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увод

Проблемът с обучението на баскетболисти в условията на 
университетско и средно училище винаги е бил и остава актуален. 
Спортно-състезателната дейност по баскетбол е проблемно-творче-
ски процес, имащ оперативен характер, а по съдържание и форма е 
непрекъснато ситуативно решаване на различни стратегическо-так-
тически и разнообразни психо-двигателни действия. 

Една от водещите тенденции, които характеризират развитие-
то на съвременния спорт, е повишаване ролята на психологическата 
подготовка на спортиста. С еволюцията на играта огромно значение 
придобива всестранната подготовка на личността, на всички органи 
и системи в човешкия организъм като изходен фундамент за съответ-
ната специализация.

Въпросът за зависимостта на ефективността на игровата дей-
ност от психологическите фактори интересува все повече специа-
листи по баскетбол. Постоянно се търсят нови опорни точки в под-
готовката на спортистите, което може да им осигури предимство в 
спортната борба. 

За да бъде ефективно обучението по баскетбол във ВУ, е 
необходимо добре да бъдат планирани и определени целите и 
задачите, които се поставят за реализиране. 

В теорията, практиката и методиката въпросите за подготовката 
на студентите баскетболисти е необходимо да се изграждат на базата 
на научно доказани, прагматични и достъпни програми за обучение 
и усъвършенстване. На база на адаптирането на тези програми и 
специализирани модели за обучение по баскетбол на студенти ще е 
възможно постигането на поставените цели. 

Самият факт, че студентите от групите по спортно 
усъвършенстване се подготвят за участие в състезания, променя 
съществено целта на обучението по баскетбол в университетите. 
Именно това води до установяване на необходимостта от създаването 
на специализирани модели за обучение по баскетбол на студенти. 

За да може пълноценно да се усъвършенстват индивидуалните 
и груповите баскетболни умения, следва да се отговори на много 
нерешени педагогически въпроси за методиката на обучение и 
организацията на заниманията по баскетбол във висшите училища 
с цел тяхното оптимизиране. Именно поради тази причина ние 
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насочихме вниманието си към психическите качества и влиянието 
им върху обучението и детайлизирането на тактическите действия в 
баскетбола при студентите. Изхождайки от важността на груповите 
тактически действия в нападение, ние проведохме настоящото 
изследване. Убедени сме, че диференцираният подход в работата 
за развитието на тези важни качества ще повиши ефективността 
на учебно-тренировъчния процес по баскетбол в университетското 
образование.
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1. постановка на проБлема

1.1. психически качества. 
психологическа характеристика на спортната дейност
Психическите фактори имат изключително голямо значение за 

спорта и успешното му практикуване. От тяхното проучване и це-
ленасочено развитие зависят резултатите в спортното майсторство. 
Всеки вид спорт се отличава със свой специфичен психологически 
профил. В спорта по-важно е преднамереното внимание, съчетано 
с волевите черти на характера на играча. Вниманието трябва да се 
съсредоточава своевременно в синхрон с волевите усилия за изпъл-
нение на нужните действия при дадена операция (нападение или за-
щита) на фона на активното противодействие, на фона на стремежа 
за надмощие в играта. 

Всичко това трябва да се съчетава и с разнообразни тактически 
действия, навици и умения за бързо преминаване от един към друг 
технически похват, а това е свързано с психическото състояние на 
спортиста. Тук важна роля играят и възприятията, едно от които е 
„усет за топката”, от който зависи точността при манипулацията с 
топката, която спортистът трябва да усеща като част от себе си и 
да я владее до съвършенство. Важна особеност на възприятията е 
тяхната осмисленост, осъществена чрез мисленето като съществен 
психологически фактор. Той е свързан с бързината на технико-так-
тическите действия, назовани като „скоростна техника”, т.е. бързо 
подаване, бързо спиране, бърза стрелба, бърз пробив, бърза смяна 
на местата и др. Съчетанието на възприятията с мисленето и внима-
нието е решаващ фактор за предимството на играчите. По-добри са 
тези, които умеят гъвкаво да превключват, но и да разпределят вни-
манието си, да проявяват ефективната съсредоточеност при стрелба, 
както и запазването на неговата устойчивост и обем, въпреки на-
стъпването на умората.

Следователно, за да се определят и уточнят задачите и съдържа-
нието на психологическата подготовка на баскетболистите, е необхо-
димо да се изучат психологическите особености на неговата дейност. 
Познаването на тези особености ще спомогне целенасочено и плано-
мерно да се възпитават тези психически качества, които са нужни за 
успешното им участие в състезание.

Психологическата структура на спортната дейност се състои от 
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следните задължителни психологически елементи (Рудик 1980): 
1. Елементи на психомоториката, които обезпечават съвършено 

владеене на техниката на дадения вид спорт.
2. Емоционални състояния, изразяващи се в положителен или 

отрицателен за изпълнението на дадения вид спорт.
3. Интелектуално-волеви процеси („действено мислене”), най-

ярко проявяващи се в сложните видове спортна дейност, която се ха-
рактеризира с бързо и неочаквано изменящи се ситуации.

4. Психологически черти, особености на личността на спорти-
ста, проявяващи в него отношението към изпълнението на спортна 
дейност в едни или други ситуации.

Тези елементи на психологическата структура на спортната дей-
ност удовлетворяват установените методологически положения на 
общата структурна теория: всеки от тях има само свойствени на него 
функции в цялостната структура на спортната дейност; всичките те 
са абсолютно необходими за тази структура, тъй като изключването 
на всяко от тях довежда до прекратяване на дейността; всичките те 
фактически са взаимосвързани и взаимообусловени, между тях имат 
място определени йерархически отношения, обезпечаващи сложното 
и ефективно изпълнение на спортната дейност.

Установено е, че умерената физическа активност и умереният 
психически стрес при младите спортисти имат ефект върху развитие-
то им и влияят положително върху основните им умствени процеси 
– памет, мислене, внимание (Горбунов 2009).

Спортистите трябва многогодишно да се изследват и наблюда-
ват от спортен психолог със специфични психологически методи, 
средства, уреди и апарати, конструирани специално за същността на 
спортно-състезателната дейност. Той предлага разработване на базов 
модел-програма за работа по формиране и усъвършенстване на спе-
цифични за вида спорт психодвигателни качества на спортиста (Янев 
2001).

Играта баскетбол има голямо влияние върху развитието на мо-
зъка. Разнообразието от сигнали по време на игра стимулират функ-
ционирането на нервните клетки и връзките между тях, подпомага 
изразяването и развитието на последователни (генетични) характе-
ристики на нервната система (Церковная 2007).

Ф. Керимов (2003) изследва формирането на психо-физиологи-
ческите качества при млади състезатели по борба. Авторът използва 
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следните показатели: 1. Оперативно мислене – време за изпълнение 
на задачата; ходове; 2. Превключване на вниманието – време за прев-
ключване; грешки; 3. Особености на вниманието – съсредоточаване; 
устойчивост; показател за точност на внимание; 4. Реакция на свет-
линни сигнали – латентен период; реакция на звуков сигнал; РДО.

П. Димитрова (2004) извлича основни фактори на психомотори-
ката – сложна реакция, РДО, тепинг-1 и тепинг-2 в четири възрастови 
групи от 11 до 18 години.

Специализираните методики въздействат положително върху 
структурирането на психичната дейност, в резултат на което значи-
телно се подобрява съдържанието на качеството внимание (Симео-
нова 2000; Димитрова 2002; Цветков 2006).

Възможностите на спортната дейност за активизиране на ума, за 
умственото възпитание и развитие на личността на занимаващите се 
с физическо възпитание и спорт са предмет на изследване от много 
български и чужди автори. Подобряването на техническите умения е 
свързано със свойствата на нервната система и индивидуалните осо-
бености на висшата нервна дейност (Йоанидис 1998). 

Според С. Горшенина (2015) готовността на студентите, спор-
туващи баскетбол, към групови взаимодействия следва да се разбира 
като интегративно образование, характеризиращо наличието на ба-
зови предразположености и потребности за лични и конструктивни 
взаимодействия в процеса на отборната работа, проявяващи се в спе-
циалните знания, умения и способи и важни личностни характерис-
тики.

В спортологичната литература се срещат и други публикации, 
близки до дискутирания проблем. В своя монографичен труд И. Пел-
текова (2014) дава  методически насоки при спортната подготовка по 
баскетбол на студентски отбори и управлението на учебно-трениро-
въчния процес във висшите училища с неспортна насоченост. Според 
А. Божкова (2012) контролът е важен фактор за развитието на спорт-
ното постижение и неговото качество. Както във всяка друга дейност, 
така и в спорта създаването и поддържането на определено качество 
изисква система за постоянно наблюдение и корекция. 

Мисленето е активна умствена дейност, която влияе върху от-
делните ситуации, набелязва целите и средствата за тяхното постига-
не, водейки спортиста към постигането на високи спортни резултати.

Според Е. Гогунов и Б. Мартьянов (2004) в спортната дейност 
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особено място заема интелектуалната активност. Например так-
тическото майсторство се намира в пряка зависимост от нивото на 
развитие на интелектуалната сфера. За изпълнение на тактическите 
действия е необходимо проявление на перцептивни, интелектуални и 
психомоторни способности и умения.

 

1.2. психологическа характеристика 
на баскетболната дейност
За баскетбола са характерни задачи с нестандартни условия. Раз-

положението на състезателите, динамиката на техните придвижвания 
и взаимодействия по игрището образуват единна структура, в която 
всички елементи са свързани помежду си комплексно. В една и съща 
игрова ситуация могат да бъдат взети различни решения – изпълне-
нието на едно и също взето решение зависи от самия изпълнител и от 
редица други фактори, независещи от него.

