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Дисертационният труд е обсъден и насочен за публична защита 

на разширен съвет на катедра „Теория и методика на физическото 

възпитание и спорт“ при Педагогически факултет към Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“. 

 

 

 

Дисертационният труд е в обем от 163 стандартни страници – 

129 основен текст и 34 страници приложения. Онагледен е със 17 

таблици, 32 фигури и 1 блок-схема. Библиографията включва 111 

информационни източника: 91 на хартиен носител на кирилица, 10 на 

латиница, 4 интернет сайта и 6 броя документи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои 

а 18 юни 2021г.  от 10 часа в зала 211 на Педагогически факултет на 

ШУ „Епископ Константин Преславски“ или онлайн при 

необходимост. 

 

Материалите по защитата са на разположение в отдел „Научно 

развитие на академичния състав” на Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски”, Ректорат, ет. 1, стая 107 и на сайта на 

университета. 

 

 

 

 

 

 

 



УВОД 

Проблемите, които възникват пред човечеството в началото на 

третото хилядолетие, извеждат на преден план в системата от ценности 

свободата на човека да развива и изявява своите способности.  

Във времена на глобални здравни и социални проблеми, които 

възникват пред съвременната цивилизация,  все по-често се поставя 

въпросът пред модерно развитите общества за значимостта и  

необходимостта младите поколения да растат физически и психически 

здрави сред екологично чиста среда и природа, за да повишат 

съпротивителните си сили към неблагоприятните явления и болести в 

днешно време. 

Колапсът на икономиката, карантинирането на цели държави, 

социалната изолация и др. стагниращи процеси: например налагане на 

така наречените онлайн или дистанционна форма на обучения в 

училища и университети засегна неблагоприятно и заниманията на 

младите хора с физически упражнения и спорт. Все повече хората от 

всички сфери на социалния живот – политици, медици, администратори, 

компютърни специалисти и много други, но все-повече и 

подрастващите млади хора – ученици и студенти, осъзнаха колко 

значими за живота са физическото възпитание и физическата култура, 

колко важни са те в ежедневието на човека, за да поддържа висок 

жизнен тонус и статус. Темата за спортната рекреация стана водеща. В 

многообразието на спортната двигателна дейност приоритетни стават 

спортовете на открито, спортовете които предоставят възможност за 

дистанция на контактите и на по-камерните човешки формации. Сред 

тях попада и спорта тенис на маса.   

Сравнително достъпната спортна екипировка за тениса на маса 

го прави един от най-масовите спортове по света и у нас. На азиатския 

континент тенисът на маса е на изключителна почит, имайки предвид, 

че е спорт номер едно по практикуване и интерес в държавата с най-

многобройно население в света – Китай. Знае се, че в Китай в повечето 

от университетите изпитите за физическа годност и спортна 

подготвеност са именно с тенис на маса. Много голям потенциал в 

развитието на играта има в страни като Япония, Южна Корея, Северна 

Корея, Тайланд, Индия. Също в челните места по практикуване и 

спортно майсторство са и страни от Европа: Германия, Франция, 

Швеция, Дания, Русия, Украйна, Португалия и др., което свидетелства 

за популярността на играта.  Съществуват правителствени 

програми, които застъпват тениса на маса във всички домове за 

възрастни хора с цел превенции срещу болести като паркинсон, 

алцхаймер, атеросклероза и др. Американците използват на жаргон 



израза „игра на мозъка“ за играта с малкото топче. Впечатляващо е как в 

държава като Канада, известна със своя афинитет към зимните 

спортове, тенисът на маса набира изключителна популярност през 

последните десетилетия.  

Тенисът на маса като спорт и двигателна дейност на 

физическото възпитание е заложен в учебните планове и програми за 

часовете по физическо възпитание и спорт във висшите училища на 

Република България. В училищата присъства в свободно избираемата 

(факултативна подготовка) и в извънкласните дейности. България е една 

от малкото държави, където в паркове и градинки на големи и малки 

градове има поставени „бетонови“ или „железни“ маси. 

Един от важните проблеми в съвременното състояние на 

физическото възпитание и спорта във висшите училища е свързан с 

необходимостта от повишаване на ефективността на учебния процес 

чрез подобряване на учебните програми, тяхното съдържание и 

методика на обучение. Редица са изследванията в тази насока, в които 

се предлагат специализирани програми  и методики за тяхното 

приложение за повишаване на качеството и ефективността на учебния 

процес по физическо възпитание.  

Една от причините за написване на този дисертационен труд и 

разработването на Програма на обучение по тенис на маса за студенти 

от Технически университет-София в часовете по физическо 

възпитание е да внесем принос в теорията и методиката на началното 

обучение по тенис на маса за студенти с надеждата, че тя ще бъде в 

помощ на преподавателите във висшите училища. При разработването 

на Програмата са ползвани натрупан опит и знания в многогодишната  

ми треньорска дейност в България, от престоя ми в Кипър и Канада, а 

също така, не на последно място, от сегашната ми преподавателска 

дейност в Департамента по физическо възпитание и спорт на 

Технически университет-София.  

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА 

 Първа глава е декомпозирана в седем параграфа.  

 В параграф 1.1. се разглежда физическото възпитание и 

спорта в континуума на съвременната цивилизация. В този аспект 

анализа на физическото възпитание и спортната подготовка 

свидетелства за факта, че спортът и масовата активност на младежта, 

когато се използват старомодни форми на работа, не водят до осезаеми 

резултати. Същевременно научните изследвания през последните 

години доказаха, че един от най-негативните продукти на научно-



техническата революция е намалената двигателна активност 

(хипокинезията), която постепенно се превръща в бич за съвременното 

цивилизовано общество. Така се стига до големия парадокс на нашето 

време: човешката популация Homo sapiens и по-точно Homo ludens 

(Играещият човек) сега се е превърнал в „седящия човек”, който се 

пренатоварва с хронично обездвижване. Това води до ярко изразена 

психо-физическа дисхармония в биосоциалната природа на човека.  

В параграф  1.2. проследяваме състояние, развитие и 

особености на физическото възпитание и спорта във висшите 

училища в България и анализ на статуквото в Технически 

университет-София 

Университетското образование е етап в личностното и 

интелектуалното развитие на студента, което освен професионално, 

формира личността и по отношение на нейните нравствено-психически 

и социални ценности, и не на последно място в здравословен и 

емоционален план. Все повече процесът на обучение се съпровожда от 

стресови ситуации. [Лозанов, 2019] 

Според Националната стратегия за развитие на физическото 

възпитание и спорта в Република България 2012 – 2022, проблемът за 

физическото възпитание и спорта във висшите училища трябва да 

намери своето трайно и принципно решаване като съставна част от 

преустройството на образователната система у нас. За целта е 

необходимо решаването на редица задачи сред които се открояват 

необходимостта от …ясно разграничаване на задължителната спортна 

подготовка на студентите (учебните часове по спорт по Закона за 

висшето образование) и да се създадат условия за насърчаване 

активността на студентите за участие в масовия студентски спорт 

чрез организиране на масови студентски прояви. [Национална 

стратегия за младежта 2010 – 2020 г.] 
Други автори изтъкват, че високите изисквания предполагат и 

