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              УВОД 
 

Грижата за съвременното подрастващо поколение е една от 
приоритетните насоки в дейността на държавата и обществото, защото 
нашият социален хоризонт е много по-разгърнат днес. Всичко това 
обуславя нови предизвикателства, пред които е изправено възпитанието 
и образованието на подрастващото поколение за по-добър живот. В тази 
връзка става все по-нарастваща актуалността и на физическото 
възпитание като наука, и особено като учебен предмет в българското 
училище. 

Динамиката, с която протича социално-икономическият живот 
в глобалните условия на ХХІ век е съпътствана, наред с положителни 
промени за личностното развитие на новите поколения деца, 
подрастващи и юноши, и с немалко предизвикателства и изкушения за 
тях. Дегенеративните физически процеси при някои от подрастващите и 
юношите ускоряват изясняването и обосноваването на принципите, 
методите и средствата за физическа подготовка и изграждане на 
определени танцови модели. Все по-осезаемо се оформя проблем, чието 
разрешаване изисква интердисциплинарни изследвания, както и 
необходимост от интегриране на специфичните социално-педагогически 
функции в професионалните ангажименти на училищните специалисти. 

Практическата актуалност на темата се заключава и в това, че 
има необходимост от обновяване и актуализиране на програмата по 
физическо възпитание и спорт чрез внедряване на модел за 
интензифицирано обучение по ядро „танци”. 

Изследването цели да се подобри танцовото обучение и 
двигателната активност на учениците от прогимназиален етап. Целта се 
реализира върху примера на СУ „Христо Ботев” – гр. Русе.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



ГЛАВА ПЪРВА 
ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ И ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА 

 
 В глава първа разглеждаме възникването и развитието на 
физическото възпитание и неговата обусловеност от редица биологични 
и социални предпоставки, инспирирани от социалните потребности на 
човека. Основа за възникването на физическото възпитание е трудът, а 
целта – потребността на обществото от възпроизводство на физическата 
работоспособност и здравето на хората. Физическото възпитание все 
още не е познато и характерно за човека от дородовото общество. 
Значително по-късно то вече е факт и постепенно възникват елементите 
на физическа култура. 

„Физическата култура, така както и материалната култура, 
както културата на труда, на общуването, както обрядите и 
изкуството, възникват и се развиват заедно със зараждането и 
развитието на човешкото общество [Янев, Б., 1982]. 

В България едва след Освобождението (1878 г.) се открояват 
две линии в сферата на физическото възпитание: държавна и 
обществена. Те реализират основните здравно-хигиенни, идейно-
възпитателни и комуникативни функции на физическото възпитание.  

В параграф I.1.2. на дисертационния труд разглеждаме 
съвременните тенденции на физическото възпитание. Световната 
практика през последните години извежда в този контекст  следните 
задачи: 

- оптимизиране на двигателния режим в училищните 
заведения; 

- актуализиране на учебните програми, като се отчита 
спецификата на биосоциалния статус на учениците – 
здраве, физическа годност, интереси и предпочитания към 
даден спорт и дисциплина; 

- внасяне на коренен прелом в организацията и съдържанието 
на извънкласната тренировъчна и състезателна дейност, 
като изключително важен фактор за селекциониране на 
талантливи деца за спорта, за пълноценно използване на 
свободното време, и за превенция против рисково поведение; 

- утвърждаване на проектното финансиране като 
алтернатива за устойчивото развитие на спорта за учащи и 
осмисляне на свободното им време; 

- програмите по физическо възпитание да бъдат 
актуализиране спрямо спецификата на учебното заведение, 
като се засили тяхната спортна насоченост. 



 В много тясна връзка с първата задача се поставя въпроса за 
танците, които се явяват начин на общуване на човека с природата и 
окръжаваща го среда, посредством емоционалните движения, пози и 
жестове. В много случаи те са обобщено отражение на околната 
действителност със своите емоционално обагрени художествени образи.  

Днес народните хора и танци са неразделна част от физическата 
култура и спорта. Те са основно средство за физическо възпитание във 
всички форми и звена, където е на лице активна двигателна дейност. 
Освен като самостоятелна дисциплина танците могат да се използват и 
като спомагателно средство в някои други видове спорт. 
 Музикалните игри, хора и танци намират широко повсеместно  
приложение в учебно-възпитателния процес по физическо възпитание, 
защото здравето на младите хора днес е приоритет за Европа. То трябва 
да бъде приоритет и за нашата страна. В стратегията “Здраве-21 – 
политика за постигане здраве на всички в Европейския регион – 21 цели 
за 21-ви век” е записано: “Към 2020 г. младите хора в европейския 
регион трябва да бъдат по-здрави и с по-добри възможности да 
изпълняват своите роли в обществото. Децата и подрастващите 
трябва да имат по-добри жизнени умения и способност за 
здравословни избори”.  

Посредством музикално-ритмичните движения се изграждат 
музикални навици и умения у учениците, свързани със съпреживяването 
и пресъздаването на характера, настроението и музикалния образ чрез 
прийома движение. С други думи, музикално-ритмичните движения са 
един способ за разкриване на музикалното съдържание на една творба. 
Така, както писателят си служи със словото, за да нарисува един 
художествен образ и да го претвори в авторска повествователна творба, 
така и музикалният, респективно физкултурният, педагог използва 
музиката, за да нарисува музикалния образ.  
 От направения преглед следва обобщението, че обучението 
по ритмика и танци е особено важно за правилното двигателно 
израстване на всяко едно дете. Поради това се налага разработване 
на модел за неговото интензифициране. Въвеждането му в 
практирата на всяко съвремменно училище би подобрило в 
значителна степен психо-физическото ссъстояние  и здравословен 
сатус на учениците. 
 Предположението, че един от възможните пътища за 
подобряване на учебния процес по физическо възпитание чрез 
занимания с танци е въвеждане на разработени нови специализирани 
програми, съвременни методи и технически средства за тяхното 
реализиране.  Прилагането на един такъв модел ще повиши интересът 



на учениците от основна образователна степен към занимания с танци и 
като цяло към учебния процес по физическо възпитание. 
 На базата на извършеният теоретичния анализ и изяснения 
научен проблем изведохме следната хипотеза на изследването:  

Приемаме, че създаването и внедряването  на модел за 
интензифициране на обучението по  танци на учениците от основна 
образователна степен ще  повиши тяхната физическа  дееспособност 
и двигателна активност. Това   ще осигури ускорено изпълнение на 
Държавните образователни изисквания и стандарти и качествено 
постигане на основните задачи за учебния предмет „Физическо 
възпитание и спорт“.  

 
  
                                 ГЛАВА ВТОРА 

МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА          
ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 
Методологичната основа (платформа за развиване на алгоритъма 

на нашите изследователски действия) е научната философия и 
съвременното познание за теорията и методиката на физическото 
възпитание и спорта.  

По своята същност изследването е приложно с насоченост  
внедряването в педагогическата практика  на модел за интензифициране 
на обучението по  танци на учениците от основна образователна степен. 
По характер и същност на целта и задачите изследването е 
трансверзално, констативно в диагностичната си част и иновационно 
чрез педагогическия експеримент.  

