
 

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

„ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

КАТЕДРА “ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО 

ВЪЗПИТАНИЕ” 

 

 

 

КРУМ СТОЙЧЕВ МИНЕВ 

 

 

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ТЕНДЕНЦИИ НА УЧИЛИЩНОТО 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ  

В ШУМЕНСКИ РЕГИОН 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

 

на дисертационен труд за получаване на образователната и научна 

степен “доктор” 

докторска програма Методика на обучението по физическо 

възпитание и спорт 

от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… 

област на висше образование 1. Педагогически науки 

 

 

 

 

Научен ръководител: проф. Малчо Малчев, дн 

 

 

Шумен 

2017 



 

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

„ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

КАТЕДРА “ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО 

ВЪЗПИТАНИЕ” 

 

 

 

КРУМ СТОЙЧЕВ МИНЕВ 

 

 

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ТЕНДЕНЦИИ НА УЧИЛИЩНОТО 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ  

В ШУМЕНСКИ РЕГИОН 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

 

на дисертационен труд за получаване на образователната и научна 

степен “доктор” 

докторска програма Методика на обучението по физическо 

възпитание и спорт 

от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… 

област на висше образование 1. Педагогически науки 

 

 

 

 

Научен ръководител: проф. Малчо Малчев, дн 

 

 

Шумен 

2017 



Дисертационният труд е обсъден и предложен за официална 

защита на разширено заседание на катедра “Теория и методика на 

физическото възпитание и спорт ” при Педагогическия факултет на 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ (протокол 

№КД-01-015/08.11.2017 г.). 

 

 

 

Дисертационният труд съдържа 170 стандартни страници 

формат А4. Онагледен е с 4 таблици, 80 фигури, 2 матрици SWOT – 

анализ и 45 приложения – подвързани в отделно книжно тяло. 

Библиографията включва 123 литературни източника и 5 интернет 

сайта. 
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Защитата на дисертационния труд ще се състои на 

………….2018 г. от …… часа в зала 211 на корпус 2, етаж 3 на 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

 

 

 

Материалите по защитата са на разположение на 

интересуващите се в отдел „Научно развитие на академичния състав” 

на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 

Ректорат, ет. 1, стая 107 и на сайта на университета. 



УВОД 

Физическото възпитание, спортът и туризмът в 

общообразователната система са неразделна част от образователния и 

възпитателния процес и се осъществяват по програми на 

Министерството на образованието, младежта и науката съгласувано с 

Министерството на физическото възпитание и спорта. Броят на 

учебните занимания във всяка училищна степен, както и оценъчната 

система за тяхната ефективност, се определят в учебни планове и 

държавните образователни изисквания (от 2016 вече държавни 

образователни стандарти) в зависимост от възрастовите групи и 

критериите за функционалното състояние на учащите се. Часовете, 

определени за физическо възпитание и излети сред природата, не могат 

да бъдат по-малко от три часа седмично и не могат да се използват за 

други цели. Училищата обаче трябва да създават условия за занимания с 

физически упражнения и спорт с лечебна цел, както и условия за 

занимания с физически упражнения и спорт на учениците с увреждания. 

Във връзка с изложеното у нас се зароди идеята да проучим 

естеството на актуалните проблеми и тенденции на училищното 

физическо възпитание и спорт в Шуменски регион. Считаме, че тя – на 

фона на демографските, на социо-културните и икономическите 

тенденции, е достатъчно актуална за подобно дисертационно 

изследване. Очакването е, че разкритите особености в дискутираното 

пространство могат да бъдат принос за положителна промяна в 

образователната парадигма по физическо възпитание и спорт за 

региона, а и отчасти за страната.     

Цел на нашето изследването е да се разкрият актуалните 

проблеми и социални функции на физическото възпитание и спорта 

в училищата на  Шуменски регион (общините Шумен и Смядово), с 

оглед усъвършенстване на спортно-двигателно обучение в 

прогимназиалния етап на основната образователна степен и 

постигане на стандартите, заложени в законовата и нормативна 

база за учащите се от  5. – 7. клас. 

Постигането на поставената цел изисква решаването на 

следните основни задачи: 

 Да се извърши литературен обзор и теоретичен анализ 

на проблема. 

 Да се конкретизира научния въпрос, хипотезата, 

целта, задачите, предметът и обектът на изследването. 

 Да се подготви инструментариумът на емпиричното 

педагогическо изследване. 



 Да се проучат държавната политика и стратегии на 

общинско ниво – гр. Шумен и гр. Смядово относно развитието на 

физическото възпитание и спорта сред учащите се. 

 Да се проучат мнението и отношението на учениците, 

родителите и учителите към физическото възпитание и спорта. 

 Да се идентифицират актуалните проблеми и 

социални функции на физическото възпитание и спорта в училищата 

на общините Шумен и Смядово. 

 Да се изследва динамиката на физическото развитие и 

физическата дееспособност на изследвания контингент ученици от 5.– 

7. клас. 

 Да се оцени общата спортна образованост на 

учениците от 5. до 7. клас чрез диагностика на знанията, спортно-

техническите и тактически умения от основните спортове: лека 

атлетика, гимнастика, футбол, баскетбол, както и от избираемите 

спортове и танци. 

 На базата на получените резултати и разкритите 

закономерности и взаимовръзки да оценим ефективността на 

реформите в училищното  физическо възпитание и спорт. 

Предмет на изследването са актуалните проблеми и 

социални функции на физическото възпитание и спорта в училищата 

на област Шумен (общините Шумен и Смядово). 

Обект на изследването са физическото развитие, 

физическата дееспособност,  общата спортна образованост на 

учениците и постигнатите стандарти в съответствие с ДОИ (след 

2016 г. ДОС) за основните спортове и дейности: лека атлетика, 

гимнастика, футбол, баскетбол, както и от избираемите спортове и 

танци. 

 

Въз основа на синтезираните обобщения  и изводи в първа 

глава конструирахме ХИПОТЕЗАТА на изследването: 

 Допускаме, че разкриването на актуалните проблеми на 

училищното физическо възпитание и спорт в Шуменски регион – по 

примера на общините Шумен и Смядово ще разкрие резерви за 

неговото привеждане в съответствие с националните и европейски 

концепции и изисквания. 

 

 

 

 



Г Л А В А  П Ъ Р В A 

ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР И ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ 

 В глава първа разглеждаме възникването, еволюцията и 

съвременната характеристика на българското образование. За целта 

извършихме исторически преглед на педагогиката и педагогическите 

идеи. 

 В исторически план нашата ретроспекция започва от времето на 

Римската империя. Идеалите тогава и особеностите на образователното 

съдържание са съобразно каноните на християнската религия. Те 

пораждат необходимостта от възникването на училища, които да 

удовлетворят нуждите на обществото и новите образователни 

изисквания. Тези училища формират хора, предани на християнското 

учение, които посвещават живота си за развитието и утвърждаването на 

християнската църква. 

През Средновековието в сферата на педагогическата мисъл не 

се установява голямо развитие. През този период единствени извори на 

възпитателни идеи са Светото писание и съчиненията на църковните 

служители. Чак към края на Средните векове се появяват съчинения с 

педагогическа насоченост. 

Историческият обзор ни позволява да определим Ренесансът 

за един от най-плодотворните периоди в развитието на човешката 

цивилизация. Представителите на ренесансовата педагогическа мисъл 

възприемат най-ценното от Античността, обогатяват го с оригинални 

идеи и подготвят основите за изграждане на педагогиката като наука. 

Човечеството навлиза в нов етап на развитие вследствие на 

промените, породени от Великата френска революция (1789 г.). 

Качеството „човек“ се променя фундаментално, благодарение на 

„Декларацията за правата на човека и гражданина“. Това променя 

коренно образователните програми на Европа. Педагогическите теории 

от своя страна значително се разширяват благодарение на постановките 

на Жан-Жак Русо с възможността за всеобщо възпитание и образование. 

В параграф 1.1.2. анализираме възникването и развитието на 

образованието в България. Като обобщение може да приемем синтеза на 

Й. Колев, В. Атанасова и Н. Витанова. Те пишат: Българската теория 

за обучението развива своите постановки върху дидактичната 

система на Хербарт – Цилер – Райн. Така водеща теза става 

възпитаващият характер на процеса на обучение – знанията като 

главно средство за възпитание. Въпреки че българските педагози не 

развиват изцяло и в детайли тази концепция, на обучението се поставят 



по-сложни и комплексни задачи. Урокът става основна форма на 

обучението. 

В епохата на реформаторската педагогика образователното 

дело в България се реформира непрекъснато, но резултатите са 

противоречиви от идеологическата гледна точка на управляващите 

партии. Правителствата в периода 1923 – 1944 г. запазват тенденциите 

за приобщаване на българското образование към реформаторските 

стандарти на европейската педагогика и образователната политика на 

напредналите държави. В края на ХІХ век и особено през първите 

десетия на ХХ век и в българската педагогика проникват идеите на 

западните реформатори и се очертават основните педагогически 

направления, характерни за Западна Европа и САЩ. Те получават 

отзвук сред част от българските педагози заради неудовлетворението им 

от училищната практика, белязана от формализма, шаблона и 

рутинерството на хербартианството. 

В първа глава отделяме внимание и върху българското 

образование в условията на прехода. Съвременната българска 

образователна система се изгражда съобразно няколко основни 

просветни закона: „Закон за народната просвета” (1991 и неговите 

изменения през 1998 г.), „Закон за професионалното образование и 

обучение” (1999 г.) и „Закон за висшето образование” (1995 г. и 

измененията му през 1999 г., 2002 г., 2004 г.), който отмени „Закона за 

академична автономия на ВУЗ” (1990 г.). 

Последният закон е от 2016 г. - Закон за предучилищното и 

училищното образование Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 

1.08.2016 г. Той урежда обществените отношения, свързани с 

осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование, 

както и с устройството, функциите, организацията, управлението и 

финансирането на системата на предучилищното и училищното 

образование. Според новия закон образованието като процес включва 

обучение, възпитание и социализация.  Счита се, че с неговото 

въвеждане приключва реформата в образователната система на 

Република България до ниво средно образование. 

В параграф 1.2. анализираме мястото и ролята на физическото 

възпитание и спорта в съвременното училище и разглеждаме неговите 

функции. На тази база извеждаме актуалните проблеми на физическото 

възпитание и спорта и формулирахме постановката на проблема. Тя се 

отнася до това, че днес физическото възпитание и спорта с всичките си 

плюсове и минуси, са неотменими компоненти на социо-културното 

развитие на българското общество.  



Като социален феномен, физическото възпитание и спорта в 

България след освобождението от турското робство преминава през 

различни периоди и етапи. Много трудно се полагат основите и 

изграждат традициите, под влиянието на различни – бързопреходни 

интернационални, политически и икономически фактори. Независимо 

от това трябва да се признае, че следвъзрожденската образователна 

система и всички следващи нейни формати до наши дни са най-

устойчивата почва за модернизирането на физическото възпитание и 

спорта. 

 Съществен период в развитието на националната система за 

физическо възпитание и спорт е времето след 1989 година, когато на 

12.07.1991 г. се приема новата Конституция на България, а по-късно и 

приемането ни  в НАТО и Европейския съюз. Това е времето, когато 

вече е отпаднала ръководната роля на БКП, когато започват бурни 

процеси на демократизация и реформи във всички сфери на 

обществено-политическия и социалния живот. Не закъсняват и 

реформите в сферата на образованието. Съвременната българска 

образователна система се изгражда съобразно „Закон за народната 

просвета” (1991 и неговите изменения през 1998 г.). 

 Независимо от усилията на държавните органи и обществени 

институции, в образователната сфера, разбира се и в сферата на 

училищното физическо възпитание и спорт, се наблюдават сътресения и 

разминаване с исканите промени: 

 Понижиха се изискванията към урока като основна 

форма за специализирана дейност, в който наред с образователно-

двигателните задачи учениците се приучават към ред, дисциплина, 

отговорност и още редица други нравствено-етични норми и 

морално-волеви качества. 

 Понижиха се изискванията към предварителната 

подготовка, планирането, организирането и самото провеждане на 

класно-урочната и извънурочната дейност по физическо 

възпитание. 

 Влоши се състоянието на материалната база. Обедняха 

училищата откъм съоръжения, уреди, топки и други учебно-

технически средства. 

 При наличието на 4513 училищни сгради в страната, 

броят на физкултурните салони е 1836, т.е. едва 40%, а 817 

училища (около 20%) нямат никакви закрити спортни съоръжения. 

Средно на един български ученик се пада 0.34 м2 покрита и 

съответно 3 м2 открита игрална площ, при средни стандарти за 

европейските страни 3 – 3,5 м2 закрита и 15 – 20 м2 открита 

http://bg.wikipedia.org/wiki/12_%D1%8E%D0%BB%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1991
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F


спортна площ на ученик, т.е. почти 6 до 8 пъти повече ( по данни 

на Кр.Рачев). 

 Рязко намаля броят на обхванатите деца и ученици в 

извънурочните форми и особено в извънучилищните 

специализирани звена за спортно-тренировъчна дейност. Броят на 

учениците в тези звена през 1993 г. в сравнение с 1988 г. е намалял 

повече от 3 пъти. Спортните училища от 37 останаха едва 9. Сега 

столичната голяма община посяга и на центровете за работа с деца 

на УСШ. 

Основен момент в процеса на реформите безспорно е 

въвеждането на Държавните образователни изисквания и стандарти в 

Културно-образователната област и за предмета „Физическо 

възпитание и спорт”, и  Заповедта на министъра на образованието за 

въвеждане на третия допълнителен час по физическо възпитание и 

модулното обучение. Това е широко отразено в научната сфера и в 

нашия теоретичен анализ.  

 От представените факти и доказателства, и динамиката 

на средното  образование у нас, до голяма степен произтича научният 

въпрос на нашето изследване. В аналитичната част на дисертационния 

труд изяснихме, че статута на физическото възпитание и спорта в 

средното училище се определя от Закона за физическото възпитание и 

спорта и Закона за народната просвета, а във функционален аспект от 

ДОИ и учебните програми, където са конкретизирани целите: 

За 5. клас 

1. Основите на общата спортна образованост се 

поставят чрез усвояване на знания, спортно-технически н 

тактически умения от основните спортове: лека атлетика, 

гимнастика, футбол, баскетбол, както и от избираемите спортове 

и танци. 