значителни отговорности. За да се повишат здравната култура и 

физическата активност на студентите, е необходимо усъвършенстването 

на техните способности за реализиране на стремежите им и 

задоволяване на потребностите за живот в хармонично 

взаимоотношение със заобикалящата среда. [Баракова и др. 2010] 

За постигане целта на физическото възпитание и спорт във 

висшите училища е съществено да се получат теоретични знания и 

компетентности у студентите и да се формират практически умения и 

навици за съзнателно използване на формите, средствата и методите във 

всекидневния бит като: …средство за подобряване на физическото 

развитие, дееспособност и двигателни умения и навици; за активно 



противодействие на вредните последици от негативни страни на 

съвременния студентски живот – заседнал начин на живот, употреба 

на алкохол, цигари, наркотици и други. Също така е важна и 

необходимостта от придобиване на професионално-приложни, 

здравословни навици, за мотивирано и активно преодоляване на 

негативите, произтичащи от бъдещата професия на специалистите с 

висше образование.[Янева и Милетиев 2019] 

В заключение следва да обобщим, че е обществена 

потребност  подготовката на студенти със средствата на 

физическото възпитание и спорт да доведе до подобряване на 

физическото развитие, дееспособност и здраве на младите хора. 

Също така системните занимания на студентите със спортни 

двигателни дейности е превантивно средство за разтоварване от 

учебните и психичните натоварвания и за преодоляване на 

обездвижването в резултат на учебна трудова дейност. 

 

 Относно статуквото на учебната дисциплина 

„Физическо възпитание и спорт“ в Технически университет-София.  

Катедрата по физическо възпитание към Машинно- 

електротехническия институт (МЕИ) се създава през 1953 г. 

Последователно укрепват необходимите условия за учебна и спортно-

педагогическа дейност със студентите в различните факултети и звена 

на университета. 

В структурата на Департамента за физическо възпитание и 

спорт са включени две секции: 

• Секция „Индивидуални спортове и спортни игри“ където 

осъществяват дейност 13 щатни и 4 хонорувани преподаватели. 

• Секция „Водни и планински спортове“ където 

образователната дейност се осъществява от 9 щатни и 8 хонорувани 

преподаватели. 

В съответствие със ЗВО, в учебните планове са предвидени за 

1. и 2. курс две занимания с по два академични часа седмично. 

Студентите всеки семестър сами избират предпочитан от тях спорт, в 

свободни от учебни занимания дни и часове по другите дисциплини. 

Така направена, програмата е гъвкава по отношение на избора на спорт 

и време и засилва интереса и желанието на студентите за участие в 

предоставените им възможности за спортни занимания.  Избираемата 

учебна дисциплина „Физическо възпитание и спорт“ е задължителна 

за студентите от първи и втори курс в Технически университет-гр. 

София.  

Всеки учебен ден по програма са предвидени четири 



академични часа със занимания по тенис на маса. На ден около 120 

студенти практикуват активно този спорт. Часовете се водят от 

четирима преподаватели, от които един е специалист по тенис на маса.  

Второто ниво, образно казано надстройката на 

университетската   система за спорт на ТУ, е така нареченото спортно 

усъвършенстване – участие в състезания с представителните отбори, 

планирани по спортния календар за университетски спорт и държавните 

първенства. В отборите попадат студентите с изявени спортно-

технически качества за практикуване на определен спорт, които 

успешно защитават честта и името на университета. Гордост за ТУ - 

София са отборите по плуване, ски, спортно ориентиране, тенис на 

маса, баскетбол, хандбал, волейбол, лека атлетика, тенис на корт, 

футбол.  

 В параграф 1.3. на ДТ се експонира взаимовръзката между 

технологичния прогрес и ролята на физическото възпитание и 

спорта в живота на постиндустриалното общество.Анализират се 

по-съществените особености, които детерминират формирането и 

развитието на иновативните образователни технологии като 

сравнително самостоятелно направление и в спортната педагогика. Това 

е дълъг и сложен процес, който протича твърде противоречиво – от 

пълното отрицание на тези технологии до признаването на водещата 

роля на иновациите в конструирането и реализирането на ефективен 

учебно-образователен процес, и от друга страна – налага прилагането на 

компетентностния и технологическия подход, в това число  

преосмисляне на реалностите при разработване и апробиране на нашия 

модел и иновативна програма за начално обучение на студенти по тенис 

на маса (по същество специфичен технологичен процес), както и 

насочване на нашето вниманието към вътрешните връзки и 

взаимоотношения между неговите елементи. 

Цв. Желязков и Д. Дашева конкретизират, че …с навлизането 

на науката и техниката във всички сфери на човешката дейност бяха 

създадени мощни източници на енергия, висок темп на общественото 

производство и комуникациите, и заедно с това са предпоставки за 

глобална екологична криза, хронична хиподинамия и нарастващо 

психическо напрежение.” [Желязков и Дашева 2002]  

Видимо, педагогическите технологии в спорта и 

физическото възпитание са тези, които ще бъдат основното 

оръжие за справяне с посочените отрицателни тенденции. 

 В следващите параграфи на ДТ в структурна и логична връзка 

се проследяват: Историческо развитие и характеристика на тениса на 

маса като спорт в света и в България (пар. 1.4.);  Физиологичните 



основи на двигателното обучение и моделна силния състезател в 

тениса на маса (пар. 1.4.) и Методика на обучението по тенис на маса 

(пар. 1.4.), с което осигурихме изясняването на научно-теоретичните 

граници на научен въпрос и формулирането на хипотезата на 

изследването (пар. 1.7.). 

 Научният въпрос на изследването е комплексен. Преди 

всичко в рамките на разширен теоретичен анализ отново се обърнахме 

към научната теория за управление на движенията в дълбочината на 

нейните неврофизиологични и невропсихични основи и спецификата на 

спортната дидактика – обучението в спортни двигателни действия. 

Безспорно, съвременната неврофизиология е доказала, че висшите 

корови функции (ВКФ) изпълняват сложни познавателни, тясно 

специфични пространствено организирани и лингвистични дейности. 

Често тези функции се наричат когнитивни. Медицинската наука е 

доказала, че ВКФ осъществяват три вида дейности и операции, които се 

наричат: гнозис, праксис и език. 

  При гнозиса – първо, информацията постъпва като сетивно 

усещане. После става висша сложна преработка на сетивната 

информация. При нея се получава разпознаването, класифицирането и 

идентифицирането на обектите. 

 Праксисът може да се представи като сбор на сложни 

двигателни програми, представляващи нашите двигателни умения, 

навици и сръчност, които са придобити чрез тренировка и обучение. 

Праксисните действия винаги целят постигането на определен очакван 

краен резултат. При праксисни действия обучаемите винаги имат 

някаква цел (какво да се получи) и този краен ефект от движението е 

прогнозиран (очакван). 

 Езикът – присъщ е само на човека и представлява знакова 

система от символи. Формира се и функционира само у човека. Тя му 

позволява да обозначава абстрактни идеи и отношенията между тях. 

