно ефективно и не може да задоволи в 
достатъчна степен съвременните медико-биологични и 



педагогически изисквания за организация и управление на 
спортно- педагогическата дейност на учениците. Пример в това 
отношение е липсата на примерни годишни поурочни 
разпределения за учебното съдържание по хандбал за отделните 
класове. Това създава трудности в работата на младите 
спортни педагози, на учителите с по- ниска квалификация и 
тези, които не са специалисти по хандбал (завършили 
специалността “Хандбал” в НСА “Васил Левски”и други 
институции).  

Научният въпрос (проблем) на настоящия дисертационен 
труд произтича от необходимостта от разкриването на нови 
постановки, закономерности и подходи в обучението по спортни 
игри, конкретно хандбал. Очакванията са това да подобри 
качеството на обучение и да спомогне за формирането на траен 
интерес към заниманията с физически упражнения и спорт.  

 
 

 
ХИПОТЕЗА 

Извършеният литературен обзор и теоретичен анализ в 
контекста на научния въпрос позволи да формулираме  
ХИПОТЕЗАТА  на нашето изследване. Тя се съдържа в 
предположението, че създаването и внедряването на 
иновативна комплексна методика за обучение по хандбал на 
ученици от основна образователна степен, ще осигури 
ускорено изпълнение на Държавните образователни 
изисквания и качествено постигане на предвидените 
държавни стандарти за учебния предмет „Физическо 
възпитание и спорт”. 

 
 
 
 
 
 

 



ГЛАВА ВТОРА – МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДИКА И 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. 

 
Методология на изследването 

Методологична основа на нашето изследване е научната 
философия. Изследването е с приложен характер и е насочено 
към усъвършенстване на конкретна учебна и спортна практика. 
Според характера и същността на целите изследването е 
констативно в диагностичната си част и иновационно чрез 
целенасочения експеримент.  

От методологична гледна точка на спортологията 
използвахме системно- структурния и функционалния подход. С 
помощта на структурният подход изследвахме компонентите на 
системата за Физическо възпитание и спорт на Република 
България, взаимовръзките между частите на подсистемата на 
училищното физическо възпитание и курикулума. Чрез 
функционалният подход установихме връзките на посочените 
системи с външната среда. 

Цел на изследването е да се оптимизира образователно- 
възпитателната дейност в ядро “Спортни игри” по 
дисциплината Физическо възпитание и спорт с ученици от VI 
клас чрез разработване и внедряване на методика за обучение по 
хандбал, съобразена с Държавните образователни изисквания и 
стандарти. 

Постигането на целта изисква решаването на следните 
основни задачи: 
 Разкриване на структурата и характерните особености на 

системата за физическо възпитание и спорт в република 
България. 
 Анализ на системата за обучение по хандбал и 

възможностите за нейното усъвършенстване. 
 Проучване на мотивацията на учениците за занимания със 

спорт и диференциация на интересите им. 
 Проучване на интересите, отношението, компетенциите и 

възможностите на учителите в основна образователна степен и 
въздействието им за реализиране на учебното съдържание в ядро 
Спортни игри. 



 Установяване на нивото на физическа дееспособност и 
специфичните хандбални умения на ученици от V клас. 
 Провеждане на педагогически експеримент съгласно 

разработване и апробиране на иновативна комплексна методика 
за обучение по хандбал. 
 Обработка и анализ на получените от изследването 

емпирични резултати. 
Предмет на изследването е ефективността на 

приложената комплексна методика за усъвършенстване на 
обучението по хандбал на ученици от основна образователна 
степен. 

Обект на изследването са количествените и качествените 
характеристики на страните на подготовката под 
въздействието на комплексната методика за усъвършенстване 
на обучението по хандбал на ученици от основна образователна 
степен. 

 
За постигането на целта и решаване на задачите, както и за 

проверка на хипотезата използвахме комплексна методика, която 
включва общи и специфични методи: 
 Метод на теоретичен анализ и синтез – проучването на 

литературни източници ни дава информация за структурата на 
съвременната система за физическо възпитание и спорт в 
Република България; взаимовръзките между отделните 
компоненти; значението на курикулума; спецификата на 
овладяване на технически похвати в хандбалната игра; проблеми 
на обучението на ученици от основна образователна степен. 
Теоретичният анализ осъществихме на базата на 139 литературни 
източници (127 на кирилица, 9 на латиница и 3 интернет адреси). 
 Педагогическо наблюдение – чрез този метод 

проследихме усвояването на елементи от техниката на спортната 
игра Хандбал. В хода на изследването проведохме педагогическо 
наблюдение на уроци по Физическо възпитание и спорт в V и VI 
клас в ядро „Спортни игри”. На базата на получената 
информация усъвършенствахме предложеното от нас примерно 
тематично поурочно разпределение. 

 



 Метод за сбор на данни – проведохме социологическо 
проучване с 262 ученици от VIII клас за диагностициране на 
техните интереси и мотивация за участие в часовете по 
Физическо възпитание и спорт и отношението им към спортната 
игра Хандбал. Анкетната карта съдържа 31 въпроса, насочени 
към основни проблеми: екипировка, предпочитания за спортна 
дейност, особености при овладяване на технико- тактически 
похвати и желание за занимания с хандбал. Анкетно проучване 
беше проведено с 43 учители от гр. Добрич, гр. Варна и гр. 
Шумен и прилежащите им региони по 33 въпроса за разкриване 
на проблеми с квалификацията, учебната документация, 
материалната база и трудности при преподаването на спортни 
игри – конкретно хандбал. 
 Констатиращ педагогически експеримент – проведохме 

констатиращ експеримент с цел да установим нивото на общата 
физическа подготовка и координационните способности на 
учениците. Експериментът беше проведен с ученици от V клас. 
Обхванати бяха 92 ученички и 71 ученици, разделени в две 
контролни и две експериментални групи. Констатиращият 
експеримент се проведе през учебната 2011/ 2012 година по 
унифицираната методика „Еврофит”, разработена от Европейския 
консултативен съвет по развитието на спорта (табл. 2).   

 
Таблица 2. Еврофит- показатели за обща физическа 

подготовка 
Тестирано 
качество 

Отчитана 
характеристика 

Съдържание 
На теста 

Мерни 
Единици 

Точност Посока на  
нарастване 

1 2 3 4 5 6 
1.Обща 
издръжливост 

1.Кардио– 
респираторна 
издръжливост 

1.Совалково бягане   
с нарастваща скорост 

Отсечки 1 
отсечка 

+ 

2.Максимална 
Сила 

1.Статична сила 
2.Взривна сила 

1.Ръчна 
динамометрия 
2.Скок от място 

кг 
 
см 

1 кг 
 
1 см 

+ 
 
+ 

3.Силова 
Издръжливост 

1.Силова издр. 
на ръцете и раменния 
пояс 

1.Вис на висилка 
2.Изправяне от лег 
до тилен лег 

сек 
 
бр. 