При комплексното решаване на различните задачите на 
изследването водещо начало в нашата работа имаше Системно-
структурния и Системно-функционален подход. За специфични цели 
при теоретичния анализ прилагахме Критико-аналитичен подход, а при 
изграждането на моделите за интензифициране на обучението по танци 
използвахме   Евристичния и Кибернетичен подходи. 

Основните работни понятия на издследването са: 
 Физическа (спортна) култура. Днес под физическа култура 

като най-общо понятие се разбира съвкупността от научни и 
практически постижения в резултат на многообразната сложна човешка 
дейност, насочени за постигане на физическо съвършенство и 
проявлението му в обществената практика и ежедневието на човека 
[Матеев 1983, с.3 и 1984, с. 9 - 45].    



 Физическо възпитание се разглежда в три посоки – като 
явление, процес и дейност [Костов и кол. 2017, с.11],   Л. П. Матеев го 
дефинира като вид възпитание, …чието специфично съдържание е 
обучението в движения и възпитаване (управление на развитието) на 
физическите качества на човека [Матвеев 1984, с. 72]   .  

 Спорт – спортът като разновидност на …специфична 
творческа дейност отразява необходимостта на човек да развива, 
усъвършенства и демонстрира своите физически, двигателни и морално-
волеви качества и способности в пределите на максимални условия 
[Малчев и кол. 1997, с. 22].   

 Система за физическо възпитание и спорт – представлява 
определен тип социална практика в сферата на физическото възпитание 
и спорта, като социални явления. К. Костов я определя като 
…съвкупност от идеологически, методологически и методически, 
програмно-нормативни и организационни компоненти (характирестики) 
на дадена обществено-политическа общност от хора (държава, система) 
[Костов и кол. 2017, с. 20].        

 Физическа подготовка. Според Д. Дашева физическата 
подготовка  е функция (резултат) от физическото натоварване като 
процес и дейност (средства и методи на натоварването). [ Дашева 2014, 
с. 6]. Физическа дееспособност – твърде обтекаемо понятие, което се 
представя с множество нюанси в спортологичната литература.    

 Физическата дееспособност в повечето учебници и друга 
спортологична литература се представя като: … функционално 
състояние на организма, отразяващо достигнатото ниво на неговите 
физически възможности. Тя се определя от количествените резултати, 
които обуславят степента на развитие на двигателните качества на 
човека.   

 Физическа годност.  Според д-р Едвин Флайшман тя се 
отличава с конкретни биологични, психични, интелектуални и социални 
характеристики. Проявява се динамично и зависи от моментното 
състояние на организма. Има фазова структура: условно се 
разграничават фаза на възходящо развитие, фаза на стабилизация и 
последваща фаза на инволюция. Обективизира се посредством 
измерването и оценката на основните физически качества на човека: 
бързина, сила, издръжливост, гъвкавост и ловкост [Флайшман 1970, с. 
16 - 19].  

 Двигателни способности – К. Костов, който коментира 
становището на Е. Флайшман относно способностите и двигателните 
умения на личността казва, че те гарантират успешната й изява в 
различна по характер продължителност и интензивност двигателна 



дейност. По своята същност те са относително стабилни и специфични 
за даден човек особености (свойства), които определят в голяма степен 
протичането на неговата двигателна (психомоторна) дейност [Костов и 
Глушкова 2001]. 

  Физическа активност 
Според определението, което е възприето от Световната здравна 

организация, с понятието физическата активност (двигателна активност) 
се означава  всяко движение на тялото, което се реализира чрез 
контракциите на скелетните мускули и което води до повишаване на 
енергоразхода над нивото на основната обмяна.   

 Двигателна активност 
К. Костов определя, че двигателната активност е такава 

характерна особеност и проява на  всеки жив организъм, при която се 
извършва определена физическа дейност със собствени мускулни 
усилия [ Костов 2017, с. 12].  

 Според нас, за човека оптимална ще бъде тази двигателна 
активност, която ще му осигури максимални възможности за нормално 
психофизическо развитие или  компенсиране и корекции на 
отклоненията които се провяват като негативни тендеции на заседналия 
начин на живот и обездвижване. 

 Физическа рекреация. В множество документи на СЗО и други 
институции физическата рекреация се интерпретира като  специфична 
двигателна дейност, чиято цел е да възстанови физическите и 
умствените сили на човека, изразходвани в непосредствения трудово-
производителен процес (за учениците се разбира съвкупността от 
учебната трудова дейност и битови заетости) и интлектуалната дейност, 
при отсъствието на някакви заболявания. 

   Държавни изисквания в образованието  (ДИО) – 
Държавните изисквания в образованието представляват научно-
практически обоснована цялостна система от изисквания, които 
държавата и обществото предявяват към образователната система, за да 
се постигне необходимото качество в развитието, подготовката и 
реализацията на учащите се” [Банчева 1998]. 

Друг термин, който се използва със същото съдържание, е 
курикулум стандарти. 

 Държавни образователни изисквания  (ДОИ). Държавните 
образователни изисквания за учебно съдържание представляват 
съзнателно установени и подредени диагностични изисквания към 
образованието. 

 Държавни образователни стандарти (ДОС) Държавният 
образователен стандарт за общообразователната подготовка е 



съвкупност от изисквания за резултатите от обучението по всеки 
общообразователен учебен предмет в края на всеки етап от съответната 
степен на образование и определя: целите, съдържанието и 
характеристиките на общообразователната подготовка. Държавните 
образователни стандарти са въведени със Закона за предучилиищното и 
средно образование през 2016 г. и НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за 
общообразователната подготовка Обн. - ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в 
сила от 08.12.2015 г. Издадена от министъра на образованието и 
науката. 

Специфични цели на обучението по предмета „Физическо 
възпитание и спорт“  в основна образователна степен са: 

o Познаване на основни понятия и правила за изпълнение на 
двигателни задачи и разбиране на значението на физическите 
упражнения за здравословния начин на живот. 

o  Придобиване на способности за адаптация към изменящите се 
условия на природната и на социалната среда чрез целенасочена 
двигателна дейност в подкрепа на устойчивото развитие.  

o Повишаване на индивидуалната двигателна подготовка и 
обогатяване на двигателния опит с общоразвиващи и специални 
физически упражнения, технически умения и упражнения, както и с 
изправителен характер  

o Достигане на определено равнище на основните двигателни 
качества и навици в съответствие със сензитивните периоди на 
възрастта  

o Придобиване на знания, двигателни умения и навици за 
постигане на двигателно-познавателна и спортно-състезателна 
подготвеност по вид спорт/спортна дисциплина и придобиване на 
състезателен опит 

Изисква се овладяване на съдържанието на три 

задължителни, една избираемa и една допълнителна област на 

учебно съдържание.  

