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 Дисертационният труд е в обем 215 стандартни 
страници формат А4. Текстовата част се съпътства от 21 
таблици, 24 фигури, 34 снимки, 1 блок схема, 37 
хистограми и 2 корелационни модела. Списъкът на 
ползваната литература съдържа 119 източника, от които 5 
на латиница и 3 интернет сайта. 

 

 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 
31 Май 2016 г. от 10:30 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 

 Възникнали в древността и развили се в новото 
време, и втората половина на 21.век, днес теорията, 
методиката и практиката на физическото възпитание и 
спорта не са застинали в педагогическото 
пространство. Съществуват множество условия и 
фактори, които стимулират специалистите в тази 
сфера да изследват различни научни проблеми водени 
от стремежите да се обогати спортологичното знание и 
да се усъвършенства сложния процес на физическото 
възпитание и спортната подготовка на днешния човек. 
 За условията на България основен фактор и 
стимулатор в контекста на споделените по-горе мисли 
са настъпилите след 90те години на минали век 
кардинални социално-икономически и политически 
промени, и връщане към демократичните устои на 
управление на държавата и обществените отношения. 
Настъпиха конституционни промени, в резултат на 
което отпаднаха редица ограничения на свободите на 
човека. Днес той е по-свободен, мобилен и с по-
големи възможности за реализиране на своите 
способности. За съжаление обаче с положителните,  
ескалираха и редица отрицателни фактори, които 
доведоха до нарастване на нервнопсихическото 
напрежение, бедността, алкохолизма, наркоманиите, 
проституцията и особено на насилието и 
организираната престъпност.  
 Увеличиха се посегателствата над личността. 
Обикновеният гражданин на днешното общество не е 
надеждно защитен от агресивно нападение. 
Нападенията стават все по-дръзки и внезапни, а 
техните извършители придобиват по-богат опит в 
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престъпните си деяния. Много от тези актове се 
извършват от млади хора. Причините за това са 
многопосочни, но основните, които пространно сме 
осветлили в дисертационния труд са разрушаването на 
религиозните, политическите и социалните възгледи 
на нашата цивилизация, и второ – недостатъчната  
готовност на човек да се отбранява в тези 
екстремални ситуации. За повишаване на неговата 
сигурност е необходима целенасочена подготовка за 
самоотбрана в екстремалните ситуации при нападение. 
 Актуалността на темата на настоящото 
дисертационно изследване е свързана именно с 
изложените уводни анализи и разсъждения. Независимо 
от наличието на опит в теорията и практиката на 
самоотбраната предварително приемаме схващането, че 
все още има потребност и възможност за разкриване на 
нови резерви за създаването на оптимизирани модели и 
програми за обучение и усъвършенстване на студентите. 
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ГЛАВА ПЪРВА 

ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА 

 Първа глава на дисертационния труд съдържа 
пет параграфа и се явява теоретичния фундамент на 
разработката. Във въведението към нея е представена 
кратката историческа ретроспекция за възникването и 
развитието на  физическото възпитание и спорта в 
обществото под влияние на редица фактори далеч 
назад във времето. 
 Позволяваме си да отбележим тези исторически 
ракурси (като се опираме на разработките на Л. Кун, 
1982; Р. Алексиев и И. Лазаров, 2005; Р. 
Бърдарева, 2008 и др.), за да припомним и да 
поставим акцент върху ролята на студентите и 
студентския спорт за социалната същност на спорта 
въобще, още в началото на 19. век. 
 Ролята на студентския спорт непрекъснато 
нараства. Закономерно се стига до създаването на 
Международната федерация по спорт FISU ( 
International University Sports Federation), която  е 
отговорна за организацията и управлението на 
състезания по цял свят за студентите спортисти на 
възраст между 17 и 28 години. Тя е основана през 
1949 г. и в момента има 167 асоциации членки 
(национални федерации) от пет континента. Между 
1949 г. и 2011 г. е базирана в Брюксел (Белгия), а от 
2011 г. насам, тя е базирана в Лозана (Швейцария).Тя 
е единствената международна федерация с над 50 
спорта на програмата си за конкуренцията. 
 Към параграф 1.1. – Физическо възпитание и 
спорт във висшите училища, по необходимост 
изясняваме понятийна същност на основните термини 
в дисертационния труд. Това е продиктувано от твърде 
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свободното и не винаги прецизно боравене с 
основните понятия, на което се натъкнахме при опита 
за обзор на почти необозримата спортологична 
литература. 
 В тази насока, на базата на теоретичния анализ 
претендираме, че физическото възпитание във висшите 

училища (ВУ) се отличава с „пролонгираща” процесуална 
характеристика и приоритетна ориентираност към 
спортна подготовка по избор от студента, оздравително-
рекреативна и професионално-приложна насоченост за 
съхраняване на активното здраве и творческо дълголетие 
на индивида. 

 Физическото възпитание и спортът във висшите 
училища обстойно се изследват в точка 1.1.2. Там 
отбелязваме, че те датират отдавна. 
 Изследването на проблемите в тази сфера в 
наше време разкри, че една от основните слабости в 
управлението на спорта в университетите е, че няма 
единна държавна политика за физическо възпитание 
на студентите, което е следствие на недостатъчна 
координация и съгласуваност на нормативните 
документи (закони, правилници, наредби) от страна на 
МОН и ММС. 
 Друго направление за изследвания е сферата на 
професионално-приложната физическа подготовка на 
студентите с оглед практикуването на бъдещата 
професия, така наречената приложна функция на 
физическото възпитание и спорт  във ВУ. 
 Изложените исторически, методологически, 
нормативно-правни, педагогически, научно-приложни, 
образователни и други аспекти на физическото 
възпитание и спорт във ВУ в достатъчна степен разкриват 
неговите хоризонти на различните етапи от съвременното 
развитие на България.  
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 След промени в Закона за висше образование и 
признаване на автономията на ВУ и университетите 
редица положителни приоритети, извоювани през  
периода до 1989г. бяха загубени.  Академичните 
ръководства с малки изключения неглижираха 
отношението си към набъбващите проблеми. Силно беше 
накърнен статутът на учебната дисциплина „Физическо 
възпитание и спорт” – хорариума, учебните програми, 
обхвата на студентите, перманентната оценка на 
физическата им годност, неспазване на Закона за 
физическо възпитание и спорт, подценяване на 
прилагането на кредитната система и изискванията за 
самостоятелна работа на студентите.   
 Междууниверситетската спортно-състезателна 
дейност беше силно занемарена. Появиха се паралелни 
университетски структури, като конкуренцията между тях 
нанесе тежък удар на студентския спорт за високи 
постижения.  
 Всичко това взето заедно се отрази силно 
негативно върху поддържащата функция на спорта 
относно физическото развитие, рязко се влоши 
физическата годност (дееспособност) и нервно-
психическата реактивност на студентите. Обездвижването 
и наднорменото тегло (особено на фона на нерационално 
хранене), консумацията на вредности и силно ограничена 
активна почивка, доведоха до рязко влошаване на 
здравния статус на студентската младеж. 
  