 Очертаването на полето на научния въпрос беше необходимо за 

изясняване на методологичната основа на изследването, за 

разработването на модела и иновативната програма за начално обучение 

по тенис на маса на студентите от ТУ-София. Теоретичният анализ 

подсказа, че те трябва да са адаптирани към психофизическия и 

социален профил на потребителите, т.е. студентите; второ – да са 

съобразени с изискванията за групово програмирано обучение и 

спираловидното овладяване на програмираните умения и навици 

(елементите от техниката на играта тенис на маса); трето – оптимално 

възпитание на специфичните физически качества в условията и времето 

на студентския живот. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B7%D0%B8%D0%BA_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B7%D0%B8%D0%BA_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


 Хипотезата на настоящото изследване предполага, че 

разработването и апробирането на специализиран модел и 

иновативна програма (с прилежащи към нея модули) за начално 

обучение по тенис на маса за студенти от ТУ-София ще повиши 

нивото, качеството и ефективността на учебния процес съобразно 

националните и европейските изисквания за развитие на спорта и 

подобряване качеството на живот на студентите.  

  

 

ГЛАВА ВТОРА 

МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 2.1. Методологични основи на изследването 

Основното положение (изходният пункт в процеса на нашето 

научно изследване) се отнася до разбирането, че чрез целенасочено 

педагогическо взаимодействие и съвременни образователни технологии 

ще постигнем качествено обучение по тенис на маса на студентите от 

ТУ-София. В този процес акцентът се поставя върху тяхното 

интелектуално и психомоторно развитие, като предпоставка за 

личностно усъвършенстване и адаптация в условията на  днешното 

постиндустриално общество. Вярваме, че това може да се постигне с 

помощта на иновативната учебно-тренировъчна специализирана 

програма за начално обучение по тенис на маса с прилежащи към нея 

модули със съвременни методики и технически средства, което е 

залегнало в нашата изследователска хипотеза. 

2.1.1. Методологична основа на изследването 

Методологичната основа (платформа за разгръщане на 

алгоритъма на нашите изследователски действия) е гносеологията и 

съвременното познание за физическото възпитание и спорта, както 

и действащите днес образци за приложение на иновативни 

образователни технологии в българските университети. 

В хода на изследването използвахме системния подход:  

  системно-структурен подход – за разработване на 

нашия модел и на иновативна образователна технология за обучение на 

студенти в техниката на играта тенис на маса;  

  системно-функционален подход – за разкриване на 

функционалните взаимозависимости между основните компоненти на 

този модел. 



При изграждането на експерименталния иновативен 

образователен продукт при теоретичния анализ приехме критико-

аналитичния подход, а при конструирането на модела и 

специализираната програма за начално обучение по тенис на маса се 

облегнахме на евристичния и кибернетичния подход. 

Основни научни понятия на дисертационното изследване са: 

иновация; иновативна технология; педагогическа технология; 

моторика и спортна моторика; двигателни програми. 

   

2.1.2. Цел, задачи, предмет, обект и субект на изследването 

 

Целта на дисертационния труд е разработване на модел и 

иновативна експериментална програма за начално обучение по тенис на 

маса за студенти от Технически университет-София и нейното 

апробиране в учебния процес по физическо възпитание и спорт. 

За реализирането на целта си поставихме следните задачи:  

1. Да проучим интересите, мнението и отношението към спорта 

на студентите от ТУ-София. 

2. Да извършим теоретичен анализ на специализирани 

информационни източници и очертаем методологичната основа и 

инструментариума на дисертационното изследване. 

3. Въз основа на теоретичния анализ и синтез да разработим  

концептуален модел за начално обучение по тенис маса на студенти от 

ТУ (вж. Блок.-схема 1), като фундамент на иновативна експериментална 

програма (прил.3.), която да бъде основен компонент от нашия частен 

курикулум.  

4. Да организираме и проведем планирания спортно-

педагогически експеримент, като осъществим: 

  изследване на психологическите фактори при 

изпълнение на технически елементи при началното обучение по тенис 

на маса на студенти в  ТУ – София, практикуващи тенис на маса в 

часовете по физическо възпитание и спорт по иновативната 

експериментална програма; 

 да проучим динамиката на резултатите от 

приложението на  Модул за начално обучение на дланен и обратен 

плосък удар; 

 да изследваме прираста на сигурността на изпълнение 

на началните удари в тениса на маса след приложението  на Модул за 

начално обучение за изпълнение на дланни и обратни начални удари. 

 да изследваме динамиката на  сигурността на 

изпълнение на отбранителните сечени удари в тениса на маса след 



приложението на Модул за начално обучение на дланни и обратни 

отбранителни сечени удари; 
 да изследваме динамиката на  сигурността на 

изпълнение на нападателните изтеглени удари в тениса на маса след 

приложението на Модул за начално обучение дланни нападателни 

изтеглени удари и обратни нападателни изтеглени удари; 

 да разкрием взаимовръзките и влиянието между 

психологическите качества (признаци) и техническите елементи. 

5. Да обработим получената емпирична информация с 

методите на спортната статистика и чрез сравнителен анализ да 

синтезираме съответните изводи и препоръки за практиката.   

 П р е д м е т  на изследване е процесът на начално обучение 

по тенис на маса на студентите от ТУ-София чрез прилагане на 

иновативна (авторска) експериментална програма. 

О б е к т  на нашето изследване са количествената и 

качествената ефективност в резултат от приложените модули за начално 

обучение по тенис на маса. 

С у б е к т  н а  изследване бяха студентите от първи и втори 

курс, практикуващи тенис на маса в часовете по физическо възпитание 

и спорт от учебни групи на ТУ-София. През отделните етапи на работа 

бяха обхванати общо 341 студенти.       

 

         2.2. Методика на изследването  
За решаване на задачите и постигане целта на изследването 

конструирахме комплексна методика, която обхваща следните методи:   

 

1. Теоретичен анализ и синтез при проучване на 

информационните източници по проблемите на нашето изследване.   

 

2. Метод на моделирането. Моделът е мислено представена 

или материално реализирана система, която, отразявайки  или 

възпроизвеждайки обекта на изследване в съществени за него 

свойства, е способна да го замести така, че нейното изучаване да дава 

нова информация за моделирания обект [Бачев 2017: 50]. 

 

Разработеният от нас модел за начално  обучение по тенис на 

маса за студенти е  структурно-функционален (вж. блок-схема 1). 



 

Блок-схема 1 

 

3. Метод за сбор на данни – с целева анкета (вж. прил.5) 

проучихме интересите, мнението и отношението на студентите от ТУ–

София към спорта.  

 

 



4. Педагогическо наблюдение 

Педагогическото наблюдение, което проведохме, може да се 

окачестви като пряко (непосредствено), открито (явно), констативно 

и систематично.    

 5. Спортно-педагогически експеримент 

За да проверим хипотезата на дисертационното изследване, 

организирахме и проведохме преобразуващ спортно-педагогически 

експеримент. Цялостната концепция на изследването е компресирана в 

Модел за начално обучение по тенис на маса за студенти от ТУ-

София (вж. блок-схема 1). 

В организационен план сформирахме  по две експериментални 

и контролни групи  мъже и жени (Табл. 2). 

Със студентите от експерименталната група (EГ) се работеше с 

иновативна програма и обособените към нея модули за начално 

обучение по тенис на маса (Табл. 3), а от контролната група (КГ) - с 

преимуществено използване на игровия метод, свободна игра на точки 

единично или игри по двойки. 

 Изследванията са проведени в залата по тенис на маса на 

Департамент по физическо възпитание и спорт (ДФВС) към Технически 

университет–София.  