 
ІІ.1. Цел и задачи на изследването 

  Целта на изследването е да се създаде, апробира и внедри в 
практиката    надежден  модел за интензифициране на обучението по танци 
на учениците от основна образователна степен.    
  За осъществяване на поставената цел е необходимо да се решат 
следните задачи: 

1. Да се изясни същността на научния проблем и хипотезата на 



изследването. 
2. Да се комплектова инструментариума на изследването в 

съответствие с неговата цел и задачи.  
3. Да се проучи  отношението на учениците към учебния предмет  

„Физическо възпитание и спорт“ и конкретно към народните хора и танци, 
както и мотивацията им за избор на допълнителното ядро. 

4. Да се проучи отношението на родителите към учебния предмет 
„Физическо възпитание и спорт“   и  в частност към обучението по народни 
хора и танци. 

5. Да се разработи и апробира в практиката модел за 
интензифициране на обучението по танци на учениците от основна 
образователна степен.    

6. Да се проведе експеримент за доказване хипотезата на 
изследването. 

ІІ.2. Област, предмет, обект и контингент на изследването 
 Област на настоящото изследване е училищното физическо 

възпитание и спорт в основна образователна степен 
 Предмет  на изследването е ефективността на  модела  за       

интензифициране на обучение по  танци на учениците от основна 
образователна степен. 

 Обект на изследването са количествените и качествени 
характеристики и показатели като резултат на приложеното спортно-
педагогическо    въздействие на модела за интензифицирано обучение по 
танци . 

 Контингент на изследването: 
Контингент на изследване са 336 ученика, момчета 204, момичета 

132 разпределени в две експериментални и две контролни групи за всеки 
клас. За  5, 6 и 7 клас експерименталните групи са „А“ и „В“ паралелки. За 
контролни групи изследвахме „Б“ и „Г“ паралелки от 5, 6 и 7 клас. Групите, 
експериментални    и  контролни, бяха избрани на  принципа за случайно 
разпределение 

ІІ.3. Методика на изследването 
За решаване на поставените цели и задачи бяха използвани следните 

общи и специфични методи: 
Общи методи: 
• Теоретичен анализ и синтез при проучване на литературни 

източници, свързани с теоретико-методическите и практическите разработки 
на проблема. 

• Социологическо проучване. За целта използвахме анкетно 
проучване за разкриване мнението на учениците, родителите и учителите 
(вж. табл. 1.), относно проблема за спортуване и усвояване на народните 



хора в училище чрез: 
 

          1. Анкети за ученици от V, VI и VII клас (Приложение 1). 

          2. Анкети за учители от V, VI и VII клас (Приложение 2). 

          3. Анкети за родители на деца от V, VI и VII клас (Приложение 3). 

Таблица 1. Участници в анкетно проучване. 

  

 

 
 
 
 

 
 
         • Обсервационни методи – наблюдение 
         В зависимост от характера на връзката между наблюдателя и 
обекта нашето наблюдение е пряко (непосредствено), а в зависимост от 
положението на изследователя то е открито (явно). 
         Наблюдението има спортно-педагогически характер. То е 
моноаспектно – специализирано, нестандартизирано и продължително 
(в рамките на всеки урок  ). Наблюдатели са базовите учители по 
физическсо възпитание и спорт и докторант В. Йорданов.    
         Проведените наблюдения на уроците по предмета „Физическо 
възпитание и спорт“ в 5., 6. и 7. клас ни дадоха възможност да 
проследим усвояването, както на отделните елементи от техниката, така 
и на цели хора и танци. Наблюдавахме и анализирахме движенията на 
тялото – основното звено и детайлите от техиката на хората и танците. 
По този начин осигурявахме своевременна корекция на погрешно 
изпълняваните движения. Непрекъснато отчитахме доколко 
регулярното им приложение в уроците съдейства за: 
         - повишаване двигателната и емоционалната активност на 
учениците; 
          - подобряване на работоспособността и желанието на учениците; 
         - развитие на метроритмичното чувство и музикалност; 
         - изява на творческото въображение и импровизаторските 
способности на учениците. 

Ученици 
5. клас 6. клас 7. клас 

91 143 102 

Родители 181 

Учители 52 



          В края на експеримента оценихме успеваемостта на учениците в 
три степени: ниска, средна и висока по единни критерии – правилно 
изпълнение на основното звено от техниките на съответните 
народни хора; вариативно изпълнение на детайлите от техниката 
изпълняваните народни хора и танци; свобода и амплитуда на 
движенията; експресивност на танцовото поведение; степен на 
умора по външни признаци.   
         • Педагогически експеримент 
          За проверка на хипотезата на изследването проведохме спортно-
педагогически експеримент за прилагане на модел за интензифицирано 
обучението по физическо възпитание на ученици от прогимназиален 
етап. 
         Експериментът е проведен в СУ „Христо Ботев” – град Русе. В 
него участваха  ученици от 5., 6. и 7. клас. Участващите в експеримента  
ученици са общо 336 от които 204 момчета и 132 момичета, които бяха 
разпределени в експериментални (ЕГ) и контролни (КГ). 
         Педагогическият експеримент протече в рамките на урочната 
работа по предмета „Физическо възпитание и спорт“, като при работа с 
експерименталните класове допълнително включихме средствата  от 
програмите на модела за практикуване на народните хора и танци (вж. 
приложение: № 5, 6 и 7). Освен в уроците за разучаване и усвояване, два 
пъти седмично включвахме познати на учениците народни хора и танци 
в началото, в основната част или в края на урока, в зависимост от 
поставените задачи. 
 
         • Математико-статистически методи: 
         - алтернативен анализ; 
         - вариационен анализ – изчислихме Av – средно аритметична 
стойност, SАv – страндартно отклонение, размах – R; коефицент на 
вариация – V%, разликите между средните стойности – d; Pt – 
критерий на Стюдент. Получените статистически стойности 
поместихме в сборни вариационни таблици; 
         - корелационен анализ – използвахме обикновена линейна 
корелация. 
         Според абсолютната стойност на r интерпретирахме 
корелационните зависимости в пет степени: 
при  r до 0,3                                    -  слаба; 
при  r от 0,3   до 0,5                       -  умерена; 
при  r от 0,5   до 0,7                      -  значителна; 
при  r от 0,7   до 0,9                      -  голяма; 
при  r над 0,9                                 -  много голяма. 



          Знакът пред коефициента означава посоката на зависимост 
[Брогли 1979, с. 45 – 46].                                      
           За нуждите на корелационния анализ, в зависимост от степените 
на зависимост, конструирахме корелационни модели (вж. параграф 
III.5.), за визуално представяне динамиката на вътрешната структура на 
наблюдаваните явления и процеси, които произтичат от спортно-
педагогическото въздействие на модела за интензифицирано обучение 
по народни хора и танци. 
   