 1.2. Теоретични основи на готовността за 
самоотбрана 
 Теоретичните основи на готовността са 
разположени на територията на педагогиката, 
психологията, медицината и др. научни области и 
множество научни направления. Според някои теории 
в основата на изясняването на същността на 
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човешката дейност е подходът детерминизъм  [вж. 
Кайков, Д., 1991, с. 7]. 
 Според нас формирането на готовността има 
фазова структура. Тя съвпада в много голяма степен 
с възрастовото развитие на човека и неговата 
подготовка за активна трудова и други пролонгиращи 
дейности. Готовността е динамично състояние, 
отличаващо се със силна вариативност. Ние приемаме, 
че през живота на човека готовността преминава през 
три етапа: етап на възходящо развитие, етап на 
стабилизация и след това инволюция. 

 
 Фиг. 4. Модел на структурата на общата теория за 
готовността 

 В точка 1.2.1. спираме нашето внимание върху  
общата теория на готовността. При литературния 
обзор и метаанализ на достъпните информационни 
източници не открихме опити да се структурира обща 
теория за готовността. В тази връзка и за по-прецизно 
формулиране на предмета и обекта на нашето 
изследване на следващия етап и подреждане на 
логичния анализ направихме скромен опит да  
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представим собствен модел на структурата на общата 
теория за готовността (вж. фиг. 4). 
 При опита да изведем основите на общата 
теория за готовността ние подходихме от частното към 
общото. Основания за това намерихме в 
хронологичния порядък на формирането и развитието 
на редица научни теории, които взаимно проникват в 
собствения си логос. 
 

 
Фиг.5. Тезаурус на системата за формиране на 

готовността 
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 На фиг. 5. схематично сме представили 
тезауруса  на сложната система за формирането на 
готовността. За нас това е важно, защото в повечето 
публикации по проблематика се поставя акцент главно 
върху психическата, физическата и специализираната 
готовност. 
 Безспорно един от познавачите на 
теоретичните, методическите и приложните аспекти на 
готовността у нас е Д. Кайков. Според него 
готовността е „особен вид състояние с временен 
характер, чиято структура се определя от различни 
фактори, и зависещо от съдържанието на ситуациите” 
[вж. Кайков, Д., С., 1990].  
 Особено внимание заслужават и концепциите на 
Р. Алексиев за основните видове готовност и особено 
за специализираната готовност. Според автора „Тя се 
явява пряк резултат от професионалната подготовка 
за оцеляване при различни по съдържание ситуации” 
[вж. Алексиев, Р., С., 2004, с. 85].  
 В заключение по този параграф представяме 
обобщението, че в структурата на човешката дейност като 
едно цяло съществуват психическата (вътрешна) и 
физическата (външна) готовност. Психофизическата 
дейност е функция на първата (психическата) готовност, а 
адекватната психофизическа готовност се формира в 
резултат на специализирана и целенасочена 
психофизическа подготовка.  

 Според множество автори, сред които се 
открояват Г. Йолов (1989), Д. Градев (1990), Д. Кайков 
(1991), Р. Алексиев (2004) и др. психическата 
готовност е централна в цялостната подготовка и за 
постигане на адекватни действия в екстремални 
ситуации. 
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1.2.2. Формиране на психическа готовност 
за самоотбрана 

 Съществуват различни разбирания за същността 
на психическата готовност – като  трайно психическо 
състояние; като оптимално работно състояние или
 като сложно състояние за дадената дейност. 
специфична структура и оптимално ниво на 
 В зависимост от нивото на психическите 
качества и характера на дейността, психическата 
готовност може условно да се раздели на обща и 
конкретна психическа готовност. 
 В зависимост от трайността на проявлението на 
готовността се различава устойчива (постоянна) и 
ситуативна (временна) готовност. 
 Задълбоченият теоретичен анализ в точка 1.2.2. на 
ДТ позволява да обобщим, че повечето автори стигат до 
извода, че целта на психическата подготовка е да 
формира адекватна психическа готовност и способност да 
се постигнат поставените цели. 
  

 1.2.3. Формиране на физическа готовност 
за самоотбрана 
 Проблемът за същността и структурата на 
физическата готовност в литературата не е изяснен 
напълно. Прието е, че тя е сложно явление, което е 
отражение на непосредствената подготвеност на 
човека за определени действия при различни 
ситуации. Както психическата, така и физическата 
готовност може да се раздели на устойчива и 
ситуативна. 
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 Устойчивата готовност е свързана с 
формирането на физическите качества, а ситуативната 
готовност определя временното функционално 
състояние на организма и възниква върху базата на 
устойчивата физическа готовност. Структурата на 
физическата готовност се определя от характера на 
предстоящата дейност и от пространствено — 
времевите параметри. 
 
  1.3. История на джудо 
  Корените на джудо се таят в древното изкуство 
джу-джуцу, което губи своята популярност с появата 
на огнестрелните оръжия. През периода на 
упадък на джу-джуцу,  Джигоро Кано    създава ново 
будо – джудо, за хармония в обществото чрез 
възпитаване на хармонично развити личности. Идеите 
на Кано са новаторски и нетрадиционни за времето си 
[вж. Прокопов, Е.,и Янева, А., 2006, с. 11].  
 Проф. Джигоро Кано  създава не само 
първото съвременно бойно изкуство, но и цялостна 
система за физическо, психическо и нравствено 
усъвършенстване. 
 Фактическото начало на историята на спорта 
джудо в България започва през 1923 — 1924г. с 
легендарния за българския спорт ген. Владимир 
Стойчев, изучавал джу-джуцу във Виена.  
 Едва през 1947г. започва истинското развитие 
на джудо в България.  През 1948г. по инициатива 
на проф. Живко Филипов преподавател по джудо, 
специалист по джудо от Будапещенския институт по 
физическа култура и спорт, във Висшия институт по 
физическа култура се въвеждат като редовен предмет 
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до 1955г. джудо и джу-джуцу. Негови последователи в 
бойното изкуство стават Стефан Хинков и д-р Петър 
Богданов. Те изучават и преподават джудо по 
английски учебници заедно с шест оригинални екипа 
за джудо, подарени от бразилския посланик. 
 През 1963г. се провежда първото републиканско 
първенство по джудо и първи шампиони стават 
Светослав Иванов (до 80кг), Владимир Владиславов и 
Найден Найденов (над 80кг). 
 Българското джудо се конкурира със световното 
чрез победите си в множество международни 
надпревари. В настоящия момент, в страната има над 
петдесет клуба, които участват в състезания за всички 
възрастови групи. Освен националния ни отбор, в 
международни турнири участват и състезатели от 
клубовете, което повишава нивото на състезателното 
джудо. На Олимпийските игри в Атина през 2004 г. 
Георги Георгиев (кат. 66 кг.) завоюва бронзов медал 
[вж. Прокопов, Е., 2005, с. 51]. 
 