2. Изграждане на общофизическа подготвеност и 

възпитаване на скоростни и скоростно-силови качества. 

3. Възпитаване на траен интерес към занимания със 

спорт и потребност от активен отдих сред природата. 

4. Възпитаване на личностни качества и формиране 

характера на подрастващите. 

За 6. клас 

1. Обогатяване на спортната образованост, усвояване 

на знания и овладяване на спортно-технически и тактически 

умения от нови спортове и спортни дисциплини. 

2. Разширяване основите на физическата 

работоспособност с акцент за развитие на издръжливостта. 



3. Формиране на положително отношение и 

потребност за системни занимания с физически упражнения, 

спорт и туризъм. 

4. Постигане на способности за взаимодействие с 

партньор, за анализ на собствени действия и действията на 

другите. 

За 7. клас 

1. Разширяване на спортната образованост чрез 

усвояване на знания, овладяване на спортно-технически и 

тактически умения от основните и допълнителни ядра. 

2. Познаване на терминологията и прилагане правилата 

на спортните игри и други изучавани спортове в училищни 

състезания. 

3. Повишаване на общата физическа кондиция и 

целенасочено развиване на двигателните качества в съответствие с 

изучаваните спортове и спортни дисциплини. 

4. Изграждане и усъвършенстване личностните 

качества на учениците. 

5. Екологично възпитание на учениците чрез активни и 

системни занимания с физически упражнения сред природата. 

Съпоставката на целите на физическото възпитание и спорта 

по двата документа, разкрива три нови положения в структурата на 

ДОС:  

1) подкрепяне на спортните интереси на ученика в 

зависимост от неговите индивидуални двигателни възможности и 

типични черти на личността; 

2) укрепване здравето на учениците чрез подобряване на 

физическата им дееспособност и комплексното развиване на 

двигателните качества; 

3) оказват помощ, като изграждат чувства за 

съпричастност и ги използват за социална интеграция и общуване.

  

Разширяването на спортните дейности дава възможност в 

уроците по физическо възпитание и спорт да се повиши ефективността 

на физическата активност и да се подобри физическата дееспособност 

на учениците. Това е другия аспект на научния въпрос – до колко се 

постигат изложените цели и каква е тяхната оценка. 

 

 

 
 



ГЛАВА ВТОРА 

МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Сред понятията, с които често се срещат педагозите, 

методологията е едно от най-неопределените, многозначни и даже 

спорни понятия. Според Г. Бижков „Това е недоразумение, 

източниците на което се намират извън пределите на 

педагогиката.”[15, с. 19]. Според него, в съвременната литература става 

въпрос преди всичко за „…методология на научното познание, което 

се разбира като учение за принципите на подхода, за формите и 

методите на научно-изследователската дейност.” .”[пак там, с. 19]. 

Методологията изпълнява в съответната наука същата роля, както напр. 

граматиката в езика, или култовите действия в религиите. 

От позициите на изложеното може да приемем, че 

методологичната основа на нашето изследване е научната философия, 

а от позициите на системния подход използвахме системно-

структурния и системно функционалния подход. Системно-

структурния подход ни послужи по-задълбочено да изследваме 

отделните компоненти на системата за физическо възпитание и спорт на 

Република България и нейния основен компонент – подсистемата за 

училищно физическо възпитание и спорт, а системно-функционалния за 

осветляване на функционалните връзки и зависимости между 

вътрешните компонентите и техните субкомпоненти.  

По своята същност изследването е приложно с насоченост   

оптимизиране спортно-двигателно обучение в прогимназиален етап на 

основна образователна степен. Дисертационният труд се отличава с 

дивергентен характер, а съобразено с насочеността на целите 

изследването е констативно в диагностичната си част и иновационно 

чрез педагогическия експеримент. 

  

2. 2. Методика на изследването 

За потвърждаване или отхвърлянето на хипотезата, както и за 

решаването на задачите и постигане целта на изследването използвахме 

комплексна методика, която включва следните методи: 

◊ Теоретико-логически методи; 

◊ Социологически методи; 

◊ Спортно-педагогически методи; 

◊ Математико-статистически методи. 

2.2.1. Теоретико-логически методи: метод на анализа; 

метод на синтеза; метод на индукцията 



 Метод на анализа 
Методът на анализа е мисловен (абстрактен) процес, 

който беше концентриран върху разделянето на общото и опознаване на 

частното, с цел натрупване на нови знания на базата на литературен 

обзор, който обхвана различни направления и периоди.  

Първо направление – проучване на фундаментални 

научни и научно-приложни трудове в сферата на педагогиката, 

психологията  и други научни области; 

Второ направление – контент-анализ на публикуваните в 

сборниците доклади от седем Национални научни  конференции по 

проблемите на физическото възпитание и спорта в българското 

училище; 

Трето направление – контент-анализ на публикациите във 

водещата спортологична периодика (сп. „Спорт & Наука“). 

Публикациите  диференцирахме на 5 етапа: 1990 – 1995 г.; 1996 – 2000 

г.; 2001 – 2005 г.; 2006 – 2010 г. и 2011 - 2014 г.  

Четвърто направление – анализ на специфични жанрове 

за научна комуникация – монографии, автореферати, дисертации и др. 

В своето развитие анализът премина през етап на 

класификация (аналитична и системна), втори етап – анализ на 

отношенията, трети етап – причинен анализ и четвърти – 

диалектически анализ. Последният беше подчинен на принципите и 

законите на диалектиката. Изследвахме факторите и белезите, 

характеризиращи явленията и процесите съотнасящи се до нашия 

научен въпрос. 

 Метод на синтеза 
Методът на синтеза всъщност беше мислено или 

фактическо съединяване на частите на цялото, отделени чрез анализа. 

Нашата задача беше да се възстанови цялостно системата с нейното 

многообразие и противоречивост на проявлението на актуалните 

проблеми и социални функции на физическото възпитание и спорта в 

училищата на община Шумен и Смядово. 

Теоретичният анализ осъществихме на базата на 123 

литературни източника и 5 интернет източника. 

2.2.2. Социологически методи 

Анкетни проучвания: 

 Анкета с учениците – съдържа 15 въпроса. Целта и бе 

да проучим отношението на учениците към спорта и предмета 

„Физическо възпитание и спорт”, и ролята и мястото на спорта като 

цяло  в техния живот. 

 Анкета с родителите – съдържа 9 въпроса. Целта и бе 



да проучим отношението на родителите към спорта и предмета 

„Физическо възпитание и спорт”, ролята и мястото на спорта според 

тях в живота на техните деца и др. В тази анкета предоставихме 

възможност на родителите да направят предложения и препоръки, които 

не са визирани в анкетния лист.  

  Анкета с учителите по физическо възпитание и спорт – 

съдържа 17 въпроса. Целта и бе да проучим мнението на учителите за 

предмета „Физическо възпитание и спорт”, ролята и мястото на спорта  

като цяло  в техния живот. В тази анкета предоставихме възможност на 

учителите да направят предложения и препоръки, които не са визирани 

в анкетния лист. 

2.2.3. SWOT анализ на подсистемата за физическо 

възпитание и спорт в Шуменски регион – общините Шумен и 

Смядово  

Първият етап на ситуационния анализ обстойно изследва 

силните и слабите страни на подсистемата. Анализът на ситуацията 

вътре в подсистемата има за цел да очертае основните тенденции на 

развитие на ресурсния капацитет и потенциал на спора и физическото 

възпитание в училище и тенденциите за нейното подобрено 

функциониране. Съставя се детайлизиран каталог на обектите на 

изследване и скала за оценка на резултатите. Този етап се отнася до 

анализа на вътрешната среда, а вторият е анализ на външната среда и на 

външните фактори, благоприятстващи или ограничаващи неговото 

присъствие или активност. Това е съвкупност от разнородни и в 

повечето случаи неконтролируеми от системата фактори с положително 

или отрицателно влияние върху дейността на подсистемата. От особена 

важност е изучаването и овладяването на ключовите и на рисковите 

фактори.  

Информацията за SWOT анализа и матрицата е 

извлечена, както следва: 

 Стратегия за устойчиво развитие на физическото 

възпитание и спорта в Република България – хоризонт 2030 г.; 

 Областни и общински стратегии за младежки дейности 

и развитието на физическото възпитание и спорта в Шуменски регион; 

 ММС –  Регистър на спортните обекти; 

 Работа с документи и архив, общински и областни 

статистически анализи.  

2.2.4. Спортно-педагогически методи 

 Педагогическо наблюдение и експертна оценка Обект 

на педагогическото наблюдение бяха пространствено-времевите и 

силови характеристики на спортно-техническите умения от основните 



спортове: лека атлетика, гимнастика, футбол, баскетбол, волейбол и 

хандбал. 

Лека атлетика – техника на спринтово бягане; 

Гимнастика – преходна стойка, кълбо до стоеж; 

Футбол – прав вътрешен удар по неподвижна топка; 

Баскетбол – стрелба след водене на топката; 

Волейбол – горен лицев начален удар; 

Хандбал – удари във вратата с отскок на височина; 

 В съответствие с изискванията на системния подход за 

реализирането на нашата експертна оценка формулирахме правилата  за 

изработване на колективно мнение. За тази цел използвахме алгоритъма 

на Черчмен - Аккофф, който се основава на следните аксиоми: 

 а) аксиома на измеримост, определяща мярката за относителна 

важност или значимост на отделно събитие, операция или въпрос; 

 б) аксиома на сравнимост, определяща, че според важността на 

събитието, уточнена чрез сравнението, те се подреждат по значимост;  

 в) аксиома на съвместимост в полезността на едно или друго 

събитие или операция.   

 На основата на тези аксиоми експертите на първо време 

подреждат събитията по предпочитание. Получава се възможност за 

групова обработка и оценка.  

Експертната оценка се формира от персоналните оценки на 

експертите Крум Минев (№1), Чавдар Стойчев (№2), Борислав Борисов 

(№3), Веселин Гацев (№4) и Живко Желязков (№5). Персоналните 

оценки на експертите се нанасят на обща матрица за класа (вж. прил. 

44). 

 Експериментални методи: 
- Констатиращ педагогически експеримент. Основна цел 

на констатиращия педагогически експеримент беше да се установи 

състоянието на физическото развитие, физическата дееспособност и 

координационна подготвеност на учениците от 5.– 7. клас. 

Физическата дееспособност диагностицирахме с помощта на 

унифицираната тестова батерия използвана масово у нас, която дава 

възможност за тестуване на следните двигателни качества: бързина, 

издръжливост, сила и координационно-двигателни способности 

(ловкост). 

- Основен педагогически експеримент. 

Целта на основния експеримент (вж. фиг. 1) е да се проучи 

ефективността на двигателното обучение в прогимназиален етап на 

основна образователна степен и постигане на стандартите по ДОИ, 

съгласно учебните програми по физическо възпитание и спорт за 



съответните класове. 

 

 Тестове за кондиционните способности на учениците: 

Бягане 50м – тестът е показател за бързината на 

учениците. 

Бягане 300 м (за момичета) и 600 м (за момчета) – тестът 

е показател за издръжливостта на учениците. 

Скок на дължина от място с два крака - теста дава 

информация за взривната сила на мускулите на долните крайници и за 

координацията на движенията. 

Хвърляне на плътна топка (3 кг) с две ръце над главата 
(само за момчета) – тестът дава информация за силата на някои 

основни мускулни групи на ръцете и раменния пояс, гърба и корема. 

Повдигане на трупа от положение тилен лег до седеж и 

връщане в изходно положение (само за момичета) – предназначен за 

измерване на силата и силовата издръжливост на мускулите на трупа. 

Тестове за координационните способности на учениците: 

Пъргавина – тестът е показател за координационната 

способност за зрителен контрол на локомоциите, които са в основата 

на пъргавината (локомоторна ловкост) .  

Ловкост – тестът е показател за координационната 

способност за зрителен контрол на манипулациите. 

С цел извършване на сравнителен анализ с други подобни 

широкообхватни изследвания използвахме допълнително следните 

тестове: 

Отскок на височина от място (с два крака). Постижението 

се измерва с разграфена на сантиметри летва, която се изправя до 

стената при мястото на подскока. 

Хвърляне на плътна топка 80 г. със засилване.  
Свиване и обтягане на ръцете в лицева опора до отказ.  

Дълбочина на наклона. Изследваното лице застава на 

подходящо столче и се навежда вертикално напред, без да свива краката 

в коленете, като се стреми с ръце да достигне колкото може по-надолу. 

Наклонът се измерва с точност до 1 см. 

Максимален брой клякания за 20 сек.  

Максимална честота на движенията. Тя се изследва с 

помощта на тепинг-тест. Изследваното лице с химикал или молив 

нанася последователно удари върху площадката на прибора. Задачата е 

да се нанесат колкото се може повече удари за време от 10 сек. Записва 

се броят на ударите.  

Интензивност и устойчивост на вниманието. Изследва се 



с помощта на специално съставен тест. Тестът представлява 

геометрически фигури. Задачата е да се зачеркне една от тези фигури. 

Измерва се времето за работа и се отчитат направените грешки. 

Тест „Бъс-Дюрки“ – използвахме го за диагностика на 

агресивността на лицата включени в експерименталната програма. 

2.2.5.  Математико-статистически методи 

Резултатите от изследването подложихме на статистическа 

обработка с помощта на интегрираната в Microsoft Office Excel 

програма за алтернативен, вариационен и корелационен анализ.  

2.3. Организация на изследването 

Изследването беше проведено в следните основни етапи: 

планиране и организация на изследването /разработване на 

концепция и конкретна организация/; 

провеждане на изследването; 

статистическа обработка на емпиричните резултати; 

анализ на резултатите. 

В първия етап на изследването през 2014г. се очертаха: 

проблема на изследването, предмета и обекта, целта и задачите, 

хипотези, уточняване на понятията и методиката на изследването, 

цялостна организация на изследването. Беше проведено предварително 

изследване (анкети) с 216 ученика и техните родители от 

прогимназиална степен в II ОУ „Д-р Петър Берон” град Шумен, СОУ 

„Сава Доброплодни“ град Шумен и СОУ „Кирил и Методий“ град 

Смядово. 

Вторият етап на изследването обхваща периода от началото 

до края на учебната 2014/2015г.с провеждането на основното 

изследване и предвидените диагностични процедури. 

