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УВОД 

В последните години у нас, в условията на повсеместно 

увеличаване на комфорта на живот, се забелязва тенденция към 

понижаване на двигателната активност на хората. Тази тенденция 

с пълна сила важи и за подрастващите. Това са само някои от 

причините да се търсят нови концепции и подходи в обучението 

по предмета физическо възпитание и спорт. Една от основните 

концепции за предмета е „Обучение на личността чрез 

движения“, според която централно място заема обучението в 

двигателни умения. Основната идея е, че придобиването на нови 

двигателни умения чрез целенасочено двигателно упражняване 

ще подобри общото развитие на учениците [Пенева и др. 2017: 

146]. 

Целта на физическото възпитание и спорта е подобряване 

здравето и физическата годност на населението, както и издигане 

на спортния престиж на нацията на световно равнище. За 

достигането на тази цел са необходими условия за системни 

занимания с физически упражнения и спорт на всички слоеве и 

възрастови групи на обществото. Това се постига посредством 

учебният предмет физическо възпитание и спорт, който цели да 

насочи вниманието на подрастващите към повишаване на 

двигателната активност и по-здравословен начин на живот, 

подобряване на личното и общественото благополучие и 

достигане до оптимално физическо и умствено състояние. Във 

връзка с това през 2004 год. влиза в сила заповед № РД 09–1038 

на министъра МОН, с която се въвежда трети допълнителен час 

по физическо възпитание от 1.клас до 12. клас, реализирането на 

който се осъществява посредством предварително изготвени 

модули. 

Спортните игри, практикувани в часовете по физическо 

възпитание са едни от най-предпочитаните, както от учителите, 

така и от учениците. Те са средство за борба с хиподинамията, 

която обхваща все по-голям процент от подрастващото 

поколение. Често обездвижването води до неблагоприятни 

промени в организма на човека като: затлъстяване, понижаване 
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скоростта на обмяната на веществата, мускулна дистрофия, 

хипотрофия (атрофия) и др. 

Независимо от високият процент неактивно спортуващи, 

игрите с топка се радват на сравнително добра популярност сред 

подрастващите. Те са неразривна част от съдържанието на 

учебния процес по предмета „Физическо възпитание и спорт“ в 

училище. Изключение не прави и волейболната игра, която е 

достъпна в почти всяко учебно заведение и се практикува 

успешно както в наличните ученически салони, така и на 

откритите спортни площадки. Играта подобрява общата 

координация на движенията, подпомага изграждането на 

способности за работа в група, води до комплексно развиване на 

физическите качества и повлиява положително всестранното 

развиване на ученическата личност.  
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ГЛАВА ПЪРВА – ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА 

 

От направения литературен анализ установихме, че 

историческите корени на физическото възпитание и физическата 

култура откриваме още от най-ранния период на човешките 

цивилизации. Обобщаването на множеството исторически факти 

ни дава основание да предположим, че основата на 

организираното физическо възпитание се крие в „древните 

източни системи на физическо възпитание“. 

Организираното физическо възпитание навлиза в 

България през епохата на възраждането. През годините то търпи 

редица изменения и допълнения, а след 2000 година се приемат и 

новите държавни образователни изисквания и стандарти, които 

стават неделима част от предучилищното и училищно 

образование в Република България. 

През учебната 2016/2017 година във връзка с влизането в 

сила на новия „Закон за предучилищното и училищното 

образование“ започва поетапно въвеждане на нови учебни 

програми по всички учебни дисциплини в детската градина и в 

училище. Според новия държавен образователен стандарт 

началното обучение по волейбол намира място в учебните 

програми по физическо възпитание за 6. клас. 

На базата на теоретичния анализ и обобщения, както и на 

и проучването на спортно-педагогическия опит за осъществяване 

на двигателното обучение и подготовка по спортни игри в 

прогимназиалния етап на основна образователна степен, могат да 

се синтезират заключения, които се отнасят до следното: 

 В прогимназиалния етап на основна образователна 

степен е налице подчертана диференциация на спортните 

интереси на учениците. Тя се характеризира с относително 

постоянство до 7. клас. Съществуващите до 2015 година 

нормативни документи и учебно съдържание загубиха своята 

актуалност с влизането в сила на новите законови и 

нормативни изисквания за предучилищното и училищното 

образование. Те предоставят възможности за 

разработването и прилагането на иновативни концепции и 

подходи за обучението по спортни игри. Новият държавен 
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образователен стандарт на обучение, културно-

образователната област физическа култура и спорт и 

учебния предмет физическо възпитание и спорт по същество 

са логично продължение и усъвършенстване на действащите 

до 2016 година документи на курикулума. Същевременно се 

чувства необходимостта от допълнително насищане на 

понятията “Задължителни области на учебно съдържание” 

и “Избираеми области на учебно съдържание” с яснота за 

постигане на качествено обучение по спортни игри. В 

условията на реформа на образователната система е 

необходимо да се търсят нови резерви и възможности за 

ефективно постигане на държавния образователен стандарт 

за задължителната област на учебното съдържание –  

спортни игри. 

 Научният проблем на Дисертационния труд е от 

дидактическо естество. Свързан е с търсене на нови 

постановки, закономерности и подходи в обучението по спортни 

игри – волейбол за учениците от 6. клас  от прогимназиалния 

етап.  

Теоретичният анализ изложен в първа глава и 

обобщаването на спортно-педагогическия опит очертаха 

хипотезата на нашето изследване. Тя се съдържа в 

предположението, че, разработването и внедряването на 

модел за начално обучение по волейбол на учениците от 6. 

клас ще осигури ускорено  и качествено постигане на 

държавния образователен стандарт 1 и 2 от задължителна 

област на учебно съдържание  спортни игри. 