Таблица 2 

Разпределение на изследвания контингент студенти 

Вид изследване n мъже жени 

    Анкета-проучване да установим интересите, 

мнението и отношението към спорта на 

студентите от ТУ-София 

 

99 83 16 

    Експериментално изследване, за  да се установят 

зависимостите между психологически качества и 

резултатността при изпълнение на технически 

елементи (удари) в тениса на маса от студентите 

в Т-София 

46 46 - 

- Експериментална група 42 37 5 

- Контролни групи 42 37 5 

        Експериментално изследване сигурността на 

изпълнение на началните удари в тениса на маса 

след приложението на модул за начално 

обучение по тенис на маса 

112 102 10 

Общо изследвани лица 341 305 36 

 



Таблица 3 

Експериментална програма за начално обучение по тенис 

на       маса за   студенти от Технически университет-София 

 

№ УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ Общ 

брой 

учебни 

часове 

От тях: 

теория практика 

1. 1. Модул за начално обучение на дланен и 

обратен плосък удар в тениса на маса при 

студенти от ТУ–София: 60 1 59 

1.1 Начално обучение по тенис на маса на 

основни технически елементи (удари) -        -         50 

1.2 Обща физическа подготовка 
- - 3 

1.3 Специална физическа подготовка 
- - 2 

1.4 Учебни състезания (турнири) 
- - 2 

1.5 Изпълнение на контролни нормативи и 

тестове - - 2 

2. 2. Модул за начално обучение за 

изпълнение на начални удари (дланни и 

обратни) в тениса на маса при студенти от 

ТУ-София 60 1 59 

2.1 Без въртене (плоски): 
- - 2 

2.2 С горно въртене  на топката 

(изтеглени) - - 4 

2.3 С долно въртене на топката (сечени) 
- - 5 



2.4 Със странично въртене на топката 
- - 15 

2.5 В зависимост дължината на летежа 

на топката - - 15 

2.6 Свободна игра на точки 
- - 6 

2.7 Обща физическа подготовка 
- - 3 

2.8 Специална физическа подготовка 
- - 3 

2.9 Учебни състезания (турнири) 
- - 4 

2.10 Изпълнение на контролни нормативи и 

тестове - - 2 

3. Модул за начално обучение на дланни и 

обратни отбранителни сечени удари в тенис 

на маса при студенти от ТУ–София 60 2 58 

3.1 Начално обучение по тенис на маса на 

основни отбранителни сечени удари - - 51 

3.2 Обща физическа подготовка 
- - 1 

3.3 Специална физическа подготовка 
-        - 3 

3.4 Учебни състезания (турнири) 
- - 1 

3.5 Изпълнение на контролни нормативи и 

тестове - - 2 

4. 4. Модул за начално обучение дланни 

нападателни изтеглени удари и обратни 

нападателни изтеглени удари  по тенис на 

маса при студенти от ТУ–София 60 - 60 

4.1 Начално обучение по тенис на маса на 
- - 54 



дланни  и обратни нападателни 

изтеглени удари 

4.2 Обща физическа подготовка 
- - 1 

4.3 Специална физическа подготовка 
-        - 1 

4.4 Учебни състезания (турнири) 
- - 2 

4.5 Изпълнение на контролни нормативи и 

тестове - - 2 

Общ брой часове  240 4 236 

 

Специфични спортно-технически тестове (ССТТ) 

5.1. ССТТ за определяне броя на попаденията в цел квадрат със 

страни 35 см в края на масата, ляв и десен ъгъл. (фиг. 8) на дланен и 

обратен плосък удар, дланни и обратни отбранителни сечени удари, 

дланни и обратни изтеглени нападателни удари в тениса на маса при 

студенти от ТУ-София. Фиксиран „робот“ подава 25 топки на едно и 

също място,  първо за дланния  удар, а след това и за обратния удар.  

5.2. ССТТ за изследване на показателя сигурност на началния 

дланен и обратен удар. Проведохме тест за определяне броя на 

попадения в цели: шестнадесет еднакви зони – правоъгълници със 

страни 38 см дължина и 34 см широчина (вж. фиг. 9). 

 

 
Фиг. 8 



 
Фиг. 9 

 

  5.3. За установяване влиянието на някои психологически 

фактори при изпълнение на техническите елементи от участващите в 

експеримента студенти използвахме теста на Мюнстерберг за 

изследване и оценяване на избирателността на вниманието (вж. прил. 

2). 

 5.4. Оценка на краткосрочната зрителна памет чрез 

психологически тест (краткосрочно запаметяване на таблица с 

определени цифри) (вж. прил.3. 

   

6. Математико-статистически методи за обработка на 

данните  
Резултатите от изследването са подложени на математико-

статистическа обработка с програмата SPSS 19.0., Excell 2010 за:  

 Алтернативен анализ – за установяване процентните 

съотношения на изследваните показатели. 

 Вариационен анализ – установяване на статистическите 

показатели и количествени характеристики: (Аv) – средна аритметична 

величина; (S) – стандартно отклонение; (V) – коефициент на вариация; 

 Регресионен анализ; 

 Корелационен анализ; 

 Сравнителен анализ  - за определяне на средните 

стойности и вариативност  на изследваните технически променливи. 

Изчислени са следните статистически параметри: 

(d и d %) – Прираст: показва статистическата значимост на 

прираста на резултатите; 



(T-кр. на Стюдент) – показва величината и статистическата 

зависимост на разликата между групите при 1-во, 2-ро и 3-то 

изследване; 

P(t) – Гаранционна достоверност (статистическа значимост). 

(Гигова и Дамянова, 2012 )  
  

 2. 3. Организация на изследването 

Цялостният процес на разработка на дисертационния труд се 

осъществи в три взаимосвързани етапа в следната последователност и 

изпълнение на основните дейности: 

           I етап (IX.2017–X.2017) – Теоретико-методологично проучване и 

анализ на литературни и документални източници. Формулиране на 

проблема. Разработка на методология на изследването (в теоретичен и 

научноприложен аспект), вкл.: работна хипотеза, предмет, обект и 

контингент на изследването; цел и задачи на изследването; организация 

на изследването. 

          II етап (X.2017–II.2019) – Проектиране на теоретичен модел на 

начално обучение по тенис на маса в ТУ-София. Анализ на обучението 

по тенис на маса в часовете по физическо възпитание и спорт. 

Проектиране и приложение на модули за начално обучение в 

организирани занимания по тенис на маса в ТУ-София.  

          III етап (III.2019–XI.2020) – Анализ на резултатите от научно 

приложените изследвания. Обобщаване и написване на дисертационния 

труд. Представяне на труда за вътрешна и официална защита. 

 

 

ТРЕТА ГЛАВА 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

 

3.1. Теоретичен анализ и анализ на резултатите от 

анкетното проучване на интересите, мнението и отношението на 

студентите от ТУ-София към спорта 

Целта на нашето анкетно проучване е да установим интересите, 

мнението и отношението на студентите от Техническия университет-гр. 

София към спорта. Изследването бе проведено през учебната 2017/18 

година с  99 студенти. От анкетираните 83 са мъже и 16 жени от първи и 

втори курс на обучение във всички факултети на ТУ-София. Средната 

им възраст е между 19–21 години. Априори, изказваме мнение, че е 

невъзможно с помощта на анкета да бъдат обхванати толкова много и 

разнообразни възлови въпроси за реализацията на обучението по 

физическо възпитание и спорт във висшето училище. Без да 



претендираме за изчерпателност, ще направим опит да обобщим 

получените данни от анкетното проучване. Анкетата съдържа 16 

въпроса. 