1 сек + 
 
+ 

4.Скоростни 
качества 

1.Бързина на бягане 
2.Бързина на 
движението 

1.Бягане 10х5 м 
 
2.Честота на 
почукване 

сек 
 
сек 

0.01 сек 
 
0.01 сек 

- 
 
- 



5.Гъвкавост 1.Подвижност на 
гръбначния стълб 

1.Наклон от седеж с 
ръце напред 

см 1 см + 

6.Равновесие 1.Равновесие на 
тялото 

1.Балансиране на 
един крак върху 
опора 

брой 
слизания 

1 бр - 

 
След направеният анализ на резултатите от констатиращия 

педагогически експеримент, уточняване на закономерности и 
внасяне на корекции, планирахме провеждането на преобразуващ 
педагогически експеримент. Основната цел беше да се установи 
ефективността на предложената от нас комплексна методика за 
обучение в техническа и специална физическа подготовка, 
необходими за практикуването на спорта Хандбал. Изготвихме 
интегриран модел за интензифицирано обучение в техническата и 
специалната физическа подготовка, необходими за практикуване 
на хандбалната игра. 

 

 



Експерименталните групи се обучаваха по модел и 
специализирана програма за начално обучение по хандбал. 
Съдържанието на програмата е приложено в раздел Приложения 
в дисертационния труд. /прил.1/  
 Педагогически експеримент /преобразуващ/- целта на 

проведеният експеримент  бе да установим ефективността на 
изготвената от нас комплексна методика за усъвършенстване на 
техническата и специалната физическа подготовка, необходими 
за спорта хандбал. За да постигнем целта, разпределихме 
момичетата в две групи – контролна (47 ученички) и 
експериментална (39 ученички). При момчетата контролната 
група се състави от 35 ученици, а експерименталната от 33 
ученици. Контролните групи се оформиха от 4 паралелки от VI 
клас в СОУ „П. Р. Славейков”, а експерименталните от 3 
паралелки VI клас в ПМГ „Ив. Вазов” гр. Добрич. Експериментът 
започна от учебната 2012/2013 година и продължи до учебната 
2014/2015 година, като през целия период изследвахме един и 
същ контингент ученици. Контролните групи работиха по 
действащите в момента на експеримента Държавни 
образователни изисквания и учебни програми. В програмата на 
експерименталните групи включихме предложената от нас 
експериментална методика. Изготвихме тематично поурочно 
разпределение /прил. 2/, което се реализира в рамките на 30 часа 
годишно за обучение по хандбал на ученици от VI клас в ядро 
„Спортни игри”. За коректност в хода на експеримента 
използвахме с еднаква активност и обем методите за 
онагледяване, игровия и помощно- двигателния метод.  

За оценка на специалната физическа подготовка 
използвахме 5 теста (табл. 3).  
 

Таблица 3. Показатели за специална физическа подготовка 

№ Тестове Мерни единици Точност Посока на 
нарастване 

1. Бягане 30 метра Секунди 0.01сек _ 

2. Совалково бягане  Секунди 0.1сек _ 



10х15 метра 

3. Бягане в осморка с навеждане Секунди 0.1сек _ 

4. Хвърляне на плътна топка 3 кг с 
две ръце над глава 

Сантиметри 1см + 

5. Троен скок от място Сантиметри 1см + 

 
За оценка на техническата подготовка използвахме 7 

специфични теста (табл. 4). 
 

Таблица 4. Показатели за техническа подготовка 

№ Тестове Мерни единици Точност Посока на 
нарастване 

1. Защитно придвижване Секунди 0.1сек _ 

2. Дрибъл 20 метра Секунди 0.01сек _ 

3. Дрибъл между стойки Секунди 0.01сек _ 

4. Ловене и подаване срещу стена Бройки 1бр. + 

5. Хвърляне на хандбална топка в 
далечина 

Метри и см 1см + 

6. Удар с отскок на дължина Точки 1точка + 

7. Ловкост Секунди 0.01сек _ 

 

 Математико- статистически методи – резултатите от 
изследването обработихме чрез математико – статистическа 
обработка с програмата на Microsoft Office Excel и статистически 
пакет IBM SPSS Statistics 19. Направени са алтернативен, 
вариационен, сравнителен и корелационен анализ. Анализът бе 
осъществен посредством интерпретацията на следните 
статистически показатели: средноаритметична стойност – , 
среден прираст – d, стандартно отклонение – S, коефициент на 

X



вариация – V%, t-критерий на Стюдънт и неговия показател в 
проценти – Pt, коефициент на  линейна корелация на Пирсън – r. 
 Дидактическо моделиране – чрез този метод определихме 

мястото и времето на провеждане на експеримента, 
дидактическите материали, средствата,  методите и подходите 
при обучението. 

 

Организация на изследването 
 
В първият етап на изследването през 2011г. осъществихме 

литературен обзор и теоретичен анализ. На базата на получената 
информация определихме целта, задачите, обекта и предмета на 
изследване, както и работната хипотеза. Уточнихме методиката и 
организацията на изследването. Разработихме инструментариум 
на изследването. 

 
Вторият етап протече в три фази: 

 През първата фаза проведохме социологическо проучване 
и начални диагностични процедури за установяване на 
физическото развитие, нивото на физическа дееспособност и 
техническата подготвеност.  
 През втората фаза проведохме преобразуващ 

педагогически експеримент. 
 През третата фаза извършихме заключителни 

диагностични процедури. 
Продължителността на етапа включва периода от 

септември 2011 година до края на 2014 година. 
 
Третият етап е свързан със статистическа обработка на 

емпирична информация и анализ. Написване на дисертационен 
труд. 

През този етап до края на 2015 година са анализирани и 
обработени получените емпирични резултати, направени са 
основните изводи и са формулирани научните приноси.  

 
Четвърти етап – апробация и защита на дисертационния 

труд. 