На базата на проучените литературни източници и 

педагогически наблюдения върху обучението по спортни игри 

ние се насочихме към началното обучение по волейбол на 

ученици от основна образователна степен. Смятаме, че темата на 

нашата разработка, „Модел за начално обучение по волейбол на 

ученици от 6. клас“ е достатъчно актуална и ще гарантира 

ускореното достигане на държавния образователен стандарт от 

културно-образователната област физическо възпитание и спорт 

и успешното усвояване на учебния материал от задължителната 

област на учебно съдържание „Спортни игри“ за играта волейбол. 
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ГЛАВА ВТОРА - МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДИКА И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

От позициите на философско-мирогледно равнище, най-

общо приемаме, че основна методологична база на нашето 

изследване е диалектическото разбиране (схващане) за 

психофизическото развитие на човека, т.е. приемаме 

диалектическия подход, като философско познание за неговото 

усъвършенстване.  

В частно предметен аспект основен методологичен стълб 

на нашето изследване беше спортната наука спортология, която 

се явява като част от всеобщото научно знание (познание за 

човека). Тя се занимава с изследване, изучаване и управление на 

процеса на тренировка в различните спортни дейности 

(целенасочените занимания с физически упражнения и спорт за 

постигане на определени цели).  

За изучаване на сложните взаимовръзки на системата за 

физическо възпитание и спорт у нас използвахме системния 

подход: структурен и функционален, и общовалидните 

диалектически закони: закон за „количествените натрупвания и 

качествените изменения“, „закон за единство и борба на 

противоположностите“ и „закон за отрицание на 

отрицанието“. 

В цялата разработка се придържахме и към холистичния 

подход – изследвахме процесите и явленията комплексно 

(цялостно) и във взаимовръзка и зависимост. 

Цел на изследването е да се оптимизира образователно-  

възпитателния процес в задължителната област на учебно 

съдържание „спортни игри” с ученици от 6. клас, чрез 

внедряване на модел за начално обучение по волейбол. 

Постигането на целта изисква решаването на следните 

основни задачи: 

1. Разкриване на характерните особености на 

физическото възпитание и спорта в Република България. 

2. Анализ на обучението по волейбол и възможностите за 

усъвършенстването му. 
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3. Проучване на интересите, отношението, 

компетенциите и възможностите на учителите в основна 

образователна степен за решаване на образователните задачи в 

задължителната област на учебното съдържание – спортни 

игри. 

4. Проучване на мотивацията на учениците за занимания 

със спортни игри и диференциация на техните интереси. 

5. Установяване нивото на физическата дееспособност и 

специфичните волейболни умения на учениците от 6. клас. 

6. Разработване и апробиране на модел за начално 

обучение по волейбол. 

7. Да разработим система за контрол и оценка на 

общата, специалната физическа и техническа подготовка на 

учениците, участници в изследването. 

Предмет на изследването е физическото възпитание и 

спорт в Република България – в прогимназиалния етап на 

основната образователна степен и ефективността на приложения 

авторски модел за начално обучение по волейбол на ученици от 

6. клас. 

Обект на изследването са компетенциите на учителите, 

интересите и мотивацията на учениците за заниманията със спорт 

– волейбол, динамиката на количествените и качествени 

характеристики на физическата дееспособност и двигателния 

прогрес в резултат приложения модел. 

Субект на изследването са 204 ученици от 6. клас, 

разпределени във 2 контролни и 2 експериментални групи – 92 

момичета и 112 момчета. 

Изследването е осъществено на територията на 

североизточна България. Преобразуващият експеримент е 

проведен в II ОУ „д-р П. Берон“, СУ „П. Волов“ и СУ „Йоан 

Екзарх“, гр. Шумен.  

Методика на изследването 

За постигането на целта, решаването на задачите и за 

доказване на хипотезата  използвахме комплексна методика 

включващата: метод на теоретичния анализ и синтез, метод на 

моделирането, педагогическо наблюдение, педагогически 
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експеримент, метод за сбор на данни – анкета, констатиращ 

педагогически експеримент, преобразуващ педагогически 

експеримент, методи за изследване на морфо-функционалните и 

координационни характеристики и математико-статистически 

методи. 

Тестова батерия за определяна нивото на общата 

физическа подготовка     

     Таблица 1 

Тестирано 

качество 

Отчитана 

характеристика 

Съдържание на теста 

1. Обща 

издръжливост 

1. Кардио-

респираторна     

издръжливост 

1. Совалково бягане с 

нарастваща скорост 

2. Максимална 

сила 

 

1. Статична сила 

 

2. Взривна сила 

1. Ръчна 

динамометрия – лява, 

дясна ръка 

2. Скок от място 

3. Силова 

издръжливост 

1. Силова 

издръжливост на 

ръцете 

2.Силова 

издръжливост на 

трупа 

1. Вис на висилка 

 

2. Изправяне на трупа 

от тилен лег 

 

4. Скоростни 

качества 

1. Бързина на бягане 

2.Бързина на 

движението 

1. Бягане 10Х5 метра 

2. Честота на 

почукване 

5. Гъвкавост 1. Подвижност на 

гръбначния стълб 

1. Наклон от седеж с 

ръце напред 

6. Равновесие 1.Равновесие на 

тялото 

1. Балансиране на 

един крак върху опора 

За определяне нивото на общата, специалната физическа 

и техническа подготовка на учениците използвахме тестова 

батерия, включваща в себе показатели по основните двигателни 

качества и технически елементи от играта. 
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Тестове за оценка на специална физическа подготовка  

  Таблица 2 

Тестове Мерни 

единици 

Точност Посока на 

нарастване 

1. Вертикален отскок със 

засилване 

см 1см + 

2. Вертикален отскок от 

място с две ръце 

см 1 см + 

3. Тест за специфична 

бързина 

сек. 0,01 сек. – 

4. Совалково бягане сек. 0,01 сек. – 

5. Хвърляне на плътна 

топка 

см 1 см + 

6. Клек с опора сек. 1 сек + 

7. „Бърпи” тест сек. 0.01 сек + 

8. „Т” тест сек. 0.01 сек – 

Тестове за оценка на техническата подготовка 
   Таблица 3 

Тестове Мерни ед. Точност Посока 

1. Подаване с две ръце отгоре в цел Брой 1 + 

2. Подаване с две ръце отдолу в цел Брой 1 + 

3. Подавания отгоре срещу стена Брой 1 + 

4. Подавания отдолу срещу стена Брой 1 + 

5. Горен лицев начален удар Брой 1 + 

6. Нападения по посока на засилване Брой 1 + 
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Организацията на изследването премина през няколко 

етапа: 

Първия етап от нашето изследване проведохме през 2017 

година, като извършихме литературния анализ по поставения 

проблем, след което на базата на получените резултати 

определихме целта, задачите, обекта и предмета и хипотезата на 

изследването. Подбрахме методиката, както и инструментариума 

за провеждането му, направихме организацията на изследването. 