В баскетболната игра психологическите изисквания са следни-
те: състезателят да бъде готов да приеме различни въздействия, да се 
стреми да изпревари противника, да отгатва мислите на съотборни-
ците си, да мисли тактически, да побеждава емоционални предубеж-
дения. Спортистът трябва да схваща игровата обстановка и да търси 
неочаквано за противника решение, което ще бъде резултатно, твор-
чески трябва да използва своя опит за повишаване на постижението. 
Бързите реакции, зрително-двигателните качества са особено важни, 
голямо е значението на вниманието – непреднамерено и преднаме-
рено.

Разработвайки моделни психологически характеристики на ви-
сококвалифицирани баскетболисти в зависимост от техния игрови 
пост, В. Цветков (1985) полага основите на възможността за текущ 
и етапен контрол на психологическата подготовка. Дава се възмож-
ност на треньора да получи обективна, бърза и точна информация за 
състоянието на баскетболистите. Авторът разработва и методически 
указания за провеждане на правилна и целенасочена психологическа 
подготовка на играчите, а това ще позволи да се вземат управленче-
ски решения в хода на учебно-тренировъчната дейност.

Съществен принос в теоретичното разработване на проблеми, 
свързани с влиянието на психическите качества върху игровата ефек-
тивност в баскетболната игра, имат: Цв. Желязков, Ил. Ковачев и Кр. 
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Гьошева (1971); Цв. Желязков (1978); Р. Църова (1981); В. Цветков 
(1985); В. Янев (1983); Д. Дашева (1991); И. Илиев (2006) В. Йорда-
нов (2012); Т. Симеонова (2015). 

Използването на баскетбол в часовете по физическо възпитание 
се явява ефективно средство за повишаване на качеството на мислене 
на студентите (Илиев 2008).

Т. Симеонова (2000) изследва точността на стрелбата от нака-
зателната линия в зависимост от концентрацията на внимание. В из-
следването е установено, че концентрацията на вниманието оказва 
голямо влияние върху точността при стрелбата от наказателната ли-
ния и при изпълнение на наказателен удар.

В свое изследване Н. Шумова (2019) прави сравнителен анализ 
на връзката на личностната структура с представянето на баскетбо-
листи от руски и китайски студентски отбори. С помощта на 6 пси-
ходиагностични метода, които са широко използвани в практика, са 
получени 82 показателя.

Отговорът на въпроса за влиянието на различните режими на 
двигателна дейност върху особеностите на психическите качества 
може да даде информация как по-добре да се организира учебно-въз-
питателният процес.

1.3. особености на технико-тактическото майсторство 
в баскетбола
Баскетболът е колективна спортна игра и слабата подготвеност 

дори само на един член на колектива веднага затруднява действията 
на останалите играчи. Нарушава се връзката между отделните със-
тезатели и се провалят усилията на целия отбор. От друга страна, 
изобилието от грешки разпокъсва играта и я прави неприятна за на-
блюдение. 

Спортното майсторство се базира на добре овладени технико-
тактически умения. Те се изграждат на основата на теоретични из-
следвания, приложени в практиката и усъвършенствани там. Всичко 
това трябва да се основава на модела за бъдещето на спорта и оттук 
– управляването на механизма на биомеханичните структури в спе-
цифичните технико-тактически действия. 

С. Чернов (2017) разработва комплекс от методически прийоми 
за усъвършенстване на адаптацията към спортна дейност на млади 
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баскетболисти в прехода им към високото спортно майсторство.
Треньорът трябва да има предвид състоянието на своите спор-

тисти и да работи целенасочено за овладяването на техническото и 
тактическото майсторство. Освен високото равнище на физическа 
подготвеност се изисква и съвършено владеене на техниката на дви-
женията, разбира се, всичко това съобразено с общите цели, заложе-
ни в тактическата подготовка. Ефективността на игровите действия 
на баскетболистите са свързани не само с физическите качества, но и 
с точността и правилното изпълнение на техническите похвати. 

Тактиката на играта е целесъобразното използване на средства, 
методи на действия и форми на игра, като се взема предвид подготве-
ността на екипа и конкретната ситуация, насочена към постигане на 
целта. Средства на тактиката са техническите прийоми и методи за 
тяхното прилагане.

Тактиките на играта се разделят на тактика на атаката и тактика 
на защитата. Под тактиката на отборната игра трябва да разберем ин-
дивидуалните и колективни начини на игра и формите на действие на 
играчите, извършвани в специфични условия на спортните състеза-
ния и насочени към постигане на най-високи резултати. Необходимо 
е да се обучават играчите съзнателно и целенасочено да организират 
действията си в играта и да ги координират с действията на други иг-
рачи, в зависимост от преобладаващата ситуация по време на борбата 
срещу противника.

В баскетбола способността да се прогнозират резултатите от 
движенията или стрелбата, предугаждането на спортните действия 
или ситуации се нарича антиципация (Симеонова 2008).

Относно най-важното действие в баскетболната техниката – 
стрелбата в коша, изказват мнения: Св. Иванов и М. Маринов (1985); 
К. Дончев (1986); Т. Симеонова (2012). Авторите се базират на на-
блюдения и научни изследвания, съобразени с принципите на меха-
никата, като се подчертава, че създадените умения влияят и върху 
волята, антиципацията, съсредоточеността и издръжливостта като 
психически качества.

В свой научен труд А. Сарапкин (2003) провежда изследване 
върху различни методически подходи в обучението на техниката и 
тактиката в баскетбола. На всеки етап от изследването е разработена 
последователна схема на обучение на технико-тактическите дейст-
вия в баскетбола, като всяка дейност по овладяване на движенията се 
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основава на приучване към мислене в различните ситуации. Всичко 
това способства за повишаване на ефективността на процеса на обу-
чение.

Л. Касабова (2017) разкрива състоянието на физическата год-
ност и технико-тактическите умения на студенти, спортуващи бас-
кетбол в УНСС на базата на вариационен анализ.

Нашите проучвания показват, че въпросът за установяване на 
взаимовръзка на психически качества с тактическата подготовка в 
баскетболната игра не е разработван. Не са правени изследвания и за 
връзката на психически качества при обучението на отделни тактиче-
ски похвати на висококвалифицирани баскетболисти мъже.

Може да кажем, че с предприетото от нас изследване ще допри-
несем за ефективното управление на тренировъчния процес на отбо-
рите по баскетбол – мъже, в университетското образование. 

работна хипотеза

На базата на състоянието на изследвания проблем формулирах-
ме хипотезата на изследването. Допускаме предположението, че, на-
мирайки връзката и влиянието на психологическите фактори, опреде-
лящи ефективността на груповите тактически действия в нападение, 
ще се интензифицира обучението по баскетбол в условията на уни-
верситетското образование с групите по спортно усъвършенстване.
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2. методология, методика и организаЦия 
на изследването

2.1. Цел и задачи на изследването
Целта на настоящото изследване е разкриване на връзките меж-

ду базови психически компоненти и тактическите действия в нападе-
ние с групите по спортно усъвършенстване. 

Задачи на изследването
За реализирането на поставената цел са формулирани следните 

задачи.
1. Изследване състоянието на значими психологически характе-

ристики на студентите, спортуващи баскетбол.
2. Изследване на факторите, определящи ефективността на гру-

пови тактически действия в нападение.
3. Изследване на степента на взаимовръзка на груповите такти-

чески действия в нападение на студентите със значими психологиче-
ски характеристики.

4. Разкриване на факторите, определящи ефективността и ста-
билността на психическите качества и тактическите действия в напа-
дение на студенти, спортуващи баскетбол.

5. Апробиране на модели за развиване на психически качества и 
тактическото мислене в баскетбола.

2.2. предмет, обект и контингент на изследването
Предмет на изследването са психологическите характеристики, 

на чиято основа се базира експерименталното изследване за уточня-
ване на влиянието им върху груповите тактически действия в напа-
дение.

Обект на изследването са специфичните особености на тактиче-
ските действия по баскетбол в нападение и разкриването на фактори-
те, влияещи върху ефективността им.

Контингент на изследването са 30 мъже студенти, спортуващи 
баскетбол към ССК ИУ – Варна в Икономически университет – Ва-
рна. Отборът е шампиони на А група мъже и носител на купата на 
Българска федерация по баскетбол за 2015, а през 2016 г. заема второ 
място в първенството. За да се установи нивото на ефективност на 
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игровите действия на студентите, са регистрирани техните прояви в 
9 срещи (10 единици на наблюдение). 

2.3. методи на изследването
За постигането на целта и решаване на задачите, както и за про-

верка на хипотезата е използвана комплексна методика, която включ-
ва следните методи на научното познание:

Проучване, анализ и обобщаване на специализираната научни-
методична литература.

I. Педагогическо наблюдение и регистриране на техните так-
тически действия от видеозаписи. Това позволява да се регистрират 
детайлно груповите тактически действия на състезателите.

II. Тестиране в лабораторни условия за оценка нивото на психи-
ческите качества.

III. Математико-статистически методи.

2.3.1. Проучване, анализ и обобщаване 
на специализираната научно-методична литература

Пълна разработка на проблема за развитието на психологически 
характеристики на висококвалифицирани баскетболисти, в зависи-
мост от техния игрови пост, е направена от   В. Цветков (1985). Той 
полага основите на възможността за текущ и етапен контрол на пси-
хологическата подготовка на високо квалифицирани баскетболисти, 
а също така дава обективна, бърза и точна информация за състояние-
то на баскетболистите.

Проучването на литературата е насочено към изясняване на 
връзката на психическите качества и тактическите действия, и обоб-
щаване на вижданията на различните автори за влиянието им в бас-
кетбола и в отделните спортове.