 1.4. Дидактика на джудо спорта  

 Основните акценти при разработване на 
образователна технология, насочена към формиране 
на готовност за самоотбрана на студентите 
посредством техники от джудо, се центрират върху 
личността на студента, неговите склонности и 
способности. 
 В процеса на формиране на двигателните 
умения и изграждане на двигателните навици от 
джудо техниката се спазват определени принципи. 
Един от тях е принципът на Дж. Кано за максимална 
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ефективност „Сейриоку дзен йо” (минимум усилия — 
максимум ефект). Той се използва в системата на 
джудо при техниките за атака и защита [вж. Янева, А. 
2009, с. 44]. 
 В занятията по самоотбрана с техники от джудо 
обект на нашето изследване и обучение са Уширо 
укеми (падане назад) и Йоко укеми (падане встрани). 
(Мае укеми — падане напред, сме изключили от 
експерименталния модел по методически 
съображения. 
 Техниките, които сме заимствали от спортния и 
бойния раздел на джудо и приложили при обучението 
на студенти спомагат за тяхната самозащита при 
екстремални ситуации. Те са:  
 техники на хвръляне — о гоши, иппон сеои наге, ко учи 
гари, деаши харай, тани отоши; 
 техники на падане — уширо укеми, йоко укеми; 
 ударни техники — аши атеми, уде атеми. 
 В занятията по самоотбрана могат да се 
моделират условия, максимално приближаващи се към 
реална ситуация и създаващи непредвидими ситуации. 
Това позволява развитие не само на физическите 
качества, на двигателни умения и навици, но и на 
психологическа устойчивост, инициативност, гъвкавост 
в мисленето.  

 1.5. Постановка на научния проблем  
 Научният проблем се заключава в създаване на 
модифициран модел за формиране на готовност за 
самоотбрана у студенти от СА „Д. А. Ценов” с 
техническия арсенал на джудо спорта. Модел 
(програма), който да е съобразен с техните 
психофизически особености, двигателна им активност 
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и статута на учебната дисциплина „Физическо 
възпитание и спорт” и ограниченията, произтичащи от 
автономията на ВУ. 
 На базата на теоретичния анализ и обобщения 
се извежда следната работна хипотеза: 
Предполагаме, че при целенасочено 
програмирано обучение на студенти от 
неспортни специалности  по програма за 
самоотбрана с техники от джудо, ще се формира 
адекватна готовност за нейната реализация в 
случай на необходимост. 
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ГЛАВА ВТОРА 
МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 2.1. Методология на изследването 

 Платформата за развиване на алгоритъма на 
нашите изследователските действия (методологичната 
основа) е синтез на метаанализа и на философския, 
структурния и функционалния подход.  
 По своята същност изследването има срезов 
(трансверзален) характер и е с приложна насоченост 
за усъвършенстване на учебната и спортната практика 
на студенти от СА „Д. А. Ценов” в гр. Свищов. 
  Експерименталната работа е с констативна 
насоченост и се отличава с иновационна 
ориентираност по отношение на образователната 
компонента на физическото възпитание и спорт във 
висшето училище за формиране на готовност за 
самоотбрана. 
 
 2.2. Цел и задачи на изследването 
 Целта на изследването е да се формира 
готовност за самоотбрана у студентите от СА „Д. А. 
Ценов”, посредством модифицирана програма и 
методика за ускорено обучение по джудо. 
 Основните задачи на изследването са: 

 Да се разработи и апробира модифицирана програма и 
методика за ускорено обучение по джудо. 
 В рамките на експеримента да се изследва физическата 
годност и готовност за самоотбрана чрез тестове от батерията 
„Еврофит” . 
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 Да съставим таблици за оценка на физическите качества и 
интегралната физическа годност на студентите от СА „Д. А. 
Ценов” Свищов. 
 Да се изследват и оценят техническите умения на 
студентите чрез прилагане на собствен тест и система за оценка 
на резултатите от обучението по джудо. 
 Да се изследват нивата на тревожност с „Въпросник за 
изследване на тревожността” на Ч. Спилбъргър и начините на 
реагиране в конфликтни ситуации с тест на К. Томас за 
изследване на типичните начини на реагиране в конфликтни 
ситуации. 
 Да се установи как физическата и психическата готовност 
(нивата на тревожност и начините на реагиране в конфликтни 
ситуации) влияят върху изпълнението на техниките за 
самоотбрана. 
 2.3. Област, предмет и обект на 
изследването 

 Област на настоящото изследване е 
специализираното физическо възпитание в 
образователната система и конкретно като учебен 
процес в условията на СА „Д. А. Ценов” гр. Свищов. 

 Предмет на изследване е възможността за 
формирането на готовност за самоотбрана с техниките 
от джудо при студенти с неспортна насоченост на 
обучение. 

 Обект на изследване са количествените и 
качествените изменения – индивидуални и групови, 
които  обективизират формирането на готовност  по 
самоотбрана с техниките от джудо в заниманията по 
„Физическо възпитание и спорт” в Стопанска академия 
„Д. А. Ценов”. 
 Субект на изследване са 100 студентки и 50 
студенти от Стопанска академия „Д. А. Ценов”. 
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 2.4. Методика и организация на 
изследването 
 2.4.1. Методика на изследването 
 За решаване на поставените задачи и постигане 
на целта на изследването използвахме комплексна 
методика, която включва: 
 2.4.1.(1). Теоретичен анализ на 
специализирани литературни източници, 
нормативни и програмни документи.  
 2.4.1.(2). Индуктивно-дедуктивен анализ. 
 2.4.1.(3). Педагогическо наблюдение. 
 Предмет на наблюдение бяха основно 
биомеханичните характеристики – основно 
пространствени (изходно положение, позата, 
основното звено от техниката, амплитудата на 
движенията и др.) на отделните елементи от техниката 
на джудо. Перманентното наблюдение засягаше 
методите на организация, обучение и натоварване с 
оглед тяхното оптимизиране. 
 2.4.1.(4). Спортно-педагогически 
експеримент. По своята същност той може бъде 
определен като иновативен (целящ създаването на нов 
педагогически продукт), от което следва, че може да 
се представи като обучаващ и същевременно 
констатиращ. Нашето изследване е ПАНЕЛНО – 
„Повторение на изследването със същите лица и по 
същата методика след значителен времеви интервал. 
Експерименталното събитие се вклинява между две 
вълни.” Експериментът се разгръща на базата на 
Програма за обучение на студентите по самоотбрана с 
техники от джудо. Основната цел на програмата е 
формиране на готовност за самоотбрана у студенти 
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във висше училище със средствата и методите на 
джудо. 
 2.4.1.(5). Тестове за изследване на 
физическата готовност:Тест № 1. Бягане 50 м.; 
Тест № 2. Скок на дължина от място;Тест № 3. 
Честота на почукване; Тест № 4. Совалково бягане 20 
м.; Тест № 5. Лицеви опори (сгъване и разгъване на 
ръцете в опора); Тест № 6. Коремни преси (повдигане 
на трупа от тилен лег до седеж и връщане в изходно 
положение). Тест № 7. Гъвкавост (дълбочина на 
наклона); Тест № 8. Фламинго (балансиране на опора 
на един крак).  
 2.4.1.(6). Психологически тестове 
 1. Въпросникът за изследване на тревожността 
на Ч. Спилбъргър (Приложение 1) измерва 
тревожността  като свойство на личността и като 
емоционално състояние — двете основни значения на 
понятието тревожност. Той е адаптиран за български 
условия от Д. Щетински и И. Паспаланов през 1989 г. 
за възраст над 13 години [Щетински, Д., Паспаланов, 
И. (1989)]. 
 2.Тестът на К. Томас за изследване на типичните 
начини  на реагиране в конфликтни ситуации 
(Приложение 2). [Карагьозов, И., 1999]  