Вторият етап реализирахме в няколко фази: 

Първа фаза – проведохме социологическо проучване с 

учители за отношението и възможностите им към изискванията 

за достигане до  изискванията на Държания образователен 

стандарт от задължителната област на учебно съдържание 

„Спортни игри“ и по-специално волейбола. Проверихме 

посредством анкетна карта мнението и компетенциите на 

ученици преминали началното обучение по волейбол в училище. 

Проведохме анкетно проучване с учители относно учебното 

съдържание по физическо възпитание и спорт в училище и 

неговото реализиране. Разработихме и приложихме 

специализирана програма за начално обучение по волейбол за 

ученици от 6-ти клас. 

Втора фаза – извършихме диагностика на общата и 

специалната физическа подготвеност на учениците от 6. клас и 

проведохме педагогическия експеримент. 

Трета фаза – В края на експеримента извършихме 

повторно измерване на съответните показатели за да установим 

до каква степен приложената от нас методика е повлияла върху 

общите и специалните физически показатели. Освен това 

направихме и диагностика на технически умения на учениците, 

тъй като по това време вече е завършил цикъла за обучение по 

волейбол. 

През третия етап анализирахме и обработихме 

статистически емпиричната информация, направихме 

съответните изводи от анализа, изготвихме съответните таблици 

и графики и завършихме написването на дисертационния труд. 

Четвъртият етап – е свързан с апробацията и защитата 

на нашата разработка. 
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Анализ на резултатите 

Анализ на диференциацията и мотивацията на 

учениците за занимания със спортни игри 

За постигане на целта на нашето изследване две от 

основните задачи бяха насочени към проучване диференциацията 

на интересите и мотивацията на учениците за занимания със 

спортни игри и по специално по волейбол и второ – да 

изследваме отношението на учителите и техните възможности за 

решаване на образователните задачи по физическо възпитание и 

спорт. 

Целта на анкетното проучване е да се проучи мнението и 

компетенциите на учениците за началното обучение по волейбол 

в училище, както и да определим до каква степен са 

удовлетворени от обучението и до колко са усвоили елементите 

на играта. Въпросите приоритетно са насочени към технологията 

на началното обучение по волейбол, както и компетенциите на 

учениците за съдържанието и ефективността на началното 

обучение по волейбол в училище. 

Анкетирани бяха 62-ма ученици от 8. клас, преминали 

начално обучение по волейбол през предните години. Анкетната 

карта съдържа 21 въпроса поместени в приложението. 

В обобщение можем да кажем, че спортните игри са най-

предпочитаната област на учебното съдържание от учениците, 

което е разбираемо поради факта, че тези дисциплини са 

наситени с голяма емоционалност и вариативност на игровите 

ситуации. Анкетираните посочват волейболът като спортна игра, 

която в най-голяма степен привлича и буди интерес за 

практикуване. 

Началният удар е елементът, който е затруднил учениците 

в най-голяма степен . Важно при началното разучаване на горен и 

долен лицев начален удар е опростените и облекчени 

упражнения, които следва да се използват.  

Учениците имат положително отношение към спортно-

състезателната дейност в училище и извън него. 

Усъвършенстването на формите и организацията на тази дейност 
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биха могли да се използват като фактор за повишаването на 

тяхната двигателна активност.   

 

фиг.1 

фиг.2 

Анализ на подготовката, компетенциите и 

отношението на учителите към предмета физическо 

възпитание и спорт и волейболната игра 

Социологическото проучване с учителите по физическо 

възпитание и спорт имаше за цел да проучи мнението, 

отношението и техните компетенции по физическо възпитание и 

спорт и по-специално обучението по спортни игри в училище. 
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38% 

Блокада 
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Кои елементи от волейбола ви затрудниха най-

много? 
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Основният акцент на анкетирането е насочен към технологията 

на началното обучение по волейбол в училище. Анкетата е 

проведена с 60 действащи учители на територията на 

североизточна България. 

Във връзка с оценяването по дисциплината, 64% от 

анкетираните учители смятат, че по волейбол трябва да се 

поставя цифрова оценка. Тази оценка, според по-голямата част от 

тях, би трябвало да се формира и от тестова батерия за оценяване 

на специалните физически  и техническите способности по 

волейбол.  

Анализът на резултатите от изследването показа голям 

процент от анкетираните (82%), които смятат, че конструирането 

на примерен модел за начално обучение по волейбол неминуемо 

ще улесни тяхната работа. Малко над една трета допускат  

началното обучение по волейбол да започне и по-рано. Тези 

мнения според нас са показателни поради факта, че тясната 

специализация на отзовалите се е с твърде широка география. 

Преподаването на учебния материал по волейбол затруднява в 

различна степен учителите по физическо възпитание и спорт. Най 

сериозни затруднения те срещат при преподаването на 

техническите елементи и тактически задачи. 