За провеждане на изследването е формирана случайна 

извадка, чийто обем е определен според таблицата за достатъчно големи 

числа и отговаря на изискванията за педагогическа представителност и 

достоверност на резултатите [18, с.63-71]. 

Извадката обхваща 424 ученици от II ОУ „Петър Берон” в гр. 

Шумен, СОУ „Сава Доброплодни“ град Шумен и СОУ „Кирил и 

Методий“ град Смядово. 

Трети етап – списване и полиграфическо оформление на 

дисертационния труд. 

 

 

 

 

 



ГЛАВА ТРЕТА.  АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

В параграф 3.1.1. правим анализ на анкетното проучване 

на мнението и отношението на учениците към физическото 

възпитание и спорта. Проведената анкета с учениците от 

прогимназиалния етап на основна образователна степен от: IIро ОУ „Д-р 

Петър Берон“,  СОУ “Йоан Екзарх Български“ и СОУ „Сава 

Доброплодни“ – общо за гр. Шумен 120 ученици и за СОУ „Св.св. 

Кирил и Методий” в гр. Смядово – 96, разкри различни страни на 

мнението и отношението на учениците по изследваната проблематика. 

Интересен за нашата разработка беше въпроса Какво е 

отношението на родителите Ви към спорта отговорите са се 

разпределили по следния начин: учениците от гр. Шумен 72% са 

заявили, че родителите им имат положително отношение към спорта; 

19% са обявили, че родителите им нямат никакво отношение към 

спорта; а според 5% – родителите им имат отрицателно отношение към 

спорта; едва при 3% бащата се занимава със спорт и в момента, а при 

майките това е също само 1%. 

Друг важен въпрос според нас е: Какви интереси имате извън 

училище? Отговорите на учениците от гр. Шумен и гр. Смядово са 

представени на фиг. 5.  

Откроява се, че в свободното си време учениците от гр. Смядово 

предпочитат повече музиката, докато учениците от гр. Шумен избират 

занимания, свързани с изобразително изкуство . 

 

  

 
Фиг. 5. Въпрос „Какви интереси имате извън училище?” 

 



Интересни са резултатите, получени по въпроса: В момента 

занимавате ли се с някакъв вид спорт? (фиг. 6). 

 

  

 
Фиг. 7. Въпрос „Защо участвате в часовете по физическо 

възпитание и спорт?” 

 
Общият процент ученици от гр. Шумен, занимаващи се със 

спорт, е 68%, като 47% спортуват редовно, а 21% понякога за 

удоволствие. Общата сума на неспортуващите е 32%, като 16% нямат 

свободно време и 16% имат други предпочитания.  

Това предопредели формулирането на въпроса Какво Ви харесва 

в урока по физическо възпитание и спорт? Отговорите на учениците от 

гр. Шумен  и гр. Смядово са се разпределили по следния начин 

(таблица №1): 

Табл.1 

Процентно съотношение на отговорите на въпрос Какво Ви 

харесва в урока по физическо възпитание и спорт? 

№ отговор шумен смядово 

1 възможността да стана по-здрав(а), по-

силен(а) с по-добра фигура 

16% 12% 

2 интересните упражнения 13% 14% 

3 възможността да се научат интересни 

неща 

10% 11% 

4 възможността да се наиграем 13% 9% 



5 разнообразната дейност 12% 5% 

6 доброто отношение на учителя 9% 9% 

7 интересните знания, които ни дава 8% 10% 

8 отношението и грижата на учителя към 

нас 

5% 6% 

9 умението на учителя да ни обучава 6% 13% 

10 взаимоотношенията със съучениците ми 3% 3% 

11 изискванията да разберем всичко преди да 

го изпълним 

2% 4% 

12 външния вид, физическите качества и 

майсторството на учителя 

1% 3% 

13 интересното онагледяване 1% 2% 

 

Обобщаващият извод от анализираното анкетиране доказва, 

че преобладаващо от учениците (момичета и момчета) от гр. 

Шумен и от гр. Смядово се интересуват и занимават със спорт, 

което е една от предпоставките за по-добро физическо развитие и 

кондиция. 

Същевременно тревожен е фактът, че голям процент от 

учениците (52% гр. Шумен и 35% за гр. Смядово) не посещават 

спортни състезания. Макар и част от тях да споделят, че липсват 

подобни на Шумен прояви по интересуващите ги спортове, 

връзката с тях все повече се осъществява с електронните медии. 

Изследването показа, че интересът към спорт и процентът 

на занимаващи се ученици в гр. Смядово е по-голям(общо 86%, като 

44% спортуват редовно, а 42% понякога за удоволствие) от този на 

учениците в гр. Шумен (общо 68%, като 47% спортуват редовно, а 

21% понякога за удоволствие). Разликата обаче е значима само при 

„спортуващите понякога”. В тази връзка допускаме, че това е 

вследствие на възможността за повече и по-разнообразни дейности 

в свободното време, които се предоставят в съвременното 

българско общество и училище. 

В параграф 3.1.2. направихме анализ на анкетното 

проучване на мнението и отношението на родителите към 

физическото възпитание и спорта. 

На териториален принцип, по подобие на предходното анкетно 

проучване, изследвахме мнението и отношението на родителите към 

учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“. Анкетата 

съдържаше девет въпроса с алтернативни отговори. Тя бе попълнена от 

156 родители на ученици (92 са от гр. Шумен и 64 от гр. Смядово) на 



принципа на отзовалите се. От анкетираните от гр. Шумен родители, 78 

(85%) са жени, а 14 (15%)  - мъже. А за гр. Смядово 48 (75%) са жени, а 

16 (25%)  - мъже.  

На въпроса Какво е отношението ви към спорта? отговорите 

при родителите от гр. Шумен се разпределят по следния начин: 

положително – 87%, отрицателно – 0%, нямам отношение – 13%; а 

при родителите от гр. Смядово отговорите са се разпределили така: 

положително – 69%, отрицателно – 0%, нямам отношение – 31%; 

Съществена е разликата само при посочилите отговор в) нямам 

отношение. 

Въпреки високия процент (87% и 69%) родители с положително 

отношение към спорта, много малък контингент от тях се занимават в 

момента – 9% и 0%. 

 
Фиг. 9. Въпрос „Поощрявате ли сина (дъщеря) си да спортува?” 

 

На въпроса Поощрявате ли сина (дъщеря) си да спортува? (фиг. 

9) отговорите при родителите от гр. Шумен са се разпределили по 

следния начин: да – 63%, да, той(тя) тренира – 35%, не – 2%; 

Отговорите на същия въпрос при родителите от гр. Смядово са се 

разпределили по следния начин: да – 63%, да, той(тя) тренира – 13%, 

не – 25%; 

Интересни са резултатите на отговорите на родителите по 

въпроса: Подредете по степен на важност (от 1 до 10) според вашите 

предпочитания учебните предмети: (фиг. 11). Според тяхната класация 

предметът „физическо възпитание и спорт” заема седмо място, 

непосредствено след учебните предмети „география”, „биология” и 

„химия и физика”. 



Подобни резултати по същия въпрос получихме и за родителите 

от гр. Смядово. Единствената разлика е при последните места, като 

предметите са същите: „труд и техника”, „изобразително изкуство” и 

„музика”, но само местата им са разменени. Всички други предмети са 

подредени точно както при родителите от гр. Шумен. 

 

 
Фиг. 11. Въпрос Подредете по степен на важност (от 1 до 10) 

според вашите предпочитания учебните предмети 

 

С последния въпрос: Какво считате, че трябва да се промени в 

часовете по физическо възпитание и спорт в училище, за да бъдат по-

приятни и атрактивни за учениците? предоставихме възможност на 

родителите да направят предложения за подобряване на занятията по 

физическо възпитание и спорт.  

Предложенията на родителите от гр. Шумен бяха свързани с: 

подобряване на материалната база (13%), провеждане на повече 

турнири и състезания (13%), въвеждане на нови спортове за изучаване 

(10%), по-чести занятия на открито (6%), съобразяване с интересите на 

децата (4%), по-голям брой часове (4%), включване на теоретични 

занятия (2%). 29% нямат мнение, а 4% не са отговорили изобщо.  

Предложенията на родителите от гр. Смядово бяха свързани с: 

подобряване на материалната база (6%), провеждане на повече турнири 

и състезания (13%), въвеждане на нови спортове за изучаване (25%), 

занижаване на нормативите (6%), по-голям брой часове по физическо 

възпитание и спорт (19%), използване на нестандартни методи (6%), 

въвеждане на задължителна униформа (6%) и др. 



Обобщаването на резултатите от проведеното изследване 

дава основание да приемем, че родителите имат положително 

отношение към спорта. Това е добра предпоставка за подобно 

отношение към спорта и на техните деца. Явно родителите 

осъзнават възпитателния и здравен ефект от заниманията с 

физически упражнения, спорт и туризъм. 

Данните от проведената анкета потвърдиха обаче и един 

тревожен факт – процентът на  родителите, които се занимават 

със спорт и посещават спортни състезания без или със своите деца, 

е твърде нисък. Нашите констатации потвърждават негативните 

тенденции, установени от подобно проучване на Ч. Стойчев, 

проведено през 2004/2005 учебна година.  

Родителите обаче инициират интересни и конструктивни 

предложения за оптимизиране на учебната дисциплина „физическо 

възпитание и спорт“. Това ни дава основание да препоръчаме на 

спортните педагози да търсят по-чести контакти с родителите. 

 

 В параграф 3.1.3. направихме анализ на анкетното проучване на 

мнението и отношението на учителите към физическото възпитание и 

спорта. 

За целта проведохме анкетно проучване с учители от всички 

училища на общините Шумен и Смядово. Анкетата съдържаше 

седемнадесет въпроса с алтернативни отговори (вж. прил. 2).  

От попълнилите анкетата 43 учители, 22 (51%) са мъже, а 21 

(49%) – жени. Ето как се разпределят те във възрастов аспект: от 30 до 

39 г. – 26%; 40 – 49 г. – 51% и от 50 до 64 г. – 23%. 

Здравният статус на действащите учители е в границите между 

добро и отлично състояние: Отлично – 26%, Много добро – 44%, Добро 

– 30%; Задоволително – 0%, С хронични проблеми – 0%. Това 

обстоятелство също предполага, че учителите могат да изпълняват 

своите педагогически задължения в съответствие с нормативните 

изисквания, за да подготвят учениците да постигнат държавните 

образователни стандарти за съответната образователна степен и клас. 

Отговорите на въпроса Поддържате ли спортната си 

кондиция?разкриват следната ситуация: 63% от учителите са заявили, че 

редовно се занимават със спорт. Практикуваните от тях спортовете са: 

футбол – 18%, волейбол – 18%, фитнес – 13%, ски – 9%, тенис на маса 

– 9%, плуване – 4%, лека атлетика – 4%, каланетика – 4%, салса – 4%, 

стрийтбол – 4%, ММА – 4%, ориентиране – 4%, баскетбол – 4%. 35% 

са отговорили, че се занимават със спорт понякога и само 2%, че не 

спортуват. Предполагаме, че тези 2% са учители, които са напреднали 



със своята възраст. 

От изложеното следва извода, че учителите по физическо 

възпитание и спорт поддържат своята физическа кондиция и 

професионална двигателна подготовка. Този факт предопределя 

очакването за по-добро качество на преподавателската им дейност. 

Особено внимание заслужава становището на учителите относно 

държавните образователни изисквания. Въпросът Какво е мнението Ви 

за ДОИ по предмета Физическо възпитание и спорт? разкрива 

детайлите. Тяхното обобщаване дефинира следните мнения и 

препоръки: 

 Проблемен момент е нуждата от промени съобразно 

материалната база и желанията на учениците за 

новости – 17%.  

 Учителите споделят, че високите изисквания са добър 

стимул, но учениците са с ограничени възможности – 

4%.  

 Предлага се включване на разнообразни и нови 

съвременни спортове – 4%. 

 Някой преподаватели смятат, че трябва да се увеличат 

часовете по ФВ – 4%. 

 Изпитните нормативи според специалистите са 

непосилни за голяма част от учениците – 4%.  

 Има предвидено плуване, а няма басейни – 4%. 

 Има още какво да се желае – 8%.  

 Добро – 8%. 

 Голяма част от учителите обявяват, че са без мнение 

по въпроса – 46%.  

 

Въпросът Какво мислите за модулното обучение по физическо 

възпитание и спорт? има връзка с предходните въпроси, засягащи в 

различна степен ДОИ. Учителите имаха възможността да посочат 

няколко причини. Отговорите представят следната картина: 

 Материалната база не позволява оптималното 

реализиране – 38%;  

 Нужна е повече свобода на учителя – 9%; 

 Добро като замисъл, но практически лоша реализация – 

9%; 

 Полезно е (в полза е) за учениците – 9%; 

 Модулното обучение да бъде в учебната програма или по 

клубове според интересите – 9%; 



 Одобрявам, но премахването на „Ритмика и танци” 

ограничава разнообразието – 5%; 

 Шуменско плато дава добра възможност за реализация 

на туризъм – 5%;  

 Добра практика е – 5%; 

 Има какво да се желае – 5%; 

 Нужно е по-голямо разнообразие от спортни 

дисциплини – 5%; 

 

Интерпретацията на представените отговори разкрива 

доста сложна конфигурация от факти, обстоятелства и 

условности, които взети заедно оказват влияние върху качеството 

на учебния процес по физическо възпитание и спорт. 

Изложеният анализ на проучването на мнението на 

учителите ни позволява да направим оптимистичното обобщение, 

че в Шуменски регион те се отличават с добро ниво на 

професионална компетентност и амбиции за постигане на 

качествени образователни резултати. Песимистичното обобщение 

засяга стагниращите спортното образование на учениците 

фактори:  

 Ограничения в спортната материална база; 

 Все по-увеличаващият се документооборот; 

 Влошен здравен статус на подрастващото поколение; 

 Намаляване на моторните умения и способности на 

учениците; 

 Недостатъчна мотивация на учащите се; 

 Необходимост от разнообразяване на средствата, 

методите и формите по физическо възпитание и спорт 

в училище; 

 Оптимизиране на системата за контрол и оценяване на 

отделните компоненти и резултати от образователно-

възпитателния процес по учебния предмет „физическо 

възпитание и спорт“; 

 Необходимост от педагогическа свобода и 

вариативност в работата на учителя в рамките на 

законовите и нормативните актове; 

 

 

 

 



В параграф 3.2.1. направихме анализ на физическото 

развитие и нервно-психичната реактивност на учениците от гр. 