 По отношение на заниманията със спорт преди висшето 

училище отговорите разкриват, че 2/3 (68,7%) от студентите са 

спортували активно, а 31 (31,3%) от запитаните не са се занимавали със 

спорт. На фиг. 10 е презентирано разпределението на видовете 

занимания,  практикуваните спортове в училище : /тенис на маса – 13%; 

фитнес – 14 %;  баскетбол – 11%; ръгби – 1%; таекуондо – 1%; бокс – 

1%; кикбокс – 3%; волейбол – 6%; лека атлетика – 9%; футбол – 24%; 

борба – 1%; плуване – 4%; хокей на трева – 1%; тенис – 4%; айкидо – 

3%; шах – 1%/. 

 На въпроса Кои спортове харесвате? – разпределението на 

предпочитанията на респондентите са следните: тенис на маса 34; 

фитнес 12; футбол 42; плуване 15; гребане 5; културизъм 1; бокс 8; 

баскетбол 25; волейбол 23; спортна гимнастика 1; ски спускане 1; 

биатлон 1; автомото 3; кикбокс 2; билярд 2; катерене 2; колоездене 3; 

водна топка 1; фехтовка 1; бадминтон 1; канадска борба 1; тенис 8. 

Прави впечатление, че студентите харесват предимно спортните игри, 

плуване, фитнес и тенис на маса. 
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Фиг. 10. Честотно разпределение на практикуваните в училище 

спортове 



 

 
       Фиг. 11. Практикувани спортове в университета 

На фиг. 11 са представени  спортовете, които студентите 

практикуват в задължителните занимания по учебен план.  

Обнадеждаващ е фактът, че на въпроса Бихте ли записали вид 

спорт, ако спортните занимания в ТУ-София са свободно 

избираеми, а не задължителни? само 12 студенти са отговорили 

отрицателно. 

 Участието на студентите в организирани от висшето училище 

и извън него състезания, за съжаление, е едва  18%. Тревога буди 

и съотношението на отговорите на въпроса Посещават ли студентите 

спортни събития, организирани само от университета: с ДА са 

отговорили 51 от анкетираните (51,5%)  /футбол 18; тенис 1; сп. 

гимнастика 1; баскетбол 1; водна топка 1; народна топка 1; волейбол 1; 

тенис на маса 1/, и с НЕ – (47,5%).  

Освен нежеланието да посещават спортни събития,  почти  45% 

от студентите не използват и спортна информация. С ДА са отговорили 

54 от анкетираните (54,5%)   /спортал.бг 7, интернет 14, гонг 2, тв 2 и 

др./, и с „НЕ” – 44 (44,4%). 

Разпределението на предпочитанията на младите хора през 

свободното време онагледяваме на фиг. 13. 

Наблюдаваната тенденция е обезпокоително тъй като по-

голямата част от анкетираните по различни причини се лишават от 

екзистенцминимума двигателна дейност и физическо натоварване, 

препоръчвано и от държавните институции и неформални организации 



у нас, от СЗО и ЕС. Само 14% от посочените отговори са за 

практикуването на спорт през свободното си време.  
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            Фиг. 13. Предпочитания за оползотворяване на свободното време 

Във връзка с тютюнопушенето установяваме по-нисък процент 

на студентите пушачи. Категоричен отрицателен отговор са дали 75, а 

23-ма употребяват цигари. Тези отговори показват, че значителна част 

от студентите осъзнават вредата от тютюнопушенето както за личното, 

така и за общественото здраве. 

За съжаление, по отношение на употребата на спиртни напитки 

съотношението е обратно –  63% (62 запитани) пият, а 36 са дали 

отрицателен отговор. 

Изложеното в представения теоретичен анализ и 

резултатите от анкетното проучване позволяват да синтезираме 

следните по-важни обобщения: 

1. Мнението и отношението на студентите към физическото 

възпитание и спорта в голяма степен е формирано на по-ранни етапи, 

сред които определящо значение имат ученическите години в 

прогимназиалния и гимназиалния етап на средното образование. Явно, 

към края на юношеската възраст и в условията на училищната 

образователна среда настъпва преориентация в ценностите на младите 

хора. Наблюдава се определено неудовлетворение от класно-урочната 

форма по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт”, от 

субординацията на образователния процес, от системата на оценяване и 

други фактори, което води до натрупване на негативи  към груповото 



обучение, дидактическата изостаналост на спортно-педагогическите 

специалисти и условията за спортуване (спортна материална база). 

2. В университетската образователна среда студентите попадат 

в нови социални взаимоотношения, присъщи на сложната академична 

атмосфера. За тях са новост същността и организацията на учебния 

процес и отговорностите,  които произтичат от ЗВО и 

вътрешноуниверситетската нормативна уредба. Същевременно те имат 

академична свобода, що се отнася до подбора на т.нар. избираеми и 

факултативни учебни дисциплини. За разлика от средното училище, в 

ТУ-София дисциплината „Спорт” е задължително избираема, което, 

безспорно, е голямо предизвикателство за тези студенти, които от 

ученическите години имат ориентация и предпочитания към конкретни 

видове спорт.  

3. Студентите имат разширени възможности да се занимават с 

тренировъчна и спортно-състезателна дейност към отборите на 

Университетски спортен клуб – ТУ-София, който е един от големите по 

структура и успехи сред университетите в България.  

 4. Както отбелязахме в анализа, студентите харесват предимно 

спортните игри, плуване, фитнес и тенис на маса. От това следва, че 

ръководството на университета трябва да поддържа спортната 

материална база на високо ниво. В тази насока сериозно внимание 

трябва да се обърне на реновирането на откритите игрища за спортни 

игри и лекоатлетически занимания.    

3.2. Анализ на взаимовръзката на психологическите 

фактори и изпълнението на технически елементи от тенис на маса в 

началото на експерименталното обучение на студентите 

В началото на втория семестър на учебната 2017 – 2018 г. в 

часовете по физическо възпитание и спорт на студентите от шест 

различни учебни групи бяха приложени следните психологически и 

спортно-технически тестове: 

 1. Тест на Мюнстерберг ( прил. № 2 в ДТ). 

 

 2. Оценяване на кратковременната зрителна памет (прил. 

№ 3 в ДТ).  
 

 3. Тест за определяне брой попадения в цел (по Г. Очева, 

2004) по правата.  

  

 



 

Таблица 3 

 

Променливите величини (вж. табл. 3): тест Кратковременна 

зрителна памет – Х1, и тест Х2 – Дланен плосък удар по правата в 

цел (ДПУП) се характеризират със следното: те са рангово скалирани 

величини, при които за Х1 измерваният признак е брой запаметени 

числа от конфигурация на общо 12 такива, а за Х2 с броя попадения в 

цел след изпълнение н на ДПУП. За определяне на статистическото 

разсейване, което характеризира различията в стойностите на признака 

между изследваните единици в съвкупността, основно интерпретирахме 

стандартното (средно квадратично) отклонение – S. 