ГЛАВА ТРЕТА – АНАЛИЗ И РЕЗУЛТАТИ ОТ 
ИЗСЛЕДВАНЕТО 

III.1. Анализ на диференциацията на интересите на 
учениците от ООС и мотивацията им за занимания с 

хандбал 
Една от задачите на изследването беше проучване 

диференциацията на интересите и мотивацията на учениците за 
занимания с хандбал и отношението им към предмета Физическо 
възпитание и спорт. Обучението по хандбал е предвидено да 
започне от VI клас по учебна програма. Това ни насочи да 
анкетираме осмокласници, които вече би трябвало да са 
преминали обучение по хандбал. Приехме постановката, че 
устойчивостта на интересите и мотивацията на учениците ще 
бъде надежден фактор за ефективното приложение на 
комплексната методика за обучение по хандбал. Анкетната карта 
съдържа 31 въпроса, трудността на които беше съобразена с 
възрастовите особености на изследваните. Проучването имаше 
анонимен характер. Относно предпочитанията за спортна дейност 
/фиг.2/, 48% посочват спорта волейбол, 17% - баскетбол, 28% - 
футбол, 7% - хандбал. Тези резултати се дължат според нас на 
медийната политика, провеждана от спортните федерации. 
Ниската популярност на хандбалната игра у нас, слабото медийно 
представяне и нежеланието на учителите да преподават този 
спорт са причина за слабия интерес на учениците. Освен това се 
изисква и специфична материална база, което е допълнителен 
фактор. 

 
Фиг. 2 Предпочитания за спортна дейност. 
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Друга група въпроси се отнасят за учебния предмет 
Физическо възпитание и спорт (№ 11- 19). Според отговорите на 
въпрос №13  - 98% не са съгласни да има учебник по Физическо 
възпитание и спорт. За провеждането на часовете на открито са 
изявили желание 55%, а 45% предпочитат във физкултурния 
салон. Също така 55% от анкетираните участват в извънкласни и 
извънурочни форми на занимания със спорт.  

Както очаквахме, учениците желаят да има повече 
състезателни прояви. Положителни отговори да дали 83%, а 17% 
не се вълнуват от това.  

Следващата група въпроси от №21 до №31 включително са 
свързани с обучение по хандбал, което анкетираните би трябвало 
да са преминали.  

Непознаването на правилника на играта от 60% от 
учениците е доказателство за пропуските в спортно- 
педагогическия процес, т.е., обучение почти не се провежда. 

 

 
Фиг. 4 Познавате ли правилника на хандбалната игра? 

 
Като цяло преобладават отрицателни отговори, що се 

отнася  до спецификата на играта, правилника и желание за 
занимания с хандбал. Знанията в училище могат да се получат 
единствено от учителите. предполагаме, че в някои училища 
изобщо не се преподава хандбал. 85% не си спомнят да са 
преминали обучение и да са изпълнявали специфични хандбални 
тестове. 
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По отношение на диференциацията на интересите на 
учениците и мотивацията им в спортно – педагогическия процес 
на обучение можем да обобщим някои по- важни изводи, които 
са следствие от резултатите от социологическото проучване. 
 Липса на спортен екип за часовете по ФВС при 50% от 

анкетираните. 
 Желание за повече състезателни изяви – 83%. 
 Интерес предимно към основно ядро Спортни игри – 

89%. 
 Изключително слаб интерес към хандбалната игра – 7%. 
 По отношение на обучението по хандбал преобладават 

незадоволителни резултати, подкрепени от ниски процентни 
съотношения. 

 
III.2. Проучване на отношението, компетенциите и 

възможностите на учителите в ООС и въздействието им за 
реализиране на учебното съдържание в ядро Спортни игри 

Проведеното социологическо проучване с учителите по 
ФВС ни дава информация за отношението им към предмета и по- 
конкретно към спортната игра хандбал от задължителното ядро 
на учебното съдържание. Също така разкрива тяхната подготовка 
и компетентност за преподаване на хандбал в училище. В 
анкетата се включиха 43 учители, като средната им възраст е 46. 
4 години. От тях 72% са мъже – 31, а 28% са жени – 12. Относно 
квалификацията 78% са тесни специалисти – завършили са НСА. 
Останалите 22% са придобили квалификация от други вузове: 
ПУ, ЮЗУ, ВТУ, ШУ. 

Според учителите предпочитанията за конкретен вид спорт 
са разделени така: 42% футбол, 33% волейбол, 23% баскетбол, 
2% хандбал (въпрос №13). Резултатите са в рамките на 
очакванията ни, ниският процент на хандбала е логичен поради 
много причини. Бихте изтъкнали предимно липсата на успехи на 
международно ниво, слабата, почти нулева осведоменост в 
медийното пространство и оттам ниската популярност на играта в 
България. 

 
 



 
 

Фиг. 6 Кой от изброените спортове се предпочита от 
учениците? 

 
Повечето от учителите са на мнение, че обучението по 

хандбал трябва да започне по- рано от VI клас, както е 
предвидено по учебна програма – това са 70% от анкетираните. 
Също така 56% посочват, че имат нужда от методическо 
ръководство по хандбал. 

 
Фиг. 7 Имате ли нужда от методическо ръководство по 

хандбал? 
 

Приемствеността между началният и прогимназиалния етап 
на основна образователна степен е от съществено значение за 
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осъществяване на последователна подготовка и  изграждането на 
двигателни навици. В тази връзка на въпрос №17: “Има ли 
приемственост между етапите на ООС?”, едва 6% отговарят 
положително, докато 73% са на обратното мнение. Според нас 
това се дължи на факта, че в началния етап часовете по 
физическо възпитание и спорт се водят предимно от 
неспециалисти. По отношение за нуждата от стандарт за 
материална база преобладават положителните отговори – 83%, а 
16% не могат да преценят. Наличието на добра материално- 
техническа база е предпоставка за качествено обучение. Повечето 
анкетирани учители провеждат обучението по хандбал в салон с 
намалени размери – 83%, на открито – 5%, а 12% са посочили, че 
изобщо не провеждат подобно обучение. Интерес за нас 
представляват отговорите на въпрос №23: “Запознати ли сте с 
правилата на хандбалната игра?”. Положително отговарят едва 
26%, отрицателно- 7%, а 67% са запознати само с основните 
правила. 

Най- често учителите срещат трудности при разучаване на 
тактически схеми – 49%. Интересът към играта би се засилил при 
провеждането на вътрешни училищни и градски първенства. 
Установихме, че 82% от анкетираните не провеждат подобни 
състезания и едва 13% участват на градски първенства. Тук 
отчитаме пропуски в организирането и изготвянето на спортния 
календар. Възможността за изява, която предлага състезанието е 
мощен мотивиращ фактор, който трябва да се използва в 
образователно- възпитателния процес. 

 
В заключение можем да отбележим, че повечето учители 

считат за целесъобразно обучението по хандбал да започва по- 
рано от предвиденото по учебна програма – VI клас. Фактори, 
възпрепятстващи обучението се явяват липсата  на 
методическо ръководство, материалната база и слабият 
интерес на учениците към играта.  

 
 
 



III.3.3. Установяване на нивото на физическа 
дееспособност и координационните умения на ученици от V 

клас 
Апробирането на методиката и инструментариума за 

провеждане на изследването беше цел на проведеният 
констатиращ педагогически експеримент. Получените резултати 
щяха да ни насочат при формиране на контролните и 
експерименталните групи за участието им в преобразуващия 
експеримент.  