           • Специфични методи: 
Към тях се отнасят тестовете, с чиято помощ констатирахме общата 
психо-физическа дееспособност и специална подготовка по основните 
ядра – лека атлетика, спортни игри, гимнастика. В процеса на нашето 
изследване използвахме следните тестове на еврофит: 
            • Тестове за физическа дееспособност и двигателна 
подготовка: 
             Тест №1 – за равновесие (Фламинго) – този тест е 
предназначен за измерване на статичното равновесие. 
Начин на изпълнение: същността на теста е балансиране на един крак 
(удобния) върху плоскост с широчина 4 сантиметра и височина 4 
сантиметра. Другият крак се сгъва в коляното и се повдига към 
седалището с помощта на едноименната ръка. Ученикът е длъжен да 
балансира в това положение в течение на една минута. Ако 
равновесието се загуби той отново заема изходното положение и 
продължава теста. Повторните изпълнения се правят дотогава, докато 
сумарната продължителност на балансирането  достигне една минута. 
Отчитане и записване на резултатите: отчита се броят на стъпванията 
със свободния крак или с друга част на тялото върху пода, като 
хронометърът се включва повторно, след като се заеме отново 
устойчиво равновесие. 
             Тест №2 – Честота на почукване: тестът е предназначен за 
измерване скоростта на движение на крайниците и по неговите 
резултати се оценява проявлението на скоростните способности на 
ученика – честотата на локалните движения. 
Начин на изпълнение: съдържанието на теста се заключава в 
последователно докосване на двете фигури с дланта на удобната ръка.  
Изследваният застава пред масата в  разкрачен стоеж на ширината на 
раменния пояс. Слага лявата длан (дясната) на опорната площадка. 
Слага дясната (лявата) на левия (десния) диск. Трябва да се премества 
дланта на дясната (лявата) ръка от диск на диск, така че при движението 
тя да минава над дланта на лявата (дясната) ръка. Задачата се изпълнява 



с максимална скорост. Задължително всеки път се докосват левият и 
десният диск. Разрешава се пробен опит, за да може ученикът да реши с 
коя ръка да изпълнява теста. 
Отчитане и записване на резултатите: измерването се извършва със 
хронометър, който се включва след командата “Внимание ...... старт” и 
се спира след като ученикът направи 25 цикъла. Един цикъл това е: 
започва движението от диск А, докосва диск В, отново докосва диск А. 
Правят се два опита и се взема по-добрият резултат. 
             Тест №3 – Подвижност в тазобедрените стави – този тест е 
предназначен за измерване на гъвкавостта. 

Начин на изпълнение: изследваният сяда с обтегнати крака. 
Допира краката в страницата на пейката. Сгъва тялото и се старае да 
отмести линийката толкова далеч, колкото може. Прави го равномерно, 
без резки движения. Резултатът се определя от положението на края на 
пръстите, които трябва да докосват линийката. Ако пръстите на едната 
ръка придвижват линийката по-далеко от пръстите на другата, 
резултатът се оценява по средната стойност. Тестираният трябва да 
остане в крайна позиция най-малко 2 сек., за да се фиксира правилно 
резултата. 

Отчитане и записване на резултатите: отчита се в сантиметри 
най-голямото разстояние от края на дъската до линийката. 
            Тест №4 – Скок на дължина от място - тестът дава информация 
за взривната сила на мускулите на долните крайници и за 
координацията на движенията. 

Начин на изпълнение: изследваният застава в разкрачен стоеж, 
прикляква с двата крака, снема ръцете назад и след това рязко замахва и 
отскача с двата крака напред. 

Отчитане и записване на резултатите: измерва се  в сантиметри 
от мястото на отскачане до мястото на приземяване на задната част на 
краката (петите) на ученика. 
            Тест №5 – Сила на ръката – тестът е предназначен за измерване 
на максималната сила на мускулите, сгъвачи на пръстите.  

Начин на изпълнение: измерва се с ръчен динамометър по 
широко известната процедура. Тестът се изпълнява с лява и дясна ръка. 
Отчитане и записване на резултатите: резултатът се отчита в килограми, 
записва се по–добрият опит. 
            Тест №6 – Повдигане на трупа от положение тилен лег и 
връщане в изходно положение с максимална интензивност. Тестът е 
предназначен за измерване на скоростно-силовата издръжливост на 
коремната мускулатура. Тестът се изпълнява само един път. 



Начин на изпълнение: изследваният застава в положение тилен 
лег с ръце зад тила и след команда старт започва повдигане, снемане на 
трупа за 30 секунди. 
           Отчитане и записване на резултатите: резултатът се измерва с 
хронометър. Измерват се броят на повторенията за 30 секунди. 
            Тест №7 – Задържане във вис до отказ със свити лакти на 
висилка. Тестът е предназначен за измерване на силата и силовата 
издръжливост на ръцете и горната част на трупа. Изпълнява се на 
висилка с височина съобразена с най-високия ученик. 
           Начин на изпълнение: изследваният застава в надхват на висилка 
със свити ръце, брадичката е над висилката и не опира в лоста, целта на 
теста е да се задържи в това положението тялото възможно най-много 
време. 
          Отчитане и записване на резултатите: резултатът се измерва с 
хронометър. 
           Тест №8 – Совалково бягане 10Х5 м. – тестът е предназначен за 
оценка на скоростните способности. 
           Начин на изпълнение: начертават се две успоредни линии на 
разстояние 5 м. линиите са дълги 1.5 – 2 м. и се ограничават с конуси 
или стойки. Тестираният застава зад едната ограничителна линия, като 
едното стъпало се поставя на линията, а другото в удобно положение. 
След сигнал бяга колкото може по-бързо към противоположната 
ограничителна линия, престъпва я, обръща се и бяга към линията на 
старта. Когато я достигне, по същия начин я пристъпва, и след 
обръщане продължава в обратна посока. В тази последователност 
трябва да изпълни пет цикъла “нататък и обратно”. Тестът се изпълнява 
само един път. 
           Отчитане и записване на резултатите: измерва се времето за 
изпълнение на пет цикъла (насам – натам) в сек. 
            Тест №9 – Тепинг тест – изследва бързината на двигателната 
реакция. 
           Начин на изпълнение: при сигнал ученикът започва да поставя 
точки с химикал върху лист хартия, които е разделен на четири равни 
квадрата, в първият квадрат за  10 сек. изпълняващият поставя 
възможно най- много точки, след това поставя точки  във втори квадрат 
също за 10 сек. по същия начин в трети и четвърти квадрат. 
          Отчитане и записване на резултатите: всички точки се събират от 
четирите квадрата и общата стойност дава резултата. 
          Получените количествени данни от изпълнението на планираните 
тестове бяха подложени на обработка чрез математико-статистически 
метод. 



            Тест №10 – Тест на Перон–Рузер - изследва концентрацията на 
вниманието. 
           Начин на изпълнение: при сигнал „започнете” поставете, колкото 
можете по-бързо и без грешки следните знаци в геометричните фигури: 
в квадрата – плюс, в триъгълника – минус, в кръга – не слагайте нищо, в 
ромба – точка. Знаците се поставят под ред по редове, като се започва от 
първия ред. Времето за работа е 60 секунди. При сигнал „стоп” 
прекратете работа. 
             Отчитане и записване на резултатите: резултати на даденото 
тестиране са количеството обработени фигури включително и 
кръгчетата за 60 секунди и количеството на допуснатите грешки. 
 

Таблица 2. 
 

Ниво на концентрация на време. 

Брой обработени 

фигури 
Ранг Ниво на концентрация на вниманието 

100 1 Много високо 

91-99 2 Високо 

80-90 3 Средно 

65-79 4 Ниско 

64 и по-малко 5 Много ниско 

 
 

             За допуснатите по изпълнението грешки рангът се понижава. 
Ако грешките са 1-2, то ранга се понижава с 1-ца, ако са 3-4 – с 2, ако са 
повече от 4 – с 3. 
 