От други литературни източници се установява, че по тази те-
матика са проведени незначителен брой изследвания и са публику-
вани малко материали, особено от български автори. Повечето от тях 
разглеждат частични въпроси и не разкриват напълно същността на 
проблема.

Изследванията, които имат отношение към разглеждания въ-
прос, не изясняват проблемите за обучението по баскетбол в услови-
ята на университетското образование.
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2.3.2. Тестиране при лабораторни условия за оценка 
нивото на развитие на психическите качества

Таблица 1
психически качества

Резултатите от първата таблица се изключват. Показателят за концентра-

ция на вниманието се получи като средноаритметична стойност от получените 

времена на останалите четири таблици.

Показателят за устойчивост на вниманието представлява отношение на 

времената от втората и петата таблица.

Таблица 1
Психически качества

№ Показатели Мерни 
единици

Точност на 
измерване

Посока на 
нарастване

1. Концентрация на вниманието (Квн) s 1 –

2. Устойчивост на вниманието (Увн) s 1 –

3. Оперативно мислене – ходове (Омх) Брой 1 –

4. Оперативно мислене – време (Омв) s 1 –

5. Оперативно мислене – коефициент (Омк) Балове 0,01 –

6. Личностна тревожност (Лт) Балове 1 –

7. Реактивна тревожност (Рт) Балове 1 –

8. Екстровертност/интровертност (Е/И) Балове 1 +

9. Невротичност (Н) Балове 1 –

10. Дедуктивно мислене (IST 2000 R)
*Допълване на изречения

IQ точки 5 IQ точки +

11.
Вербално индуктивно мислене 
(IST 2000 R)
*Търсене на отношения

IQ точки 5 IQ точки +

12. Абстрактно логическо мислене (IST2000R)
*Матрици

IQ точки 5 IQ точки +

13. Краткосрочна памет (IST 2000 R)
*Фигурална памет

IQ точки 5 IQ точки +

14.
Умение за разсъждаване, анализиране и реша-
ване на проблеми (IST 2000 R)
*Общ резултат от IST 2000 R

IQ точки 5 IQ точки +

43

2.3.3. Педагогическо наблюдение и запис на игровите 
действия от видеозапис на баскетболни срещи

Четвърта група тестове. Тестове за оценка на ефективните и не-
ефективните групови тактически действия в нападение.

За оценяване груповите тактически действия в нападение чрез 
„pick and roll“1  са регистрирани следните показатели, разкриващи 
ефективност:
1 Навсякъде в текста pick and roll се използва вместо термина „заслон-контра заслон“.
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Таблица 2 
групови тактически действия в нападение

ност и невротизъм и въз основа на нея се определят следните степени за тези 

свойства на темперамента:

от 1 до 6 бала – ниско ниво на екстровертност и невротичност;

от 7 до 9 бала – под средно ниво на екстровертност и невротичност;

от 10 до14 бала – средно ниво на екстровертност и невротичност;

от 15 до 17 бала – над средно ниво на екстровертност и невротичност;

от 18–24 бала – високо ниво на екстровертност и невротичност.

2.3.3. Педагогическо наблюдение и запис на игровите действия 

от видеозапис на баскетболни срещи

Четвърта група тестове. Тестове за оценка на ефективните и неефек-

тивните групови тактически действия в нападение.

За оценяване груповите тактически действия в нападение чрез „pick and 

roll“1 са регистрирани следните показатели, разкриващи ефективност:

Тест №15. Pick and roll с отбелязан кош.

Тест №16. Pick and roll без изпълнена стрелба.

Таблица 2 
Групови тактически действия в нападение

№ Показатели Мерни
единици

Точност на 
измерване

Посока на 
нарастване

15. Pick and roll с отбелязан кош Брой 1 +

16. Pick and roll без изпълнена стрелба Брой 1 +

17. Неефективен pick and roll – синхрон по време Брой 1 –

18. Неефективен pick and roll – пространство Брой 1 –

29. Неефективен pick and roll – усилие Брой 1 –

20. Заслон на нападател без топка – извършена 
стрелба Брой 1 +

1 Навсякъде в текста pick and roll се използва вместо термина „заслон-контразаслон“.
46

21. Заслон на нападател без топка – без стрелба Брой 1 +

22. Неефективен заслон на нападател без топка –
синхрон по време Брой 1 –

23. Неефективен заслон на нападател без топка –
пространство Брой 1 –

24. Неефективен заслон на нападател без топка –
усилие Брой 1 –

За оценяване груповите тактически действия в нападение са регистрира-

ни следните причини: синхрон по време, пространство и усилие, разкриващи

неефективността на показателите:

Тест №17. Неефективен pick and roll – синхрон по време. 

Тест №18. Неефективен pick and roll – пространство.

Тест №19. Неефективен pick and roll – усилие.

За оценяване груповите тактически действия в слаба страна са регистри-

рани следните причини: синхрон по време, пространство и усилие, разкриващи

неефективността на следните показатели:

Тест №20. Заслон на нападател без топка – извършена стрелба. 

Тест №21. Заслон на нападател без топка – без изпълнена стрелба.

Тест №22. Неефективен заслон на нападател без топка – синхрон по вре-

ме.

Тест №23. Неефективен заслон на нападател без топка – пространство.

Тест №24. Неефективен заслон на нападател без топка – усилие.

Тестовете, с които се оценяват тактическите действия в нападение, са 

поместени в таблица 2.

47
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3. анализ на резултатите

3.1. средни стойности и вариативност на показателите,
характеризиращи психическите качества и тактическите 
действия

3.1.1. Средни стойности и вариативност на показателите 
характеризиращи психическите качества
на студенти,  спортуващи баскетбол

№6 ЛТ 30 26.00 46.00 20.00 34.87 4.56 13.08

№7 РТ 30 28.00 43.00 15.00 36.47 4.31 11.83

№8 E/И 30 12.00 20.00 8.00 15.10 2.43 16.07

№9 Н 30 1.00 14.00 13.00 8.33 2.96 35.56

Фиг. 1. Вариативност на показателите за оценка на вниманието

Анализът на фиг. 1 показва, че стойностите на вариация при показатели 

№1 (концентрация на внимание) и №2 (устойчивост на внимание) са съответно 

22.18% и 27,68%. Това прави изследваната съвкупност относително еднородна 

по отношение на концентрация и устойчивостта на внимание. 

Относно показателя за оперативно мислене – ходове (№3), даващ предс-

тава за точността на мисленето, средната стойност е 79.60 броя, като най-

доброто постижение е 56 хода, с което е постигнат и най-добър резултат в за-

дачата. Като най-голям брой ходове са отчетени – 100 броя. Регистрираната 

стойност на размаха в изпълнената задача е 44 хода.

Изразходваното време за решаването на задачите е регистрирано чрез 

показател №4 (оперативно мислене – време). Средната стойност от 59.22 s и 

размах 60.75 s в тази задача е с най-добро регистрирано време от 36.00 s и най-

бавно за 96.75 s. Показател №5, даващ обща представа за качеството на опера-

54

 
фиг. 1. вариативност на показателите за оценка на вниманието

Анализът на фиг. 1 показва, че стойностите на вариация при 
показатели №1 (концентрация на внимание) и №2 (устойчивост на 
внимание) са съответно 22.18% и 27,68%. Това прави изследваната 
съвкупност относително еднородна по отношение на концентрация и 
устойчивостта на внимание. 

Изразходваното време за решаването на задачите е регистрира-
но чрез показател №4, характеризиращ бързината на мислене (фиг. 
1), който има регистрирана стойност на коефициент на вариация 
(V=29.23%), се вижда съществуващата относителна разлика в бързи-
ната на решаване на оперативните задачи.



17

тивното мислене – рационалност и бързина, изследваната група има регистри-

рани средна стойност от 2.17 к, при Xmin 1.72 к, и Xmax 2.84 к., определящи 

размаха на 1.12 к.

Фиг. 2. Вариативност на показателите за оценка на вниманието

Анализът на фиг. 2 показва, че стойностите на коефициента на вариация 

(V=11,80%) при показателя, характеризиращ точността на оперативно мислене 

(№3), ни показва, че изследваните студенти, спортуващи баскетбол, са относи-

телно еднородна съвкупност при граници близки до тези на еднородността. 

При показател №4, характеризиращ бързината на мислене (фиг. 1), който има 

регистрирана стойност на коефициент на вариация (V=29.23%), се вижда съ-

ществуващата относителна разлика в бързината на решаване на оперативните 

задачи. Относно показател №5 изследваната група баскетболисти се е оказала 

отново относително еднородна със средна вариативност V=15,25%. Това дава 

основание да смятаме, че съществува добра основа за работа върху подобрява-

не качеството на мислене, отнесено към изискванията на тактическите задачи 

в отделните игрови ситуации в спортните игри. 

55

фиг. 2. вариативност на показателите за оценка на вниманието

Анализът на фиг. 2 показва, че стойностите на коефициента на 
вариация (V=11,80%) при показателя, характеризиращ точността на 
оперативно мислене (№3), ни показва, че изследваните студенти, 
спортуващи баскетбол, са относително еднородна съвкупност при 
граници близки до тези на еднородността. Относно показател №5 
изследваната група баскетболисти се е оказала отново относително 
еднородна със средна вариативност V=15,25%. Това дава основание 
да смятаме, че съществува добра основа за работа върху подобряване 
качеството на мислене, отнесено към изискванията на тактическите 
задачи в отделните игрови ситуации в спортните игри. 