Шумен и гр. Смядово 

В табл. 4 (прил. 4) са представени данните по показателите 

характеризиращи физическото развитие и нервно-психичната 

реактивност на учениците от 5. клас от гр. Шумен (извадката е 46 

ученици), а в табл. 5 (прил. 5) за гр. Смядово (извадката е 28 

ученици). 

На фиг. 12 са представени хистограмите за ИТМ в началото и в 

края на експеримента за учениците от гр. Шумен, а на фиг. 13 съответно 

за гр. Смядово. Динамиката на показателите, които характеризират 

физическото развитие – ръст и тегло (приети като най-информативни 

антропометрични белези в света), се потвърждава с най-висока стойност 

на гаранционната вероятност - Pt = 99,9% (вж. прил. 4 и 5). Същото се 

отнася и за показателя индекс на телесната маса, който характеризира 

охранеността на организма и чрез него съответната степен на 

затлъстяване или недохранване по унифицираната таблица на 

Световната здравна организация (вж. табл. 3). 

За дължината на тялото следва да отбележим, че не съществуват 

статистически различими разлики и по отношение на прираста (разлика 

0,43 и процент на прираст 0,29).  

Дължината на тялото при учениците от 5. клас гр. Смядово се 

измерва със средна стойност 146,00 см. в началото и 146,43 см. в края. 

По отношение на прираста не са налице различия в сравнение с 

извадката от гр. Шумен – 0,29%. 

При учениците от извадката за 5. клас в гр. Шумен средната 

стойност за теглото в началото на измерването е 44,26 кг. (вж. прил. 4), 

а при второто измерване е 45,13 кг. Разликата в повече е 0,87 кг., а 

процентът на прираста е 1,97%. Гаранционната вероятност потвърждава 

констатираната разлика с Pt = 99,9%. Приемаме разликата като 

резултат на растежа в този твърде характерен предпубертетен период на 

развитие при момчетата. 

От здравна гледна точка за нас по-важен е анализът на 

стойностите на индекса за телесна маса и по-точно тяхното 

разпределение, което е видимо на фиг. 12 за гр. Шумен и фиг. 13 за 

момчетата от гр. Смядово. Налице е нормално Гаус-Лапласово 

разпределение, където индивидите с наднормено тегло са изместени 

вдясно на кривите, и обратно – случаите с по-ниски индекси на телесна 

маса вляво. 



  

 
Фигура 12. Момчета, Шумен, 5. клас – разпределение на променлива ИТМ  

(начало и край на експеримента) 

 

  

 
Фигура 13. Момчета, Смядово, 5. клас – разпределение на променлива ИТМ  

(начало и край на експеримента) 

Статистическата характеристика на физическото развитие на 

ученичките от 5. клас от гр. Шумен е отразено на прил. 8, а за същата 

възрастово-полова група за гр. Смядово в прил. 9. Констатираните 

различия се потвърждават с 99,9% гаранционна вероятност. В сравнение 

с националното изследване от 1970 г. извадката петокласнички в нашия 

случай се характеризира с по-нисък ръст (вж. прил. 10 и 11). 

Както вече отбелязахме, интерпретацията на ръстово-тегловите 

индекси, подкрепена от хистограмите за разпределение – фиг. 14, 

графично обективизират разсейването на този показател. 

Разпределението може да бъде окачествено като нормално, както по 

отношение на симетрията, така и по отношение на ексцеса 

(заостреността на кривата). 

Динамиката на показателите, които характеризират нервно-

психическата реактивност (Тепинг тест и тест на Бъс-Дюрки) на 

момчетата от гр. Шумен и гр. Смядово, се потвърждава с най-висока 

стойност на гаранционната вероятност – Pt = 99,9%, с изключение на 



теста на Бурдон, където тя е Pt = 79,2% за гр. Шумен и Pt = 50,8% за 

гр. Смядово.  (вж. прил. 4 и 5).  

 

  

 
Фигура 14. Момичета, Шумен, 5. клас – променлива ИТМ  

(начало и край на експеримента) 

Резултатите от Тепинг теста при учениците от 5. клас, гр. 

Смядово са сходни с тези от гр. Шумен – относително висок процент на 

прираста 8,47% и разлика от 5,07%. Същото се отнася и за 

вариативността, която се движи в рамките от 22,65% до 13,63%. 

При извадката за учениците от 5. клас в гр. Шумен средната 

стойност за теста Бъс-Дюрки в началото на измерването е 58,78 (вж. 

прил. 4), а при второто измерване е 51,35. Разликата в по-малко е -7,43 , 

а процентът на прираста е -12,64%. Гаранционната вероятност 

потвърждава констатираната разлика с Pt = 99,9%. Въз основа на 

изнесените данни може да се обобщи, че се намалява агресивността 

в поведението на учениците и да допуснем, че основен фактор за 

това са двигателната активност и заниманията със спорт в 

урочната работа. 

За стойностите на Тепинг теста при момичетата от гр. Шумен 

следва да отбележим, че не съществуват статистически различими 

промени по отношение на прираста (разлика 2,56 и процент на прираст 

4,63). При ученичките от 5. клас, гр. Смядово прираста се различава от 

извадката в гр. Шумен – относително нисък, но отрицателен процент на 

прираста -3,93% и разлика от -2,36%.  

При извадката за ученичките от 5. клас в гр. Смядово средната 

стойност за теста на Бурдон в началото на измерването е 46,09 (вж. 

прил. 9), а при второто измерване е 37,91. Разликата в по-малко е -8,18 , 

а процентът на прираста е -17,75%. Гаранционната вероятност 

потвърждава констатираната разлика с Pt = 99,6%. В сравнение с 

националното изследване от 1970 г., когато е констатирана средна 



стойност е 50,1 (прил. 11) – резултатите за момичетата от гр. Смядово 

са значително по-ниски, както за началото Av1 = 46,09 , така и в края на 

експеримента Av2 = 37,91. 

Изследваните от нас ученици от 6. клас в гр. Шумен са с по-

висок ръст в сравнение със своите връстници от 1970 г. Тогава е 

констатирана средна стойност 150,4 см (прил. 6). Дължина на тялото за 

момчетата от гр. Шумен, както в началото, така и в края на 

експеримента, се отличава с по-високи средни стойности (Av1 =155,36 

см и Av2 = 156,32 см). Разликата в полза на нашата извадка може да се 

приеме като резултат на въздействащите социално-икономически 

фактори и доказаните от множество подобни изследвания 

акцелерационни промени. 

Относно дължината на тялото при учениците от 6. клас гр. 

Смядово не са налице значителни различия в сравнение с извадката от 

гр. Шумен – прираст 0,66%. 

Теглото на учениците от 6. клас в гр. Шумен се характеризира 

със средна стойност в началото на измерването Av1 = 46,48 кг. (вж. 

прил. 12), а при второто измерване Av2 = 47,40 кг. Разликата в повече е 

0,92 кг., а процентът на прираста е 1,98%. Високата гаранционна 

вероятност се потвърждава с Pt = 99,9%. Приемаме разликата като 

резултат на динамиката в растежа през предпубертетния период на 

развитие при момчетата. 

Сравнението на статистическите стойности за показател тегло 

(прил. 14 за ученички 6. клас гр. Шумен и прил. 15 за гр. Смядово) 

показва следното: момичетата от гр. Смядово са незначително по-тежки, 

като се сравнят средните стойности с тези от гр. Шумен; налице са по-

високи коефициенти на вариативност за извадката от гр. Шумен, но 

процентът на прираст и за двете групи е незначителен; в сравнение с 

националното изследване от 1970 г. се наблюдават големи различия – 

момичетата от гр. Шумен са по-тежки с 2,95 кг. (прил. 10), а момичетата 

от гр. Смядово са по-тежки с 6,33 кг. в сравнение с националното 

изследване 1970 г., когато средната стойност е 44,9 кг. (вж. прил. 11). 

Освен признаването на екзогенните и ендогенните фактори, които 

влияят върху наднорменото тегло (доказани от съвременната 

медицинска практика), не  можем да предложим други причини. Освен 

това, както посочихме до тук, маломерността на нашата извадка (22 

момичета), не ни дава достатъчно основания за търсене на други 

доказателства. 

Както вече отбелязахме, интерпретацията на ръстово-тегловите 

индекси е обогатена от данните за разсейването на променливите 

величини, видно от хистограмите на фигури 15 и 16. Потвърждава се 



нормално разпределение. Асиметрията и ексцеса на кривата са близо до 

идеалните си форми. 

 

  

 
Фигура 15. Момичета, Шумен, 6. клас – променлива ИТМ  

(начало и край на експеримента) 

  

  

 
Фигура 16. Момичета, Смядово, 6. клас – променлива ИТМ 

(начало и край на експеримента) 

 

 
Нервно-психическата реактивност на шестокласниците 

е отразена на приложения: 12 и 13 за момчетата от гр. Шумен и гр. 

Смядово и 14 и 15 за момичетата от гр. Смядово. 

Както при учениците от 5. клас, ни позволява да приемем, че 

реактивността на ЦНС при момчетата от 6. клас се подобрява. Налице е 

тенденция на хомогенизиране на групата. Направените заключения се 

потвърждават статистически с висока гаранционната вероятност - Pt = 



99,1%. Вариативността обаче се движи в рамките от 21,86% до 26,14%. 

Възможните причини могат да се търсят единствено около 

предположенията, че: 1) липса на мотивация и мобилизация на 

изследваните ученици за съзнателна работа върху теста; 2) 

натрупана нервно-сензорна умора у учениците преди работата върху 

теста; 3) комбинация между тези и други фактори. Основание за това 

допускане са положителните резултати регистрирани при тест Бъс-

Дюрки. В теоретичен план е налице правопропорционална 

корелационна зависимост между тези проби за нервно-психическата 

реактивност. 

При извадката за учениците от 6. клас в гр. Шумен средната 

стойност за теста Бъс-Дюрки в началото на измерването е 51,96 (вж. 

прил. 12), а при второто измерване е 49,88. Въз основа на това може да 

обобщим, че се намалява агресивността в поведението на учениците и 

да допуснем, че основен фактор за това са двигателната активност и 

заниманията със спорт в урочната работа.  

Относно стойностите на Тепинг теста при момичетата от гр. 

Шумен са налице статистически различими промени по отношение на 

прираста (разлика 5,96 и процент на прираст 12,74. Вариативността 

при този тест се движи от 20,95 до 15,51%. Намалението е значително. 

Приемаме, че то се дължи в голяма степен на оказаното въздействие със 

средствата и методите на физическото възпитание. Гаранционната 

вероятност потвърждава констатираните резултати с Pt = 99,9%. 

Резултатите от Тепинг теста при ученичките от 6. клас гр. 

Смядово са негативни така, както установихме за момчетата.  

При извадката за ученичките от 6. клас в гр. Шумен средната 

стойност за теста на Бурдон в началото на измерването е 27,37 (вж. 

прил. 14), а при второто измерване е 34,89. Разликата е 7,52 , а 

процентът на прираста е -27,48%. Влошаването на резултатите е 

аналогично и обяснимо, както вече отбелязахме при момчетата. 

В прил. 16 са представени данните по показателите 

характеризиращи физическото развитие и нервно-психичната 

реактивност на учениците от 7. клас от гр. Шумен (извадката е 58 

ученици), а в прил. 17 за гр. Смядово (извадката е 24 ученици) 

статистическата надеждност е Pt = 99,9%. 

Изследваните от нас ученици в гр. Шумен са по-високи в 

сравнение със своите връстници от 1970 г., когато е констатирана 

средна стойност 158,6 см. (прил. 6) – дължина на тялото за момчетата от 

гр. Шумен, както в началото така и в края на експеримента, се отличава 

с по-високи стойности – Av1 =161,34 см. и Av2 = 162,62 см. Разликата в 

полза на нашата извадка може да се приеме като резултат на социално-



икономически фактори и акцелерационни процеси. 

Теглото на учениците от 7. клас в гр. Шумен се характеризира 

със средна стойност в началото на измерването – Av1 = 53,38 кг. (вж. 

прил. 16), а при второто измерване – Av2 = 54,52 кг. Разликата в повече 

е 1,14 кг., а процентът на прираста е 2,14%. Високата гаранционна 

вероятност се потвърждава с Pt = 99,9%. Разликата може да се приеме 

като резултат на динамиката в растежа през предпубертетния период на 

развитие. 

Сравнителният анализ за показател тегло между момчетата от 

гр. Шумен и гр. Смядово установява близки средни стойности (вж. 

прил. 16 и 17).  

Статистическата характеристика на физическото развитие на 

ученичките от 7. клас от гр. Шумен е отразено на прил. 18, а за същата 

възрастово-полова група за гр. Смядово в прил. 19. Както при 

момчетата по показател ръст, така и при момичетата не се забелязват 

съществени различия, което се потвърждава от ниските коефициенти на 

вариативност в рамките на 4% до 5%. Процентът на прираста е почти 

еднакъв с разлика 0,09%. Констатираните различия се потвърждават с 

99,9% гаранционна вероятност. В сравнение с националното изследване 

от 1970 г., извадката седмокласнички в нашия случай се характеризира с 

по-висок ръст (вж. прил. 10 и 11). 

 

Динамиката на показателите, които характеризират нервно-

психическата реактивност на момчетата от 7. клас в гр. Шумен и гр. 

Смядово се потвърждава с най-висока стойност – Pt = 99,9% само при 

теста на Бурдон за гр. Смядово. Всички други резултати са 

статистически недостоверни.  

Относно стойностите на Тепинг теста при момичетата от гр. 

Шумен не са налице статистически различими промени по отношение 

на прираста (разлика 3,17 и процент на прираст 5,14. Вариативността 

при този тест се движи от 11,44 до 11,28%. Намалението е минимално. 

Гаранционната вероятност е Pt = 99,3%. 

Резултатите от Тепинг теста при ученичките от 7. клас, гр. 

Смядово, са негативни, така както установихме за момчетата. В 

сравнение с националното изследване от 1970 г., когато е констатирана 

средна стойност 64,6 почуквания (прил. 10) – почукванията за 

момичетата от гр. Шумен са по-малко на брой в началото (Av1 = 61,71), 

но в края на експеримента те вече са с по-висока стойност (Av2 = 64,88).  