            ІІ.4. Организация на изследването 
           Организацията на изследването протече в три етапа: 
           Първи етап обхваща периода от (месец януари 2014 година – до 
месец август 2015 година). 
           Основна задача в етапа на предварителната подготовка е да се 
проучи и анализира достъпната специализирана литература, свързана с 
темата, да се проучат учебните планове и програми по Физическо 



възпитание и спорт и учебното съдържание на ядро „Танци” за начален 
етап на Основна образователна степен. Разработи се план-методика на 
изследването. Окончатено беше оточнен Модела във вид удобен за 
апробация.  
            Втори етап на изследването започна от началото на учебната 
година от  (месец септември 2015 година до края на учебната година 
през месец юни 2016 год.). 
            През този период тестирахме децата от 5., 6. и 7. клас. Проведе се 
анкетно проучване с ученици, родители и учители. 
            Изследването протече в рамките на урочната работа по 
Физическо възпитание и спорт. При работа с контролните класове се 
ръководехме по съдържанието на уроците, предвидени в учебната 
програма. В експерименталните класове въведохме средтвата и 
методите за въздействие от програмите на модела. Освен в уроците за 
разучаване и усвояване, два пъти седмично включихме познати на 
учениците хора и танци в началото, в основната част или в края на 
урока, в зависимост от поставените цели. 
             Във физическата подготовка се стремяхме да достигнем 
определена степен на развитие на основните физически качества (сила, 
бързина, издръжливост, ловкост и гъвкавост), на основни движения 
(ходене, бягане, скачане, хвърляне, катерене, лазене), по-високо 
равнище на защитните сили на организма, по-добра степен на здравно-
хигиенни навици,  дисциплина и по-задълбочено осъзнаване на 
необходимостта от физически упражнения. 
              По време на педагогическото наблюдение на уроците по 
Физическо възпитание и спорт, поставяхме учениците в проблемни 
ситуации: да определят метроритъма, да разпознават има ли синхрон 
между музикалния съпровод и фигурите на хорото, да наблюдават и 
откриват в ново разучавано хоро има ли познати движения и стъпки, 
задавахме музикални гатанки – „Познай бързо какво трябва да 
изпълним”, „Стой”, „Къде сме” и други. 
              В края на съответния етап, по време на Коледните тържества, 
организирахме играта „Надиграване”, която даде възможност за изява 
на творческото въображение и импровизаторските способности на 
учениците. 
             Трети етап на изследването обхвана периода от (юли 2016 – 
февруари 2018 година). 
             В началото на терти етап (юли 2016 г.) бяха снети крайните 
данни информиращи за нивото на развитие на психическите и 
физически компоненти на двигателната готовност на учениците.  



             През този  етап се извърши обработка и обобщаване на данните 
от изследваните групи, анализиране на получените резултати от  
анкетното проучване и математико-статистическата обработка. 
 

ГЛАВА ТРЕТА.  АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
 

В параграф III.1. представяме анализа на анкетното 
проучване на интересите и мотивацията за спортуване на 
учениците от прогимназиален етап на основно образователна 
степен. 

 
 Интересен за нас беше въпроса: “Достатъчен ли е броят на 
часовете по Физическо възпитание и спорт“. 54% споделят, че 
часовете по Физическо възпитание и спорт са достатъчни в училище. 
Част от изследваните лица 39% смятат, че би трябвало часовете по 
двигателна активност трябва да претърпят промяна – да се увеличат. 
Само 7% от анкетираните не могат да преценят каква е оценъчната 
ситуация в училище по отношение разпределението на часовете по 
Физическо възпитание и спорт. 

Друг важен въпрос според нас е: „Коя е любимата Ви дейност 
в часовете по Физическо възпитание и спорт?“ Рязко разграничение 
наблюдаваме между отговорите, като отговор „В“ се отличава от всички 
останали с висока преднина –  57%. Любимите физически занимания на 
учениците това са спортните игри. Общо 16% от учениците споделят 
възможността за упражняване на лекоатлетически упражнения по лека 
атлетика. Гимнастическите упражнения и спортната гимнастика също 
заслужават внимание – 12%. Това са трите възможности, отличаващи се 
с най-много събрани гласове от анкетираните. Останалите проценти се 
разпределят съответно между: туризъм – 5%, плуване и музикални игри 
съответно по 4% и най-малък процент 2% са събрали спортните 
единоборства – борба, бокс, източни бойни изкуства. Този тип спортове 
са по-малко разпространени в училищната институция и като цяло не се 
определят като задължителен спорт. Относителното им непознаване е 
една възможна причина учениците да поглеждат към тях с 
недоверчивост или неодобрение и да не желаят да ги практикуват. 



12%

16%

57%

5% 4% 2% 4% Гимнастика и спорт
Лека атлетика
Спортни игри
Туризъм
Плуване
Единоборства
Музикални игри

 
Фигура 12. Въпрос №5. „Коя е любимата Ви дейност в часовете по 

Физическо възпитание и спорт.“ 
  
           На седми въпрос от текущата анкета, (фиг. 14), а именно 
„Интересуват ли се родителите Ви от резултатите по Физическо 
възпитание и спорт?“ се съотнася към родителското тяло, като първа 
важна „институция“ в живота на едно дете. Резултатите показват много 
висок процент – над половината от учениците са отговорили 
утвърдително 67% – родителска заинтересованост към това какви са и 
как протичат спортните занимания на децата им в училище. Това може 
да бъде показател, че самите родители в своята младенческа възраст 
също са спортували и сега предават своите желания и умения на своите 
деца. Може да означава и високи процент на занимаващите се със спорт 
родители към този момент. Това безспорно влияе на самите деца при 
формиране на тяхното желание за спортуване. 
 

67%

11%

10%

12%

Да
Не
Безразличие
Да, само ако…

 
Фигура 14. Въпрос №7. „Интересуват ли се родителите Ви от 

резултатите по Физическо възпитание и спорт.“ 



Обобщаващият извод от анализираното анкетиране доказва, 
възможност за засилване интереса на учениците към физическото 
възпитание и спорта чрез посещаването на допълнителни спортни 
състезания на живо. Това свързва и подбужда вътрешната нагласа, 
защото учениците са лесно повлияни. Високите проценти с 
утвърдителни отговори на ключови въпроси от тази анкета подбуждат 
изследователя към позитивни очаквания. 
            В параграф III.2. направихме анализ на анкетното проучване 
на мнението и отношението на учители. 
             Настоящата анкета отразява мнението на 52 учителя от 
изследваното училище. Целта, която си поставяме с това анкетно 
проучване, е да разкрием качеството на подготовката и компетентността 
на човешките ресурси, осигуряващи функционирането на подсистемата 
за физическо възпитание и спорт в учебните заведения. Чрез получените 
отговори на учителите се опитваме да проверим дали те познават 
законовата и нормативна база, как преценяват своята квалификация, 
какво е тяхното мнение за часовете по Физическо възпитание и спорт. 