Фиг. 3. Вариативност на показателите за оценка на свойствата на личността

Анализирайки тревожността в нейните два компонента – личностна (№6) 

и реактивна (№7), са отчетени средни стойности съответно 34.87 бала и 36.47

бала. Показателят (R) за разсейване, описващ степента на индивидуалните раз-

личия между изследваните лица за №6 е 20 бала, като най-ниското и най-

високо постижение са в диапазона 26 бала – 46 бала (от ниско до високо ниво 

на тревожност), а за №7 е 15.00 бала, при най-ниско и най-високо постижение,

вариращи в границите 28.00 бала до 43.00 бала (средно ниво на тревожност).

Получените от нас данни за състоянието на тревожност в двата изследвани 

компонента и установените средноаритметични величини показват, че изслед-

ваната група студенти, спортуващи баскетбол, попада в средното ниво на тре-

вожност (от 31 до 50 бала).

Интересно е сравнението на резултатите при компонента личностната 

тревожност с получени от други автори (Ставрев 2013) за студенти от УНСС,

които ни показват, че изследваните от нас лица имат по-добри средни стойнос-

ти (34.87 бала) с тези на студентите (39.1 бала). В свое задълбочено изследване 

с висококвалифицирани баскетболисти В. Цветков (1999) установява средните 

стойности на психическите показатели по игрови постове. При личностна тре-

вожност установените стойности за гардове са 39.57 бала, за крилата 40.95 ба-

ла и при центрове – 43.41 бала. Относно реактивната тревожност при гардове 
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фиг. 3. вариативност на показателите за оценка на свойствата на личността

на фиг. 3 е направено сравнение на вариативността на изследва-
ните психологически особености при студенти, спортуващи баскет-
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бол. Анализирайки данните, се вижда, че получените от нас данни 
за състоянието на тревожност чрез нейните компоненти – личностна 
(№6) и реактивна (№7), и техните коефициенти на вариация, съот-
ветно 13.08% и 11.83%, определят изследваната група студенти като 
относително еднородна. Чрез тест №8 „екстраверсия/интраверсия“ и 
тест №9 „невротичност“ се получава информация за свойствата на 
темперамента. При екстраверсия/интраверсия групата показва отно-
сително еднородна съвкупност (V=16.07%), а при невротичност, гру-
пата показва нестабилност (V=35,56%).

Изследването на способността за краткосрочно, целенасочено запомняне 

и възпроизвеждане чрез показател №13 (краткосрочна памет) ни разкрива пос-

тигната средна стойност от 18.90 IQ т. на групата. Постигнатите минимални 

резултати от 53.50 IQ т., а максимални от 118.29 IQ т. определят стойност на 

размаха 64.78 IQ т. За показател №14 (умението за разсъждаване, анализиране 

и решаване на проблеми) регистрираните стойности на постигнатите 

Xmin=64.01 IQ т. и Xmax=129.31 IQ т. определят размах от 0.82 IQ т.

Фиг. 4. Вариативност на показателите,
характеризиращи бързината на мисловните процеси

От анализа на фигурата се вижда, че при два от показателите, характери-

зиращи бързината на мисловните процеси, коефициентът на вариация е със 

стойности, възлизащи малко над нормата за еднородност (V= 10%). Това са де-

дуктивно мислене (№10) и вербално индуктивно мислене (№11), съответно 

(V=12.82%), (V=10.95%). За абстрактното логическо мислене (№12), с устано-

вена стойност на вариация, съответно (V=19.98%), данните показват относи-

телни разлики за групата по този показател. Способността за краткосрочно, 

целенасочено запомняне и възпроизвеждане чрез показател №13 (краткосрочна 

памет), с постигнати стойности на вариация (V= 18.90%), и за показател №14 
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фиг. 4. вариативност на показателите,
характеризиращи бързината на мисловните процеси

От анализа на фигурата се вижда, че при два от показателите, 
характеризиращи бързината на мисловните процеси, коефициентът 
на вариация е със стойности, възлизащи малко над нормата за ед-
нородност (V= 10%). Това са дедуктивно мислене (№10) и вербално 
индуктивно мислене (№11), съответно (V=12.82%), (V=10.95%). За 
абстрактното логическо мислене (№12), с установена стойност на 
вариация, съответно (V=19.98%), данните показват относителни 
разлики за групата по този показател. Способността за кратко-
срочно, целенасочено запомняне и възпроизвеждане чрез показател 
№13 (краткосрочна памет), с постигнати стойности на вариация 
(V= 18.90%), и за показател №14 (умението за разсъждаване, анали-
зиране и решаване на проблеми) – (V=15.56%), също определят гру-
пата като относително еднородна. 
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Въз основа на направения анализ от данните на показателите, 
определящи психическите качества, може да обобщим следното: 

Стойностите на коефициентите на вариация на показателите, ха-
рактеризиращи интелектуалните качества на студентите, спортуващи 
баскетбол, ни разкриват относително еднородна съвкупност при кон-
центрация и устойчивост на вниманието, в бързината на мислене по 
отношение на използваното време и относно общата представа за ка-
чеството на оперативното мислене – рационалност и бързина. Близки 
до границата на стабилност са резултатите получени за точността на 
мислене измерена чрез ходовете.

Стойностите на коефициентите на вариация на показателите, 
характеризиращи свойствата на темперамента, ни разкриват отно-
сително еднородна съвкупност при личностната тревожност, екстра-
версия/интраверсия и невротичност. Близки до границата на стабил-
ност в изследвания период са резултатите, получени за реактивната 
тревожност.

Относителна еднородност ни разкрива групата студенти, спор-
туващи баскетбол, относно показателите за оценка на качеството и 
бързината на мисловните процеси – дедуктивно мислене, абстракт-
но логическо мислене, краткосрочна памет и умението за разсъжда-
ване, анализиране и решаване на проблеми. Близки до границата на 
стабилност в изследвания период са резултатите, получени при ин-
дуктивно мислене.

3.1.2. Средни стойности и вариативност на показателите, 
характеризиращи тактическите действия
на студенти, спортуващи баскетбол

без стрелба в коша. Закономерната динамика в играта и диференцирането по 

постове на състезателите според нас са фактори, които закономерно повлияват 

тези резултати, отнесени към изискванията на тактическите задачи в отделните 

игрови ситуации в спортните игри. 

Фиг. 5. Средни стойности и вариативност на резултатите при показателите
за оценка на тактическите действия при студенти, спортуващи баскетбол

При анализа на неефективните действия чрез показателите – синхрон по 

време (№17), пространство (№18) и усилие (№19), където коефициентите на 

вариация са съответно (V=48.74%), (V=49.06%) и (V=58.28%), се наблюдава 

изразена разнородност на изследваната група. Тази разнородност ни дава ос-

нование да приемем, че изискванията към тези тактически действия се базират 

до голяма степен на индивидуалните особености на студентите, спортуващи 

баскетбол, отнесени към изискванията на тактическите задачи в отделните иг-

рови ситуации в баскетболната игра.

Анализът на данните от фигурата показва, че стойностите на вариация 

при показатели №20 (заслон на нападател без топка с изпълнение на стрелба) и 

№21 (заслон на нападател без топка без стрелба) са съответно 33.58% и 31.62%. 

Тези стойности с граници, близки до относителна еднородност и приблизител-

но близки коефициенти на вариация, ни показва, че трениращите баскетбол 
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фиг. 5. средни стойности и вариативност на резултатите при показателите 
за оценка на тактическите действия при студенти, спортуващи баскетбол
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на фиг. 5 е направено сравнение на вариативността на изслед-
ваните тактически показатели на студентите, спортуващи баскетбол. 
От нея се вижда, че изследваната група студенти е изразено разно-
родна при 7 от общо 10 игрови показатели, а при 3 от тях са с грани-
ци, близки до относителната еднородност.

При анализа на неефективните действия чрез показателите – 
синхрон по време (№17), пространство (№18) и усилие (№19), къде-
то коефициентите на вариация са съответно (V=48.74%), (V=49.06%) 
и (V=58.28%), се наблюдава изразена разнородност на изследваната 
група. Тази разнородност ни дава основание да приемем, че изисква-
нията към тези тактически действия се базират до голяма степен на 
индивидуалните особености на студентите, спортуващи баскетбол, 
отнесени към изискванията на тактическите задачи в отделните игро-
ви ситуации в баскетболната игра.

Въз основа на направения анализ от данните на показателите, 
определящи тактическите действия, може да обобщим следното: 

Получените резултати от изследването на десетте игрови пока-
затели ни разкриват граници на изразена нееднородност на групата 
по осем от показателите – P&R с отбелязан кош, P&R без изпълне-
на стрелба, неефективните действия при P&R – синхрон по време, 
пространство и усилие, неефективен заслон на нападател без топка 
– синхрон по време, пространство и усилие. При два от тях грани-
ците са близки до приблизително еднородните стойности „заслон на 
нападател без топка с изпълнена стрелба“ и „заслон на нападател без 
топка без стрелба“.

3.2. корелационни взаимозависимости при показателите, 
характеризиращи психическите качества и тактическите 
действия при студенти, спортуващи баскетбол
В изпълнение на задачата да изследваме взаимовръзките между 

показателите, даващи ни възможност за по-задълбочено вникване в 
причинно-следствените връзки между тях, е използван един от най-
достоверните методи – корелационният анализ. 
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 3.2.1. Вътрешногрупови взаимозависимости при показате-
лите, характеризиращи психическите качества на 
студенти, спортуващи баскетбол

Необходимостта от разширяване на обхвата върху изградената 
основа, базираща се на данни от вариационната обработка, открива 
възможност чрез по-задълбочено вникване в причинно-следствените 
връзки между изследваните показатели да се постигне широкообхва-
тен поглед, носещ плътност в обема от информация и периодизация. 
Всичко това ще даде възможност да се контролира и управлява учеб-
но-тренировъчният процес, а също ще спомогне да се рационализи-
рат тренировъчните средства и методи на база на т.нар. „положителен 
пренос“ на тренираността. В литературата има данни относно взаимо-
връзката на психологическите фактори в баскетбола (Цветков 1999). 
В свое мащабно изследване авторът разглежда психологическата под-
готвеност на висококвалифицирани баскетболисти и разкриването на 
взаимовръзките между психологическите характеристики.