В Обобщение можем да кажем, че обучението по 

волейбол се затруднява от една страна от сложността на 

двигателните действия и недостатъчната материална база от 

друга страна. Независимо от това в училище е възможно 

постигането на добри резултати в образователно-възпитателния 

процес. Според повечето учители освен подобряването на 

материалната база е необходимо и усъвършенстването на 

системата за контрол и оценка на специалната физическа и 

техническа подготовка на учениците по волейбол. 
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Фиг. 3 

Анализ на физическата дееспособност и 

координационните характеристики на учениците от 6. клас. 

Общото ниво на развитие на основните двигателни 

качества  като функция на двигателните, респективно моторните, 

способности на ученичките диагностицирахме с тестова батерия, 

в която са позиционирани по-голямата част от тестовете по 

системата на “ЕВРОФИТ”. Нивото на общите кондиционни 

възможности до голяма степен предопределя подвижността на 

тялото, адаптивните възможности на организма, 

психофизическата готовност, съдейства за развитието на общите 

координационни способности. Всичко това е в пряка и косвена 

зависимост с обучението и усъвършенстването на двигателните 

умения и двигателни навици в спортните игри. 

На базата на получените резултати забелязваме, че 

ученичките от ЕГ са успели прогресивно да подобрят скоростно-

силовата издръжливост на коремната мускулатура. По отношение 

на вариативността можем да отбележим, че в ЕГ се забелязва по-

голямо групиране на случаите около средната стойност. Тази 

особеност се запазва както в началото, така и в края на 

изследователската работа. 

Да 
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необходим 

4% 

Да, само за 

начално 

обучение 

14% 

Смятате ли, че примерен модел за обучение 

по волейбол ще улесни работата Ви? 
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Показатели, характеризиращи общата физическа 

подготовка на 13-годишните ученички от 6. клас от ЕГ и 

значимост на прирастите  

Таблица 4 
Показатели N Аv1 Av2  d % на 

прир. 

Pt% 

Изпр. от т. лег 50 21,9 23,58 1,68 7,6% 99,96% 

Скок дължина 50 157,8 161,4 3,24 2% 68,35% 

Р. Д. лява ръка 50 18,78 20,48 1,70 9% 99,63% 

Р.Д. дясна ръка 50 19,48 22,12 2,64 13,5% 99,94% 

Честота на 

почукване 

50 13,43 11,87 -1,57 -11,6% 100% 

Гъвкавост 50 29,85 32,17 2,32 7,77% 97,69% 

Фламинго 50 4,12 3,6 -0,52 -12,6% 81,03% 

Бягане с нар. 

скорост 

50 23,7 32,82 9,12 38,48% 99,99% 

Бягне 10x5м 50 19,76 18,67 -1,09 -5,5% 99,83% 

Вис на висилка 50 13,02 18,12 5,10 39% 95,56% 

 

Фиг. 4 
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Общата (кардио-респираторна) издръжливост 

проследихме с помощта на теста “Пробягване на отсечки с 

нарастваща скорост”. В края на експеримента ЕГ подобрява 

своята обща издръжливост като регистрира средно подобрение 

по този показател с 38,48%. За сравнение процентът на прираст в 

КГ е 5,6%. Това ни дава основание да обобщим, че момичетата са 

подобрили своята обща издръжливост вследствие на приложения 

модел за обучение по волейбол. 

От получените резултати характеризиращи скоростните 

възможности на ученичките, се забелязва намаляване на времето 

за изпълнение на теста, което доказва подобряване на бързината 

и скоростната издръжливост. Такова подобрение се констатира и 

при двете групи, но за ЕГ прирастът е по-силно изразен. 

Положителните промени и в двата случая са подкрепени с 

необходимата статистическа достоверност, което доказва, че 

специализираните упражнения за специална физическа и 

техническа подготовка по волейбол, изпълнявани с максимална и 

субмаксимална интензивност са изиграли положителна роля в 

обучението.  

 

Фиг. 5 

Общата физическа дееспособност на момчетата 

изследвахме със същата тестова батерия, приложена при 

диагностичните процедури с момичетата. Силовите и скоростно-
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силовите възможности на коремната и страничната мускулатура 

при учениците видимо бележи подобрение. В ЕГ подобрението и 

с 13%, а в КГ съответно 4%. Вариативността за всички 

измервания се движи около 22, 23%. И в двете групи получените 

разлики са придружени от висока доверителна вероятност. 

Статистически величини, характеризиращи ОФП и 

значимост на прираста на 13 годишни момчета от ЕГ   

Таблица 5 

Показатели N Аv1 Av2  d % на 

прир. 

Pt% 

Изправяне от т. 

лег 

57 22,3 25,3 3 13% 99,99% 

Скок дължина 57 163,1 169,9 6,8 4% 86,3% 

Р. Д. лява ръка 57 20,1 22.5 2.4 12% 97,4% 

Р.Д. дясна ръка 57 20,6 23,8 3,2 16% 99,9% 

Честота на поч. 57 13,6 11,8 -1,8 -13% 99,99% 

Гъвкавост 57 21 23,8 2,8 13% 88,8% 

Фламинго 57 6 5,2 -0,8 -13% 92,9% 

Бягане с нар. 

скорост 

57 30,2 44,3 14,1 47% 99,99% 

Бягане 10x5м 57 19 18,6 -0,4 2% 71,6% 

Вис на висилка 57 19,2 24,6 5,4 28% 94,4% 

Кардио-респираторните възможности на учениците от 6. 

клас се отличават с динамика, която е продиктувана от 

индивидуалните възможности. Резултатите показват, че броя на 

пробяганите отсечки в ЕГ бележи значително увеличение. То се 

изразява в прираст от 47%, което дава основание да 

предположим, че двигателното качество издръжливост се развива 

в правилната посока. Освен това този прогрес е илюстриран от 

висок процент на доверителна вероятност Pt=99,99%. 

Подобрение отчитаме и в КГ, но то вероятно се дължи на 
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случайни явления, защото то не се подкрепя от висока 

статистическа достоверност - Ptкг=94,8%. 