Следващия пети въпрос засяга здравните аспекти от 
практикуването на спорт и основната причина за въвеждане на 
дисциплина Физическо възпитание и спорт в училище: „Оказва ли 
влияние двигателната дейност в часовете по Физическо 
възпитание и спорт върху здравословното състояние на 
учениците?“ Приятно усещане оставят мнозинството от учителите, 
които заявяват, че категорично здравословното състояние на учениците 
е повлияно от часовете по Физическо възпитание и спорт. Цели 50% 
отговарят в полза на този отговор. Но в противовес на тях 31% от 
анкетираните учители отговарят отрицателно на този въпрос, предвид 
лошите хигиенни условия в училище. Учебната материална база в 
голяма част от българските училища наистина се явява проблем, поради 
недостигащ държавен бюджет. А 19% отговарят също отрицателно, 
поради причина – често боледуване на учениците. 

50%

31%

19%
Да
Хигиената е лоша
Децата боледуват

 
Фигура 18. Въпрос №5. „Оказва ли влияние двигателната дейност 

в часовете по Физическо възпитание  и спорт върху здравословното 
състояние на учениците.“ 



Внимание насочваме към седми въпрос (фиг. 19): „Отделяте ли 
специално внимание за упражнения с оздравителен характер?“ 
Въпросът е особено интересен и винаги актуален. На тази част от 
ползите на Физическото възпитание трябва да се оказва винаги 
необходимото внимание. Висок е процентът на отзовалите се с 
положително мнение по този въпрос – цели 33% - те споделят, че 
вниманието към здравето е постоянно. Но по завидно висок е процентът 
на отговорилите положително с епизодични наклонности – цели 45%. 
Определено това разпределение на гласовете може да предикира 
вероятността за загриженост от страната на учителите за 
здравословното състояние на своите ученици и за желание програмата в 
учебните часове по тази насока да се подобрява. Не малък процент 
обаче, заемат и отрицателните отговори на анкетираните – 22%. 
Високите цифри определено сигнализират за наличието на резерви в 
начина на протичане на учебните часове по Физическо възпитание и 
спорт. 

33%

45%

22%

Да, постоянно
Да, епизодично
Не

 
 

 
Направеният анализ на проведената анкета показва, че очевидно 

съществуват значителни резерви относно оптимизирането на учебно-
възпитателния процес, като се търсят нови подходи, средства и методи 
за осъщестяване. 

 
III.3. Анализ на резултатите от проведената анкета с 

изследвани родители. 
 
Настоящата анкета (вж. приложение №3) цели да се установи 

ролята и отношението на родителите при оформяне физическото 
възпитание и мирогледа на техните деца. Анкетата обхваща въпроси, 



целящи да отразят запознатостта и заинтересоваността на родителите 
към часовете по Физическо възпитание и спорт на техните деца.  За 
целта се проведе анкета, обхващаща 181 родители на изследваните деца. 

Вторият въпрос (фиг. 21) „Занимават ли се децата Ви през 
свободното си време с двигателни дейности и спорт?“ е показателен 
за отношението на родителите към физическата дееспособност на 
децата им. Тук отговорите се разпределят между отрицателен и 
положителен. Ще забележим, че все още по-голямата част от децата не 
са в активна спортна дейност – това научаваме от 42% от родителите. 
Но останалите проценти от резултатите се разпределят само между 
положителни отговори – 28% за спортуващи два пъти в седмицата и 
30% за активно спортуващи ученици. Това дава надежди, че процентът 
на спортуващите и занимаващите се активно със спортни дейности ще 
продължава да расте. 

42% Не

28% Два пъти 
седмично

30% Системно

 
 

Фигура 21. Въпрос №2. “Занимават ли се децата Ви през 
свободното време с двигателни дейности и спорт.” 

 
Четвърти въпрос има за цел да отрази мащабното мислене на 

анкетираните родители: „Достатъчен ли е според Вас броя на 
часовете по Физическо възпитание и спорт?“ 

 



71%

22%

7%

Да
Не
Не мога да преценя

 
Фигура 22. Въпрос №4. “Достатъчен ли е според Вас броя на 

часовете по физическо възпитание и спорт.” 
 

Тук има много ясно разграничаване между процентите на 
дадените отговори. Цели 71% дават своите утвърдителни отговори. 
Докато 22% смятат, че бройка на тези часове, попадащи под 
задължителния норматив, е твърде малък и трябва да се разшири. И 
само 7% не могат да преценят адекватно съществуващата ситуация. 
Тези резултати могат да наведат на разсъждението, че всъщност голяма 
част от българските родители не са наясно с ползите, които носят тези 
часове за физическата дееспособност на подрастващото поколение. 

Чрез така получените отговори на родителите се цели да се 
проверят техните познания, отношение и запознатост с часовете по 
Физическо възпитание и спорт, които децата им посещават в рамките на 
училището, където се обучават. Ако можем да обобщим, като цяло 
нагласите на родителите са добри и положителни, но е нужно да се 
поработи върху тяхната запознатост, обективна осведоменост с ползите 
от часовете по Физическо възпитание и спорт, което би могло рязко да 
промени тяхното мислене, нагласи и мнение по въпросите. 

 
III.4. Вариационен и сравнителен анализ на психо-

физическите показателите на ученици от 5., 6. и 7. клас 
експериментална и контролна групи. 

 
Анализирането на резултатите направихме диференцирано за 

експерименталните и контролни групи, от 5. клас момчета и момичета. 
Върху тях е въздействано с разработена от нас програма. За сравняване 
значимостта на констатираните разлики d използвахме и t – критерия на 



Стюдент и съответна гаранционна вероятност Pt. Анализът на 
показателите, характеризиращи динамиката на развитие на психичните 
и физическите качества, извърших ме на базата на количествените 
характеристики на отделните показатели отразени в следващите 
таблици. 

 
Показатели, характеризиращи общата физическа подготовка 

на момчета 5. клас – ЕГ и значимост на прирастите. 
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Фигура 28. Динамика на средните стойности за теста коремни 
преси 
 
При теста коремни преси – ЕГ, значимият прираст от 2 броя, е 

статистически достоверен, което се потвърждава с висока гаранционна 
вероятност 99,98%, докато за контролната група не се констатира 
значима промяна в резултата. 
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Фигура 29. Динамика на средните стойности за теста задържане 

във вис на висилка 



По отношение на теста задържане във вис на висилка е налице 
съществена разлика при експерименталната група от 2,4 сек., като 
значим прираст в полза на второто изследване. При контролната група 
разликата е незначителна от 0,7 сек. 
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Фигура 34. Динамика на средните стойности за теста тепинг тест 
 
Средната стойност за експерименталната група бележи значим 

прираст от 29 точки, а контролната група бележи минимален прираст от 
7 точки. Очевидно спортно-педагогическата методика е оказала 
очакванотоо въздействие върху учениците от ЕГ. 