Използвана е обикновена линейна корелация.
Анализът на откроилите се вътрешногрупови връзки между 

психическите качества (фиг. 6) показва, че показателят за опера-
тивно мислене – ходове (№3), даващ представа за точността на ми-
сленето и бързината на решаването на задачите, регистрирано чрез 
показател №4 (оперативно мислене – време), е във връзка с показател 
№5, даващ обща представа за качеството на оперативното мислене. 
Връзките са очаквани и логични между качеството на мислене със 
значителна степен (r=597) между брой на ходовете и с висока степен 
(r=899) с изразходваното време. 

между свойствата на темперамента се оказва, че са се офор-
мили корелационни зависимости със значителна степен на влияние. 
Едната оформена връзка е на тревожността и нейните компоненти 
– №6 (личностна) и №7 (реактивна), със значителна степен r=597. 
Възникнали са също връзки между показателя за невротичност (№ 
9) и показателите за тревожност –личностна (№6) и реактивна (№7), 
със значителна степен r=463 и r=527. 

Това на свой ред ни показва, че свойствата на темперамента в го-
ляма степен си влияят помежду си и че студентите, притежаващи по-
ниска личностна и реактивна тревожност ще имат и по-ниски нива 
на невротизъм.
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Анализът на фиг. 6 показва, че между показателите за оценка 
на мисловните процеси са възникнали най-много връзки (4). Едната 
оформена връзка е между показателя за абстрактното логическо ми-
слене (№12) и този, измерващ способността за краткосрочно, целена-
сочено запомняне и възпроизвеждане (№13), със степен на значимост 
r=552. 

Тази връзка дава основание да смятаме, че студентите, спор-
туващи баскетбол, притежаващи възможността да се абстрахират 
от незначителни подробности, за да се разгледа ситуацията, която е 
възникнала, в нейната пълнотата, ще притежават по-добра първична 
памет.

Правят впечатление очакваните и логични установени зависи-
мости на показателите за дедуктивно мислене (№10), вербално ин-
дуктивно мислене (№11) и абстрактното логическо мислене (№12) 
с показател №14 (умението за разсъждаване, анализиране и решаване 
на проблеми) или общата интелигентност. Откроилите се връзки са 
с големина, съответно r=700 на извеждане на особеното и единично-
то от общото с общата интелигентност. Умерена (r=406) е връзката, 
показваща ни възможностите за умозаключение, при което от частни 
истини се извеждат общи съждения с общата интелигентност. Значи-
телна (r=591) се е оказала и тази на възможността за разглеждане на 
ситуацията в нейната пълнотата и общата интелигентност.

3.2.2. Вътрешногрупови взаимозависимости 
при показателите, характеризиращи тактическите 
действия на студенти,спортуващи баскетбол
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От анализа на фиг. 7, изградена от значимите връзки, се вижда, 
че най-голям брой връзки са регистрирани при тактическото дейст-
вие P&R с отбелязан кош (№15) – общо 7 взаимовръзки, следва P&R 
без изпълнение на стрелба – общо 6 взаимовръзки, и показателите за 
неефективен P&R –синхрон по време (№17) – с четири взаимовръз-
ки, неефективен P&R –усилие (№17) – с три взаимовръзки, и неефек-
тивен P&R – пространство (№16) – с две взаимовръзки. Силата на 
регистрираните корелации е основно значителна.

В съвременния баскетбол едно от най-използваните групови 
тактически действия в нападение е P&R. В тази връзка очаквани и 
логични според нас са оформилите се общо 7 корелационни взаимо-
зависимости на P&R с отбелязан кош (№15). С най-голяма степен на 
влияние (r=734) е оформена връзката с P&R без изпълнена стрелба 
(№16). Това логично ни показва, че изпълняващите успешно тактиче-
ското действие P&R с отбелязан кош, ще изпълняват успешно и P&R 
без изпълнена стрелба.

Положителни и значими по сила на зависимост са възникналите 
връзки на P&R с отбелязан кош (№15) към неефективен P&R – син-
хрон по време (№17). Неефективен P&R – пространство (№18) и не-
ефективен P&R – по усилие (№19), съответно r=625, r=580 и r=531. 
Предвид факта че изпълнението на заслон позволява да се спечелят 
необходимите десети от секундата от защитата и да се откъсне напа-
дател от защитника с няколко сантиметра за получаване на реална 
заплаха за коша на противника. Според нас това са очаквани и ло-
гични връзки, разкриващи ни основна зависимост между недостатъ-
чен синхрон по време, пространство и усилие между състезателите, 
изпълняващи „pick and roll”, и ефективността при изпълнението му. 

3.2.3. Интегрални взаимозависимости при показателите, 
характеризиращи психическите качества 
и тактическите действия на студенти, 
спортуващи баскетбол
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Получените данни за броя и силата на значимите корелационни 
връзки на показателите, характеризиращи психическите качества и 
тактическите действия и корелационно-структурния модел на фиг. 8. 
От същата фигура се виждат 11 значими интеркорелационни зависи-
мости между отделни показатели. 

Значимостта на връзките при показателя за устойчивост на вни-
манието (№2) с P&R с отбелязан кош (№15), с неефективен P&R 
– усилие (№19) и заслон на нападател без топка – стрелба (№20), 
съответно r=508, r=474 и r=424, се обяснява с необходимостта да се 
удържи неговата интензивност достатъчно дълго (в продължение на 
цялата атака) и не по-ниско от определеното ниво. 

От фигурата ясно се виждат възникналите (общо 4) връзки 
между показателя, измерващ точността на оперативното мислене, 
чрез направените ходове (№3) и тактическите действия – P&R без 
изпълнена стрелба (№16), неефективен P&R – пространство (№18), 
неефективен P&R – по усилие (№19) и заслон на нападател без топ-
ка – без стрелба (№20). Силата на зависимостите на тези връзки е 
голяма при две от тях и значителна за другите две. Могат да се счи-
тат за естествени възникналите големи връзки между оперативното 
мислене – ходове (№3) и P&R без изпълнена стрелба (№16) и заслон 
на нападател без топка – без стрелба (№20)  съответно r=798 и r=862. 
Силата на връзката между оперативното мислене – ходове (№3) с не-
ефективен P&R – пространство (№18) е r=528, а с неефективен P&R 
– по усилие (№19) r=642.

Разглеждайки въпроса за решаването на мисловните задачи в 
хода на изпълнението на pick and roll без изпълнение на директна 
атака на коша и получаването на възможности за успешна такава 
след заслон на нападател без топка, се вижда, че изготвянето на ал-
тернативните решения при изискванията за ограничено време са от 
изключителна важност. Установява се също, че при изпълнението на 
pick and roll  и неефективните действия, отнасящи се към  синхрона 
по пространство и  усилие също значителна роля имат уменията на 
студентите за взeмането на бързи и точни решения след преработката 
на информацията от създалите се ситуации. 

Правят впечатление установените умерени зависимости на по-
казател (№5), даващ обща представа за качеството на оперативно 
мислене – рационалност и бързина, с P&R с отбелязан кош (№15), с 
неефективен P&R – усилие (№19) и заслон на нападател без топка – 
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без стрелба (№21) съответно r=408, r=474 и r=424. Откроява се много 
голямата връзка с големина r=917 на бързото и рационално мислене 
със заслон на нападател без топка – стрелба (№20). Съществени са 
изискванията към качеството на мислене на студентите при отбеляз-
ването на кош след pick and roll, усилията при изпълнението му и 
заслона на нападател без топка.

Данните от нашето изследване потвърждават установеното от В 
Цветков (1999), че количеството поставени заслони корелира с пока-
зателите „скорост на преработка на информацията“, „рационалност 
на оперативното мислене“, „устойчивост на вниманието“ и „реакция 
на прогнозирането“.

От същата фигура регистрираме общо 3 оформили се връзки 
между изследваните психологически особености на личността и 
тактическите действия. Най-големи (r=-792 и r=-702 ) и очаквани са 
тези между реактивна тревожност (№7) и неефективен P&R –прос-
транство (№18), неефективен P&R – усилие (№19). Значителна по 
сила на зависимост /r=-600/ е връзката на личностната тревожност 
(№6) и P&R с отбелязан кош (№15) при студентите, спортуващи бас-
кетбол. Така възникналите връзки ни разкриват, че повишеното ниво 
на тревожност в изследваните два компонента води до неефектив-
ност при изпълнението на pick and roll с отбелязан кош и синхрона 
по пространство и усилие. 

Въз основа на данните от възникналите взаимовръзки между 
психическите качества могат да се направят следните изводи за те-
орията и практиката.

Относно показателите, характеризиращи интелектуалните 
качества, регистрираните връзки са между точността на мисленето 
(оперативно мислене – ходове) и изразходваното време за решаване-
то на задачите (оперативно мислене – време) са във връзка с рацио-
налността и бързината  (оперативно мислене – коефициент). 

Възникналите връзки при показателите, характеризиращи 
свойствата на темперамента, са между компонентите на тре-
вожността – личностна и реактивна, и същите два към невротич-
ността.