 2.4.1.(7). Тестове за оценка на технически 
умения за самоотбрана за студенти с неспортна 
насоченост. 
 Основни техники в ситуации: 

� Уширо укеми 
� Йоко укеми  

 Специални техники в ситуации 
� О гоши 
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� Иппон сеои наге   
� Ко учи гари   
� Де аши харай   
� Тани отоши  
� Основни удари с ръка   
� Основни удари с крак  

 Техническите умения на студентите се оценяват 
на база на спортно-педагогическото наблюдение, като 
се регистрира прецизността на изпълнение на 
техниката. Критериите за прецизност на изпълнение 
на техниката за самоотбрана са представени таблично 
(табл. №5). 
 2.4.1.(8). Математико-статистически 
методи за обработка на емпиричните данни 

 Резултатите бяха подложени на математико-
статистическа обработка с помощта на компютърни 
програми. Използвана е програмата на Mikrosoft Excel 
и статистически пакет SPSS 16.0. 
  В зависимост от задачите на изследването са 
приложени следните статистически методи: 
алтернативен анализ, вариационен и корелационен 
анализ. 
 За създаването на таблиците за оценка на 
физическите качества и физическата годност 
използвахме методи на сигмалните отклонения – 
метода на Щефко (5 степенна скала за оценка). 
  Определени числени стойности са представени 
графично. 
 2.4.2. Организация на изследването 
 Изследването е проведено в Стопанска академия 
„Д. А. Ценов” в периода 2011 — 2016 г. Организацията 
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на работата за решаването на основните задачи 
преминава през следните етапи: 
 Предварителен етап – 2011 — 2012 година. На 
този етап се  осъществи информационно осигуряване 
на разработката. 
 Основен етап – 2012 — 2015г. (две учебни 
години). През този етап се проведоха диагностичните 
процедури за разкриване на психическата и 
физическата готовност на студентите и се реализира 
спортно-педагогическия експеримент. В него участват 
150 студенти (50 мъже и 100 жени) от първи курс на 
всички специалности, обучаващи се по самоотбрана с 
техники от джудо в занятията по физическо 
възпитание и спорт. 
 Заключителен етап – 2015 — 2016 година – 
написване, апробиране и официална защита на 
дисертационния труд. 
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ГЛАВА ТРЕТА 
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

 
 3.1. Анализ на резултатите от тестовете за 
диагностика на физическата готовност 
 Средната стойност за пробягване на 50 метра 
(спринтово) от студентките е 9,56 секунди, а след 
едногодишен период на целенасочено обучение и 
тренировки – 9,27 секунди. Установяваме 
незначително подобряване на скоростните 
възможности, изразено с -0,29 сек, което е 
статистически достоверно (tem = 2,64 Pt = 98,3%). 
Относно варирането на променливата величина 50 м 
спринт следва да отбележим, че тя е значително под 
средната граница – 50%. В началото на експеримента 
вариативността е 16,0%, а в края на опитно-
изследователската работа е намаляла на 13,8%. 

Наблюдаваме ясно изразена тенденция на 
хомогенизиране на извадката. В подкрепа на тези 
твърдения са графиките на хистограмите от 1 и 2 за 
изследване на бързината (приложени в ДТ). 

Резултатите се отличават и с потвърдителен 
характер – в национален мащаб през периода 1980—
1982 година  постиженията на 50 метра спринт за 
жените се характеризират със средна стойност 10,8 
сек, Sav = 2,2 и коефициент на вариативност 20,1. 

При сравнителния анализ с нашите резултати не 
откриваме съществени различия. Това подсказва 
извода, че за повече от 30 годишен период 
демографските, социалните и икономическите промени 
не са повлияли върху състоянието и динамиката на 
обсъжданото качество спринтьорска бързина. До 
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подобни изводи достига и Т. Игнатова през периода 
2006 – 2010г. при разработването на методика за 
формиране на психофизическа готовност у студенти за 
професионална педагогическа дейност. 

 
 

Статистическа таблица №6– студентки 
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 При студентите (табл. 8) статистическите 
показатели потвърждават аналогична картина, както 
при студентките. Прирастът по отношение на 
бързината е еквивалентен, но процентът на значимост 
е по-висок – (-3,70%). 
 Вариативността намалява, а статистическата 
достоверност е възможно най-високата (Рt = 99,9%). 
На хистограма 3 е представено разпределението на 
променливата величина бързина (спринт 50 м), за 
студентите в началото на експеримента, хистограма 4 
представя динамиката след едногодишна работа.  Не 
установихме съществени различия при сравнителния 
анализ с националното изследване през 1980 – 1982 
година. 
 Експлозивната сила, която е твърде съществена 
за надеждно усвояване и ефективно приложение на 
техниките на джудото при самоотбрана, сме 
диагностицирали с теста „Дълъг скок от място с два 
крака”.  

 
 
 

Хистограма № 3 – мъже вход 



 24

Статистическа таблица №8– студенти 
 

 
 
  
 При студентките статистическата динамика за 
дълъг скок от място с два крака се характеризира с 
възможно най-висока достоверност относно 
прираста(tem = 5,10 и  Pt = 99,9 %)[вж. табл. №6]. 
Разликата, която възлиза на 7,89 см, може да бъде 
окачествена като значителна, особено като отчитаме 
спецификата на контингента изследвани лица, 
факторите и степента на въздействие върху тях в 
процеса на експеримента. 
 Разсейването на индивидуалните стойности за 
променливата величина е концентрирано към 
максималните стойности (210 см в началото на 
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експеримента и 220 см в края), без да има промяна в 
минималните стойности – 100 см на вход и изход. 
 Промяната на стойностите на коефициента на 
вариативност подкрепя анализа в тази си част. Може 
да се обобщи, че и при двете измервания 
вариативността е ниска – съответно V = 14,9% при 
първото тестиране и 12,2% в края на 
експерименталната работа.  Налага се 
заключението, че по отношение на експлозивната сила 

с акцент долни крайници 
извадката на студентките е 
хомогенна. 
 Тестът „Честота на 
почуквания по дискове” с 
ръцете подчертава 
бързината, с която могат да 
се изпълняват прости 
движения с ръката. В джудо 
техниката тази бързина е 
много важна при удари с 

ръка ( изпълняват се, когато биваме нападнати от 
много близко разстояние с различни захвати. Нанасят 
се удари по болезнените зони). 
 Високите стойности на Pt ( и за двете ръце = 
99,9%) ни дават основание да приемем 
констатираните разлики за достоверни.  
 Вариационната характеристика може да бъде 
окачествена като стабилна, но и при двете ръце 
установяваме позитивни изменения.  
 Динамиката на вариативността при 
изпълнението на теста с дясна ръка е сходна с тази 
при лявата ръка. Прирастът (-1,22 сек) е по-добър, 

Хистограма № 4 – мъже изход 
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вариативността също. По-добрите стойности по 
отделните статистически показатели вероятно се 
дължат и на дясно изразената функционална 
асиметрия.  
 При мъжете, както и при студентките, прирастът 
и за двете ръце се подкрепя от доверителна 
вероятност 99,9%. По-ясно е изразен при изпълнение 
на пробата с дясна ръка – d= -1,04 сек. Видимо 
вариативността клони към ниска, но с по-ясно 
изразена динамика при дясната ръка.   
 Изводът от изложеното е, че въпреки редица 
противоположни фактори като възраст, структура на 
тялото (най-вече на мускулите и ставите), моментното 
състояние на другите двигателни качества, степен на 
физическа и психическа концентрация по време на 
дейността и др., приложеното въздействие със средствата 
и методите на нашата експерименталната програма и 
методика и др.,  са повлияли пряко и положително за 
развитието на бързината на ръцете при двата пола и 
косвено за общата физическа готовност за самоотбрана.  