Относно общата физическа подготовка и 
координационните умения на учениците можем да формулираме 
следните изводи: 
 Сензитивните периоди за развитието на двигателните 

качества се проявяват хетерохронно. Периодът 11- 12 години е 
благоприятен за развиване на бързината и гъвкавостта. 
Следователно е необходимо целенасочено да се работи за 
бързина на реакция, бързина на локални движения и гъвкавост. В 
нашето изследване по отношение на тези две качества 
констатираме по- добри резултати при момчетата, в сравнение 
с постиженията на момичетата. 
 С развитието на организма издръжливостта се 

увеличава, но темповете за различните мускулни групи са 
различни. Необходимо е при работа за издръжливост да се 
съобразяваме с функционалните възможности на учениците, 
тъй като поради несъвършенството на вегетативните функции 
развитието на издръжливостта не достига максимални граници 
в този възрастов период. Практикуването на спортни игри ще 
осигури в достатъчна степен развитието на скоростната и 
скоростно- силовата издръжливост. 
 Възрастовият период 11- 12 години не се характеризира 

с благоприятни предпоставки за развитие на силата и силовите 
възможности. В този период относителната сила нараства с 
по- бързи темпове. Силата и силовата издръжливост може да 
се развиват посредством включването на специфични 
упражнения в спортно- педагогическия процес, както и 
практикуване на спортове със скоростно- силов характер. 



 Способностите за равновесие и координация оказват 
най- голямо влияние при възпитаване на двигателни навици. В 
този възрастов период учениците разполагат с голям потенциал 
и възможности за усъвършенстване на двигателния анализатор. 
Способността за координация и вестибуларния апарат се 
подобряват. Въпреки, че често се нарушава точността на 
движенията, способността за овладяване на нови двигателни 
действия продължава да се развива. 

 
III.4. Резултати и анализ от изследването на 

специалната физическа и техническа подготовка по хандбал 
Двигателната дейност при хандбала съдейства за 

хармонично развитие на организма. Комплексното въздействие 
върху развитието на основните физически качества изисква 
работа по прецизна методика при избирателното им формиране. 
Специалната подготовка е насочена към развиване на качествата 
и способностите съобразно спецификата на хандбалната игра. За 
целта включихме в експерименталната методика разнообразни 
упражнения, които да развиват характерните за специализацията 
качества в съчетание с вариативността на навиците и уменията: 
 общо- подготвителни: упражнения от други спортове; 
 специално- подготвителни: упражнения по структура и 

усилия, сходни с движенията в играта; 
 упражнения, усилващи натоварването в играта. 

 
III.4.1. Анализ на специалната физическа подготовка на 

ученички от VI клас 
Таблица 11. Показатели, характеризиращи специалната 

физическа подготовка на ученички от VI клас  КГ и значимост на 
прирастите 

№ Показатели n Av1 Sav1 Av2 Sav2 Разлика V1 V2 % на 
прираст 

t Pt % 

1. Спринт 30 
метра 

47 5.99 0.61 5.85 0.55 0.14 10% 9% 2% 2.08 95.1
% 

2. Совалково 
бягане 10х15 
метра 

47 47.78 2.50 46.74 2.54 1.04 5% 5% 2% 0.79 56.7
% 



3. Бягане в 
осморка с 
навеждане 

47 29.27 2.46 28.39 2.35 0.88 8% 8% 3% 0.74 50.8
% 

4. Хвърляне на 
плътна топка 
3кг. 

47 383 41.82 419 42.48 36 11% 10% 9% 9.5 99.9
% 

5. Троен скок от 
място 

47 423 43.00 452 42.12 29 10% 9% 7% 7.7 99.9
% 

 
Таблица 12. Показатели, характеризиращи специалната 

физическа подготовка на ученички от VI клас ЕГ и значимост на 
прирастите 

№ Показатели n Av1 Sav1 Av2 Sav2 Разлика V1 V2 % на 
прираст 

t Pt % 

1. Спринт 30 
метра 

39 5.97 0.64 5.71 0.55 0.26 11% 10% 4% 3.16 99.6
% 

2. Совалково 
бягане 10х15 
метра 

39 47.1 2.37 44.67 2.40 2.43 5% 5% 5% 1.95 94.1
% 

3. Бягане в 
осморка с 
навеждане 

39 28.92 2.73 26.26 2.86 2.66 9% 11% 9% 1.49 85.1
% 

4. Хвърляне на 
плътна топка 
3кг. 

39 388 42.29 431 40.85 43 11% 9% 11% 10.9 99.9
% 

5. Троен скок от 
място 

39 417 40.07 455 44.42 38 10% 10% 9% 9.3 99.9
% 

 
При сравнителният анализ на резултатите от теста Спринт 

30м регистрираме почти еднакви средни стойности в началото на 
експеримента в двете групи: КГ1 = 5.99 сек., ЕГ1 = 5.97 секунди. 
В края отчитаме положителна разлика от 0.14 сек. за контролната 
група и 0.26 сек. за експерименталната група. Съответно 
прирастите са 2% за КГ и 4% за ЕГ. Резултатите са подкрепени от 
високи стойности на Т- критерия на Стюдънт, Pt= 95.1% КГ и Pt= 
99.6% за ЕГ, което означава, че промените в ЕГ се дължат на 
въздействието на експерименталната методика. Вариативността 
се запазва и в двете групи, извадките са хомогенни по отношение 
на този статистически показател, което се вижда и от показаната 
хистограма на ЕГ в края на експеримента /фиг.23/. При 
положение, че периодът /12 год./ е благоприятен за развитие на 



бързината, налице са възможности за оптимизиране на работата с 
цел подобряване на бързината на реакцията и линейната бързина. 

 
Фиг. 23 Хистограма на разпределението на резултатите от 
теста Спринт 30 метра на ученички от ЕГ в края на 

експеримента. 
 

Диагностицирахме взривната сила на горните крайници 
посредством теста Хвърляне на плътна топка 3кг.  

 
Фиг. 24 Хвърляне на плътна топка 3 кг. 

 
При сравнителният анализ констатираме положителен 

прираст и в двете групи. След второто измерваме установяваме 
по- голяма разлика в експерименталната група /43см./ в 
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сравнение с контролната група-36см. Вариативността е 
приблизително еднаква в извадките, за КГ: V1= 11%, V2= 10%. За 
ЕГ: V1= 11%, V2= 9%. Резпрезентативните извадки са хомогенни 
по отношение на този статистически показател. Резултатите са 
подкрепени от високи нива на статистическа достоверност: за КГ 
Pt=99.9%, в експерименталната група гаранционната вероятност 
също е Pt=99.9%. Това доказва ефективността на 
експерименталната методика за подобряване на силовите 
възможности на горните крайници. Включените упражнения с 
използването на собственото тегло и различни по големина и 
тежест топки според нас са достатъчни на този етап за постигане 
на желаните резултати. 