  

Интегралният анализ разкрива следната статистическа 

характеристика на кратковременната зрителна памет на 

изследваната извадка студенти: 

 Средната стойност (Аv)  = на 5,74 броя правилно 

записани числа, е в зоната на средна оценка (вж. табл. 3), където 

теоретично попадат  68,27% от студентите от тази извадка. По 

методиката на Т. Манов и нашата модификация чрез сигмалните 

оценки – вж. табл. 4. (в които не можем да се съмняваме), може да се 

очаква, че основната част от бъдещите обучавани по експерименталната 

ни програма, при условие, че зрителната памет е надежден фактор на 

началното обучение и се намира във взаимовръзка с изпълнението на 

техническите елементи, ще осъществят търсения от нас прогрес в 

рамките на експеримента. Това съждение може да се приеме като 

вторична хипотеза, която трябва да получи своя отговор. 

 

Т n X 

min 

X 

max 

R Av SAv V% As EX 

Х1 –

КЗП 

46 3 8 5 5,7 1,20 20,9 -0,03 -0,537 

Х2 –

ДПУП  

46 0 11 11 4,0 2,44 60,3 0,63 0,163 



Таблица 4 за оценка резултатите  

от тест Кратковременна зрителна памет 

 

 Що се отнася до честотното разпределение на 

наблюдаваните случаи, информация получаваме от стандартното 

отклонение S, възлизащо на 1,20 запомнени числа, и най-вече от 

коефициента на вариативност, равен на 20,92%, което дава основание да 

определим извадката като приемливо еднородна.  

 Променливата величина Х2 или ДПУП (Дланен плосък 

удар по правата в цел), който се явява един от основните елементи от 

техниката на спорта тенис на маса, се отличава със значително различна 

статистическа характеристика. Преди всичко следва да отбележим, че 

честотното разпределение се разсейва силно изразено около средната 

стайност. Стандартното отклонение е 2,44 успешни попадения при 

средна стойност = 4,04. Регистрира се много висока вариативност от 

60,34%, което е закономерно, тъй като минималната стойност за 

променливата е 0 (нула), а максималната за Х2 е 11 попадения. 
Заключението е, че извадката е силно разнородна. Разкритите 

закономерности за извадката ни подсказват някои дидактически 

решения при провеждането на началното обучение. Предвид на 

това, че установихме наличие на студенти с придобити 

компетентности, умения и навици в тениса на масса, и конкретно  

на дланния плосък удар по правата в цел и наблюдението ни върху 

техниката на изпълнение, ще изисква от преподавателите 

индивидуален подход с тази категория студенти.    

  Във връзка с изказаното по-горе предположение, че 

зрителната памет е надежден фактор на началното обучение и се 

намира във взаимовръзка с изпълнението на техническите елементи, 

подложихме двата теста: Кратковременна зрителна памет и Дланен 

плосък удар по правата в цел на регресионен и корелационен анализ.  
  Анализът на резултатите от регресионния и корелационен 

анализ води до следните изводи: 

Оценка p Теор. граници Реални стойности 

Висока 2,26 Над Аv  + 2S Над 8,14  

Над средна 13,59% Аv  + 1S до Аv  + 2S От 7 до 8,14 

Средна 68,27% Аv  ± 1S От 4,54 до 7 

Под средна 13,59% Аv  - 1S до Аv -  2S От 3,36 до 4,54 

Ниска 2,26% Под Аv -  2S Под 3,36 



 1. Зависимостта между кратковременната зрителна памет и 

ДПУ по правата в цел при мъжете е еднопосочна положителна. 

  2. Връзката между кратковременната зрителна памет и 

дланния плосък удар по правата в цел е изключително слаба, клони към 

0.  Следователно хипотезата, че кратковременната зрителна памет 

влияе върху резултатността на ДПУ по правата в цел не се 

потвърждава. Допускаме, че такава може би съществува при 

високоразредните (елитни) тенисисти, което може да бъде предмет 

на друго изследване. 

 3. Корелационният анализ разкри липсата на достатъчна за 

обсъждане взаимозависимост. Установеният коефициент на 

корелация е r = 0.04. Изводът в случая се отнася до това, че всеки един 

от двата коментирани теста носи специфична (автономна) 

информация за конкретните тестове. Допустимо е предположението, 

че КЗП може да има взаимовръзка с информационното осигуряване при 

формиране на съответните двигателни умения от елементите на 

тениса, но това би могло да се изследва при друг научен проект. 

*   *   * 

Във вариационна таблица № 6 изложихме статистическите 

параметри характеризиращи КЗП, известна вече като Х1 и на 

променливата Х3, която всъщност се явява ССТ, кодиран като ОПНУ– 

тест Обратен плосък нападателен удар по правата в цел.  

 

Таблица 6 

 

Х1 – КЗП – променлива величина 1 –  тест 

Кратковременна зрителна памет; 

  Х3 – ОПНУ– променлива величина 3 – тест 

Обратен плосък нападателен удар по правата в цел. 

 

Променливата величина Х3, или ОПНУ (Обратен плосък 

нападателен удар по правата в цел) се отличава със значително 

 

Т 

n X 

min 

X 

max 

R Av SAv V% As EX 

Х1 –

КЗП 
46 3 8 5 5,7 1,20 20,9 -0,03 -0,53 

Х3 –

ОПНУ   
46 1 11 10 5,1 2,1 40,9 0,49 0,68 



различна статистическа характеристика, каквато установихме и при 

ДПУ по правата в цел. При тази променлива честотното разпределение 

също се разсейва значително. И при този тест вариативността е висока – 

40,87%. Следва обаче да отбележим факта, че тя е доста по-ниска в 

сравнение с вариативността на ДПУП в цел. Въз основа на 

изложеното дотук следва заключението, че извадката е силно 

разнородна. 

 За установяване на зависимостта между кратковременната 

зрителна памет и обратния плосък удар (ОПУ) по правата в цел отново 

използвахме регресионния и корелационен анализ.  Зависимостта се 

характеризира като еднопосочна положителна, но нищожна, предвид 

обстоятелството, че коефициентът на регресия b = 0,07. В подкрепа на 

този извод е и липсата на достатъчна статистическа значимост на 

коефициента на обикновена линейна корелация – r = 0,043. 

Заключителното обобщение е, че кратковременната 

зрителна памет не е във взаимовръзка, т.е. не влияе върху 

резултатността на ОПНУ по правата в цел. 

 

*  *          *   
На трета позиция представяме вариационния анализ на теста 

на  Мюнстерберг за избирателност на вниманието (вж. табл. 7) и 

регресионния и корелационен анализ на зависимостите му с теста 

Дланен плосък  удар по правата в цел (както е отбелязано със 

звездичката, този тест вече е анализиран в предходните текстове).  

 

Таблица 7 

 

 
Х4 – Тест на Мюнстерберг   за избирателност на вниманието 

Х5 – ДПУП в цел*  – Дланен плосък  удар по правата в цел – 

представен е в табл. 3 и съответния анализ при двойката тестове КЗП и 

ДПУП в цел. 

Променливата величина, която обозначихме като Х4 по 

статистическите параметри, които характеризират разсейването (средно 

квадратичното отклонение = 5,11 открити думи и коефициента на 



вариативност = 27,42% ), определят, че изследваната извадка е 

приемливо еднородна. 

            

 

Фиг. 19. Честотно разпределение на променливата Х4 – тест на 

Мюнстерберг  за избирателност на вниманието 

 

Коефициентите на асиметрия = 0,166 и ексцес = 0,165, и 

графиката на честотното разпределение от фиг. 19 разкриват почти 

симетрично разпределение (с много слаба тенденция към дясна 

асиметрия) и положителен ексцес. 