 

 

 



3.2.2. Анализ на физическата дееспособност и 

координационните умения на учениците от гр. Шумен и гр. 

Смядово 

В прил. 20 са представени данните по показателите, 

характеризиращи физическата дееспособност и координационните 

умения на учениците от 5. клас от гр. Шумен (извадката е 46 

ученици), а в прил. 21 за гр. Смядово (извадката е 28 ученици). 

Бързината на учениците от гр. Шумен, установена чрез теста 

„60 м гладко бягане“ показа, че не съществуват статистически 

различими разлики по отношение на прираста. Бързината на учениците 

от гр. Смядово показа почти същите резултати, както при учениците от 

гр. Шумен: (разлика -0,23 и процент на прираст -1,88). Гаранционната 

вероятност е Pt = 99,8% (вж. прил. 21). 

В сравнение с националното изследване от 1970 г., 

изследваните от нас ученици се отличават с по-слаби скоростни 

качества. 

Издръжливостта („бягане 600 м“) и при двете извадки се 

развива възходящо. Разкритите положителни промени са радващи. 

Може би те се дължат на две неща. Първо – изискването почти във 

всеки урок да има работа за комплексно възпитаване на физическите 

качества и второ – изискването да се преследва тренировъчен ефект в 

урочната работа по физическо възпитание и спорт. 

За взривната сила на долните крайници измерена с тестовете 

дълъг и вертикален скок от място наблюдаваме слабо изразена 

възходяща тенденция и хомогенизиране на изследваните контингенти. 

Подобна констатация е налице и по отношение на взривната сила на 

ръцете – хвърлянето на плътна топка. Резултатите от този тест показват 

намаляване на вариативността  от 13,08% до 8,19%, което потвърждава 

положителното въздействие на средствата и методите, използвани през 

учебната година.  
Тестът „лицеви опори до отказ“ разкрива силовата 

издръжливост с акцент ръце, раменен пояс и мускулатура на трупа на 

изследваните лица. Установената негативна тенденция предполагаме, че 

се дължи на: 1) липсата на мотивация за изпълнението на пробата до 

отказ (което екзаминаторите забелязаха); 2) намалена мотивация и 

активност в уроците по физическо възпитание, когато се работи за 

качеството сила. Явно е, че повторният метод и методът на 

максималните усилия не активират достатъчно учениците. 

Тестът „клякания за 20 сек“ при момчетата от гр. Шумен 

разкри, че  са налице статистически различими промени по отношение 

на прираста (разлика 0,83 и процент на прираст 4,52). Вариативността 



се движи от 5,78% до 4,85%. Гаранционната вероятност тук е 

максимална – Pt = 99,9%  (вж. прил. 20). Резултатите от теста 

„клякания за 20 сек“ при учениците от 5. клас гр. Смядово са сходни с 

тези от гр. Шумен. 

В прил. 22 са представени данните по показателите, 

характеризиращи физическата дееспособност и координационните 

умения на ученичките от 5. клас от гр. Шумен (извадката е 48 

ученички), а в прил. 23 за гр. Смядово (извадката е 22 ученички). 

Бързината на ученичките от гр. Шумен, проверена чрез теста 

„60 м гладко бягане“, показа че са налице статистически различими 

разлики по отношение на прираста (разлика -0,53 и процент на прираст 

-3,98). Вариативността на този показател се движи от 6,39 до 6,57%. 

Гаранционната вероятност е Pt = 99,9% (вж. прил. 22). 

Издръжливостта, измерена чрез теста „бягане 300 м“, показа, че 

при момичетата от 5. клас в гр. Шумен – няма статистически различими 

промени по отношение на прираста (разлика -0,06 и процент на 

прираст -4,72). Вариативността на този показател се движи от 7,87 до 

8,26%. Гаранционната вероятност е максимална – Pt = 99,9% (вж. прил. 

22). 

Интерпретацията на индексите за издръжливостта на 

момичетата от гр. Шумен е подкрепена от хистограмите за 

разпределение на фиг. 21. 

Резултатите на теста „вертикален отскок“ при момичетата от 

гр. Шумен са статистически различими – налице са промени по 

отношение на прираста (разлика 3,25 и процент на прираст 14,20). 

Вариативността на резултатите от този тест се движи от 10,93% до 

13,05%. Гаранционната вероятност е Pt = 99,9% (вж. прил. 22). При 

момичетата от гр. Смядово резултатите са сходни – разлика 2,82 и 

процент на прираст 12,41. Вариативността се движи от 11,22% до 

10,29%. Гаранционната вероятност е Pt = 99,9% (вж. прил. 23). 

Хвърлянето на плътна топка показва силата на горните 

крайници. Стойностите при момичетата от гр. Шумен са статистически 

различими – налице са промени по отношение на прираста (разлика 

43,33 и процент на прираст 18,15). Вариативността на резултатите от 

този тест се движи от 20,09% до 13,48%. Този факт ни позволява да 

приемем, че е налице тенденция на хомогенизиране на групата. 

Гаранционната вероятност е Pt = 99,9% (вж. прил. 22). При момичетата 

от гр. Смядово резултатите също са статистически различими по 

отношение на прираста (разлика 49,09 и процент на прираст 21,86). 

Вариативността се движи от 16,76% до 11,64%. Гаранционната 

вероятност също е Pt = 99,9% (вж. прил. 23). 



Резултатите от хвърлянето на малка плътна топка при 

момичетата от гр. Шумен са статистически различими – налице са 

промени по отношение на прираста (разлика 1,43 и процент на прираст 

8,07). При момичетата от гр. Смядово промени са подобни – разлика 

1,36 и процент на прираст 7,59). Вариативността се движи от 9,27% до 

14,69%. Гаранционната вероятност е Pt = 98,3% (вж. прил. 23). 

Тестът „коремни преси до отказ“ разкрива: стойностите при 

момичетата от гр. Шумен са статистически различими – налице са 

промени по отношение на прираста (разлика 18,48 и процент на 

прираст 40,32); вариативността на резултатите се движи от 36,00% до 

30,70%; гаранционната вероятност е максимална - Pt = 99,9%. При 

ученичките от 5. клас гр. Смядово са сходни с тези от гр. Шумен – 

много висок процент на прираста 52,49% и разлика от 21,09. 

 

  

 
Фигура 20. Момичета, Шумен, 5. клас – променлива „бягане 60 м“  

(начало и край на експеримента) 
 

  

 
Фигура 21. Момичета, Шумен, 5. клас – променлива „бягане 300 м“  

(начало и край на експеримента) 



  

 
Фигура 22. Момичета, Шумен, 5. клас – променлива „пъргавина“  

(начало и край на експеримента) 

 
Тестът „клякания за 20 сек“ при момичетата от гр. Шумен и гр. 

Смядово разкри, че  не са налице статистически значими промени по 

отношение на прираста. Резултатите от теста „клякания за 20 сек“ при 

ученичките от 5. клас гр. Смядово са: малък процент на прираста  2,54% 

и разлика от 0,45. Същото се отнася и за вариативността, която се движи 

в рамките от 4,34% до 3,25%. Гаранционната вероятност е Pt = 95,1% 

(вж. прил. 23). 

Резултатите от теста „наклон в дълбочина“ при момичетата от 

гр. Шумен са подкрепени с гаранционна вероятност Pt = 56,7%  (вж. 

прил. 22). 

Резултатите от теста „пъргавина“ при ученичките от 5. клас гр. 

Шумен са следните: малък отрицателен процент на прираста  -1,23% и 

разлика от -0,11. Вариативността се движи в рамките от 2,01% до 2,93%. 

Гаранционната вероятност е – Pt = 98,9. 

Резултатите от теста „ловкост“ разкриват, че стойностите при 

момичетата от гр. Шумен са статистически различими по отношение на 

прираста (разлика 2,51 и процент на прираст 12,61). Вариативността се 

движи от 6,58% до 7,18%. Гаранционната вероятност тук е максимална 

– Pt = 99,9%  (вж. прил. 22). 

Резултатите от теста „ловкост“ при ученичките от 5. клас гр. 

Смядово са сходни с тези от гр. Шумен – процент на прираста  15,86% и 

разлика от 3,12. Същото се отнася и за вариативността, която се движи в 

рамките от 5,80% до 6,67%. Гаранционната вероятност е – Pt = 99,9% 

(вж. прил. 23). 

 



  

 
Фигура 23. Момичета, Смядово, 5. клас – променлива „бягане 60 м“  

(начало и край на експеримента) 

В прил. 24 са представени данните по показателите 

характеризиращи физическата дееспособност и координационните 

умения на учениците от 6. клас от гр. Шумен (извадката е 50 

ученици), а в прил. 25 за гр. Смядово (извадката е 22 ученици). 

На фиг. 24 са представени хистограмите за бягане 60 м в 

началото и в края на експеримента за учениците от гр. Шумен. 

Бързината на учениците от гр. Шумен, проверена чрез теста „60 м 

гладко бягане“, показа че не съществуват статистически различими 

разлики по отношение на прираста. Бързината на учениците от гр. 

Смядово се отличава със същата характеристика.  

Издръжливостта, измерена чрез теста „бягане 600 м“, показа 

следните резултати при момчетата от 6. клас в гр. Шумен – има 

статистически различими промени по отношение на прираста (разлика -

0,21 и процент на прираст -7,95). Вариативността се движи от 12,88 до 

7,79%. Гаранционната вероятност е максимална – Pt = 99,9% (вж. прил. 

24). 

Издръжливостта при учениците от 6. клас в гр. Смядово е по-

добра в сравнение с учениците от гр. Шумен: (разлика -0,42 и процент 

на прираст -15,85). Гаранционната вероятност е Pt = 99,9% (вж. прил. 

25). 

Дългият скок показва взривната сила на долните крайници. 

Стойностите при момчетата от гр. Шумен не са статистически 

различими – разлика 6,16 и процент на прираст 3,94). Вариативността се 

движи от 15,93% до 13,36%. Този факт ни позволява да приемем, че е 

налице тенденция на хомогенизиране на групата. Гаранционната 

вероятност е Pt = 99,9% (вж. прил. 24). Стойностите при момчетата от 

гр. Смядово, за разлика от тези на момчетата от гр. Шумен, са 

статистически различими – разлика 10,46 и процент на прираст 6,79). 



Вариативността се движи от 13,57% до 15,49%. Гаранционната 

вероятност е Pt = 99,9% (вж. прил. 25).  

За теста „вертикален отскок“, също както и предния, показва 

взривната сила на долните крайници. Стойностите при момчетата от гр. 

Шумен са статистически различими – налице са промени по отношение 

на прираста (разлика 2,56 и процент на прираст 9,44). В сравнение с 

националното изследване от 1970 г., когато е констатирана средна 

стойност 27,08 см (прил. 6) – постиженията на момчетата от гр. Шумен 

са по-добри, както в началото Av1 = 27,12 см, така и в края на 

експеримента Av2 = 29,68 см. Резултатите на момчетата от гр. Смядово 

също са по-добри, както в началото Av1 = 27,27 см, така и в края на 

експеримента и Av2 = 32,27 см (прил. 7). 

Резултатите от хвърлянето на малка плътна топка при 

момчетата от гр. Шумен са статистически различими – налице са 

промени по отношение на прираста (разлика 1,56 и процент на прираст 

5,48). Вариативността на резултатите от този тест се движи от 10,67% до 

11,48. Гаранционната вероятност е Pt = 99,9% (вж. прил. 24). При 

момчетата от гр. Смядово резултатите от този тест се потвърждават с 

гаранционна вероятност Pt = 50,8% (вж. прил. 25). 

 

  

 
Фигура 24. Момчета, Шумен, 6. клас – променлива „бягане 60 м“  

(начало и край на експеримента) 

 
Силовата издръжливост на изследваните лица се отличава със 

статистически различима динамика – налице са промени по отношение 

на прираста (разлика -2,04 и процент на прираст 31,29). 

Вариативността се движи от 47,39% до 35,86%. Гаранционната 

вероятност тук е – Pt = 99,9%, т.е. достатъчно висока. 

Резултатите от теста „лицеви опори до отказ“  при учениците 

от 6. клас гр. Смядово са по-добри от тези в гр. Шумен – много висок 

процент на прираста 48,75% и разлика от 7,00. Вариативността се движи 



в рамките от 80,36% до 78,09%. Гаранционната вероятност тук също е 

Pt = 99,6%. 

Тестът „клякания за 20 сек“ при момчетата от гр. Шумен 

разкри, че  са налице статистически различими промени по отношение 

на прираста (разлика 3,28 и процент на прираст 19,20). Вариативността 

намалява значително от 11,18% до 4,42%. Pt е 99,9%  (вж. прил. 24). 

Резултатите от теста „клякания за 20 сек“ при учениците от 6. клас гр. 

Смядово са по-слаби от тези в гр. Шумен.  

Тестът „наклон в дълбочина“ за гъвкавостта на изследваните 

лица се характеризира при момчетата от гр. Шумен, като статистически 

различим за прираста (разлика 1,72 и процент на прираст 3,40). 

Вариативността се движи от 8,72% до 10,20% (вж. прил. 24). 

Резултатите от теста „пъргавина“ разкриват, че при момчетата 

от гр. Шумен  са налице статистически различия по отношение на 

прираста (разлика -0,42 и процент на прираст -4,87). Вариативността се 

движи от 6,84% до 3,78%.  

Промените в ловкостта на момчетата от гр. Шумен се отличава 

с подобряване – трендът е -8,84 прираст и -1,73 разлика. Pt изразена с 

99,9%  (вж. прил. 24), гарантираща че констатираните динамики са 

резултат от оказаното едногодишно въздействие със средствата и 

методите на експеримента. 

Резултатите от теста „ловкост“ при учениците от 6. клас гр. 

Смядово са сходни с тези от гр. Шумен – процент на прираста  -8,70% и 

разлика от -1,70. Вариативността се движи в рамките от 9,32% до 4,88%. 

Гаранционната вероятност е – Pt = 99,9% (вж. прил. 25). 

Сравнение с националното изследване от 1970 г. не може да 

бъде направено, тъй като то не включва този тест (прил. 6 и 7). 

В прил. 26 са представени данните по показателите, 

характеризиращи физическата дееспособност и координационните 

умения на ученичките от 6. клас от гр. Шумен (извадката е 46 

ученички), а в прил. 27 за гр. Смядово (извадката е 26 ученички). 