Фиг. 6 

Фиг. 7 

От анализа направен по отношение на общата физическа 

подготовка можем да обобщим, че издръжливостта като качество, 

което не е претенциозно по отношение на генетичното 

обуславяне, при учениците от тази възраст сравнително лесно 

може да се подобри. Динамиката на спортните игри предполага, 

че използването и включването на двигателни действия с 

относително високи натоварвания по обем и интензивност, е 

правилно и наложително в учебно-възпитателния процес. Това 

изисква в урочната работа по “физическо възпитание и спорт” да 

се преследва не само разгръщане на аеробните възможности на 
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детския организъм, но и преливащо да се работи за специалната 

издръжливост – скоростна и скоростно-силова при плавно 

увеличаваща се интензивност. 

Интензивното израстване на детския организъм е 

съпроводено от редица несъществени на пръв поглед нарушения 

на координацията. Препоръчително е в тази възраст при 

упражненията от спортните игри да се предвидят упражнения за 

усъвършенстване на вестибуларния апарат и способността да се 

запазва равновесие. 

Изисква се в тази възраст да се работи целенасочено за 

бързината на локалните движения и гъвкавостта. В противен 

случай това ще доведе до  почти невидими резултати при 

тестирането на тези качества.  Специално внимание изисква и 

развиването на силата и силовата издръжливост на ръцете и 

раменния пояс, както и тези на трупа. Това се налага поради 

факта, че те не участват активно в ежедневната двигателна 

дейност на учениците от тази възраст. 

 

Анализ на специалната физическа подготовка на 

учениците от 6. клас. 

За целите на анализа, статистически обработените данни и 

получените показатели за специалната физическа подготовка 

(СФП) групирахме в отделни таблици и графики. Във 

вариационни таблици сме показали динамиката на СФП 

поотделно за КГ и ЕГ, където в числителя са стойностите 

получени на входа, а в знаменателя стойностите получени при 

второто тестиране. В обобщени таблици сме поместили 

паралелно данните от началото и края на изследвания период, 

като сме посочили получените разлики, процентът на прираст и 

нивото на статистическата достоверност на регистрираните 

промени.  

В теоретичен план е доказано, че изследвания диапазон на 

основна образователна степен е възрастов период, в който се 

наблюдава интензивно развитие на основните двигателни 

качества. Те са базата, на която успешно се развиват 

двигателните способности, необходими за успешно изпълнение 

на задачите, свързани с обучението по волейбол. 
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Статистически величини, характеризиращи СФП и 

значимост на прирастите на 13 годишни  момичета от ЕГ  

Таблица 6 

Показатели N Аv1 Av2 Разл

ика 

% на 

прир. 

Pt% 

Отскок със 

засилване 

50 28,36 30,74 2,38 8,3% 99,92% 

Отскок от 

място 

50 27,16 28,2 1,06 3,9% 94,62% 

Спец. Бързина 50 25,56 23,9 -1,61 - 6,2% 99,99% 

Сов. Бягане 50 15,06 14,2 -0,86 - 5,7% 99,95% 

Хв. на пл. 

топка 

50 481,7 504 22,82 4,7% 85,69% 

Клек с опора 50 117,66 173 55,86 47,4% 99,38% 

„Бърпи“ тест 50 6,46 6,92 0,46 7,1% 99,57% 

Т-тест 50 14,20 13,8 -0,36 -2,5% 93,10% 

 

Специалната бързина, характерна за волейболната игра, 

изследвахме с теста за „специфична бързина“. С него се измерват 

и специфичните скоростни възможности на ученици, системно 

занимаващите се с волейбол в спортните училища. 

Момичетата от КГ демонстрират влошаване на резултата 

по този показател с 0,39 сек. В ЕГ средните стойности 

илюстрират относително голямо подобрение в края на 

експеримента, като тази разлика е подчертана от достатъчно 

висока стойност за статистическа доверителна вероятност 

Pteг2=99,99%. Трябва да отбележим, че ЕГ по отношение на 

групиране на случаите около средната стойност е приблизително 

еднородна група. 
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Фиг. 8 

Статистически величини, характеризиращи СФП и 

значимост на прирастите на 13 годишни момчета от ЕГ 

Таблица 7 

Показатели n Аv1 Av2 Разл

ика 

% на 

прир. 

Pt% 

Отскок със 

засилване 

57 30,3 33 2,7 9% 99,22% 

Отскок от място 57 27,5 31,7 4,2 15% 59,43% 

Спец. Бързина 57 23,1 22,3 0,9 3% 99,15% 

Сов. Бягане 57 15,3 13,8 -1,5 10% 99,43% 

Хв. на пл. топка 57 506 530,6 24,5 5% 26,25% 

Клек с опора 57 120., 159,7 39 32% 82,48% 

„Бърпи“ тест 57 5,6 7,5 1,9 34% 99,06% 

Т-тест 57 14,6 13,2 -1,4 10% 88,90% 

Диагностиката на специфичната физическа подготовка на 

момчетата проведохме по аналогичен начин, както и при 

момичетата.  

22

23

24

25

26

27

КГ 

момичета 

ЕГ 

момичета 

25,63 25,56 
26,02 

23,95 

Специфична бързина 

I изследване II изследване 
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Взривната сила на долните крайници, като специфично 

двигателно качество, в началото на експеримента е на почти 

еднакво ниво в двете извадки. Това обстоятелство ни дава 

възможност да направим по-обективно сравнение на динамиката 

на този показател. 

В края на експеримента се наблюдават, че в КГ почти не 

се забелязва подобрение по този показател. За разлика от това, в 

ЕГ отчитаме подобрение с 2,7 см ( 9% прираст), което се 

подкрепя от достатъчно висок процент на доверителна 

вероятност Ptег=99,22%. Тази констатация ни дава основание да 

предположим, че специфичните физически упражнения от 

специализираната програма са спомогнали за подобряването на 

скоростно-силовата издръжливост на учениците от 6. клас. 