 За установяване на зависимостта между теста за 

избирателност на вниманието и ДПУ по правата в цел чрез 

регресионния и корелационен анализ намерихме следните стойности: 

коефициент на регресия a = -0,01; свободен член на функцията b = 

4,32; коефициент на корелация r = -0,03. 

 Цитираните стойности разкриват, че липсва зависимост между 

теста на Мюнстерберг за избирателност на вниманието и  ДПУП в 

цел. 
 *       *   * 

   



Таблица  9 

 

 
 

Х4 – Тест на Мюнстерберг   за избирателност на вниманието 

 Х6 – ОПУЦ – Обратен плосък удар по правата в цел  

  

 

 

 

 

Фиг. 21. Честотно разпределение на променливата Х6 – Обратен 

плосък удар по правата в цел 



 Както при предходните анализи, така и тук установихме почти 

пълно сходство на динамиката на статистическите параметри, което ни 

позволи да екстраполираме вече направените изводи и обобщения към 

взаимовръзката на тест на Мюнстерберг  за избирателност на 

вниманието с (Х6 – ОПУЦ – Обратен плосък удар по правата в цел), т.е. 

че липсва зависимост между тези два теста. В подкрепа на този извод е 

и липсата на достатъчна статистическа значимост на коефициент на 

регресия b =-0,07; свободен член на функцията a = 0,35 и коефициента 

на обикновена линейна корелация – r = -0,17. 

В заключение към този параграф отбелязваме, че се потвърдиха 

нашите предположения за контингента на изследването. Това са  

студенти, които не са се занимавали редовно или изобщо не са 

практикували спорта тенис на маса в училищните години. Това не е 

учудващо, тъй като тенисът на маса като спорт не е заложен в учебната 

програма по физическо възпитание и спорт в средното училище (по-

често се практикува в свободното време). Учениците не се обучават под 

ръководството на спортен специалист, не са имали и необходимия обем 

от време за заучаване  на технически елементи, дори и на ниво начално 

обучение по този вид спорт.  

 С оглед на констатираното изходно ниво следва да приемем 

логически слабите (по-скоро липсващи) зависимости между 

психологическите качества и резултатността при изпълнение на 

технически елементи (удари) в тениса на маса от студенти 

неспециалисти. Нищожна е степента на корелационните зависимости на 

изследваните психологически фактори при изпълнение на дланен и 

обратен плосък удар в цел, изпълнявани от студенти мъже, 

неспециалисти по тенис на маса в ТУ- София. 

 Получените резултати от обсъденото дотук предварително 

изследване подсказват, че може да очакваме значително подобряване на 

спортно-техническите умения за изпълнение на отделните удари, като 

резултат от предстоящото експериментално изследване за начално 

обучение по конструирания от нас модел и иновативна учебна програма 

по тенис на маса.  

  

3.3. Спортно-педагогически експеримент – резултати и анализ 

3.3.1. Влияние на специализираните програми върху 

сигурността на изпълнение на дланен и обратен плосък удар при 

начално обучение по тенис на маса  
  Спортно-техническият тест за определяне резултатността – 

брой попадения в цел на дланен и на обратен нападателен удар по 

правата e описаk детайлно в глава втора на ДТ. 



    

Таблица 10 

Динамика на прогреса в овладяване на дланен плосък удар 

 
  

Таблица 11 

Динамика на прогреса в овладяване на обратен плосък удар   

 

В таблици 10 и 11 са представени данни с показатели от 

първото, т.нар. входящо и второто изходящо изследване на 

експерименталната  (ЕГ) и контролна група (КГ), които представляват 

независими извадки студенти от ТУ-София.  

  Въз основа на анализа на статистическите параметри от  

вариационния анализ на резултатите (табл. 10 и 11)  от изследвания на 

ЕГ и КГ може да обобщим следните констатации и изводи: 

  ЕГ и КГ имат еднакви стойности  за  минималните стойност 

при изпълнение на ДПУ и ОПУ. Проявява се разлика при изпълнение 

на ДПУ (Х max = 6 сполучливи удара за КГ, и  Х max = 8  за  ЕГ.) която 

не оказва съществено влияние върху средните стойности. Те са близки: 

Av при изпълнение на ДПУ са близки като  за контролната група 



средната стойност е 2,30, а за  ЕГ съответно  2,88. Сходни са и средните 

стойности при изпълнение на  ОПУ: за КГ Av= 3,30 и за ЕГ 3,48.   

  Коефициентът на вариация при изпълнението на ДПУ от ЕГ е 

V=58,51%, а при КГ  V=57,58%. Вариативността при изпълнението на 

ОПУ от ЕГ е V=55,29%, а при КГ V=57,90%. Това определя извадките 

като силно нееднородни (разсейването е голямо). 

 Анализът от проведено изходящо изследване при двете групи 

(контролна и експериментална) показва значително различни стойности 

на сигурността след приложената програма на начално обучение по 

тенис на маса за студенти от ТУ-София. Резултатите от вариационен 

анализ разкриват следната динамика: 

o При двете групи е налице прогрес при изпълнението на 

ударите, като при експерименталната група той е значително по-голям – 

прирастът е 5,90 единици, докато за КГ е 0,9.  По-информативен и точен 

при сравнителния анализ е показателят d% (процент на прираста). За 

експерименталната група той е 205,2%, а за контролната 39,1%. 

Статистическата достоверност на прираста и съответно на процентното 

му изражение е максимално висока – P(t)% =  99,9%.   

o Налице е подчертано хомогенизиране на извадката ЕГ, при 

която вариативността от 58,51% спада на 27,7%. Крилата на асиметрия 

се приближават към средната стойност. В края на експеримента 

извадката вече се характеризира като приемливо еднородна. При 

контролната група се запазва констатираната в началото разнородност 

на разсейването: V% от 57,58 намалява на 53,52%.   

 Изложените динамики на статистическите параметри 

доказват с необходимата статистическа достоверност, че 

експерименталният модел и иновативната учебна програма са 

оказали очаквания качествен ефект върху началното обучение за 

изпълнение на  ДПУ.   

o При ОПУ (вж. табл. 11) и при двете групи е налице 

прогрес при изпълнението на ударите, като при експерименталната 

група той е значително по-голям – прирастът е 3,63 единици, докато за 

КГ е 1,48. Както вече отбелязахме, по-информативен и точен при 

сравнителния анализ е показателят d% (процент на прираста). За 

експерименталната група той е 104,32%, а за контролната 44,70%. 

Статистическата достоверност на прираста и съответно на процентното 

му изражение е максимално висока – P(t)% 99,9%.   

o При ОПУ коефициентът на вариация на КГ е V=42,02%. 

Виждаме, че при контролната група извадката е силно нееднородна, 

също както при входящото изследване, докато при ЕГ коефициентът на 

вариация е V=26,7%, извадката е  вече приблизително еднородна. 



Представеният дотук анализ доказва, че целенасочените 

занимания по програмата за начално обучение на студенти от ТУ- 

София в заниманията по вид спорт води до подобряване в 

сигурността (резултатността) на изпълнение на дланен плосък и 

обратен плосък удар. Основание за твърдението относно 

ефективността на програмата за начално обучение е установеният 

по-голям темп на прираст при студентите от експерименталната 

група.  