Най-голям брой вътрешногрупови връзки са регистрирани при 
показателите, определящи качеството и бързината на мислов-
ните процеси, абстрактното логическо мислене и способността за 
краткосрочно целенасоченото запомняне и възпроизвеждане. След-
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ват установените зависимости на показателите за дедуктивно мисле-
не,  вербално индуктивно мислене и абстрактното логическо мисле-
не с умението за разсъждаване, анализиране и решаване на проблеми 
или общата интелигентност. 

От анализа на корелационните матрици от възникналите взаи-
мовръзки между тактическите действия могат да се направят след-
ните обобщения:       

Изпълнените от студентите  тактическите действия в нападение 
– P&R с отбелязан кош и P&R без изпълнена стрелба, са показате-
лите, повлияващи се най-много от неефективните действия, основа-
ващи се на липсата на синхрон по време, пространство и усилия. С 
най-много връзки от неефективните изпълнения при поставянето на 
P&R е  – синхрон по усилие, а при  заслон на нападател без топка – 
синхрон по време. 

Въз основа на данните от възникналите взаимовръзки между 
психическите качества и тактическите действия могат да се на-
правят следните обобщения:

Най-голямо влияние на анализираните интелектуални показате-
ли върху тактическите действия оказват устойчивост на вниманието 
и оперативно мислене ходове и време. Относно свойствата на темпе-
рамента влияние върху тактическите действия са оказали личностна-
та и реактивната тревожност. Влиянието на качеството и бързината 
на мисловните процеси върху тактическите действия оказват вер-
бално индуктивно мислене, общата интелигентност и абстрактно-
то логическо мислене.

Повечето от зависимостите на психическите показатели към 
тактическите действия се потвърждават, но има и някои, които ние 
не установихме; това е влиянието към заслон на нападател без топ-
ка – без стрелба, неефективен заслон на нападател без топка – синх-  
рон по време и заслон на нападател без топка – синхрон по усилие.

Липсата на влияние на психическите качества върху посочени-
те тактически показатели в слабата страна може да се обясни с 
приоритетно изпълнение на действията в силна страна и особено-
стите на обучението на студентските отбори. Съставът на сту-
дентския баскетболен отбор се променя през цялото време, тъй 
като някои спортисти влизат в първата година, други завършват 
и отпадат от екипа. Освен това е трудно да се завърши екипът 
според функциите на играчите. 
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3.3. фактори на психологическата и тактическата 
ефектифност на студенти, спортуващи баскетбол
Учебно-тренировъчната дейност при студентите, спортуващи 

баскетбол, е необходимо да се планира и провежда, като се вземе 
под внимание влиянието на някои фактори, които могат да опреде-
лят успеваемостта на играта. В баскетболната игра факторите, кои-
то влияят комплексно върху спортното майсторство, са свързани със 
спецификата и изискванията, предявени от самата игра (Цветков 
1999). Възможността за разкриване на основните фактори, влияещи 
на спортните постижения в студентския спорт, е от важно значение за 
контрола, анализа и оценката на спортната подготовка на студентите, 
спортуващи баскетбол. С получените данни от общо 24 теста за оцен-
ка на психическите качества и тактическите действия в нападение на 
студенти, спортуващи баскетбол, е приложен комплексен факторен 
анализ. По характера на използваните тестове, които имат високи 
факторни тегла за определен фактор, е възможно да се идентифицира 
този фактор. На обособилите се фактори сме присвоили названия, 
които по същество отразяват насочеността на дадения фактор. 

3.3.1. Фактори на психологическата ефектифност 
на студенти, спортуващи баскетбол

Чрез факторния анализ се цели да се определят онези фактори, 
чрез групиране на променливите, които корелират най-силно помеж-
ду си.

За целта на настоящия анализ на таблица 9 е представена роти-
рана матрица на главните фактори, обуславящи степента на влияние 
на отделните компоненти.
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Таблица 9 
факторна матрица

присвоили названия, които по същество отразяват насочеността на дадения 

фактор. 

3.3.1. Фактори на психологическата ефектифност на студенти, 

спортуващи баскетбол

Чрез факторния анализ се цели да се определят онези фактори, чрез гру-

пиране на променливите, които корелират най-силно помежду си.

За целта на настоящия анализ на таблица 9 е представена ротирана мат-

рица на главните фактори, обуславящи степента на влияние на отделните ком-

поненти.
Таблица 9 

Факторна матрица

І фактор

№ Показатели Факторно тегло

15. P&R с отбелязан кош 0.779

16. P&R  без изпълнена стрелба 0.817

17. Неефективен P&R – синхрон по време 0.816

18. Неефективен P&R – пространство 0.649

19. Неефективен P&R – усилие 0.837

22. Неефективен Заслон на нападател без топка – синхрон по време 0.633

Графично на фиг. 10 са представени осем фактора, които обуславят 

78.33 % от изходната дисперсия на изследваните показатели.

83

Графично на фиг. 10 са представени осем фактора, които обу-
славят 78.33 % от изходната дисперсия на изследваните показатели.

Фиг. 9. Факторна структура на показателите за психологическата 
и тактическата ефективност на студенти, спортуващи баскетбол

Първият фактор обяснява 23.51% от общата дисперсия. Той е с най-

много включени показатели (шест), с високи факторни тегла (табл. 9 и фиг. 10). 

Същият ни разкрива значението на ефективността и неефективността на пока-

затели, характеризиращи тактическите действия в нападение.

Фиг. 10. Фактори и факторни тегла на показателите за психологическата
и тактическата ефективност на студенти, спортуващи баскетбол
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фиг. 9. факторна структура на показателите за психологическата 
и тактическата ефективност на студенти, спортуващи баскетбол

Първият фактор обяснява 23.51% от общата дисперсия. Той 
е с най-много включени показатели (шест), с високи факторни тегла 
(табл. 9 и фиг. 10). Същият ни разкрива значението на ефективност-
та и неефективността на показатели, характеризиращи тактическите 
действия в нападение.
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Фиг. 9. Факторна структура на показателите за психологическата 
и тактическата ефективност на студенти, спортуващи баскетбол

Първият фактор обяснява 23.51% от общата дисперсия. Той е с най-

много включени показатели (шест), с високи факторни тегла (табл. 9 и фиг. 10). 

Същият ни разкрива значението на ефективността и неефективността на пока-

затели, характеризиращи тактическите действия в нападение.

Фиг. 10. Фактори и факторни тегла на показателите за психологическата
и тактическата ефективност на студенти, спортуващи баскетбол

84

фиг. 10. фактори и факторни тегла на показателите за психологическата и 
тактическата ефективност на студенти, спортуващи баскетбол

Този фактор отразява взаимовръзката между P&R с отбелязан 
кош и P&R без изпълнена стрелба (тест №15 и №16), неефективни-
те P&R поради лош времеви синхрон, пространство и усилие (№17, 
№18 и №19) и неефективен заслон на нападател без топка – поради 
нарушен синхрон по време (тест №22). Може да идентифицираме 
фактора като носещ специфична количествена информация за най-
използваните тактически действия в нападение, свързани с изпълне-
нието на P&R, и причините за неговата неефективност .

С най-високо факторно тегло в този първи фактор е неефектив-
ността на P&R, свързана със синхрона по усилие (837). С второ фак-
торно тегло е P&R без изпълнена стрелба (817). Веднага след него е 
неефективен P&R – синхрон по време (816) и P&R с отбелязан кош 
(779). Със сравнително близки и също така високи факторни тегла са 
тестовете, измерващи неефективен P&R – пространство и неефек-
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тивен заслон на нападател без топка – синхрон по време, съответно 
– 649 и 633.

Таблица 10

Този фактор отразява взаимовръзката между P&R с отбелязан кош и 

P&R без изпълнена стрелба (тест №15 и №16), неефективните P&R поради 

лош времеви синхрон, пространство и усилие (№17, №18 и №19) и неефекти-

вен заслон на нападател без топка – поради нарушен синхрон по време (тест 

№22). Може да идентифицираме фактора като носещ специфична количестве-

на информация за най-използваните тактически действия в нападение, свърза-

ни с изпълнението на P&R, и причините за неговата неефективност .

С най-високо факторно тегло в този първи фактор е неефективността на 

P&R, свързана със синхрона по усилие (837). С второ факторно тегло е P&R 

без изпълнена стрелба (817). Веднага след него е неефективен P&R – синхрон 

по време (816) и P&R с отбелязан кош (779). Със сравнително близки и също 

така високи факторни тегла са тестовете, измерващи неефективен P&R – прос-

транство и неефективен заслон на нападател без топка – синхрон по време, съ-

ответно – 649 и 633.
Таблица 10

ІІ фактор

№ Показатели Факторно тегло

6. Личностна тревожност (Лт) 0.677

7. Реактивна тревожност (Рт) 0.805

Вторият фактор (табл. 10 и фиг. 10) обяснява 11.82 % от общата дис-

персия. Включва в себе си двата вида на тревожност – личностна (тест №6) и 

реактивна (тест №7). С по-голямо факторно тегло е реактивната тревожност 

(факторно тегло 805). Другият показател – личностна тревожност, е с фактор-

но тегло 677. Факторът „тревожност“ оказва голямо значение върху ефектив-

ността на играта в нападение.
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Вторият фактор (табл. 10 и фиг. 10) обяснява 11.82 % от общата 
дисперсия. Включва в себе си двата вида на тревожност – личностна 
(тест №6) и реактивна (тест №7). С по-голямо факторно тегло е реак-
тивната тревожност (факторно тегло 805). Другият показател – лич-
ностна тревожност, е с факторно тегло 677. Факторът „тревожност“ 
оказва голямо значение върху ефективността на играта в нападение.