Динамиката на развитие на наблюдаваните физически качества е сходна 

с тази установена при момчетата. Това е често наблюдавано явление. 

Съществени различия се появяват обикновено при възрастовите групи 

от гимназиалната възраст. 

В прил. 28 са представени данните по показателите, 

характеризиращи физическата дееспособност и координационните 

умения на учениците от 7. клас от гр. Шумен (извадката е 58 

ученици), а в прил. 29 за гр. Смядово (извадката е 24 ученици).  
На фигури 25 и 28 са представени хистограмите за бягане 60 м в 

началото и в края на експеримента за учениците от гр. Шумен, а на фиг. 



28 съответно за гр. Смядово. Наблюдават се статистически различими 

разлики по отношение на прираста (разлика -0,81 и процент на прираст 

-7,44).  

Издръжливостта, измерена чрез теста „бягане 600 м“, показа 

следните резултати при момчетата от 7. клас в гр. Шумен – има 

статистически различими промени по отношение на прираста (разлика -

0,17 и процент на прираст -5,88); издръжливостта при учениците от 7. 

клас в гр. Смядово, проверена чрез теста „бягане 600 м“, показа по-

добри резултати  в сравнение с учениците от гр. Шумен.  

Интерпретацията на индексите за издръжливостта е подкрепена 

от хистограмите за разпределение на фиг. 26 гр. Шумен и фиг. 29 за гр. 

Смядово, които графично обективизират разсейването на този 

показател. 

При дългия скок се проявява тенденция на хомогенизиране на 

групата. Стойностите при момчетата от гр. Смядово също са 

статистически различими – разлика 12,67 и процент на прираст 7,17). 

Вариативността се движи от 13,76% до 14,34%. Гаранционната 

вероятност е Pt = 99,9% (вж. прил. 29).  

Тестът „вертикален отскок“, също както и предният тест, 

показва взривната сила на долните крайници. Картината е аналогична, 

както при теста скок на дължина. 

Стойностите за силовата издръжливост при момчетата от гр. 

Шумен са статистически различими – налице са промени по отношение 

на прираста (разлика -3,93 и процент на прираст 27,01). 

Вариативността се движи от 70,24% до 46,81%. Гаранционната 

вероятност тук е максимална - Pt = 99,9%. 

 

  

 
Фигура 25. Момчета, Шумен, 7. клас – променлива „бягане 60 м“  

(начало и край на експеримента) 



  

 
Фигура 26. Момчета, Шумен, 7. клас – променлива „бягане 600 м“  

(начало и край на експеримента)  

 

  

 
Фигура 27. Момчета, Шумен, 7. клас – променлива „пъргавина“  

(начало и край на експеримента) 

 

Резултатите от теста „лицеви опори до отказ“  при учениците 

от 7. клас гр. Смядово са подобни на тези в гр. Шумен – висок процент 

на прираста 28,47% и разлика от 4,08. Вариативността се движи в 

рамките от 75,58% до 50,87%. Гаранционната вероятност тук е Pt = 

99,1%. 

Интерпретацията на индексите за силовата издръжливост е 

подкрепена от хистограмите за разпределение на фиг. 30 за гр. Смядово. 

Резултатите от теста „пъргавина“ са изнесени в прил. 28. – налице са 

статистически различия по отношение на прираста.  

Интерпретацията на индексите за този тест е подкрепена от 

хистограмите на фиг. 27 за гр. Шумен и фиг. 31 за гр. Смядово. 



  

 
Фигура 28. Момчета, Смядово, 7. клас – променлива „бягане 60 м“  

(начало и край на експеримента) 

 

  

 
Фигура 29. Момчета, Смядово, 7. клас – променлива „бягане 600 м“  

(начало и край на експеримента) 
 

  

 
Фигура 30. Момчета, Смядово, 7. клас – променлива „лицеви опори“  

(начало и край на експеримента) 

 



  

 
Фигура 31. Момчета, Смядово, 7. клас – променлива „пъргавина“  

(начало и край на експеримента) 

В прил. 30 са представени данните по показателите, 

характеризиращи физическата дееспособност и координационните 

умения на ученичките от 7. клас от гр. Шумен (извадката е 34 

ученички), а в прил. 31 за гр. Смядово (извадката е 20 ученички). 

Установихме, че за бързината не са налице статистически различими 

разлики. Издръжливостта се влошава. Интерпретацията на индексите за 

издръжливостта на момичетата от 7. клас е подкрепена от хистограмите 

за разпределение на фиг. 33 за гр. Шумен и фиг. 37 за гр. Смядово. Не 

се наблюдава отчетливо изразена динамика по отношение на 

динамичната сила (вж. прил. 30). При момичетата от гр. Смядово 

резултатите се потвърждават с гаранционната вероятност Pt = 92,8% 

(вж. прил. 31). 

Положителна тенденция се наблюдава за взривната сила на 

ръцете и раменния пояс – хвърлянето на плътна топка (разлика 52,94 и 

процент на прираст 15,13).  

Резултатите от хвърлянето на малка плътна топка при 

момичетата от гр. Шумен показват, че са налице статистически значими 

промени – разлика 6,73 и процент на прираст 35,25. Вариативността се 

движи от 20,18% до 7,16%. Гаранционната вероятност е Pt = 99,9% 

(вж. прил. 31). 

Тестът „коремни преси до отказ“ разкрива силовата 

издръжливост на изследваните лица. Стойностите при момичетата от гр. 

Шумен са статистически различими – налице са промени по отношение 

на прираста (разлика 4,76 и процент на прираст 12,66). Вариативността 

на резултатите се движи от 23,60% до 20,52%. Гаранционната 

вероятност тук е максимална - Pt = 99,9%. Интерпретацията на 

индексите за силовата издръжливост е подкрепена от хистограмите за 

разпределение на фиг. 34 за гр. Шумен и фиг. 38 за гр. Смядово. 



 

  

 
Фигура 32. Момичета, Шумен, 7. клас – променлива „бягане 60 м“  

(начало и край на експеримента) 

 

  

 
Фигура 33. Момичета, Шумен, 7. клас – променлива „бягане 300 м“  

(начало и край на експеримента) 

 

  

 
Фигура 34. Момичета, Шумен, 7. клас – променлива „коремни преси“  

(начало и край на експеримента) 



  

 
Фигура 35. Момичета, Шумен, 7. клас – променлива „пъргавина“  

(начало и край на експеримента) 

 
Резултатите от теста „пъргавина“ при ученичките от 7. клас гр. 

Шумен са следните: отрицателен процент на прираста  -2,86% и разлика 

от -0,24. Вариативността се движи в рамките от 3,81% до 1,96%. 

Гаранционната вероятност е – Pt = 99,9. (вж. прил. 30). 

Резултатите от теста „пъргавина“ при момичетата от гр. 

Смядово са подобни на тези от гр. Шумен: отрицателен процент на 

прираста  -3,09% и разлика от -0,26. Вариативността се движи в рамките 

от 4,28% до 2,21%. Гаранционната вероятност е Pt = 99,5%  (вж. прил. 

31). 

Резултатите от теста „ловкост“ разкриват, че стойностите при 

момичетата от гр. Шумен не са статистически различими по отношение 

на прираста (разлика -0,51 и процент на прираст -2,58). Вариативността 

се движи от 1,11% до 1,71%. Гаранционната вероятност тук е 

максимална – Pt = 99,9%  (вж. прил. 30). 

Резултатите от теста „ловкост“ при ученичките от 7. клас гр. 

Смядово са същите като тези от гр. Шумен – процент на прираста  -

2,58% и разлика от -0,51. Вариативността се движи в рамките от 1,21% 

до 1,92%. Гаранционната вероятност е – Pt = 99,9% (вж. прил. 31). 

3.2. Корелационен анализ 

При комплектоването на инструментариума на изследването по 

необходимост и неизбежност включихме диагностични процедури за 

разкриване характеристиките на физическото развитие, нервно-

психическата реактивност и физическата дееспособност на учениците 

от гр. Шумен и гр. Смядово, които се явяваха субект на изследването. 

Поради обстоятелството, че нашето изследване не предвижда 

преобразуващ експеримент, чрез корелационния анализ търсехме 

промени във вътрешната структура на изследваните страни като 



основни доказателства за динамиката на съответните прирасти за 

едногодишен учебен процес по физическо възпитание. 

Получените корелационни зависимости се съдържат в 12 

интеркорелационни таблици (вж. прил. от 32 до 43) – за всеки клас и 

пол от двете общини – гр. Шумен и гр. Смядово. Прегледът им разкри 

наличие на много взаимовръзки, които се отличават с ниски 

корелационни коефициенти. В тази връзка спряхме нашето внимание 

върху взаимовръзките с умерена зависимост (r от 0,3 до 0,5), значителна 

(r от 0,5 до 0,7), голяма (r от 0,7 до 0,9) и много голяма (r над 0,9). 

На следващия етап структурирахме корелационни модели, 

които да улеснят вербалната интерпретация на зависимостите. При 

момчетата от 5. клас от гр. Шумен установихме сравнително малко 

възходящи динамики на взаимовръзките между показателите за 

физическа дееспособност и координационни умения и показателите за 

физическо развитие и нервно-психична реактивност. 

При петокласници от гр. Смядово фиг. 41 илюстрира възходяща 

динамика на корелационните зависимости по отношение на общата 

кондиционна подготовка (бягане 600 м) с координационно-двигателните 

способности (пъргавина, ловкост, скоростно-силова издръжливост на 

краката и нервно-психическата реактивност – Тепинг тест). 

 

 

    
фиг. 41                                                    фиг. 42 

Корелационният модел на фиг. 42 разкрива изменения на 

зависимостите между силовите показатели за ръцете и коремната 

мускулатура от друга страна с теглото и подчертано с индекса за 

телесна маса. Положителна и то значително промяна във вътрешната 

структура е видно от взаимовръзките между силата на ръцете и 

раменния пояс и гъвкавостта (тест №4 и №14). 

Промени се наблюдават и във вътрешната структура на 

взаимовръзките между показателите за координационно-двигателни 



способности, диагностицирани чрез тестовете за пъргавина и ловкост, и 

от друга страна между координационно-двигателни способности и 

скоростно-силовите качества на краката за преодоляване на собственото 

тегло – тест клякания. Необходимо е да се допълни, че този тест до 

голяма степен е свързан и със специфичната техника на изпълнение и 

превключването от плиометричен (отстъпващ) с миометричен 

(преодоляващ) режим на работа.  

Промяната в стойностите на коефициентите на 

корелация разкриват, че целокупната работа по физическо 

възпитание в рамките на една учебна година се отличава с 

поддържащ характер и достатъчно изразен формиращ ефект по 

редица качества, което е видно от приложените корелационни 

модели. 

На долния праг на зоната за значителна корелация са 

зависимостите в областта на силовата издръжливост и скоростната сила 

с общата гъвкавост (вж. фиг.  43) 

 

фиг. 43 

При момичетата от 5. клас гр. Шумен заслужават внимание 

промените в зависимостите на показателите, характеризиращи 

физическата дееспособност (вж. фиг. 44 и 45).  

 

    
фиг. 44                                                    фиг. 45 



Това са двигателните дейности, изискващи проявлението на 

взривната (експлозивна) сила на ръцете и раменния пояс, специфичните 

координационно-двигателни способности и силовата издръжливост на 

ръцете, измерена с теста „лицеви опори до отказ“. Разкритите 

зависимости потвърждават отново, доказаната от много други автори 

тенденция, за изоставане в сферата на собствено-силовите способности 

на подрастващите поколения. 

Зависимостите във вътрешната структура на физическата 

дееспособност и координационните умения на ученичките от 5. клас гр. 

Смядово се отличават със сходна характеристика, но с по-високи 

стойности на корелационните коефициенти, което се вижда на фиг. 46 и 

47. 

 

    
фиг. 46                                                    фиг. 47 

Модели за взаимовръзките и вътрешно-структурните промени 

при момчетата от 6. клас гр. Шумен (фиг. 48, 49 и 50). 

 

 

фиг. 48 



 

    
фиг. 49                                                    фиг. 50 

Модели за взаимовръзките и вътрешно-структурните промени 

при момчетата от 6. клас гр. Смядово (фиг. 51, 52, 53, 54 и 55). 

 

 
 

    
фиг. 51                                                    фиг. 52 

 

фиг. 53 



 

    
фиг. 54                                                    фиг. 55 

Относно момичетата от 6. клас гр. Шумен – съществуват 

общоизвестни корелационни зависимости поотделно за физическата 

дееспособност и нервно-психичната реактивност. Не се проявяват 

динамики по отношение на вътрешната структура за периода на опитно-

изследователската работа. По тези причини не подлагаме на анализ и 

коментар тези статистически зависимости. 

Обсъждането за корелационните зависимости в структурата 

на физическата дееспособност и нервно-психичната реактивност за 

ученичките от гр. Шумен е валидно и за гр. Смядово, с тази разлика, че 

все пак са налице незначителни динамики в структурните зависимости. 

Това е видно от моделите на фиг. 56 и 57. 

 

 

    
фиг. 56                                                    фиг. 57 

Извадките ученици и ученички от 7. клас би следвало да се 

отличават в контекста на онтогенетичната сензитивност от предходните 

възрастови групи. Анализите на следващите корелационни модели до 

определена степен разкриват това: 



При момчетата от 7. клас, гр. Шумен, моделът на фиг. 58 

разкрива преминаване на коефициентите в зоната на голяма и много 

голяма зависимост, при това тя нараства в края на експеримента. 

 

фиг. 58 

Незначително се променя зависимостта между общата 

издръжливост – 600 м гладко бягане и теглото и ИТМ. Установено е от 

други изследвания, че нарастванията на тези две основни 

антропометрични характеристики влияят силно върху аеробната 

издръжливост, ако не се води системен тренировъчен процес в тази 

насока. 

 

    
фиг. 59                                                    фиг. 60 

Зависимостите, изложени на фиг. 60, макар и в умерена степен, 

разкриват възходящи промени във вътрешната структура на 

дееспособността. 



Корелационните зависимости от модела на фиг. 61 доказват 

въздействието в урочната работа и постигането на поддържащ режим с 

много слабо изразена тенденция на постигане на тренировъчен ефект. 