 Следващите статистически резултати от 
обработените постижения по тестовете „Сгъване и 
разгъване на ръцете в опора” и „Повдигане на трупа от 
тилен лег до седеж”  носят информация  от областта 
на силата. 
 Първото, на което трябва да обърнем внимание, 
са стойностите на temp , които  гарантират над 99% 
доверителна вероятност. Това е първостепенното 
условие, че са налице основания да анализираме 
динамиката на останалите статистически параметри. 
 Основният статистически показател за 
разсейването на тази променлива величина е V%. Той 
се движи във високи стойности – 44,7% за първо 
измерване и 45,8% при второто (на изход).    
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 При студентите статистическите характеристики 
за динамичната сила се подкрепят от доверителната 
вероятност и при двата теста с 99,6 и 99,9 процента. 
 Следователно постигнатите прирасти са резултат от 
педагогическото въздействие в рамките на експеримента 
за формиране на физическа готовност за самоотбрана със 
средствата, методите и формите на нашия 
експериментален модел.  
 Постиженията на студентите от нашата извадка 
значително са по-добри от тези на младежите от 
извадката за националното изследване, а 
показателите за разсейване Sav и V% са почти 
изравнени. 
 Коментарът за последните три теста ще бъде 
много кратък тъй като съжденията за студентките се 
отнасят  еднакво и за студентите. Приемаме, че 
установените прирасти, специфичната вариативност и 
процентите на прираста се дължат на случайни, 
неидентифицирани фактори на въздействие – 
основание за това са ниските стойности на Рt –  71,6% 
и 89,5%.  
 Относно гъвкавостта на студентките - 
статистическите параметри се променят положително. 
Средната стойност за извадката от 31,9 см нараства на 
35,2 см в края на експерименталната работа. Налице е 
значим прираст от 3,34 см, при намаляване на 
вариативността от 28,6 на 22,5 процента. Имаме пълно 
основание да приемем констатираната динамика, тъй 
като тя се потвърждава от Pt = 99,9%. 
  Изложеното води до изводите, че оказаното 
въздействие със съответните упражнения, техники от 
нашата програма и методика, и обема и интензивността 
на работа, гарантират силно повлияване върху това 
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качество, за което се знае, че е първостепенно при джудо 
спорта. 

  При студентите вариационната характеристика 
е аналогична както при жените, но е по-силно 
изразена. На вход средната стойност при студентите е 
26,6 см, а на изход е 31,0 см, което детерминира 
разлика от 4,48 см. По-ясно е изразена 
хомогенизацията след едногодишно въздействие – 
вариативността намалява от 41,4% на 34,5%. 
Разпределението се групира симетрично и по-плътно 
около средната стойност за извадката. Промените се 
потвърждават отново с 99,9%. 
 Фактор статично равновесие диагностицирахме с 
тест „Фламинго”. При студентките вариативността е 
54,2% в началото на експеримента, като на изхода се 
увеличава почти до максимум 82,0%. Увеличението на 
вариативността се дължи на вътрешно груповата 
динамика при изпълнението на пробата. 
 При мъжете динамиката на равновесната 
устойчивост също е силно вариативна – от 48,0 % в 
началото се увеличава на 54,0%. При тях R (рангът на 
вариативност) е 10,0 грешки срещу 4 при студентките. 
Прирастът нараства по-слабо отколкото при 
студентките. Гаранционната вероятност също е по-
ниска – 98,3%. 
 Общият извод, който следва от анализа, е, 
че макар и в много малка степен, оказаното 
въздействие със средствата и методите на 
предложената от нас програма и методика, е 
положително. Основание за това ни дават 
посочените вече стойности на Pt. 
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  3.2. Анализ на резултатите от 
психологическите тестове 
 В таблици №18 и №19 са представени 
статистическите величини на психологическите 
тестове за жени и мъже. 

Табл. №18. 
Статистически величини от психологическите 

тестове – студентки 

 

Табл. №19. 
Статистически величини от психологическите 

тестове – студенти 
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 При студентките – таблица №18. ще 
анализираме статистическите показатели, 
характеризиращи ситуативната и личностната 
тревожност, тъй като само при тях е налице 
необходимата доверителна вероятност – съответно 
99,9 и 98,8 процента. 
 Разглеждайки изменението на ситуативната 
тревожност при студентките, установяваме, че тя се 
променя в положителна посока, което отдаваме на 
влиянието на въздействието на приложената от нас 
програма и методиката. В началото средната стойност 
за ситуативната тревожност е АV = 39,77, а в края 
37,57 бала. Според значенията на получения бал (вж. 
глава втора на ДТ) изследваните студентки попадат в 
зоната на средна степен на тревожност. 
 Личностната тревожност се отличава със сходна 
динамика – 42,1 бала на вход и 40,0 на изход, т.е. 
средна степен на личностна тревожност.  
 При студентите – таблица №19 е видно, че и 
ситуативната, и личностната тревожност се променят 
положително под въздействие на приложеното обучение 
и усъвършенстване по нашата програма и методика. За 
ситуативната тревожност балът намалява от 36,3 на 34,3 в 
края на експеримента.  

 Личностната тревожност се характеризира с по-
високи стойности на баловете – 42,1 (вход) и 40,0 
(изход). Вариативността е от умерена към ниска при 
личностната тревожност. Ситуативната и личностната 
тревожност попадат в средната степен на тревожност 
по приложената и коментирана скала.  
 В тази част на анализа трябва да добавим, че 
при студентите се откроява статистически достоверна 
промяна по показателя „бягство”. Средната стойност 
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спада от 7,12 на 6,78 пункта, подкрепено от 98,6 
доверителна вероятност. 
 Общото заключение, което се отнася до 
формирането на психическата готовност за самоотбрана 
със средствата и методите на джудо и главно на 
предложената от нас програма и методика е, че тя е 
осъществима в позитивна посока.  

 3.3. Анализ на резултатите от методиката 
за самоотбрана с техники от джудо 

 Анализът на множеството числени показатели и 
фигури в този параграф на дисертационния труд, 
които ни информират за успеваемостта при техниките 
на падане и техника на хвърляне с таз подкрепя 
извода, че приложената програма и методика 
осигуряват очакваната от нас възможност студенти (не 
практикуващи джудо до началото на експеримента) в 
рамките на една година да придобият основни знания, 
компетенции, двигателни  умения и навици за 
изпълнение на тази техника. 

 Добрите оценки в края на тестирането при жените 
показват правилното усвояване на техниката Иппон сеои 
наге, но същевременно подсказват за нейната трудна 
приложимост при самоотбрана  в ситуация. 