 
Показатели, характеризиращи общата физическа подготовка 

на момичета 5 клас ЕГ и значимост на прирастите. 
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Фигура 36. Динамика на средните стойности за скок дължина  



Резултатите са значими за експерименталната група. Достигат 
разлика в абсолютни стойности от 7 см, докато при контролната група е 
3 см. Тези промени обаче  не се потвърждават като статистически 
достоверни, тъй като са налице: (Pt) 88% гаранционна вероятност и (Pt)  
95%. 
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Фигура 38. Динамика на средните стойности за теста коремни 
преси 

Прирастът при експерименталната група е значим. Потвърждава 
се с над 95% гаранционна вероятност. При контролната няма промяна 
на стойността от началото на изследването спрямо това в края на 
периода. 

Показатели, характеризиращи общата физическа подготовка 
на  момчета 6 клас ЕГ и значимост на прирастите 
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Фигура 46. Динамика на средните стойности за теста скок 

дължина от място 
Прирастът при експерименталната група е 5 см и е със значима 



стойност, докато при контролната група е 2 см и не е значим при 
направеното изследване. Разликите са валидни – (Pt) 98,8% исъответно 
ниската (Pt) 63,7% гаранционна вероятност. 
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Фигура 47. Динамика на средните стойности за теста сила на 
ръката 

 
Тестът за сила на ръката, измерен с динамометър показва прираст 

5 кг за експерименталната група и 7 кг. за контролната група. При двете 
групи изследвани лица прирастът е значим – налице е (Pt) = 95% 
гаранционна вероятност 
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Фигура 54. Динамика на средните стойности за теста тепинг тест 
Прирастът при тепинг-теста за експерименталната група достига 

16. Констатираната разлика е статистически достоверна, тъй като за 
тази изследвана група гаранционната вероятност е 100% и надвишава 



граничната (Pt) 95%.  
Показатели, характеризиращи общата физическа подготовка 

на  момичета 6  клас   ЕГ и значимост на прирастите. 
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Фигура 59. Динамика на средните стойности за теста задържане 

във вис на висилка 
Прирастът при експерименталната група е в границите на 2,7 сек. 

и достига статистическа значимост (Pt) 98,6%, докато при контролната 
група е 0,9 сек. и не достига статистическа значимост гаранционна 
вероятност (Pt) 84,6% 
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Фигура 64. Динамика на средните стойности за теста тепинг тест 
 
Прирастът при експерименталната група достига 23 единици и 

удовлетворява статистическото изискване за значимост, тъй като 
гаранционната вероятност е максимална (Pt) 100%, докато при 
контролната група прирастът е само 5 единици, а гаранционната 



вероятност е (Pt) 69,5% и е по-ниска от изискваната (Pt)  95% 
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Фигура 65. Динамика на средните стойности за теста на Перон-
Рузер 

 
При теста на Перон-Рузер прирастът при експерименталната 

група е 0,7 единици и достига статистическа значимост от (Pt) 99,6%, 
докато при контролната група е в рамките на 0,3 единици. При него  не 
се достига равнището на значимост съгласно статистическите 
изисквания. 

Високите стойности на коефициента на Стюдент и  Pt%, 
потвърждават, че прилаганата специализирана подготовка на учениците 
по народни хора и танци, дава положителни резултати. 

 
Показатели, характеризиращи общата физическа подготовка 

на момчета 7 клас ЕГ и значимост на прирастите 
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Фигура 69. Динамика на средните стойности за теста задържане във вис 

на висилка 
 

При теста задържане на висилка със свити лакти при 



експерименталната група са постигнати 3 сек. прираст, докато при 
контролната е 8 сек. Значимите стойности са налице и се потвърждават 
от високата гаранционна вероятност, която е за експерименталната 
група е (Pt) 98,8%, а за контролната (Pt) 99,7% 
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Фигура 73. Динамика на средните стойности за теста подвижност в 
тазобедрените стави 

 
Прирастът при теста подвижност в тазобедрените стави е 2 см 

при експерименталната група, докато при контролната е 0,4 см. За 
експерименталната група може да се приеме, че той е значим – при това 
е налице (Pt) 99,5% гаранционна вероятност. При контролната група 
прирастът е налице, но не се потвърждава достоверността му. 
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Фигура 75. Динамика на средните стойности за теста на Перон-
Рузер 

 
За теста на Перон може да се приеме с увереност, че са налице 



значими стойности от резултатите от началото и края на изследвания 
период, както за експерименталната група, така и за контролната група 
заради максималната (Pt) 100% гаранционна вероятност. 
 

Показатели, характеризиращи общата физическа подготовка 
на момичета 7 клас ЕГ и значимост на прирастите 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 76. Динамика на средните стойности за теста скок 

дължина 
Прирастът при теста скок дължина от място резултатите показват 

значима стойност от 7 см за експерименталната група, докато при 
контролната е само 6 см. За експерименталната група може да се 
приеме, че прираста се дължи на оказаното въздействие, тъй като е 
налице достигнатата (Pt)  99,8% гаранционна вероятност, докато при 
контролната е по-ниска (Pt) 92,9 спрямо граничната (Pt) 95%. 

 

246,4

267,3

246,1

270,8

230,0

240,0

250,0

260,0

270,0

280,0

тепинг тест

Av1 експериментална Av2 експериментална Av1контролна Av2 контролна

 
 

Фигура 84. Динамика на средните стойности за теста тепинг тест 
Прирастът при тепинг-теста е 23 единици при експерименталната 

група, а при контролната е 24 единици. И при двете изследвани групи 
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прирастът достига значима стойност, което е потвърдено от високата 
гаранционна вероятност съответно (Pt) 99,9% и (Pt) 100%. 

Високите стойности на коефициента на Стюдент и  Pt%, доказват, 
че прилаганата специализирана подготовка на учениците по народни 
хора и танци е ефективна. Предполагаме още, че получените 
положителни разлики са в резултат от  системнотото и старателно 
отношение в часовете по физическо възпитание и спорт на  ученици от 
5, 6 и 7 клас, което е подобрило и повлияло на повече тестовете и 
резултати. 

 
III.5. Корелационен модел на психо-физическите 

показателите на ученици от 5., 6. и 7. клас - експериментална и 
контролна групи 

Корелационни зависимости между психотест на „Пиерон 
Рузер“ и физическите показатели на експериментална и контролна 

групи 5. клас – момчета. 
 

 
 Фигура 96. 
 

                  Фигура 98 



 
На фигура 96, тестът за сила на ръката, измерен с динамометър е 

в отрицателна корелационна зависимост (r = - 0,43) спрямо теста 
„Честота на почукване“. Това означава, че при нарастване на резултата 
от единия от тестовете, другият ще намалява обратно пропорционално 
на него. 

С най-много корелационни връзки е тестът „Честота на 
почукване“ и след тях се нареждат „Скок дължина“, „тестът на Перон“, 
„Коремни преси“ и „Тепинг-тестът“. 
 

Корелационни зависимости между теста „Тепинг тест“ и 
физическите      показатели на експериментална и контролна групи 

5. клас – момичета 
 

 
                                                Фигура 99 
 

Тестът скок дължина, коремни преси и совалково бягане са с 
три корелационни връзки – вж. фиг. 99. Тестът скок дължина корелира с 
коремни преси (r = 0,717), със задържане във вис (0,710) и със совалково 
бягане (-0,427). Корелационните връзки са предимно за двигателните 
качества и са слабо свързани с тестовете за равновесие, тепинг-тест и 
тест на Перон. 