 

 

    
фиг. 61                                                    фиг. 62 

Моделът на фиг. 62 разкрива положителната възходяща 

тенденция на взривната и скоростната сила на долните крайници. 

Зависимостите и динамиката на вътрешната структура на 

физическото развитие и физическата дееспособност, от части и на 

нервно-психичната реактивност на учениците от гр. Смядово, са 

изложени в моделите на фиг. 63, 64, 65, 66 и 67. Наблюдаваме 

аналогична картина по отношение на вътрешната структура, но с по-

ясно изразени крайни коефициенти.  

 

 

фиг. 63 



 
    

фиг. 64                                                    фиг. 65 

 
    

фиг. 66                                                    фиг. 67 

Момичетата от 7. клас, гр. Шумен, се характеризират със 

същите вътрешно-структурни зависимости, както при 

шестокласничките. 

Отново ще поставим акцент, че промяната в стойностите 

на коефициентите на корелация разкриват предимно поддържащия 

характер и слабо изразен формиращ ефект на физическото 

възпитание в рамките на една учебна година. Това намалява 

социалния функционален ефект върху кондиционната подготовка 

на учащите се, което обаче в голяма степен се компенсира от 

резултатите за общата спортна образованост, разкрита в 

рамките на експертното оценяване. 

3.4. Експертен анализ – оценка на общата спортна 

образованост на учениците от 5. до 7. клас 

В глава 2., параграф 2.2.4. представихме целта и методиката на 

експертната оценка за т.нар. обща спортна образованост. Обект на 

педагогическото наблюдение бяха пространствено-времевите 



характеристики на спортно-техническите умения от спортовете, които 

са включени в основните ядра. 

След обработката на индивидуалните експертни оценки по 

алгоритъма на Черчмен-Аккофф получените резултати представихме 

графично за отделните училища (от фиг. 72 до фиг. 80). Интегралните 

годишни оценки на учениците по класове – общо за момичета и 

момчета са изложени в прил. 45. 

Общите бележки в резултат на анализа са: 

1) независимо, че са налице отделни задоволителни и отлични 

оценки, средните стойности за училищата в гр. Шумен и гр. Смядово са 

в зоната на оценка много добър – от 4,50 до 5,50;  

2) установихме, че най-високи оценки за отделните спортове са 

дадени от експертите, които се явяват и базови учители – В. Гацев (№4), 

Б. Борисов (№3) и Ж. Желязков (№5). Това води до извода, че в бъдеще 

при подобни експертни оценявания е желателно да не се включват лица, 

които са заинтересована страна в педагогическия процес;  

3) след пробното оценяване и обсъждане стигнахме до 

уточнението, че оценката за отделните спортове трябва да се формира 

от експертите главно върху изпълнението на основното звено от 

техниката на описаните в методиката елементи от леката атлетика, 

гимнастиката, футбола, баскетбола, волейбола и хандбала. 

Изпълнението на детайли от техниката влияеше при оценяване на 

изпълнението с отличен. 

На фиг. 72, която се отнася за учениците от 5. клас на СОУ 

„Сава Доброплодни“, гр. Шумен, най-висока средна оценка е получена 

за гимнастиката – мн.добър 4,83; следва оценката за успеваемост при 

футбола – мн.добър 4,77; лека атлетика – мн.добър 4,68 и най-ниската е 

за баскетбол – мн.добър 4,67. Тези резултати са приемливи поради 

обстоятелството, че учениците в 5. клас идват от начална училищна 

степен, където акцентът е поставен върху основната гимнастика, а по 

отношение на баскетбола – те изучават мини играта. В 5. клас те трябва 

да се справят с техника на стрелба след водене на топката, което силно 

ги затрудняваше. Въобще обучението в 5. клас, в спортно отношение, се 

явява преходно. Освен това учебният предмет „Физическо възпитание и 

спорт“ се води от специалисти, които имат значително различни (в 

повечето случаи по-високи) критерии от началните учители 

многопредметници. 

 



 

 
Фиг. 72. СОУ “Сава Доброплодни“ – гр. Шумен (5. Клас) 

 

 

 

 

 

Фиг. 73. СОУ “Сава Доброплодни“ – гр. Шумен (6. Клас) 



 

Фиг. 74. СОУ “Сава Доброплодни“  – гр. Шумен (7. клас) 

Прил. 45 ни дава възможност да направим сравнение на 

сумарните годишни оценки за общата спортна образованост за СОУ 

“Сава Доброплодни“ и II ОУ “Д-р Петър Берон“ в гр. Шумен. Налице е 

тенденция за намаление във възрастов аспект. Учениците от 7. клас се 

отличават с по-ниски оценки: за гр. Шумен добър 4,50 (за СОУ „Сава 

Доброплодни“) и 4,64 (за II ОУ „Д-р Петър Берон“).  

 

 
Фиг. 75. ОУ “Д-р Петър Берон“ – гр. Шумен (5. Клас) 



 

 
Фиг. 76. ОУ “Д-р Петър Берон“ – гр. Шумен (6. Клас) 

 

 

Фиг. 77. ОУ “Д-р Петър  Берон“ – гр. Шумен (7. клас) 

 

Сравнителният анализ на резултатите за извадките от гр. 

Шумен поставя учениците от II ОУ “Д-р Петър Берон“ гр. Шумен в по-

добра позиция относно успеваемостта (вж. прил. 45), независимо че 

резултатите са недостатъчно силно статистически различими. Най-



вероятно различието е в резултат на случайни фактори, а може би и на 

всеизвестни училищни традиции. Необходимо е да добавим, че водещи 

по отношение на сумарните годишни оценки за успеваемост са 

учениците от гр. Смядово. Подобни различия установихме и по 

отношение на някои страни от физическата дееспособност, особено при 

момичетата (вж. прил. 45 и фиг. 78, 79 и 80). За гр. Смядово водещи в 

аспект успеваемост за 5. клас са гимнастиката и леката атлетика, 

следвани от футбол и баскетбол. При учениците от 6. клас (вж. фиг. 79) 

най-добри резултати са постигнати при спортните игри – хандбал – 

отличен 5,67 и гимнастиката с отличен 5,61. Най-нисък резултат е 

постигнат при волейбола – мн.добър 5,03. 

При учениците от 7. клас доминиращата крайна оценка е за 

леката атлетика – мн.добър 5,48. Характерно е това, че (вж. фиг. 80) 

всички оценки са на границата на мн.добър 5,00, което може да бъде 

атестат за хармонично свършена педагогическа работа за решаването на 

годишните образователни задачи. 

 

 

 
Фиг. 78. СОУ “Св.св Кирил и Методий“ – гр. Смядово (5. Клас) 

 



 

 
Фиг. 79. СОУ “Св.св Кирил и Методий“ – гр. Смядово (6. Клас) 

 

 

 
Фиг. 80. СОУ “Св.св Кирил и Методий“ – гр. Смядово (7. Клас) 



В заключение по този параграф си позволяваме да припомним, 

че оценяването на учениците по учебния предмет „Физическо 

възпитание и спорт“ е един сравнително сложен проблем, който очаква 

своето обективно разрешаване. Както ще стане ясно при формулирането 

на обобщаващите изводи от дисертационното изследване, контролът и 

оценката на физическата дееспособност е обективен, информативен и 

важен от социално-биологична гледна точка (за кондицията и за 

здравето на поколението), но доколко трябва да бъде водещ за крайната 

оценка, е въпрос под съмнение. В този аспект ние подкрепяме идеята 

водещи при интегралното оценяване да бъдат оценките за общата 

спортна образованост. В тази насока препоръчваме да се организират и 

проведат бъдещи по-широкомащабни изследвания. 

 

3.5. SWOT-анализ 

Анализът на общата характеристика, актуалните проблеми и 

тенденции на училищното физическо възпитание в Шуменски регион 

генерира необходимостта да се осветли базовата основа, структурната 

характеристика и функционална динамика на тази подсистема.. В тази 

връзка в комплексната методика на нашето изследване предвидихме 

SWOT-анализа като специфичен метод за цялостна оценка на силните и 

слабите страни на системата, както и на възможностите за нейното 

развитие и усъвършенстване. 

Отправни точки за SWOT – анализа на национално ниво са 

действащите закони и нормативни документи в предметната тематика, а 

на регионално за гр. Шумен и гр. Смядово са общинските планове за 

младежта за 2017 г. 

Всички приоритети, заложени в общинските планове на 

младежта, са свързани с изпълнението на Националната стратегия за 

младежта (2010-2020), която определя визията на правителството за 

европейското развитие на България по отношение на политиката за 

младите хора в страната. 

Основните предизвикателствата пред младите хора в общините 

Шумен и Смядово в сферата на образованието са:  

o Проблем за образователната система е все още наличието на 

ученици в задължителна учебна възраст в риск от отпадане от 

училище по социално-икономически и етнокултурни причини;  



o Ефективността на образователната система зависи от 

инфраструктурната и кадрова осигуреност на учебните институции, 

степента на въвеждане на иновации и технологии, въвеждането на 

съвременни педагогически практики и интерактивни методи на 

обучение, стимулиращи усвояването на знания и придобиването на 

умения. В тази връзка следва да се отбележи, че качеството на 

образованието е правопропорционално на инвестициите в него и 

степента му на достъпност;  

Общият брой на училищата на територията на Община Шумен е 

26. Общинските училища са 20 в т.ч: 2 начални, 10 основни, 2 

профилирани гимназии и 5 средни общообразователни училища. 

Държавните са 5, от които - 4 са професионални и 1 ПУ „Васил 

Друмев“, 1 частно – СОДУ „Нювваб“. През учебната 2016/2017 година 

броят на учениците в общинските училища е 8731 от общо около 10200,  

а учениците, които са на възраст над 15 години в общинските училища 

са 2793, общо около 4000.  

Голяма част от училищата в общината работят по национални 

програми и международни проекти, които дават възможност на 

учениците да общуват със свои връстници от други европейски 

държави, да разменят информация с тях, да опознават тяхната история и 

култура. 

Възможностите за обучение, спорт и развиване на таланти при 

младите хора в общината са съсредоточени в извънучилищни звена и 

школи – ЦПЛР - ОДК, Общински младежки дом, Обединена школа по 

изкуствата „Анастас Стоянов“, ЦПЛР - УСШ „Хан Крум“.  

На територията на град Шумен се намира един от най-големите 

в Европа младежки центрове – Международния скаутски център – 

Шумен (Shumen – International ScoutCentre).  

Спортната дейност в община Шумен е богата и разнообразна.  

В общината от общинския бюджет се дофинансират общо 31 спортни 

клуба и 4 клуба със спортна насоченост на хора със специфични 

потребности, в които имат възможност да спортуват и да се развиват 

учениците и младежите на град Шумен. На лице са и спортни обекти за 

масов спорт: два стадиона – „Панайот Волов“ и „Цоньо Василев“, както 

и Спортен комплекс „Плиска“, Спортна зала „Младост“ и Зала „Юнак“. 



В града има изградени по проекти и чрез доброволчески инициативи 

фитнес площадки на открито и тенис корт. Съвместно с Военен спортен 

клуб, ЦПЛР-УСШ “Хан Крум”, училища и детски градини. 

В таблица 41 са отразени резултатите, където ясно са 

диференцирани възможностите и заплахите, стоящи пред подсистемата  

за физическо възпитание и спорт в Шуменски регион, както слабите и 

силните ѝ страни. 

Табл. 41 

 

Шуменски регион 

Община Шумен област Информираност 

Административен център – 

гр. Шумен 
 

Шумен B 

Предимства Недостатъци 

Благоприятно географско положение; 

 

Богати природни ресурси и блогоприятен 

климат; 

 

Наличие на традиции в училищното 

физическо възпитание и спорта;  

 

Мисия, стратегия и целенасоченост на 

общинската политика за младежта и за 

физическото възпитание и спорта; 

 

Присъствие на Регионален инспекторат 

по образованието; 

 

Наличие на държавна институция – ШУ 

«Епископ Константин Преславски» за 

подготовка на  спортно-педагогически 

кадри с висше образование; 

 

Недостатъчно 

сътрудничество и 

партньорство между 

държавните спортни и 

образователни институции 

и общинските и частни 

структури; 

 

Честа промяна на статута 

на учебния предмет в 

структурно-

административен аспект, 

при трайна 

консервативност на 

средствата, методите и 

формите на подсистемата; 

 

Силно изразена мобилност 

и професионална 

ангажираност на 



Регионални възможности за 

преквалификация и повишаване на 

квалификацията на учителите по 

физическо възпитание и спорт; 

 

Наличие на благоприятна обществена 

подкрепа; 

 

Подобряване на спортната 

инфраструктура на  общините Шумен и 

Смядово– изгражда се 

многофуункционална спортна зала 

«Арена – Шумен» и са оборудвани 

квартални фитнес терени; 

 

Наличие на природни, антропогенни и 

човешки ресурси за организииране на 

мега–спортни събития по ориентиране на 

Шуменското плато; 

  

педагогическите ресурси по 

физическо възпитание и 

спорт; 

 

Липса на мотивация на 

спотните педагози за 

продължаващо обучение и 

усъвършенстване; 

 

Недостатъчен 

административен контрол и 

оценка на спортно-

педагогическите ресурси; 

 

Проблеми със статута и 

стопанисването на 

съществуващата 

материална база; 

 

Нормативно 

несъответствие на 

спортната материална база 

по европейските стандарти 

 

Недостатъчно финансово 

осигуряване; 

 

Регионална диспропорция 

на градската спортна 

инфраструктура (оценяване 

на ресурсите и сезонност); 

  

Липсват иновативни идеи 

на училищно равнище за 

разноообразяване на 



спортните практики и 

заетост на учениците със 

спорт по избор; 

 

Възможности Опасности 

Подобряване на градската училищна 

спортна инфраструктура; 

 

Подобряване на средата и материалните 

средства за практикуване на видовете 

спорт в урочната работа по физическо 

възпитание; 

 

Повишаване квалификацията на 

учителите по физическо възпитание и 

разработване на иновативни идеи и 

проекти за подобряване на качеството на 

урочната и извънурочна работа по 

физическо възпитание; 

Засилване на интеграционните процеси 

на държавните с обществените 

институции; 

 

Засилване на интеграционните процеси и 

подобряване на съвместната работа с 

родителите по проблемите на 

училищното физическо възпитание и 

спорт; 

 

Оптимизиране на училищният маркетинг 

Влошаване на 

профисионално-

педагогическото 

взаимодействие в сложния 

процес на физическо 

възпитание и спортно 

образование; 

 

Недостиг на финанси и 

неадекватно поддържане 

качеството на спортната 

инфраструктура. 