  Успеваемост за Ко учи гари (малко 
вътрешно изкосяване) 
 В края на обучението 40% от мъжете получават 
оценка „Много добър” при изпълнението на техниката 
Ко учи гари, а 48% оценка „Отличен” при 
изпълнението на техниката в ситуация.  
 В края на експеримента 45% от студентките 
получават оценка „Добър”. Прилагайки техниката в 
ситуация, 40% от тях получават оценка „Добър”. 
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Много малко са жените (около 1%), които не се 
справят с техниката в ситуация при самоотбрана.  
 Считаме, че не е необходимо да привеждаме други 
аргументи за ефективността на разработената и 
апробирана от нас програма и методика.  

 В края на обучението 42% от жените получават 
оценка „Среден” и 41% оценка „Добър” при прилагане 
на техниката в самозащита. Получените „Средни” 
оценки (42%) при жените доказва, че техниката Де 
аши харай не е овладяна достатъчно добре. Причината 

за това е слабо развитата мускулатура на горни крайници 
и трудното изпълнение на техниката в статично 
положение на тялото.  
 Постигнатите резултати - оценка „Добър” (41%) 
при изпълнение на техниката в ситуация подсказват за 
по-силно чувство на самосъхранение и мобилизиране 
на всички сили за овладяване на ситуацията при 
самозащита. 
  Успеваемост за Тани отоши (събаряне 
на тялото) 
 В края на обучението си по джудо 48% от 
мъжете получават оценка „Много добър” и 34%  
оценка „Много добър” при изпълнение на техниката 
Тани отоши в ситуация  
 След края на обучението по джудо 42% от 
студентките получават оценка „Добър” и само 1% от 
тях получават оценка „Слаб”. Приблизително еднакви 
са оценките на студентките при изпълнението на 
техниката в ситуация - 43% оценка „Добър” и 1% 
оценка „Слаб”. 
 От наблюдението на демонстрацията на 
елемента от жените установихме неувереност 
при изпълнение на техниката при самозащита. 
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 Проследихме изпълнението на тани отоши при 
мъжете и установихме, че в края на обучението по-
големият процент от мъжете изпълняват техниката 
правилно и точно, но липсва бързина. Адаптирахме 
техниката тани отоши, като поставихме мъжете в 
ситуация на неизбежна самоотбрана и констатирахме, 
че по-големият процент от тях изпълняват техниката 
правилно, но липсва бързина на реакцията. 
  Успеваемост за Уде атеми (удари с 
ръка) 
 Прилагайки техниката удари с ръка в ситуация 
установихме, че 60% от мъжете получават оценка 
„Отличен”. Няма студенти — мъже, които да не 
изпълняват техниката в ситуация. 
 В края на тестирането 48% от жените получават 
оценка „Много добър”, но прилагайки техниката в 
ситуация този процент намалява на  39%. 
 Поставяйки ги в ситуация на самоотбрана 
съществена разлика не констатирахме при изпълнение 
на самия удар. Резултатите показват, че студентките 
знаят къде са болезнените точки и с коя част на 
ръката да изпълнят съответния удар, но липсва 
бързина на изпълнението. 
  Успеваемост за Аши атеми (удари с 
крак) 
 За техниката, изпълнена в ситуация, отчитаме, 
че 58% от мъжете получават оценка „Отличен”. Няма 
студенти — мъже, които да не изпълняват техниката 
удари с крак. 
 При жените първоначалното тестиране показва, 
че 67% от тях получават оценка „Среден”. В края на 
изследването 43% получават оценка „Много добър”. 
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 За изпълнената техника на удари с крак в 
ситуация установяваме, че 37% от студентките 
получават оценка „Много добър”. 
 В таблица №20 са представени средните 
оценки, които студентите получават за изпълнението 
на отделните техники за самоотбрана. 
 В края на изследването е очевидно 
повишаването на оценките към „Много добър”, като 
най-висока е средната оценка при изпълнение на 
„Укеми” и „О гоши”. Сравнително затруднение имат 
мъжете при техниката „Де аши харай”. Причината 
според нас е в сложността на техниката, свързана с 
едновременно помитане на крак и въртеливо 
движение на ръцете по посока на хвърляне. В същите 
техники, приложени в ситуация. 

При изпълнението на джудо техники най-висока 
е средната оценката при изпълнението на „Укеми” и 
техниката „О гоши”, а най-ниска е средната оценка на 
„Де аши харай”. За същите джудо техники, приложени 
в ситуация, макар и минимално се вижда леко 
подобрение. Като цялостна картина при жените можем 
да кажем, че има успеваемост при обучението на 
техническите похвати по джудо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35

Табл.20. 
Средни оцени за отделните техники за 

самоотбрана 
 

Мъж Жена 

Пол 

 Вход 

Из-

ход 

Ситуа-

ции Вход 

Из- 

ход 

Ситуа-

ции 

Укеми 2,16 5,78 5,86 2,08 5,6 5,53 

O гоши 2,14 5,16 5,34 2,08 4,52 4,59 

Иппон 

сеои 

наге 

2,14 4,82 5,2 2,08 3,96 4,05 

Ко учи 

гари 
2,12 4,92 5,14 2,08 4,27 4,41 

Де аши 

харай 
2,14 4,6 4,74 2,08 3,7 3,84 

Тани 

отоши 
2,16 4,58 4,78 2,08 4,12 4,34 

Уде 

атеми 
5,14 5,38 5,5 2,63 4,63 4,64 

Т 

Е 

Х 

Н 

И 

К 

И 

Аши 

атеми 
4,84 5,44 5,44 3,24 4,67 4,78 
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 3.4. Корелационен анализ 

 Въз основа на комплексната статистическа 
обработка получихме стойностите за зависимостите 
между 16 теста (променливи) за физическа и 
психическа готовност. Същите са представени в 
интерколационните матрици № 1, № 2, № 3 и № 4 в 
приложение 3. След елиминиране на стойностите на r 
до 0,3 – слаба корелационна зависимост,  
конструирахме корелационните модели - №1 за 
студентките и №2 за студентите. 
 В тях в числителя с черен цвят са маркирани 
коефициентите за корелация за тестовете от първото 
измерване (вход), а в знаменателя с червен цвят са 
изложени коефициентите за второто измерване 
(изход). 
 В зоната на умерената корелация (при r от 0,3 
до 0,5) попадат 8 (осем) взаимозависимости: лицеви 
опори – скок дължина от място. В началото на 
експеримента при тази двойка зависимостта е нулева, 
в края нараства на умерена – r = 0,43. В случая 
наблюдаваме промяна във вътрешната структура на 
експлозивната и динамичната сила (които имат сходни 
фактори, както вече изяснихме в предходните 
текстове). Установената промяна във вътрешната 

структура на тази зависимост приемаме, че се дължи на 
оказаното въздействие със средствата и методите на 
нашата програма и методика  за формирана на готовност 
за самоотбрана с техниката на джудо. 
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Корелационен модел №1 - студентки 

  

Фиг. 24. 