 



Корелационни зависимости между теста „Скок дължина“ и 
физическите показатели на експериментална и контролна групи 6. 

клас - момчета. 
 

 
 

Фигура 100. 
 

 
Корелационната структура при момчета от експерименталната 

група 6. клас /фж. Фиг. 100/, се отличава с многобройни значими 
корелационни зависимости, възникващи заради приложената спортно-
педагогическа методика и влиянието на факторите на акселерацията 
върху подрастващите организми на участиците. 

 
При момичета контролна група 6. клас /вж. табл. 29/, са налице 

значими корелационни зависимости между тест скок дължина и тест  
задържане във вис (0,588) и между тест 1 и тест 5 совалково бягане (-
0,396). Напълно обоснована логически е корелационната зависимост 
между тест 4 и тест 5 (-0 ,491).  

 



Корелационни зависимости между теста „Скок дължина“ и 
физическите показатели на експериментална и контролна групи 6. 

клас – момичета. 
 
 
 

 
 

Фигура 101 
 

Корелационната структура при момчета 7. клас експериментална 
група /вж. фиг. 102/, съдържа също значими зависимости между 
тестовете. Взаимните зависимости между двигателните тестове 
корелират също с теста за бързина, совалково бягане напълно логично и 
потвърждават полезното въздействие на приложената спортно-
педагогическа методика върху експерименталната група 7 клас момчета. 

 



Корелационни зависимости между теста „Скок дължина“ и 
физическите показатели на експериментална и контролна групи 7 

клас – момчета. 
 
 

 
 

 
 

Фигура 102. 
 

 
 
 

Корелационни зависимости между теста „Скок дължина“ и 
физическите показатели на експериментална и контролна групи 7 

клас – момичета. 
 
 



 
 

Фигура 103 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
При момичета от контролната група – 6. клас, са налице значими 

корелационни зависимости между тест № 1 “скок дължина“ и тест № 4 
„задържане във вис“ (0,588) и между тест № 1 и тест № 5 “совалково 
бягане“ (- 0,396). Напълно обоснована логически е корелационната 
зависимост между тест № 4 и тест № 5 (- 0,491). Отрицателният знак 
отговаря на характера на проявлението на тестовете. Корелационна 
структура на момичета 7. клас от контролна група се характеризира с 
набор от значими корелационни коефициенти, а именно – между тест № 
1 и тест № 4 (0,680) с гаранционна вероятност, достигаща (Pt) 99%. 
Между тест № 3 и тест № 5 (- 0,546) и между тест № 4 и тест №5 (- 
0,525) съществуват корелационни връзки с отрицателен знак, 
отговарящи на профила на проявяване на тестовете – нарастване на 
двигателните качества задържане във вис и коремни преси и съответно 
намаляване на времето за изпълнение на совалковото бягане, което е 



обратно пропорционално спрямо тестове 3 и 4.  Между тест 7 и тест 9 е 
налице значима отрицателна корелационна зависимост (-0,488), като 
проявлението отговаря на профила на включените в изследването 
тестове. 

 
ИЗВОДИ 
  
1. Подготовката на учениците по физическо възпитание от 5., 6. и 

7. клас на средното училище, в недосатъчна степен влияе позитивно 
върху основните психофизически качества.  

2. Наблюдава се намаляване на значимите корелационни 
зависимости в посока на нарастване на възрастта на момичетата в 
сравнение със запазване на тенденцията при момчетата. При тях е 
налице по-слабо възрастово изменение на броя на значими 
корелационни зависимости.  

3. Броят на показателите при експерименталната група момчета и 
момичета от 5., 6. и 7. клас, при които е налице значим прираст, 
превишава тези за контролната група. Това ни дава основание да 
приемем, че приложеното въздействие в процеса на обучение в 
експерименталната група е повишило степента на психичеките и 
физическите възможности.  

4. Моделът за интензифициране на обучение по танци на 
учениците от основна образователна степен е оказал силно (в различна 
степен) формиращо въздействие при учениците от 5., 6. и 7. клас от 
експерименталните групи в по-малка или по-голяма степен. 
Ефективността на приложената методика се подкрепя от необходимите 
стойности на Pt d достоверност (гаранционна вероятност) на данните.  

5. Изложеното позволява да направим основния извод, свързан с 
постановката, че се потвърждава хипотезата на дисертационното 
изследване. Изграденият модел за интензивно обучение по танци, 
приложен в учебния процес с учениците от експерименталните групи, 
може да се счита за високо ефективен. Същият осигурява възможности 
за умело управление на въздействията върху учениците в резултат на 
което успешно се формират необходимите психофизически 
характеристики на подрастващите. 

 
ПРЕПОРЪКИ 
 
1. Разработения от нас модел и програми за интензифицирано 

обучение да бъде предложен за внедряване в практикана на обучението 
по физическо възпитание и спорт при учениците от 5., 6. и 7. клас. 



Убедени сме, че това ще спомогне за успешното постигане на ДОС 
(Държавни образователни стандарти) по учебния предмет „Физическо 
възпитание и спорт“ по силата на Закона за предучилищното и средно 
образование от 2016 година. 

2. Да се информират Регионалните инспекторати по 
образованието за възможностите на ВУ да провеждат курсове за 
подготовка за учителите по физическо възпитание и спорт за 
интензифицирано обучение по народни  хора и танци. 

3. Разработените модели и програми за интензифицирана 
подготовка на ученици могат да се екстраполират и адаптират към горна 
степен на средните училища и студенти от висшите училища. 

4. В учебните програми на студентите от факултетите по 
педагогика на висшите училища може да се включат ефективно 
разработения от нас модел и програми в специалностите, където се 
преподават и практикуват  народни  хора и танци. 

 
НАУЧНИ ПРИНОСИ 
 
1. Разкрити са актуалните дидактически и практико-приложни 

особености на обучението и възможностите за усъвършенстване  на 
учениците от 5., 6. и 7. клас по ритмика и танци в контекста на 
курикулума и държавните образователни стандарти за учебния предмет 
„Физическо възпитание и спорт“. 

2. Създаден, апробиран в практиката и оценен е „Модел за 
интензифициране на обучение по танци на ученици от 5., 6. и 7. клас на 
основна образователна степен“. 

3. Въз основа на резултатите от реализирания експеримент е 
доказано:  степента на положително въздействие на приложените 
програми от модела за интензифицирано обучение на учениците по 
танци; наличие на тенденция за формиране на траен интерес у 
учениците към занимания с танци; активизиране на двигателна 
активност в резултат на което са налице позитивни изменения на 
физическа дееспособност. Моделът осигурява решаването на основните 
задачи за изпълнение на Държавните изисквания и стандарти в тази 
област. 

4.Експерименталният модел за интензифицирано обучение по 
танци е внедрен в практиката на СУ „Христо Ботев“. Съществуват 
възможности за неговото мултиплициране в средните училища на 
страната. 
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