Тройният скок от място ни дава информация за силата на 
долните крайници. Резултатите показват по- високи средни 
стойности в контролната група при първо измерване: КГ1=423 
см., ЕГ1=417см. В края на експеримента отчитаме положителна 
разлика от 29см. в контролната група-  КГ2=452 см. В 
експерименталната група подобрението е с 38 см, ЕГ2=455 см. 
Оказаното положително въздействие в ЕГ се доказва от 
процентните стойности на Т- критерия на Стюдънт, Pt=99.9%. 
Коефициентите на вариативност определят еднородния характер 
и на двете извадки.  

От анализът на резултатите от изследването на 
специалната физическа подготовка на ученичките можем да 
обобщим, че методиката за усъвършенстване на обучението по 
хандбал e повлияла  положително върху развитието на 
двигателните качества бързина и взривна сила на горни и долни 
крайници. По- слабо въздействие отчитаме при 
усъвършенстването на координационните способности и 
скоростната издръжливост.  

 
III.4.2. Анализ на техническата подготовка на ученички 

от VI клас 
Таблица 13. Показатели, характеризиращи техническата 

подготовка на ученички от VI клас КГ и значимост на прирастите 
№ Показатели n Av1 Sav1 Av2 Sav2 Разлика V1 V2 % на 

прираст 
t Pt % 



1. Защитно 
придвижване 

47 16.42 1.32 16.31 1.34 0.11 8% 8% 1% 0.29 23.3% 

2. Дрибъл 20 
метра 

47 11.25 1.33 10.76 1.2 0.49 12% 11% 4% 1.48 85.1% 

3. Дрибъл 
между 
стойки 

47 40.01 5.19 39.14 5.1 0.87 13% 13% 2% 0.16 15.6% 

4. Ловене и 
подаване 
срещу стена 

47 34.26 4.49 34.49 4.61 0.23 13% 13% 1% 0.1 7.9% 

5. Хвърляне на 
х. Топка в 
далечина 

47 15.91 2.54 17.13 2.62 1.22 16% 15% 8% 0.89 62.1% 

6. Удар с 
отскок на 
дължина 

47 22.3 3.99 24.56 5.15 2.26 18% 21% 10% 0.5 37.7% 

7. Тест за 
ловкост 

47 24.62 2.97 22.82 2.39 1.8 12% 8% 7% 1.17 75.6% 

 
Таблица 14. Показатели, характеризиращи техническата 

подготовка на ученички от VI клас ЕГ и значимост на прирастите 
№ Показатели n Av1 Sav1 Av2 Sav2 Разли

ка 
V1 V2 % на 

прираст 
t Pt % 

1. Защитно 
придвижване 

39 15.89 1.32 15.34 1.29 0.55 8% 8% 3% 1.43 82.3% 

2. Дрибъл 20 
метра 

39 10.87 1.18 10.16 0.94 0.71 11% 9% 7% 2.68 98.6% 

3. Дрибъл 
между стойки 

39 38.96 4.32 35.68 4.82 3.28 11% 14
% 

8% 0.69 37.7% 

4. Ловене и 
подаване 
срещу стена 

39 33.99 4.42 36.71 5.43 2.72 13% 15
% 

8% 0.48 37.7% 

5. Хвърляне на 
х. Топка в 
далечина 

39 16.03 2.47 17.63 2.31 1.6 15% 13
% 

10% 1.23 75.6% 

6. Удар с отскок 
на дължина 

39 23.36 3.58 28.1 2.7 4.65 15% 10
% 

20% 2.1 95.1% 

7. Тест за 
ловкост 

39 24.68 3.16 21.1 2.19 3.58 13% 10
% 

15% 2.05 95.1% 

 
При анализът на резултатите на показателя Дрибъл 20 

метра установяваме по- добри средни стойности в началото на 
експеримента при експерименталната група: КГ Av1= 11.25 сек., 
ЕГ Av1= 10.87 секунди. При второ измерване в контролната 



група регистрираме подобрение от 0.49 сек. /КГ Av2= 10.76 сек./, 
при доверителна вероятност Pt= 85.1%. По- висок положителен 
прираст отчитаме в резултатите на експерименталната група- 7%, 
при положителната разлика от 0.71 секунди. Подобрението в ЕГ е 
статистически достоверно: Pt=98.6%. Вариативността в 
контролната група показва приблизително еднородния характер 
на извадката- V1=12%, V2=11%. В експерименталната група 
вариативността в края показва хомогенност на репрезентативната 
извадка- V1=11%, V2=9%. 

 

 
Фиг. 26 Дрибъл 20 метра 

 
Резултатите от теста Ловене и подаване срещу стена ни 

дават информация за владеенето на тези важни елементи от 
хандбалната игра. Средно в една хандбална среща се 
осъществяват между 800 и 1000 подавания, като най- често се 
използва подаването с една ръка над рамо. При сравнителният 
анализ регистрираме по- добри постижения при 
експерименталната група. Положителната разлика между крайно 
и начално измерване при средните стойности е 2.72 подавания, 
докато в КГ разликата е 0.23 подавания. Прирастът от 8% в ЕГ не 
се подкрепя поради ниската доверителна вероятност, Pt= 37.7%. 
Вариативността и в двете групи определя извадките като 
приблизително еднородни.  

Ударът с отскок на дължина е най- често използван в 
хандбала. Резултатите на ЕГ показват прираст от 20%, подкрепен 
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от достатъчно висока стойност на статистическа достоверност – 
95.1%. За сравнение в контролната група прирастът е 10%. 
Сравнени по коефициент на вариация и двете извадки в 
контролната група са приблизително еднородни, V1=18%, 
V2=21%. В експерименталната група V1=15% и V2=10%, 
следователно при второ измерване разсейването има еднороден 
характер. Включването на упражнения със завършващ удар е 
оказало положително влияние на резултатите на 
експерименталната група.  

Тестът за ловкост отново показва по- добри резултати, 
регистрирани в постиженията на експерименталната група. В 
началото на експеримента средните стойности в КГ са 24.62 сек., 
а в края 22.82 сек., което е разлика от 1.8 секунди. При ЕГ 
средните стойности са съответно: ЕГ1=24.68 сек. и ЕГ2=21.1 сек., 
отчитаме разлика от 3.58 секунди. Прирастът от 15% в ЕГ е 
подкрепен от висока стойност на гаранционна достоверност, Pt= 
95.1%. Вариативността в ЕГ намалява от 13% на 10% в края на 
експеримента, т.е. извадката е с еднороден характер. Ловкостта 
обединява широк комплекс от елементи, необходими за 
усвояването и усъвършенстването на спортното майсторство. 
Изразява нивото на общата двигателна култура, 
координационните способности, функционирането на 
анализаторите. Постиженията на експерименталната група 
доказват ефективността на предложената методика по отношение 
на това качество. 