 

Фиг. 9 

При проследяването на развитието на бързината при 

промяна на посоката при учениците се потвърди още един път 

виждането, че скоростните способност са едни от най-

консервативните. Динамиката на резултата от теста „Т-тест“ в 

КГ е доста по-ясно изразена. Подобрението на резултата при нея 

се изразява в намаление на времето за изпълнение с 1,4 сек, което 

означава 10% подобрение. В КГ това изменение е доста по-

символично и се изразява в намаление на времето само с 0,1 сек, 

което е 1% подобрение. 

25

30

35

КГ момчета ЕГ момчета 

30,7 30,3 30,8 

33 

Отскок със засилване 

I изследване II изследване 
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Анализ на резултатите от изследването на 

техническата подготовка по волейбол на изследваните 

извадки 

Основните двигателни действия от техниката на 

волейбола, които се разучават в 6.-клас се свеждат главно до 

подаване, начален удар, блокада и забиване. Правилното 

усвояване на тези елементи зависи също така от навременното 

придвижване и заемането на подходящ стоеж. Нивото на 

техническата подготовка на шестокласниците изследвахме с 

помощта на шест теста подбрани така, че да може от тях да се 

придобие представа за нивото на усвояване на основите на 

техниката на волейболната игра. 

Резултатите от първият тест „Подаване с две ръце отгоре 

в цел“ при ученичките и при двете групи се отличават с доста 

голямо разсейване на признака (Vкг=93,7%, Vег=78%). 

Усвояването на това двигателно действие се усвоява твърде 

скокообразно в зависимост от индивидуалните особености на 

ученичките.  

Резултатите получени при провеждането на теста  

„Подаване с две ръце отдолу в цел“, показва че този вид подаване 

е по-труден за усвояване от ученичките. Освен това, една не 

малка част от тях не могат да реализират дори едно точно 

попадение. Поради това и извадките се определят като силно 

нееднородни, с голямо разсейване около средната стойност 

(Vкг=87,05%, Vег=63%). 

Долният лицев начален удар е с елементарна и достъпна 

техника за изпълнение. Това го прави достъпен и подходящ за 

разучаване и усъвършенстване от ученичките в шести клас. 

Вариационният анализ показва че независимо от по-

големия ранг на разпределение в ЕГ (Rег=6), отколкото в КГ 

(Rкг=4), отчитаме малко по-ниска стойност на коефициента на 

вариация за ЕГ ( Vег=83,32%), от тази за КГ (V=98,59%). И двете 

извадки ги определяме като силно разнородни с голямо 

разсейване на признака. 
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Статистически величини, характеризиращи техническата 

подготовка и значимост на разликите на 13 годишни 

момичета  

Таблица 8 

Показатели N Аvкг Avег Разли

ка 

% на 

прир. 

Pt% 

Под. отгоре в цел 50 1 2,06 1,06 106

% 

99,9% 

Под. отдолу в цел 50 0,93 1,56 0,63 68% 99,7% 

Под. отгоре на 

стена 

50 7,17 17,8 11,6 162

% 

98,5% 

Под. отдолу на 

стена 

50 2,95 5,78 2,83 96% 92,2% 

Начален удар 50 1,19 2,16 0,97 82% 99,7% 

Нападение 50 1,05 1,88 0,83 79% 99,9% 

По отношение на техническата подготовка на ученичките 

от 6. клас си позволяваме да предложим обобщението, което се 

отнася до това, че експериментираният модел за начално 

обучение по волейбол е повлиял в положителна степен за 

овладяването на повечето елементи от техниката на играта. 

Изключение прави само елементът подаване на топката с две 

ръце отдолу срещу стена. Явно основният фактор, който 

лимитира постиженията при подобна постановка, е 

устойчивостта на двигателния навик и способността за бързо 

придвижване и заемане на правилна изходна позиция при всяко 

подаване. 

Анализът на техническата подготовка на учениците 

направихме върху резултатите получени от аналогичната тестова 

батерия както и при момичетата. 

Резултатите от проведения тест – „подаване на топката с 

две ръце отгоре в цел“ в ЕГ средната стойност е с 1,2 точни 
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попадения по-висока отколкото при КГ, със процентна значимост 

на разликата от 92%. Освен това изчислената разлика се подкрепя 

от голяма статистическа достоверност (Pt=99,99%). Трябва да 

отбележим, че коефициента на вариация (Vег=35%) ни позволява 

да определим извадката като приблизително еднородна със 

средно разсейване. 

Статистически величини, характеризиращи техническата 

подготовка и значимост на разликите на 13 годишни момчета 

 Таблица 9 

Показатели n Аvкг Avег Разлика % на 

прир 

Pt% 

Под. отгоре в 

цел 

50 1,3 2,5 1,2 92% 99,99% 

Под. отдолу в 

цел 

50 0,8 1,6 0,8 100

% 

99,99% 

Под. отгоре на 

стена 

50 7,8 16,5 8,7 111

% 

99,7% 

Под. отдолу 

на стена 

50 3,5 4,4 0,9 26% 99,2% 

Начален удар 50 2,3 3,1 0,8 35% 98,7% 

Нападение 50 1 2,7 1,7 170% 99,99% 

Анализираните промени, които характеризират 

състоянието и динамиката на техническата подготовка на 

учениците от 6. клас, позволяват да обобщим, че техническите 

възможности се развиват интензивно и скокообразно, в пряка 

зависимост от индивидуалните особености и темпове на растеж. 

В спортно-педагогически аспект промените, които установихме 

за учениците от експерименталната група, са количествени и 

качествени. Този извод се базира основно на онези показатели и 

статистически параметри на диагностичните процедури, които се 

отличават с висока доверителна вероятност, и доказват в 
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необходимата степен ефективността на моделът за начално 

обучение по волейбол.  