Легенда: 
Т 1 – Лицеви опори (бр. за 30 сек) 
Т 2 – Коремни преси (бр. за 30 сек) 
Т 3 – Тест за равновесие “Фламинго” (бр. за 1 мин) 
Т 4 – Гъвкавост (см) 
Т 5 – Бягане 50м (сек) 
Т 6 – Совалково бягане 20м (бр.) 
Т 7 – Тест “честота на почукване” лява ръка (сек) 
Т 8 – Тест “честота на почукване” дясна ръка (сек) 
Т 9 – Скок дължина (см) 
T10 - Ситуативна тревожност 
T11 - Личностна тревожност 
T12 – Съперничество 
T13 – Сътрудничество 
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T14 – Компромис 
T15 – Бягство 
T16 - Приспособяване 
Забележка: Легендата е валидна и за фиг.25. С 
черен цвят са представени коефициентите на 
корелация в началото на експеримента, а с червен в 
края. 
 Взаимозависимост между коремни преси – 
бягане на 50 м — тест 2 и тест 5. Коефициентът на 
корелация в края на експеримента нараства от r – 0,34 
на 0,43. Става въпрос  за много важния комплекс 
силови и скоростни качества, които са лимитиращи за 
овладяване на елементите от техниката на джудо.  
 Тази промяна на вътрешната структура на 
взаимозависимостта подкрепя установените вече линейни 
зависимости в сферата на скоростно-силовите 
възможности на студентките.  

 При беговите тестове бягане 50 м – совалково 
бягане 20 м — тест 5 и 6, също е налице, макар и 
незначителна положителна динамика – r вход – 0,39 
към r изход – 0,40.  Считаме, че това е съвсем 
закономерно, тъй като при редица други изследвания 
са установени подобни зависимости. Не може да се 
очаква друга динамика, защото в първия случай се 
тестира спринтьорската бързина, а при совалковото 
бягане кардиоваскуларната издръжливост. При това 
совалковото бягане  технологията на теста (бийп тест) 
значително затрудни студентите. Докато останалите 
тестове са познати за студентите от училищната среда, 
то този тест е нов и изисква повече упражняване. Това 
обаче от друга страна ги настройва негативно към 
пробата. 
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 Голяма корелационна зависимост установяваме 
между „честота на почукване” лява ръка (сек) и  
„честота на почукване” и дясна ръка (сек)  - r вход – 
0,87 към r изход – 0,78. Намалението  на коефициента 
на изход може да се приеме за статистическо 
незначимо. Всъщност може да приемем, че 

въздействието на нашата програма и методика не са 
повлияли вътрешната структура на тази специфична 
способност, която се детерминира от бързината на 
нервните процеси и основните физиологични свойства на 
мускулите възбудимост, проводимост и съкратимост.  

 Анализът на корелационен модел №1 нагледно 
разкрива, че втората ясно обособена конфигурация са 
взаимовръзките  в сферата на психическата готовност. 
Тук значителна корелация се проявява между 
ситуативна тревожност – Т 10 и T11 - личностна 
тревожност 
- r вход – 0,62 към r изход – 0,68.   
 Друг сегмент от корелациите е групата 
взаимовръзки между тест 12 – „съперничество” със 
„сътрудничество” (r вход – 0,60 към r изход – 0,55); 
„съперничество” с „компромис” (r вход – 0,00 към r 
изход – 0,33); „съперничество” с „бягство” (r вход – 
0,00 към r изход – 0,48) и „съперничество” с 
„приспособимост” (r вход – 0,05 към r изход – 0,51). 
Фактът, че  при последните три двойки е налице 
нарастване на r  от нула към умерена и значителна 
корелация потвърждава, че вътрешната структура на 
психическата готовност се е повлияла от оказаното 
въздействие в рамките на експеримента за формиране на 
готовност за самоотбрана с техниките на джудо.  

 При студентите структурата на корелационните 
зависимости е значително по-сложна от тази при 
студентките. Първото общо заключение от анализа на 
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корелационен модел №2 е, че са налице взаимовръзки 
от умерена до голяма  корелация. Второ - в 
количествено отношение при мъжете се отличават  
корелациите на тест лицеви опори (брой за 30 сек) с 
тестовете 2 – коремни преси, 3 – равновесие 
(фламинго), 5 – гладко бягане 50 м, 7 и 8 – честота на 
почукване с ръцете, и 10 – ситуативната тревожност.  
 От корелационен модел 2 е видно, че повечето 
от зависимостите са в зоната на умерена корелация (r 
от 0,3 до  0,5). Изненадващо е, че при мъжете се 
манифестира зависимостта между динамичната сила, 
диагностицирана чрез теста лицеви опори и 
ситуативната тревожност - r вход – 0,11 към r изход – 
0,38. Такова развитие на зависимостта  установяваме 
между динамичната сила на трупа – коремната 
мускулатура – Т2 и показател 13 — сътрудничество 
умерена корелация (r от 0,3 до 0,5), конкретно r вход – 
0,11 към r изход – 0,38 (вж. корел. модел 2).  
 Нарастване на зависимостта установяваме и 
между гъвкавостта – Т4 и коефициента за 
сътрудничество - r вход – 0,11 към r изход – 0,35. 
Подобна промяна на зависимостта между физическите 
и психическите променливи дискретно се проявяват и 
други двойки (вж. корел. Модел 2). 
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Корелационен модел №2 - студенти 

  

Фиг. 25. 
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НЯКОИ ПО-ВАЖНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

  Изводи от теоретичния анализ 

 1. Теоретичният анализ по научния въпрос 
разкри, че физическото възпитание във висшите 
училища (ВУ) се отличава с „пролонгираща” 
процесуална характеристика. 
 2. След поредицата промени в Закона за 
висшето образование и признаване на автономията на 
ВУ и университетите редица положителни приоритети, 
извоювани до началото на прехода (1989 – 1996), бяха 
загубени. Силно е накърнен статутът на учебната 
дисциплина „Физическо възпитание и спорт”. Тези 
констатации засягат и СА „Д. А. Ценов”гр. Свищов.
  