 
III.4.3. Анализ на специалната физическа подготовка на 

ученици от VI клас 
Таблица 15. Показатели, характеризиращи специалната 

физическа подготовка на ученици от VI клас КГ и значимост на 
прирастите 

№ Показатели n Av1 Sav1 Av2 Sav2 Разлика V1 V2 % на 
прираст 

t Pt % 

1. Спринт 30 
метра 

35 5.25 0.34 5.20 0.34 0.05 6% 7% 1% 1.61 87.5% 



2. Совалково 
бягане  
10х15 
метра 

35 39.29 2.80 38.75 2.72 0.54 7% 7% 1% 0.29 23.3% 

3. Бягане в 
осморка с 
навеждане 

35 26.1 1.97 26.00 1.94 0.1 8% 7% 0.4% 0.1 7.9% 

4. Хвърляне 
на плътна 
топка 3кг. 

35 504.8 78.00 561.7 77.63 57 15% 14% 11% 3.93 99.9% 

5. Троен скок 
от място 

35 482.3 68.52 537.1 61.29 55 14% 11% 11% 5.4 99.9% 

 
Таблица 16. Показатели, характеризиращи специалната 

физическа подготовка на ученици от VI клас ЕГ и значимост на 
прирастите 

№ Показатели n Av1 Sav1 Av2 Sav2 Разлика V1 V2  % на 
прираст 

t Pt % 

1. Спринт 30 
метра 

33 5.18 0.34 4.88 0.38 0.3 7% 8% 6% 9.4 99.9
% 

2. Совалково 
бягане 
10х15 метра 

33 38.44 3.32 37.30 3.14 1.14 9% 8% 3% 0.44 30.7
% 

3. Бягане в 
осморка с 
навеждане 

33 25.98 1.71 24.67 1.82 1.31 7% 7% 5% 1.71 89.5
% 

4. Хвърляне на 
плътна 
топка 3кг. 

33 508 85.04 589 88.68 81 17
% 

15
% 

16% 4.4 99.9
% 

5. Троен скок 
от място 

33 500.9 80.94 574.4 91.24 73 16
% 

16
% 

15% 4.01 99.9
% 

 
Анализът на показателя Спринт 30 метра показва по- 

добри средни стойности в резултатите на експерименталната 
група при първо измерване /ЕГ Av1=5.18 сек., КГ Av1=5.25 
секунди/. При второ измерване регистрираме положителен 
прираст и в двете групи, като в ЕГ той е 6%, а в КГ- 1%. 
Разликата от 0.3 сек. в ЕГ е подкрепена от достатъчна 
гаранционна вероятност, Pt= 99.9%. Стойностите на коефициента 
на вариация за ЕГ са V1=7%, V2=8%, което означава, че 



извадката е еднородна. Подобренията в ЕГ според нас се дължат 
на включените в методиката упражнения за бързина на реакция-  
стартиране от различни изходни положения. В оценъчната 
таблица от Единната програма по хандбал на БФХ оценката е 
„добър” за ЕГ. 

Чрез Хвърлянето на плътна топка 3кг с две ръце над глава 
проследяваме динамиката в развитието на силата на горните 
крайници. В контролната група средните стойности са КГ1- 504. 
8 см и КГ2- 561. 7 см. В експерименталната също отчитаме 
повишение, ЕГ1- 508 см, ЕГ2- 589 см. Прирастът за КГ е 11%, за 
ЕГ- 16%. Положителните разлики и в двете групи се подкрепят от 
стойностите на Т- критерия, Pt=99.9%. Сравнени по вариативност 
и двете извадки са с приблизително еднороден характер. За КГ- 
V1=15%, V2=14%. За ЕГ V1=17%, V2=15%. На представената 
хистограма на разпределение на средните стойности в ЕГ2 се 
вижда класическата форма на асиметрия и подчертан ексцес- 
групиране около средните стойности.  

 
 

Фиг. 31 Хистограма на разпределение на резултатите от 
теста  Хвърляне на плътна топка 3кг на ученици от ЕГ в края на 

експеримента. 
 
Аналогични резултати наблюдаваме и при анализът на 

теста Троен скок от място. Прирастът в контролната група е 



11%, а в експерименталната- 15%. Статистическата достоверност 
е 99.9% и за двете групи. Коефициентът на вариация е V1=14% и 
V2=11% за контролната група. В експерименталната стойностите 
не се променят- V1=16%, V2=16%. Извадките са приблизително 
еднородни.  

 
Анализирайки резултатите от показателите за специална 

физическа подготовка на учениците, можем обобщим: 
 Предложенията от нас методика е повлияла 

положително върху силата на горните и долните крайници, 
доказано от високите стойности на T- критерия на Стюдънт, 
Pt= 99.9% при анализа на показателите Троен скок и Хвърляне 
на плътна топка. 
 Оказано влияние отчитаме и при работата за бързина, 

подкрепено от резултатите от  теста Спринт 30 метра.  
 
III.4.4. Анализ на  техническата подготовка на ученици 

от VI клас 
Таблица 17. Показатели, характеризиращи техническата 

подготовка на ученици от VI клас КГ и значимост на прирастите 
№ Показатели n Av1 Sav1 Av2 Sav2 Разли

ка 
V1 V2 % на 

прираст 
t Pt % 

1. Защитно 
придвижван
е 

35 15.19 1.38 15.08 1.34 0.11 9% 9% 1% 0.24 15.6
% 

2. Дрибъл 20 
метра 

35 9.87 1.21 9.54 1.1 0.33 12% 12% 3% 1.01 67.1
% 

3. Дрибъл 
между 
стойки 

35 39.25 3.77 35.32 3.61 3.93 10% 10% 10% 1.21 75.6
% 

4. Ловене и 
подаване 
срещу стена 

35 33.97 3.91 41.00 3.52 7.03 12% 9% 21% 2.1 95.1
% 

5. Хвърляне на 
х. Топка в 
далечина 

35 17.17 2.98 18.01 2.95 0.84 17% 16% 5% 0.40 30.7
% 

6. Удар с 
отскок на 
дължина 

35 26.43 4.68 30.74 4.30 4.31 18% 14% 16% 0.89 62.1
% 

7. Тест за 
ловкост 

35 21.99 3.03 20.70 2.97 1.8 14% 14% 7% 0.59 44.5



% 

 
Таблица 18. Показатели, характеризиращи техническата 

подготовка на ученици от VI клас ЕГ и значимост на прирастите 
№ Показатели n Av1 Sav1 Av2 Sav2 Разли