Общия извод, който може да се направи по отношение на 

техническата подготовка на учениците от 6. клас е, че по 

основните двигателни действия от волейболната игра са 

постигнати задоволителни резултати. Те получават удоволствие 

от играта особено след като овладеят в основи подаването с две 

ръце отгоре и отдолу, началния удар и разберат основната 

философия на волейболната игра.  

Анализ на структурата на общата, специалната физическа и 

техническата подготовка на учениците от 6. клас по волейбол 

За изследване на зависимостта между отделните 

показатели на общата и специалната физическа подготовка, 

анализирахме резултатите от диагностичните процедури с 

помощта на корелационен анализ. Първоначално анализирахме 

корелационните матрици за откриване на зависимости между 

показателите на общата физическа подготовка, които са със 

умерена, значителна, голяма и много голяма степен. На тази 

основа конструирахме основните корелационни модели. В тях в 

числителя с удебелен шрифт са маркирани коефициентите за 

корелация между конкретните тестове от първото измерване, а в 

знаменателя са изложени коефициентите за второто измерване за 

съответната група.  

 

Фиг. 10 Взаимовръзка на показателите за обща 

физическа подготовка на момичетата от 6. клас – ЕГ 

-0.27 

0.33 

-0.44 

8 1 

9 

0.16 

Легенда: 

1. Изправяне от тилен лег 

8. Совалка с нарастваща 

скорост 

9. Бягане 10Х5 м. 
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Фиг.11 Взаимовръзка на показателите за специална 

физическа подготовка на момичетата от 6. клас – ЕГ 

Диагностиката на техническата подготовка на ученичките 

и учениците от 6. клас проведохме само един път, в края на 

експеримента. В началото на периода, когато те все още не са се 

срещали с двигателните действия от волейбола такова тестиране 

е безпредметно. Поради тази причина, не можем да проследим 

динамиката на корелационните зависимости, а ще разгледаме 

зависимостите между отделните показатели само в края на 

изследването.  

На базата на интер-корелационната матрица за 

техническата подготовка, изготвихме корелационен модел на 

най- значимите зависимости 

 

0.11 

0.32 

0.32 

6 7 

2 

0.28 

Легенда: 

2.Вертикален отскок от място 

3.Специфична бързина 

6.Клек с опора на стена 

7.“Бърпи“ - тест 

8.Т-тест 

8 

3 

-0.43 

-0.59 

-0.36 -0.50 
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Фиг. 12  Взаимовръзка на показателите за техническа 

подготовка на момичетата от 6. клас – ЕГ 

 

Фиг. 13 Взаимовръзка на показателите за техническа 

подготовка на учениците от 6. клас – ЕГ 

От корелационния анализ на показателите при учениците 

от шести клас преобладават умерени до значителни зависимости 

6 7 

2 

 

Легенда: 

3.Подаване с две ръце отгоре срещу стена 

4.Подаване с две ръце отдолу срещу стена 

5.Начален удар 

6.Нападение 

3 

0.48 

0.32 

0.32 

0,58 3 4 

Легенда: 

3. Подаване с две ръце отгоре срещу стена 

4. Подаване с две ръце отдолу срещу стена 
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главно между силовите показатели на горните и долните 

крайници и скоростно-силовите възможности. От друга страна 

силовите показатели не са оказали съществено влияние върху 

овладяването на техническите похвати в края на експеримента. 

Въздействие върху техническата подготовка оказват скоростните  

и скоростно-силовите показатели и отчасти динамичната сила на 

горната част на тялото. 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

В процеса на разработка на дисертационния труд, чрез 

спортологичен анализ на литературните източници, които 

съдържат научни знания за физическото възпитание и спорта, 

синтезирахме някои обобщения и частни изводи, които са 

изложени към отделните глави или параграфи. Те ни послужиха 

като основа за основните изводи и препоръки. 

ОСНОВНИ ИЗВОДИ: 

1. От анализа на проучените, достъпни литературни 

източници става ясно, че развитието и динамиката на 

физическото възпитание и спорта в Република България са 

насочени към взаимодействие и обвързване с икономическите 

закони, нормативно-правната уредба, социалната политика и 

генералната концепция за спорта. 

Спортната грамотност на учениците се изгражда и 

развива в прогимназиалния етап на основна образователна 

степен. В този етап се поражда в учениците потребност от 

усвояване на същинските спортни дисциплини, в това число и на 

спортните игри. Ако през този възрастов период не се възпита 

любов към тях и необходимост от системни занимания, това 

трудно може да се постигне в горните класове на гимназиалния 

етап на средното училище. 

2. Съществуващите до 2015 година условия, учебен план 

и учебно съдържание за физическо възпитание и спорт са вече 

изчерпани от съдържание и се предлагат нови по-ефективни и 

усъвършенствани концепции и подходи  за обучението и 

усъвършенстването на учениците по спортни игри. Новият 



32 
 

държавен образователен стандарт на обучение, културно-

образователната област “Физическа култура и спорт” за учебния 

предмет “Физическо възпитание и спорт” по същество са 

интерпретация на архитектониката на действащите до този 

момент документи на курикулума. Въведените понятия 

“Задължителни области на учебно съдържание”, “Избираеми 

области на учебно съдържание” и Двигателно-познавателни 

дейности“ не дават достатъчна яснота за съдържателната част на 

качественото обучение по спортни игри. 

3. Анализът на резултатите от анкетното проучване 

разкри подчертана диференциация на спортните интереси на 

учениците. Това се отнася, както за отделните области на учебно 

съдържание, така и за конкретните спортни дисциплини. 

Спортните игри, като задължителна област на учебно 

съдържание, се явява една от най-любимите за учениците. Те 

показват желание за изучаване основите на техниката на 

волейболната игра, независимо от обстоятелството, че 

движенията са твърде специфични, неестествени и с относително 

сложна биомеханична структура. Учениците имат положително 

отношение към спортно-състезателната дейност в училище и 

извън него. Усъвършенстването на формите и организацията на 

тази дейност биха могли да се използват като фактор за 

повишаването на тяхната двигателна активност.   