Таблица 11Таблица 11

ІІІ фактор

№ Показатели Факторно тегло

4. Оперативно мислене – време (ОМв) 0.617

5. Оперативно мислене – коефициент (ОМк) 0.633

13. Краткосрочна памет -0.594

Третият фактор (табл. 11 и фиг. 10) обяснява 10.92% от общата дис-

персия. В него са групирани три показателя. Два за оперативно мислене време 

(617) и коефициент (633). Те ни информират за бързината и качеството на 

мислене. В този фактор попада и краткосрочната памет (594), даващ ни ин-

формация относно възможностите за краткосрочно, целенасочено запомняне и 

възпроизвеждане на сложните тактически действия в нападение. Тези психи-

чески качества играят съществена роля при изпълнението на тактическите 

действия в нападение и защита. Този фактор с основание може да се нарече 

качество на оперативното мислене.

Четвъртият фактор (табл. 12 и фиг. 10) обяснява 8,58 % от общата 

дисперсия. В него е обособeн един показател – абстрактно логическо мислене 

(тест №12), с факторно тегло 591. Той ни информира за възможностите на сту-

дентите да разглеждат ситуацията в нейната пълнотата. 
Таблица 12

ІV фактор

№ Показатели Факторно тегло

12. Абстрактно логическо мислене 0.591

Петият фактор включва също един показател (табл. 13 и фиг. 10). Този 

фактор обяснява 7.30% от общата дисперсия. Показателят в този фактор е не-

ефективен заслон на нападател без топка поради недостатъчно усилие по 

пространство (тест №23). Същият е с факторно тегло 726. 
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Третият фактор (табл. 11 и фиг. 10) обяснява 10.92% от общата 
дисперсия. В него са групирани три показателя. Два за оперативно 
мислене време (617) и коефициент (633). Те ни информират за бързи-
ната и качеството на мислене. В този фактор попада и краткосрочната 
памет (594), даващ ни информация относно възможностите за крат-
косрочно, целенасочено запомняне и възпроизвеждане на сложните 
тактически действия в нападение. Тези психически качества играят 
съществена роля при изпълнението на тактическите действия в напа-
дение и защита. Този фактор с основание може да се нарече качество 
на оперативното мислене.

Четвъртият фактор (табл. 12 и фиг. 10) обяснява 8,58 % от об-
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щата дисперсия. В него е обособeн един показател – абстрактно логи-
ческо мислене (тест №12), с факторно тегло 591. Той ни информира 
за възможностите на студентите да разглеждат ситуацията в нейната 
пълнотата. 

Таблица 12

Таблица 11

ІІІ фактор

№ Показатели Факторно тегло

4. Оперативно мислене – време (ОМв) 0.617

5. Оперативно мислене – коефициент (ОМк) 0.633

13. Краткосрочна памет -0.594

Третият фактор (табл. 11 и фиг. 10) обяснява 10.92% от общата дис-

персия. В него са групирани три показателя. Два за оперативно мислене време 

(617) и коефициент (633). Те ни информират за бързината и качеството на 

мислене. В този фактор попада и краткосрочната памет (594), даващ ни ин-

формация относно възможностите за краткосрочно, целенасочено запомняне и 

възпроизвеждане на сложните тактически действия в нападение. Тези психи-

чески качества играят съществена роля при изпълнението на тактическите 

действия в нападение и защита. Този фактор с основание може да се нарече 

качество на оперативното мислене.

Четвъртият фактор (табл. 12 и фиг. 10) обяснява 8,58 % от общата 

дисперсия. В него е обособeн един показател – абстрактно логическо мислене 

(тест №12), с факторно тегло 591. Той ни информира за възможностите на сту-

дентите да разглеждат ситуацията в нейната пълнотата. 
Таблица 12

ІV фактор

№ Показатели Факторно тегло

12. Абстрактно логическо мислене 0.591

Петият фактор включва също един показател (табл. 13 и фиг. 10). Този 

фактор обяснява 7.30% от общата дисперсия. Показателят в този фактор е не-

ефективен заслон на нападател без топка поради недостатъчно усилие по 

пространство (тест №23). Същият е с факторно тегло 726. 
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Петият фактор включва също един показател (табл. 13 и фиг. 
10). Този фактор обяснява 7.30% от общата дисперсия. Показателят в 
този фактор е неефективен заслон на нападател без топка поради не-
достатъчно усилие по пространство (тест №23). Същият е с факторно 
тегло 726. 

Таблица 13Таблица 13

V фактор

№ Показатели Факторно тегло

23. Неефективен заслон на нападател без топка – пространство -0.726

Това дава основание този фактор да се означи като фактор на синхрона 

по пространство, оказващ голямо влияние на тактическите действия в нападе-

ние, разкриващи ни изменението на местоположението на двамата играчи по 

отношение на дадено отправно действие. 

Шестият фактор (табл. 14 и фиг. 10) включва само един показател –

това е екстровертност/интровертност (Е/И) (тест №8). Той е с факторно тегло 

634. Този фактор обяснява 6.11% от общата дисперсия. Това ни разкрива роля-

та на темперамента, който се отразява на ефективността на играта, като особе-

на роля в баскетболната игра имат състезателите екстроверти. Този фактор 

може да означим като фактор на темперамента. 
Таблица 14

VІ фактор

№ Показатели Факторно тегло

8. Екстровертност/интровертност (Е/И) 0.634

Последният фактор – седми (табл. 15 и фиг. 10), обяснява 4.72% от об-

щата дисперсия. В него влиза само показател „неефективен заслон на напада-

тел без топка – синхрон по усилие“ (тест № 8). Неговото факторно тегло е 618. 

Този фактор може да определим като неефективност на заслона без топка при 

неподходящо усилие.
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Това дава основание този фактор да се означи като фактор на 
синхрона по пространство, оказващ голямо влияние на тактическите 
действия в нападение, разкриващи ни изменението на местоположе-
нието на двамата играчи по отношение на дадено отправно действие. 

Шестият фактор (табл. 14 и фиг. 10) включва само един по-
казател – това е екстровертност/интровертност (Е/И) (тест №8). Той 
е с факторно тегло 634. Този фактор обяснява 6.11% от общата дис-
персия. Това ни разкрива ролята на темперамента, който се отразява 
на ефективността на играта, като особена роля в баскетболната игра 
имат състезателите екстроверти. Този фактор може да означим като 
фактор на темперамента. 

Таблица 14

Таблица 13

V фактор

№ Показатели Факторно тегло

23. Неефективен заслон на нападател без топка – пространство -0.726

Това дава основание този фактор да се означи като фактор на синхрона 

по пространство, оказващ голямо влияние на тактическите действия в нападе-

ние, разкриващи ни изменението на местоположението на двамата играчи по 

отношение на дадено отправно действие. 

Шестият фактор (табл. 14 и фиг. 10) включва само един показател –

това е екстровертност/интровертност (Е/И) (тест №8). Той е с факторно тегло 

634. Този фактор обяснява 6.11% от общата дисперсия. Това ни разкрива роля-

та на темперамента, който се отразява на ефективността на играта, като особе-

на роля в баскетболната игра имат състезателите екстроверти. Този фактор 

може да означим като фактор на темперамента. 
Таблица 14

VІ фактор

№ Показатели Факторно тегло

8. Екстровертност/интровертност (Е/И) 0.634

Последният фактор – седми (табл. 15 и фиг. 10), обяснява 4.72% от об-

щата дисперсия. В него влиза само показател „неефективен заслон на напада-

тел без топка – синхрон по усилие“ (тест № 8). Неговото факторно тегло е 618. 

Този фактор може да определим като неефективност на заслона без топка при 

неподходящо усилие.
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Последният фактор – седми (табл. 15 и фиг. 10), обяснява 4.72% 
от общата дисперсия. В него влиза само показател „неефективен за-
слон на нападател без топка – синхрон по усилие“ (тест № 8). Не-
говото факторно тегло е 618. Този фактор може да определим като 
неефективност на заслона без топка при неподходящо усилие.

Таблица 15Таблица 15

VІІІ фактор

№ Показатели Факторно тегло

24. Неефективен заслон на нападател без топка – усилие 0.618

След направения комплексен факторен анализ на изследваните показате-

ли се отбелязва, че факторната структура на тактическата ефективност и нее-

фективност, както и психическите характеристики на студентите, спортуващи 

баскетбол, се характеризира с равномерен принос на почти всички фактори. 

Водещи фактори са най-използваните тактически действия в нападение – P&R

с отбелязан кош и P&R без изпълнена стрелба, както и основните грешки, во-

дещи до неефективните изпълнения на тези тактически действия, а именно –

синхронът по време, пространство и усилие. Към водещите също спада и син-

хронът по усилие относно неефективните заслони на нападател без топка. 

Усилията са активно проявление на съзнанието, насочено към саморегулиране 

и мобилизиране на способностите на спортиста за успешно преодоляване на 

трудностите в играта. Според нас е необходимо студентите, спортуващи бас-

кетбол, да имат чувството за лична отговорност за успеха на групата. 
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След направения комплексен факторен анализ на изследваните 
показатели се отбелязва, че факторната структура на тактическата 
ефективност и неефективност, както и психическите характеристики 
на студентите, спортуващи баскетбол, се характеризира с равномерен 
принос на почти всички фактори. Водещи фактори са най-използва-
ните тактически действия в нападение – P&R с отбелязан кош и P&R 
без изпълнена стрелба, както и основните грешки, водещи до неефек-
тивните изпълнения на тези тактически действия, а именно – син-
хронът по време, пространство и усилие. Към водещите също спада 
и синхронът по усилие относно неефективните заслони на нападател 
без топка. Усилията са активно проявление на съзнанието, насочено 
към саморегулиране и мобилизиране на способностите на спортиста 
за успешно преодоляване на трудностите в играта. Според нас е не-
обходимо студентите, спортуващи баскетбол, да имат чувството за 
лична отговорност за успеха на групата.
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4. изводи и препоръки

изводи
В дисертационния труд е извършено изследване върху ролята 

на някои базови психически качества при обучението в тактическите 
действия в нападение в университетското обучение по баскетбол. Из-
ясняване на проблема за влиянието на психическите качества върху 
игровата ефективност при студентите, спортуващи баскетбол, има ва-
жно познавателно и приложно значение и ще спомогне за оптимизи-
ране на учебно-тренировъчния процес. Студентите е необходимо да 
овладяват за кратко време много взаимосвързани и взаимовъздейст-
ващи компоненти от играта – кондиционна, техническа и тактическа 
подготовка, които определят сложността на системата на обучение по 
баскетбол в групите по спортно усъвършенстване. Друга отличител-
на особеност при обучението на студентите е различната предвари-
телна баскетболна подготовка. 