ка 
V1 V2 % на 

прираст 
t Pt % 

1. Защитно 
придвижван
е 

33 15.08 1.43 14.62 1.28 0.46 9% 9% 3% 1.02 67.1
% 

2. Дрибъл 20 
метра 

33 10.17 1.23 9.39 1.24 0.78 12% 13% 8% 2.09 95.1
% 

3. Дрибъл 
между 
стойки 

33 38.71 4.14 35.35 3.65 3.36 11% 10% 9% 0.89 62.1
% 

4. Ловене и 
подаване 
срещу стена 

33 33.73 3.79 42.79 4.47 9.06 11% 10% 27% 2.1 95.1
% 

5. Хвърляне на 
х. топка в 
далечина 

33 17.48 3.54 18.53 3.48 1.05 20% 19% 6% 0.35 30.7
% 

6. Удар с 
отскок на 
дължина 

33 21.82 3.49 30.18 4.48 8.36 16% 15% 38% 2.06 95.1
% 

7. Тест за 
ловкост 

33 22.49 2.77 18.47 2.77 4.02 12% 15% 18% 2.14 95.1
% 

 
Резултатите от теста Защитно придвижване показват 

приблизително еднакви средни стойности в КГ и ЕГ при първо 
измерване, КГ1- 15. 19 сек., ЕГ1- 15. 08 сек. При второ измерване 
отчитаме малко по- висок прираст в показанията на 
експерименталната група, ЕГ- 3%, КГ- 1%. Вариативността и в 
началото и в края се запазва в абсолютно еднакви стойности и в 
двете групи – 9%. По този статистически показател извадките са 
еднородни. В експерименталната група Pt=67.1%, следователно 
отчетеният положителен прираст от 3% най- вероятно се дължи 
на случайни фактори. Защитното придвижване е често 
използвано движение при игра в защита, от което зависи нейната 
ефективност. Обучението би могло да се оптимизира чрез 
добавяне на повече упражнения, сходни по характеристики със 



самото двигателно действие с цел формиране на двигателно 
умение. 

Дрибълът по права линия се използва най- често при 
осъществяване на бърз пробив в хандбалната игра. Тестът Дрибъл 
20 метра разкрива степента на овладяване на воденето на 
топката с дрибъл при висока скорост на придвижване. В началото 
отчитаме по- високи средни стойности в показанията на 
контролната група, КГ1=9.87 сек., ЕГ1=10.17сек. В края на 
експеримента вследствие на приложената методика регистрираме 
повишение в експерименталната група, положителен прираст от 
8%, подкрепен от статистическа достоверност Pt=95.1%. В 
контролната група прирастът е 3%. Вариативността в КГ остава 
непроменена- 12%, докато в ЕГ V1=12%, V2=13%. Извадките са 
приблизително еднородни. 

Ловенето и подаването са основни похвати в хандбала. 
Изисква се владеене им до съвършенство с цел намаляване на 
техническите грешки по време на хандбална среща. 
Проследявайки динамиката на резултатите от теста Ловене и 
подаване срещу стена констатираме прираст от 27% в 
резултатите на експерименталната група. Това повишение се 
потвърждава от статистическа достоверност Pt=95.1%. В 
контролната група също регистрираме положителен прираст от 
21% при Pt=95.1%. Вариативността в експерименталната група е 
V1=11% и V2=10%. В контролната група V1=12%, а 
впоследствие намалява до 9%. Извадките са хомогенни. Тестът се 
изпълнява за една минута, като за ефективното му изпълнение се 
изисква  техника на похватите и добра силова издръжливост на 
раменния пояс. 

При теста Удар с отскок на дължина учениците 
изпълняват по шест опита към учебна врата с правоъгълници, 
като се отчита сбор точки. При първо измерване в контролната 
група регистрираме по- добър резултат, КГ1- 26.43 точки. В 
експерименталната група средните стойности са ЕГ1- 21.82 
точки. В края на експеримента отчитаме значително повишение в 
ЕГ- 30.18 точки, което е разлика от 8.36 т. Прирастът от 36% е 
статистически достоверен- Pt=95.1%. В контролната група 
прирастът е 16% при Pt=62.1%. Вариативността намалява в 



контролната група от 18% в началото до 14% в края на 
експеримента. В ЕГ V1=16%, V2=15%, т. е., извадките са 
приблизително еднородни. В сравнение с оценъчната таблица на 
Единната програма по хандбал на БФХ, резултатите на ЕГ 
отговарят на оценка ”добър”. 

При проследяване на динамиката на резултатите от Теста 
за ловкост  установяваме по- добри постижения при 
експерименталната група. Регистрираната разлика от 4.02 сек. е 
статистически достоверна, доказано от стойностите на Pt=95.1%. 
в процентно отношение разликата е 18%. Прирастът при 
контролната група 7%, което е положителна разлика от 1.8 сек. 
Предложената методика е повлияла положително върху 
развитието на координационните способности. Вариативността в 
края на изследването е V2=15% за ЕГ и V2=14% за КГ. От 
направената хистограма се вижда групиране около по- добрите 
постижения. 

 
Фиг. 35 Хистограма на разпределение на резултатите от 

теста  Ловкост на ученици от ЕГ в края на експеримента. 
Относно техническата подготовка на ученици можем да 

отбележим оказано положително влияние на 
експерименталната методика при овладяване на техническите 
похвати ловене, подаване , дрибъл и удар с отскок на дължина. 
Комплексната методика е  спомогнала  за усъвършенстване и на 
координационните способности. 



  
III.4.5. Изследване на зависимости между показатели, 

характеризиращи специалната физическа подготовка и 
техническата подготовка на ученички от VI клас 

При анализиране на данните от корелационната матрица и 
изготвянето на корелационен модел, коефициентите на корелация 
от първо измерване са представени в числителя с черен цвят, а 
от второ измерване в знаменателя, с червен цвят. 

Установихме слаба степен на зависимост между Бягането 
на 30м и тестът Защитно придвижване при първо измерване 
/ученички ЕГ/. Тази зависимост се увеличава в края на 
експеримента до степен умерена. Значима взаимовръзка 
наблюдаваме между бързина и друг показател за техническа 
подготовка- тестът за ловкост. Силата на тази зависимост е 
умерена. Можем да предположим, че подобряването на 
скоростните качества ще способства за усъвършенстване на 
техническите умения, свързани с посочените показатели.  

 
Фиг. 36 Взаимовръзка между линейна бързина и 
технически похвати при ученички от ЕГ. 