 3. Изложените аспекти до голяма степен 
елиминираха поддържащата функция на спорта 
относно физическото развитие, физическата годност 
(дееспособност) и нервно-психическата реактивност на 
студентите.  
 4. Формирането на готовността има фазова 
структура. Тя съвпада в много голяма степен с 
възрастовото развитие на човека и неговата 
подготовка за активна трудова и други пролонгиращи 
дейности.  
 5. Готовността е динамично състояние, 
отличаващо се със силна вариативност. Ние приемаме, 
че през живота на човека тя преминава през три 
етапа: етап на възходящо развитие, етап на 
стабилизация и след това инволюция. 
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 Изводи от вариационния анализ 
 1. Анализът на статистическите показатели 
на променливите величини, които характеризират 
физическата готовност, доказа: 
 1.1. Сравнителният анализ на нашите 
резултати с аналогични изследвания сред българската 
популация не откри  съществени различия. Това 
подсказва изводът, че за повече от 30 — годишен 
период демографските, социалните и икономическите 
промени не са повлияли върху състоянието и 
динамиката на обсъжданото качество спринтьорска 
бързина. 
 1.2. Налице е диалектическата връзка между 
качеството бързина като условие и фактор за 
ефективно обучение в техниките на джудо и второ – 
благотворното влияние на работата за 
усъвършенстване на техниката за възпитаването на 
качеството бързина на ново качествено ниво. В този 
аспект въздействието на спортно-педагогическия 
експеримент е безспорно. 
 1.3. Въпреки редица противоположни фактори 
като възраст, структура на тялото (най-вече на 
мускулите и ставите), моментното състояние на 
другите двигателни качества, степен на физическа и 
психическа концентрация по време на дейността и др. 
приложеното въздействие със средствата и методите 
на нашата експерименталната програма и методика и 
др. са повлияли пряко и положително за развитието на 
бързината на ръцете при двата пола и косвено за 
общата физическа готовност за самоотбрана.   
 1.4. Статистическите показатели разкриват, че 
по отношение на експлозивната сила на долните 
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крайници прирастът както при студентките, така и при 
студентите, е чувствителен и е статистически 
достоверен.  Извадката на студентките е подчертано 
по-хомогенна. Следва да приемем, че въздействието 
със средствата, методите и формите за формиране на 
готовност за самоотбрана води до допълнително 
хомогенизиране на способностите в тази сфера. 
 1.5.  Динамичните силови способности при 
двете полови групи се повлияват положително, но по-
силно са изразени при студентите. Тестът сгъване и 
разгъване на ръцете в опора в значителна степен 
затруднява студентките, което се потвърждава и от 
други подобни изследвания. Това  подсказва 
необходимостта да бъде подменен с по-надежден в 
бъдещите изследвания с подобна насоченост. 
 1.6.  Относно гъвкавостта – анализът разкри, 
че оказаното въздействие със съответните 
упражнения, техники от нашата програма и методика, 
и обемът и интензивността на работа гарантират силно 
повлияване върху това качество, за което се знае, че е 
първостепенно при джудо спорта. 
 1.7.  Относно равновесната устойчивост - при 
мъжете динамиката на равновесната устойчивост също 
е силно вариативна. Прирастът нараства по-слабо 
отколкото при студентките. Общият извод, който 
следва от анализа относно тази способност, че макар и 
в много малка степен оказаното въздействие със 
средствата и методите на предложената от нас 
програма и методика е положително. Основание за 
това ни дават стойностите на доверителната 
вероятност — Pt. 
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 2. Общото заключение, което се отнася до 
формирането на психическата готовност за 
самоотбрана със средствата и методите на джудо и 
главно на предложената от нас програма и методика е, 
че тя е осъществима в позитивна посока.  
 3. Относно формирането на техническата 
готовност - най-голяма е успеваемостта при основните 
техники (Укеми) и при двата пола, а най-малка 
(сравнена с останалите) е успеваемостта за 
специалните джудо техники, което е нормално 
предвид времето на експеримента. Но като цяло 
въпреки краткото време за обучение успеваемостта от 
обучението в техники, подготвящи индивида за 
екстремни ситуации, е сравнително висока. 
 
 Изводи от корелационния анализ 
 1.  В зоната на умерената корелация при 
тестовете за физическа дееспособност попадат 8 
(осем) взаимозависимости. Установената промяна във 
вътрешната структура на тези зависимости приемаме, 
че се дължи на оказаното въздействие със средствата 
и методите на нашата програма и методика за 
формиране на готовност за самоотбрана с техниката 
на джудо.   
 2.  Втората ясно обособена конфигурация са 
взаимовръзките в сферата на психическата готовност. 
Тя също потвърждава, че вътрешната структура на 
психическата готовност се е повлияла от оказаното 
въздействие в рамките на експеримента за формиране 
на готовност за самоотбрана с техниките на джудо.  
 3. При студентите структурата на 
корелационните зависимост е значително по-сложна 
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от тази при студентките. Изненадващо е, че при 
мъжете се манифестира зависимост между силовите 
способности ситуативната тревожност. Такова 
развитие на зависимостта установяваме и с 
индивидуалната особеност на личността за 
сътрудничество. Подобна промяна на зависимостта 
между физическите и психическите променливи 
дискретно се проявяват и при други двойки 
променливи (Корел. модел 2). 
  
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 Метаанализът и комплексните резултати от 
спортно-педагогическия експеримент потвърди 
работната хипотеза на изследването, а имено — при 
целенасочено програмирано обучение на 
студенти от неспортни специалности по 
програма за самоотбрана с техники от джудо, се 
формира адекватна готовност за нейната 
реализация в случай на необходимост. 
  
 ПРЕПОРЪКИ 
 1. Крайните резултати от проведеното 
изследване да бъдат представени по подходящ начин 
на академичното ръководство и на органите на 
студентското самоуправление на СА „Д. А. Ценов”, като 
един от основните аргументи за увеличаване 
хорариума от часове по учебната дисциплина 
„Физическо възпитание и спорт” и спазването на 
Закона за физическо възпитание и спорт. 
 2. Въз основа на включването на оценката 
по учебната дисциплина „Физическо възпитание и 
спорт” в дипломата за висше образование да се 
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определи кредитният еквивалент, в зависимост от 
учебния план на специалността и предвидената в него 
пълна студентска натовареност. Това ще позволи да се 
разработят и въведат формите на самостоятелна 
работа на студентите, което ще гарантира в много 
голяма степен качеството на обучение по 
предложената от нас програма и методика. 
 3. В следващите години перманентно да се 
наблюдава и обогатява апробираната програма и 
методика за формиране на готовност за самоотбрана у 
студентите чрез обучение по джудо. В края на всеки 
етап и при завършването на курса на обучение при 
подходящи мероприятия (студентски празник, 17 май - 
Международен ден на предизвикателството и 
Национален ден на спортиста, или нещо друго със 
спортно-развлекателен контекст) студентите да 
презентират постигнатото ниво на готовност за 
самоотбрана. 
 4. Да се усъвършенства системата за оценка 
на физическата дееспособност, като някои от 
тестовете – например „сгъване и разгъване на ръцете 
в опора” (за студентките), или „бийп теста – совалково 
бягане”, да се заменят с други, като се отчете 
мнението и предпочитанията на студентите.     
 5. Да се издаде безплатно електронно 
методическо ръководство за обучение по самоотбрана 
с техники от джудо, както и други учебни пособия, за 
работа със студенти неспециалисти. 
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СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ В 
ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Осветлени са факторите и условията които 
детерминират актуалността и необходимостта от 
адекватна подготовка и усъвършенстване  на днешния 
човек за самоотбрана и защита в условията на 
агресивна социална среда.  

2. На базата на теоретичния анализ е изведена 
постановката, че формирането на готовността има 
фазова структура. Допълнени и обогатени са 
представите  за сложната система за формирането на 
готовността.   

3. Разработена и апробирана е система (програма 
и методика) за  формиране на готовност за 
самоотбрана у студенти във висше училище с 
неспортна насоченост чрез обучение по джудо 
4. Разработена е система за оценка на физическата 

дееспособност на студентите от СА „Д. А. Ценов” и 
технология за оценка на техническата подготовка на 
студентите от профил спорт по избор – джудо. 
5. Синтезирани са препоръки до академичното 

самоуправление на СА „Д. А. Ценов” (в общ план 
валидни и за други ВУ), за решаване на проблемите в 
сферата на физическото възпитание, спорта, 
рекреацията и свободното време на студентската 
младеж в съответствие с Европейските директиви и 
националното законодателство.  
 
 