 4. Анкетното проучване сред учителите по физическо 

възпитание и спорт разкри, че волейболната игра е една от най-

предпочитаните двигателни дейности на учениците и учителите 

във всички образователни степени и етапи. Сложната 

биомеханична структура на двигателните действия във 

волейбола, както и оскъдната материална база създават известни 

затруднения на учителите при обучението. Независимо от това, 

при добро съчетаване на педагогическото майсторство с 

двигателната активност на учениците е възможно постигането на 

добри резултати в образователно-възпитателния процес. Според 

повечето учители, освен  подобряването на материалната база, е 

необходимо и усъвършенстване на системата за контрол и оценка 

на специалната физическа и техническа подготовка по волейбол.  
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5.Анализът на данните за общата физическа 

дееспособност на учениците ни позволи да направим извода, че 

общата издръжливост, пред вид на това, че е най-малко 

претенциозна, сравнително лесно може да се подобри. В тази 

връзка най-голям прираст откриваме при  бягането с нарастваща 

скорост, както при момчетата, така и при момичетата. 

Скоростните възможности са с по-ясно изразена динамика при 

ученичките. Работата за бързина на локалните движения дават 

положителни резултати и в двете експериментални групи. 

Силовите показатели бележат положителни изменения 

независимо от обстоятелството, че силата и силовата 

издръжливост на ръцете и раменния пояс, както и тези на трупа и 

коремната област не участват активно в ежедневната двигателна 

дейност на децата. 

 6. Резултатите от изследването на специалната физическа 

подготовка ни позволиха да обобщим, че моделът за начално 

обучение по волейбол е съдействал успешно за развиване на 

способността за превръщане на кинетичната енергия в 

потенциална при отскачането на височина със засилване. 

Експерименталните групи значително превъзхождат по 

постижение при показателите за специална бързина, скоростна и 

скоростно-силова издръжливост.  

Резерви и в двете полови групи все още има по отношение 

на взривната сила за скок на височина от място, скоростните 

възможности и динамичната сила на ръцете и горната част на 

трупа. При учениците може да се желае още по отношение на 

статичната силова издръжливост на долните крайници.  

7. Прилагането на модела за начално обучение по 

волейбол води до значително повишаване на техническите 

умения на учениците и ученичките 

8. Апробираният модел за начално обучение по волейбол 

в 6. клас на СУ, на базата на получените положителни резултати 

доказва своята ефективност. Разработената програма, 

вариативното използване на методите на обучение, както и 

съобразяването с индивидуалните особености на учениците, на 
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практика предопределят добрите резултати в образователно-

възпитателния процес.    

Изложените обобщения и изводи потвърждават 

хипотезата на нашето изследване. Разработеният и внедрен 

от нас модел за начално обучение по волейбол за шести клас 

дава възможност, при правилна организация на обучението 

от страна на учителите, да се осигури в достатъчна степен 

изпълнението на държавния образователен стандарт в 

обучението по волейбол.  

ПРЕПОРЪКИ: 

1. Интензивното израстване на детския организъм е 

съпроводено от редица несъществени на пръв поглед нарушения 

на координацията. Препоръчително е в тази възраст при 

упражненията от спортните игри да се предвидят упражнения за 

усъвършенстване на вестибуларния апарат и способността да се 

запазва равновесие. 

2. Динамиката на спортните игри се отличават със 

сравнително големи натоварвания по обем и интензивност. Това 

изисква в урочната работа по “физическо възпитание и спорт” да 

се преследва не само разгръщане на аеробните възможности на 

детския организъм, но и преливащо да се работи за специалната 

издръжливост – скоростна и скоростно-силова издръжливост при 

плавно увеличаваща се интензивност. 

3. Силата и силовата издръжливост на ръцете и раменния 

пояс, както и тези на трупа и коремната област, поради факта, че 

не участват активно в ежедневната двигателна дейност на децата, 

изискват специално внимание при организираните занимания в 

различните форми – урочни, извънурочни и извънучилищни.  

4. За цялостната реализация на началното обучение по 

волейбол е необходимо да се разработят дидактични материали, 

които да бъдат в полза не само на учителите, но и чрез 

подходящи илюстрации да предлагат лесно възприемащи се 

знания от учениците. Това ще бъде от полза особено в условията, 

когато е необходимо да се извършва онлайн обучение. В тази 
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връзка може да се потърси съдействието на МОН за тяхното 

мултиплициране. 

5. За реализиране на стандарта в прогимназиален етап да 

се организират и проведат краткосрочни курсове в рамките на 

продължаващото обучение за учителите неспециалисти по 

спортни игри и волейбол. 

6. Да се разработят модели за начално обучение на 

учениците и за другите спорни игри и дисциплините от 

задължителните и избираемите области на учебно съдържание, 

като се използва разработената от нас схема на модела. 

 

НАУЧНО ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ НА 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Направена е пространна характеристика на съвременното  

състояние на физическото възпитание и спорта в 

училище. Изяснени са специфичните особености при 

обучението по спортни игри и по-специално по волейбол. 

 

2. Направено е проучване за разкриване на възможностите и 

компетенциите на учителите за решаване на задачите на 

физическото възпитание и спорта в училище и 

обучението по спортни игри. Разкрити са силните и 

слабите страни , детерминиращи успеха при обучението 

по волейбол. Изяснени са мотивацията и 

диференциацията на спортните интереси на учениците по 

дисциплината физическо възпитание и спорт. 

 

3. Разработен е и е внедрен в практиката модел за начално 

обучение по волейбол за учениците от 6. клас на средното 

училище 
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4. Разработена е собствена  авторска програма за обучение 

по волейбол на учениците от 6. клас на средното 

училище. 

 

5. На базата на проведените изследвания и натрупан 

емпиричен материал са изготвени таблици за проверка и 

оценка на общата и специалната физическа и 

техническата подготовка на учениците от 6. клас. 
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