Можем да обобщим като цяло оказано влияние на 
бързината върху отделни показатели за техническа подготовка и 
по- конкретно ловкостта. При анализът на другите показатели 
влиянието едни на други е несъществено.  

 
III.4.6. Изследване на зависимости между показатели, 

характеризиращи специалната физическа подготовка и 
техническата подготовка на ученици от VI клас 

Увеличение на зависимостта отчитаме при взаимовръзка 
между скоростната издръжливост и удара с отскок на дължина. В 
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Легенда:
1. бягане 30м.
6.  защитно придвижване

 
 
12.        ловкост  

 

-0.29

-0.31

0.38
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началото зависимостта е умерена, а в края на експеримента вече е 
значителна.  

 
Фигура 40. Взаимовръзка между скоростна издръжливост и 

удар с отскок на дължина при ученици от ЕГ 
Силата на горните крайници и взривната сила на долните 

крайници при момчетата въздействат значително върху 
техническия похват  удар с отскок на дължина  в началото на 
експеримента. В края на експеримента отчитаме понижение до 
умерена зависимост между хвърлянето на плътна топка и ударът 
с отскок на дължина /-0.36/, а между тройния скок и удара с 
отскок на дължина зависимостта намалява до слаба. Откроява се 
много голяма зависимост между силата на горните и силата на 
долните крайници, която се понижава в края на експеримента до 
голяма. 

 
Фиг. 41 Взаимовръзка между силови показатели и 

технически похват при ученици от ЕГ 
От корелационният анализ на показатели при учениците 

се откроява  голямата степен на зависимост между 
показателите за сила на горни крайници и взривна сила на долни 
крайници. От друга страна силовите показатели не са оказали 
съществено влияние върху техническите похвати в края на 
експеримента. Въздействие върху техническите похвати е 
оказано от показателят за скоростна издръжливост. 
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                                     ИЗВОДИ 
 

1. При анализиране на литературните източници, свързани 
със системата за физическо възпитание и спорт в Република 
България се очертава нуждата от икономически подход, който да 
отразява потребностите на науката и практиката за връзката и 
взаимодействието между икономиката и физическата култура. 
Това взаимодействие разкрива необходимостта от 
икономическите закони в дейността, свързана със сферата на 
физическата култура и спорта. Ефективността на системата 
зависи от нормативно- правната уредба, концепция за спорта от 
гледна точка на социалната политика и разработване на 
национална комплексна програма  за условията, необходими за 
реализирането на концепцията. Друг важен момент е ролята на 
училището за масовизиране на спорта. 

2. Хандбалната игра възниква в училище, достъпна е за 
всички възрастови групи поради нейният естествено- приложен 
характер, съревнователен елемент и високата емоционалност. 
Обучението по хандбал е подходящо за ученици предвид 
високите изисквания, които предявява играта по отношение на 
развитието на двигателните качества и техническите умения. 

3. При социологическото проучване с ученици по 
отношение на обучението по хандбал преобладават 
незадоволителни резултати, подкрепени от ниски процентни 
съотношения. Налице е голям интерес към спортните игри, които 
носят в себе си емоционален заряд и съревнователен елемент. 

4. Анкетното проучване с учители разкрива някои 
трудности, които те срещат при преподаване на учебния 
материал. Повечето учители считат за целесъобразно обучението 
по хандбал да започва по- рано от предвиденото по учебна 
програма – VI клас. Фактори, възпрепятстващи обучението се 
явяват липсата  на методическо ръководство, материалната база и 
слабият интерес на учениците към играта.  

5. От анализът на резултатите от преобразуващия 
педагогически експеримент, относно изследването на 
специалната физическа подготовка на ученичките можем да 
обобщим, че методиката за усъвършенстване на обучението по 



хандбал e повлияла положително върху развитието на 
двигателните качества бързина и взривна сила на горни и долни 
крайници. По-слабо въздействие отчитаме при 
усъвършенстването на координационните способности и 
скоростната издръжливост. Проследявайки динамиката на 
резултатите от техническата подготовка установяваме оказано 
въздействие на експерименталната методика при воденето на 
топката с дрибъл, ударът с отскок на дължина и ловкостта.  

6. Анализирайки резултатите от показателите за специална 
физическа подготовка на учениците, установяваме положително 
влияние върху силата на горните и долните крайници, доказано 
от високите стойности на T- критерия на Стюдънт, Pt= 99.9% при 
анализа на показателите Троен скок и Хвърляне на плътна топка. 

7. Оказано влияние отчитаме и при работата за бързина, 
където посредством теста Спринт 30 метра статистическата 
достоверност е 99.9%.  

8. Относно техническата подготовка на ученици можем да 
отбележим оказано положително влияние на експерименталната 
методика при овладяване на техническите похвати ловене, 
подаване, дрибъл и удар с отскок на дължина. Методиката е 
спомогнала за усъвършенстване и на координационните 
способности.  

 
Изложените изводи и обобщения потвърждават 

приетата от нас ХИПОТЕЗА, че внедряването на 
иновативната комплексна методика за обучение по хандбал на 
ученици от основна образователна степен ще осигури ускорено 
изпълнение на Държавните образователни изисквания и 
качествено постигане на предвидените стандарти. 

 
ПРЕПОРЪКИ 

 
 За цялостната реализация на обучението по  хандбал е 

необходимо да се разработят дидактични материали, които да 
бъдат в полза не само на учителите, но и чрез подходящи 
илюстрации да предлагат лесно възприемащи се знания от 



учениците. В тази връзка може да се потърси съдействието на 
МОН за тяхното мултиплициране. 

 За реализиране на стандартите в основна образователна 
степен да се организират и проведат краткосрочни и дългосрочни 
следдипломни специализации за учителите по ядрото “Спортни 
игри (Хандбал)”. 

 Да се разработят модели за обучение на учениците и за 
другите спортни игри и дисциплините от основните и 
допълнителните ядра, като се използва разработената от нас 
схема на модела. 

 
 

ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

 Направена е пространна и ретроспективна характеристика 
на Системата за физическо възпитание и спорт на Република 
България. Разгледани са основните характеристики на 
съвременните Държавни образователни изисквания и стандарти. 
Конкретизирани са мотивите за извършване на Реформа в 
образователната система с включване  на закони и наредби, които 
да повлияят положително на физическото възпитание и спорта 
като учебна дисциплина. 

 
 Експериментално е доказана ефективността на 

иновативна комплексна методика за обучение по хандбал на 
ученици от Основна образователна степен за ускорено 
изпълнение на ДОИ и качествено постигане на държавните 
стандарти. 

 
 Изработени са оценъчни таблици /нормативи/ по метода 

на сигмалните отклонения за контрол и оценка на специалната 
физическа и техническата подготовка на ученици при обучение 
по хандбал. 
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