Невъзможност за 

изграждане на нова по 

европейските изисквания и 

стандарти; 

 

Липса на адекватна 

обществена подкрепа и 

влошаване на субект-

обектните отношения 

«родители – училище – 

учебен процес»; 

 

Нарастване на училищният 



и реклама за повишаване на мотивацията 

на учениците за активитет в урочната 

работа по физическо възпитание и по 

спортния календар на училищата; 

 

Обективизиране на медицинският 

контрол за освобождаване от учебния 

процес по физическо възпитание и спорт, 

и подобряване на условията за спортно-

двигателна активност на учениците със 

специфични образователни потребности; 

 

Изграждане и развитие на туристически 

атракции за селски, конен, приключенски 

и спортен туризъм;  

 

спортен травматизъм.  

 

Нарастване на 

престъпността и опастност 

от терористични актове; 

 

 

През последните години усилено се работи за благоустрояването 

на града и създаването на условия, подходящи за развитие на спорт и 

активен начин на живот у подрастващите. На територията на общината 

бяха изградени три спортни и няколко детски площадки, бе направена 

основна реконструкция на централен градски площад и беше 

доизграден физкултурният салон към СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 

където учениците и вече завършилите училище млади хора могат да 

практикуват различни видове спорт.  

Днес тази възможност се предоставя в СОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“, чрез разкриване на множество извънкласни дейности. 

Инициативата е предприета от ръководството и колектива на учебното 

заведение, с цел предоставяне на възможност за изява на учениците и 

осмисляне на свободното им време.  

Съществуващите футболни отбори: ФК „Смядово – 2010“ и ФК 

„Янково“ също предоставят възможност за пълноценна реализация на 

свободното време на младежите.  

През 2010г. изцяло беше завършен физкултурният салон към 

СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Смядово. Съоръжението е 

многофункционално и практично. В него може да се развиват 



разнообразни видове спорт, а именно: футбол, волейбол, баскетбол, 

тенис на маса, тенис на корт, фитнес и др. Сградата разполага с 

мащабна спорта зала, оборудвана фитнес зала, хранилище за 

педагогическия колектив, съблекални и бани.  

През изминалите няколко години в град Смядово бяха изградени 

три спортни площадки, с принадлежащи към тях съоръжения за спорт 

на открито. Интересът към тях е предимно от деца и младежи, основно в 

периода от началото на пролетта до края на зимата. Осъществяваните 

дейности са сведени до свободни колективни и индивидуални спортни 

занимания и игри на открито. На територията на общината действат два 

аматьорски футболни отбора – ФК „Смядово 2010“ и ФК „Янково“. 

Дейността им се финансира от общинския бюджет и спонсори, но 

средствата са в минимални размери.  

Общински съвет, представители на бизнеса, НПО и граждани, 

са извели следният SWOT анализ на ситуацията в община Смядово за 

2014-2020 (вж.табл. 42). 

На базата на публичното обсъждане обществеността и 

общинските съветници са извели следните приоритети за развитие на 

Общината Смядово: Развита местна икономика; Изградена 

инфраструктура; Затворен цикъл на производство в земеделието; 

Инвестиции; Съвременно европейско мислене; Модерни пълни 

училища; Привлекателно място за живеене; Туристическа 

дестинация; Спортна база.  

 

Табл. 42 

 

Шуменски регион 

Община Смядово област Информираност 

Административен център – 

гр. Смядово 
 

Шумен B 

Предимства Недостатъци 

 Екологично чист район със 

съхранена природна среда с характерни 

ландшафтни качества, богато 

Задълбочаване на 

процесите на застаряване 

на населението и 



биоразнообразие и богати реакционни 

ресурси  

Добра транспортна връзка за 

Южна България през Ришки проход и 

наличие на ЖП линия  

Добри условия за развитие и 

традиции в селското стопанство  

 Горски фонд с добра 

репродуктивност, разнообразни функции 

и добро стопанисване  

Богато историческо наследство, 

съхранена култура и традиции  

 

обезлюдяване на селата  

Намаляване на 

трудоспособното население  

Амортизирани 

транспортна и 

водопроводна 

инфраструктури, липса на 

пречиствателна станция за 

отпадни води и 

канализация  

Ниски доходи и 

нисък жизенен стандарт  

Слабо ниво на 

икономическо развитие и 

липса на инвеститорски 

интерес  

Загубени 

традиции в химическата 

промишленост и липса на 

месопреработвателни 

предприятия  

Зависимост на 

общинския бюджет от 

централната власт 8. 

Недостатъчно развити 

публично-частни 

партньорства 9. 

Недостатъчно развити 

комуникационни мрежи  

 

Възможности Опасности 

Привличане на инвестиции, 

чрез фондовете на ЕС  

Условия за развитие на 

културен, селски, ловен и еко-туризъм  

Задълбочаване на 

демографските проблеми и 

миграция на 

квалифицирани 



Предоставяне на общинска 

собственост за развитие на бизнеса 

Увеличаване броя на малките и 

средни предприятия  

Развитие на биологично селско 

стопанство  

Наличие на свободни 

земеделски земи.  

Оползотворяване на енергия от 

ВЕИ и отпадъци  

 

специалисти  

ипса на 

инвестиции за подобряване 

на инфраструктурата  

Влошаване на 

екологичната обстановка 

поради липса на 

пречиствателни 

съоръжения и инсталации 

за оползотворяване на 

биоразградими и 

строителни отпадъци  

Финансова криза 

и лоша бизнес среда  

 

 

 

Сравнението на отделните страни на SWOT-анализа за 

общините Шумен и Смядово разкри сходни характеристики по 

отношение състоянието на училищното физическо възпитание и 

спорт в региона, с лек превес в полза на община Шумен. SWOT-

анализът в голяма степен подкрепя междинните изводи, които са 

направени в предходните параграфи относно актуалните проблеми 

и тенденции на училищното физическо възпитание в Шуменски 

регион. 

Регионалната подсистема (по-скоро като съвкупност от 

общинските стратегии) е закономерно отражение на 

Националната система за физическо възпитание и спорт, която се 

намира все още в период на преустройство. То се характеризира с 

временно снижаване на обхвата и качеството на дейностите. 

 

 

 

 



ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

ИЗВОДИ: 

1. Теоретичният анализ в светлината на темата на дисертационния 

труд разкри и доказа, че физическото възпитание и спорта в 

съвременното българско училище следва прогресивните основи и 

тенденции на българското образование в исторически аспект. На 

настоящия етап то съответства на реформите у нас и европейските 

норми и стандарти. Намира отражение в Конституцията на Република 

България, Закона за предучилищното и училищно образование от 2016 

г., Закона за физическото възпитание и спорта и произтичащите от тях 

нормативни актове. 

2. Изследването на нормативната база разкри, че за един близо 

петнадесет годишен период е налице двукратна промяна на курикулума 

на физическото възпитание в средното образование. Тази промяна обаче  

засяга общата дидактическа макрорамка. В съдържателно отношение, 

т.е. видовете дейности и основните средства, са изменени и обогатени 

незначително на фона на бързо променящата се нагласа, отношение и 

изисквания на учащите се. 

3. Анализът на подсистемата училищно физическо възпитание и 

спорт в регионален план потвърди, че тя е в съответствие и относителна 

хармония с националните приоритети – хоризонт 2020 г. и 2030 г. 

Социалните функции на подсистемата се гарантират от държавната 

политика, стратегиите на общинско ниво – гр. Шумен и гр. Смядово, 

относно развитието на физическото възпитание и спорта сред учащите 

се, както и на обществената подкрепа. 

4. Постигането на държавните приоритети и стандарти в 

дългосрочен план е сложен и хипотетичен въпрос, в който водещи 

фактори са учениците, родителите и учителите и тяхното отношение 

към физическото възпитание и спорта в училище. 

5. Като цяло отношението на учениците от 5., 6. и 7. клас (и от 

двата пола) е положително към физическото възпитание и спорта, 

изразено чрез: 

- признаване, мотивация и активно участие в урочната заетост по 

предмета „Физическо възпитание и спорт“; 

- критично отношение към учебния предмет и взискателност към 

спортно-педагогическите компетенции и авторитет на учителите; 



- целенасочената двигателна активност в извънучилищните 

форми, на фона на общата заетост на учащите се, считаме като добра за 

гр. Шумен – 42% от учениците са ангажирани със спорт, туризъм и 

танци. За гр. Смядово оценката по-скоро е задоволителна – 32% от 

учениците се занимават с аналогична дейност. В посочената триада 

основен приоритет е спорта. 

6. Анкетното проучване сред родителите, като пасивни субекти на 

подсистемата разкри, че отношението им към физическото възпитание и 

спорта има по-скоро подкрепящ характер – насърчават децата си да 

спортуват. Значителна част от тях извеждат с първостепенно значение 

учебните предмети, които са важни за бъдещото професионално 

реализиране на децата. 

7. Отношението на държавата, законовата и нормативна база и 

обществената подкрепа поставят учителите, включително и тези по 

физическо възпитание и спорт, сред водещите фактори за гарантиране 

успеха на образователната реформа и образованието и възпитанието на 

учащите се.  

8. Учителите от Шуменски регион идентифицират проблемите 

като: ограничения в спортната материална база (б.а. – строителството на 

нова СМБ на фона на демографския проблем и закриването на училища 

е особено комплициран въпрос); все по-увеличаващия се 

документооборот; влошен здравен статус на подрастващото поколение; 

намаляване на моторните умения и способности на учениците; 

недостатъчна мотивация на учащите се; необходимост от 

разнообразяване на средствата, методите и формите по физическо 

възпитание и спорт в училище; оптимизиране на системата за контрол и 

оценяване на отделните компоненти и резултати от образователно-

възпитателния процес по учебния предмет „Физическо възпитание и 

спорт“; необходимост от педагогическа свобода и вариативност в 

работата на учителя в рамките на законовите и нормативните актове; 

9. Анализът на литературните източници разкри обезпокоителни 

факти, отнасящи се до здравния статус на учениците в нашата страна – 

негативни тенденции по отношение на физическото развитие и 

физическата дееспособност на фона на така наречения секулярен тренд 

в европейски и световен мащаб. Собствените резултати и сравнителният 

анализ с аналогични антропометрични, физиологични и физиометрични 

данни от широкомащабното национално изследване през 1970 г., дават 

основание за подкрепа на цитираните отклонения: по-високи стойности 



при показателите тегло и индекс на телесна маса; изоставане по 

отношение на бързината и на издръжливостта; по-слаби резултати на 

тестовете за взривна сила и силова издръжливост на горните крайници; 

като цяло по-слаби показатели за нервно-психическа реактивност; 

изпреварване констатирахме единствено по отношение на взривната 

сила на долните крайници в сравнение с известните характеристики 

разкрити от националните изследвания. 

10. Независимо от конкретиката по отношение на физическото 

развитие и физическата дееспособност, експертната оценка и анализ 

разкри, че са налице положителни резултати по отношение на общата 

спортна образованост на учениците от 5. до 7. клас. Тези положителни 

резултати обаче се отнасят само да овладяването на основното звено от 

техниката на спортовете в основните ядра. 

11. Разкритите и коментирани корелационни зависимости 

между отделните променливи величини не са изненадващи за подобно 

трансверзално изследване каквото е нашето. Потвърди се в голяма 

степен структурната издържаност на приложената комплексна 

методика. В основни линии отделните диагностични процедури носят 

специфична, неповтаряща се информация за отделни способности, 

качества и възможности на изследваните лица и извадки ученици. 

12. В случаите на коментираните увеличения на 

корелационните коефициенти (макар и не толкова значими), имаме 

основание да твърдим, че те са резултат на промени във вътрешната 

структура на конкретни взаимозависимости. Казано по друг начин, тези 

промени следва да се приемат като резултат от конкретните 

педагогически взаимодействия, чрез съответното програмно 

съдържание (средствата) и методите на работа в едногодишния учебен 

процес по предмета „Физическо възпитание и спорт“ за съответния 

клас. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕПОРЪКИ: 

1. Разкритата конкретика за общата спортна образованост 

подсказва необходимостта от провеждане на по-широкомащабни 

изследвания (дори и в национален мащаб), като предпоставка за 

формиране на национална стратегия за повишаване на качеството на 

учебния процес по физическо възпитание и спорт. 

2. Като фактор за активизиране на спортната двигателна дейност 

на учащите се в училище, препоръчваме на общинските институции и 

училищни ръководства, да предприемат перманентни мерки и действия 

за модернизиране на материалната база и цялостно подобряване на 

средата за спортуване, анимация и закаляване. Необходимо е 

обществеността в града да подкрепи идеята на общинското ръководство 

в гр. Шумен, в района на Трето основно училище „Димитър Благоев“, 

където има три училища, да се изгради спортна зала която да се ползва 

от всички ученици. 

3. Необходимо е да се набележат инициативи и предприемат 

мерки за повишаване квалификацията на учителите по физическо 

възпитание и спорт и за регионален трансфер на спортно-педагогически 

иновации и професионално израстване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУЧНИ ПРИНОСИ: 

1. Извършен е критичен анализ на системата на училищното 

физическо възпитание в Република България, като са разкрити 

съвременните тенденции и несъответствия на законовата и нормативна 

база. 

2. Разкрити са актуалните проблеми и тенденции на училищното 

физическо възпитание в Шуменски регион. Изследването доказа, че 

постигането на държавните приоритети и стандарти за региона – 

хоризонт 2020 г. е сложен и хипотетичен въпрос. Песимистична е 

прогнозата относно реализирането на здравните функции на 

физическото възпитание (реализиране на необходимата двигателна 

активност и постигане на съответстваща физическа дееспособност). 

3. Разкрити са силните и слаби страни, възможностите и заплахите 

на подсистемата физическо възпитание и спорт в училище за общините 

гр. Шумен и гр. Смядово, като репрезентативни за Шуменски регион. 

4. Изведени са актуални препоръки към обществеността и 

държавните институции в Шуменски регион за навременно и надеждно 

решаване на актуалните проблеми на училищното физическо 

възпитание и спорт с хоризонт 2020 и 2030 г. 
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