Систематизирането, обработката, интерпретацията и анализът 
на данните позволяват да се установи значението на различни фак-
тори, да се разкрият причинно-следствени връзки, закономерности 
и тенденции, които имат важно значение както за теорията, така и за 
методиката в университетското обучение по баскетбол. 

Получените резултати от проведените изследвания ни дават 
основание да направим следните изводи и препоръки за спортната 
практика:

1. Установено е средното равнище и вариативността на някои 
основни психически показатели, характеризиращи интелектуалните, 
личностните компоненти и когнитивните способности на студенти, 
спортуващи баскетбол. Получените нови данни могат да се използват 
като количествени показатели за подбор и определяне на степени-
те на спортна подготовка на студентите и оптимизиране на учебно-
спортния процес във ВУ.

2. Установяват се съществени различия в еднородността при 
показателите, характеризиращи интелектуалните качества на студен-
тите, спортуващи баскетбол – концентрация и устойчивост на внима-
нието, в бързината на мислене по отношение на използваното време 
и относно качеството на оперативното мислене – рационалност и 
бързина. Близки до границата на хомогенност за групата са резулта-
тите, получени за точността на мислене.
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3. Изследването показва, че показателите, характеризиращи 
свойствата на темперамента, ни разкриват разнородност при лично-
стната тревожност, екстраверсия/интраверсия и невротичност. При-
близително еднакви в изследвания период са резултатите, получени 
за реактивната тревожност.

4. Студентите, спортуващи баскетбол, са нехомогенна група от-
носно показателите за оценка на качеството и бързината на мислов-
ните процеси – дедуктивно мислене, абстрактно логическо мислене, 
краткосрочна памет и умението за разсъждаване, анализиране и ре-
шаване на проблеми. Близки до границата на хомогенност в изслед-
вания период са резултатите, получени при индуктивно мислене. 

5. Установено е средното равнище и вариативността на ефектив-
ните и неефективни тактическите действия в нападение на студенти, 
спортуващи баскетбол. Получените нови данни могат да се използ-
ват като количествени показатели за отборна оценка на тактическите 
действия и за оптимизиране на тактическата подготовка на студенти-
те във ВУ. 

6. Установяват се съществени различия при осем игрови пока-
затели – P&R с отбелязан кош, P&R без изпълнена стрелба, неефек-
тивните действия при P&R – синхрон по време, пространство и уси-
лие. Неефективен заслон на нападател без топка – синхрон по време, 
пространство и усилие. При два от тях границите са близки до хомо-
генните – заслон на нападател без топка с изпълнена стрелба и заслон 
на нападател без топка без стрелба. 

7. Установи се, че трите основни сфери (интелектуална, лично-
стна и когнитивна) се характеризират с относителна автономност на 
взаимодействие. Повече вътрешногрупови връзки съществуват меж-
ду групата тестове за оценка на когнитивните способности на студен-
тите баскетболисти. 

Тази структура и автономност на компонентите при психиче-
ските показатели очертава като най-подходящ целенасочения дифе-
ренциран подход при планиране на раздела на психологическата под-
готовка в учебно-тренировъчния процес по баскетбол във ВУ. 

8. Установи се, че най-много вътрешногрупови връзки между 
тестове за оценка на тактическите действия в нападение има реги-
стрирани при P&R с отбелязан кош (общо 7 взаимовръзки), следван 
от показателя „P&R без изпълнение на стрелба“ (общо 6 взаимовръз-
ки) и показателите, разкриващи ни неефективността – синхрон по 
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време – с четири взаимовръзки, синхрон по усилие с три взаимовръз-
ки и пространство с две взаимовръзки. 

• Изпълнените от студентите тактическите действия в нападе-
ние – P&R с отбелязан кош и P&R без изпълнена стрелба, са показа-
телите, повлияващи се най-много от неефективните действия, осно-
ваващи се на синхрон по време, пространство и усилия. С най-много 
връзки от неефективните изпълнения при поставянето на P&R е син-
хрон по усилие, а при заслон на нападател без топка – синхрон по 
време. 

• Не се установи влияние на показателите за неефективност при 
Заслон на нападател без топка – синхрон по усилие и пространство 
върху останалите показатели. 

9. Разкрита е интегралната взаимозависимост между психо-
логическите характеристики и тактическите действия в нападение. 
Установените значими коефициенти на корелация носят информация 
за степента и характера на основни взаимовръзки между четиринаде-
сет психологически показателя и десет основни тактически действия 
в нападение, както и за степента и характера на регистрираните вът-
решногрупови взаимовръзки между десетте психологически харак-
теристики и тактическите действия.

• Най-тясна връзка от интелектуални показатели върху такти-
ческите действия оказват устойчивост на вниманието и оперативно 
мислене – ходове и време. Относно свойствата на темперамента вли-
яние върху тактическите действия са оказали личностната и реактив-
ната тревожност. Влияние на качеството и бързината на мисловните 
процеси върху тактическите действия оказват вербалното индуктив-
но мислене, общата интелигентност и абстрактното логическо ми-
слене.

10. Разкрита е факторната структура на психологическата и 
тактическа подготовка в нападение. В зависимост от процента на 
обяснената дисперсия от всеки фактор е извършена класификация на 
факторите, което е една предпоставка за планиране и управление на 
учебно-спортния процес по баскетбол във ВУ.

• Извършената идентификация на факторите показва, че с най-
високи факторни тегла са компонентите на тактическите действия в 
нападение, свързани с изпълнението на P&R с отбелязан кош и P&R 
без изпълнена стрелба, както и основните грешки, водещи до неефек-
тивните изпълнения на тези тактически действия, а именно – синхро-
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нът по време, пространство и усилие. Към водещите също попада и 
синхронът по усилие, относно неефективните заслони на нападател 
без топка. Те обясняват 23.51% от общата дисперсия и ни разкриват 
решаващата роля на P&R и неговата неефективност в тактиката на 
играта при студентите. 

• От извършената идентификация на факторните тегла при пси-
хическите показатели с 11.82% от общата дисперсия се открояват 
свойствата на темперамента – личностна и реактивна тревожност, 
които се отразяват върху ефективността на играта както в нападение, 
така и в защита. 

• Съществена роля при изпълнението на тактическите действия 
в нападение с факторно тегло 10.92% от общата дисперсия са бързи-
ната, качеството на мислене и възможностите за краткосрочно, целе-
насочено запомняне и възпроизвеждане. Следват възможностите на 
студентите да разглеждат ситуацията в нейната пълнотата с факторно 
тегло 8.58% и ролята на темперамента – екстровертност/интроверт-
ност с тегло 6.11% от общата дисперсия.

препоръки
1. Обучението в основните тактическите действия при студен-

тите, спортуващи баскетбол е необходимо да се провежда при ди-
ференцирано и целенасочено въздействие върху психологическите 
характеристики:

- развиване на устойчивост на вниманието и точност и бързина 
на оперативното мислене; 

- подобряване качеството и бързината на мисловните процеси 
– вербалното индуктивно мислене, общата интелигентност и аб-
страктното логическо мислене.

2. Оптималният набор от информативни тестове за оценка ниво-
то на психологически характеристики дава възможност на инструк-
торите, преподавателите и треньорите по баскетбол в университет-
ското образование да получават точна и обективна информация за 
тези качества на студентите. Въз основа на това те могат да комплек-
туват групите по спортно усъвършенстване по ниво на способности-
те и да изготвят методически указания за провеждане на правилна и 
целенасочена психологическа подготовка със студентите. С тази цел 
предлагаме следните тестове:
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• За оценка на психическите качества:
№1 – концентрация на вниманието;
№2 – устойчивост на вниманието;
№3 – оперативно мислене – ходове;
№4 – оперативно мислене – време;
№5 – абстрактно логическо мислене (IST 2000 R); 
№6 – краткосрочна памет (IST 2000 R).
3. Установените закономерности, взаимовръзки, фактори, тесто-

ве и указания могат да бъдат внедрени в практическата дейност със 
студентите от групите по спортно усъвършенстване, което ще позво-
ли да се вземат управленчески решения в хода на учебно-трениро-
въчния процес, провеждан във ВУ.
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приноси 
на дисертаЦионното изследване

• Резултатите от проведеното изследване могат да се използват 
за усъвършенстване на теоретичната база на баскетболната подготов-
ка на студентите. 

• Подходът, използван при разработване на дисертационния 
труд за психологическа и тактическа подготовка на студентите от 
профилираните групи по баскетбол, може да се ползва като модел за 
бъдещи научни изследвания.

• Осигуряване на възможности за по-успешно планиране на 
учебно-тренировъчните програми по баскетбол, водещи до повише-
на психологическа и тактическа подготвеност на студентите. 

• Предложената от нас разработка на тактическата подготовка е 
внедрена в учебно-тренировъчния процес по баскетбол в Икономи-
чески университет – Варна.
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