 

3.3.2. Анализ на сигурността на изпълнение на началните 

удари в тениса на маса след приложението на модела и 

експерименталната програма за начално обучение по тенис на маса  

 Анализът на статистическите параметри, които са изложени в 

таблици 12 и 13 на ДТ разкрива, че КГ и ЕГ групи имат приблизително 

еднаква резултатност (сигурност) при изпълнение на дланен и обратен 

начален удар в шестнадесет еднакви зони в игралното поле на опонента.  

Картината в резултат на изходящото изследване рисува 

значително различни стойности относно сигурността при изпълнението 

на начални удари, след приложената програма на начално обучение по 

тенис на маса за студенти от ТУ-София. Тук отново ще обърнем 

внимание на обстоятелството, че най-точният критерий при 

сравнителния анализ е прираста в постигнатите резултати. Тенденцията 

която е отразена в ДТ за ДНУ, се запазва и при ОНУ. Отново прираста 

при ЕГ е доминиращ – 9,74 единици (27,67%), докато при КГ е едва 3,19 

(14,78%) при гарантирана статистическа достоверност от 99,9%. 

На фигура 23 до 26 графично представяме резултатите от 

сравнителния анализ при изследването на сигурността при изпълнение 

на ДНУ и ОНУ. 

Фиг. 28 представя стойности в проценти на сигурността 

(успеваемостта) на изпълнение при дланен начален удар  от ЕГ  в 

разделените шестнадесет зони на противниковото игрално поле при 

входящото и изходящото ниво на изследване.  Видно е, че процентната 

успеваемост се повишава значително за всички зони при изходящото 

ниво  в сравнение с входящото ниво. Най-високи за изходящото 

изследване  са стойностите 83.9% в зони № 11 и № 12 при входящи нива 

66% и 67.8%  за зони № 11 и № 12, а най-ниски – 53.5%,  са в  зона № 3. 

 



 

Фиг. 23 

 

 

 

 

Фиг. 24 

 

 

 



 

Фиг. 28. Дланен начален удар – зони в % – ЕГ 

 

 
 

Фиг. 30. Обратен начален удар – зони в % – ЕГ 



 Фиг. 30 представя стойности в проценти на сигурността 

(успеваемостта) на изпълнение при обратен начален удар  от ЕГ  в 

условно създадените (разделените) шестнадесет зони на 

противниковото игрално поле при входящото и изходящото наши нива 

на изследване. Видно е, че процентната успеваемост се повишава 

значително за всички зони при изходящото в сравнение с входящото 

ниво на изследване. Най-високи за изходящото изследване  са 

стойностите от  92,8% в зона № 5, а най-ниски   46,4% са в  зона №  2. 

 Анализът на резултатите доказва, че целенасочените 

занимания по програмата за начално обучение на студенти от ТУ-

София в часовете по физическо възпитание  и спорт, води до 

подобряване в сигурността на изпълнение на дланен начален и 

обратен начален удар. Основание за ефективността на програмата 

за начално обучение е установеният по-голям темп на прираст на 

изследваните показатели от експерименталната група в сравнение 

с контролната.  

3.3.3. Анализ на сигурността на изпълнение на 

отбранителните сечени удари в тениса на маса в резултат на 

експерименталното начално обучение  

Анализът е извършен посредством групираните в таблиците 14 

и 15 и фигурите 31 и 32 поместен в ДТ, където са представени данни с 

показатели от първото („входящо“) и второто („изходящо“) изследване 

на ЕГ и КГ студенти. 

Анализът от проведеното входящото изследване показва, че 

двете групи имат приблизително еднакви стойности на сигурността при 

изпълнение на дланен отбранителен сечен удар (ДОСУ) и обратен 

отбранителен сечен удар (ООСУ) по топки, изхвърлени от „робот“ на 

едно място и отиграни по правата в цел квадрат със страна 35 см. 

Детайлите ни дават основание да обобщим следното: 

 При ЕГ в началото на експеримента разликите  между 

минималната и максималната стойност, както и съотношението между 

сигмалното отклонение и средната стойност = 2,88 единици, 

предопределят твърде висок коефициент на вариация – 58,51%, който 

категорично доказва разнородността на способностите в групата. 

 В края на експеримента разсейването на променливата 

ДОСУ (дланен отбранителен сечен удар), разкрива коренно различна 

динамика. Както минималната, така и максималната стойност на 

сполучливите дланни отбранителни  сечени удари се повишават почти 

равнозначно. Това означава, че Гаус-Лапласовата крива се измества по 

посока лява асиметрия, като стойностите в посока към Хmin и към 

Xmax се групират обратно и плътно около средната стойност. С това се 



обяснява рязкото намаляване на коефициента на вариативност = 25,21%, 

и характеризиране на извадката като приемливо разнородна. 

  Без съмнение, регистрираният прираст в края на 

експеримента = 5,60 сполучливи  дланни отбранителни сечени удари 

(194,8%), достатъчно убедително подсказва ефективността от 

приложеното педагогическо въздействие в съответствие със 

съдържанието и насоките на експерименталната ни програма. В 

подкрепа на това заключение е t-критерият на Стюдент = 19,0, както и 

максималните 99,9% статистическа достоверност.       

Изложеното в точка 3.3.3. на пар. 3 още веднъж разкрива, че 

приложената програма за начално обучение на студентите в 

рамките на експеримента оказва благоприятно въздействие върху 

сигурността при изпълнение на технически елементи дланен 

отбранителен сечен удар и обратен отбранителен сечен удар. 

        Основание за твърдението намираме в доказания по-силен темп 

на прираст на изследваните показатели от експерименталната група в 

сравнение с контролната. Може също така да кажем, че последното 

обобщение се отнася и за  сигурността на изпълнение на 

нападателните изтеглени  удари в резултат на експерименталното  

обучение. То разкри, че двете групи при входящото изследване имат 

приблизително еднакви стойности на сигурността при изпълнение на 

дланен  нападателен изтеглен  удар  (ДНИУ) и обратен нападателен 

изтеглен удар (ОНИУ) по топки, изхвърлени от „робот“ на едно място и 

отиграни по правата в цел – квадрат със страни 35 см.  

  Най-показателният статистически показател – прираста  d и 

неговия процентен израз d% при ЕГ за ДНИУ, съответно 5,33 и 147,0%, 

статистически достоверно доказват с Р(t) = 99,9%, че приложената 

Програма за начално обучение по тенис на маса на студенти от ТУ-

София е основният фактор за позитивните (възходящи) изменения в 

сигурността на този нападателен удар. Изложената постановка важи и за 

обратня изтеглен удар, където прирастът е d = 3,80 единици и d% = 

118,8%. 

 

 

 

 

 



ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 

Проведеното дисертационно изследвания и получените 

резултати  ни дават основание за следните изводи и препоръки:  

 

ИЗВОДИ 

 1. В ТУ-София, в съответствие с Националната стратегия за 

развитие на физическото възпитание и спорта в България 2012 – 2022, 

ЗФВС и ЗВО е въведена и з б о р н о - з а д ъ л ж и т е л н а  ф о р м а  н а  

о б у ч е н и е ,  което в голяма степен способства да се подобри мястото 

и значението на спорта като учебна дисциплина. 

  2. В ТУ-София и Департамента по физическо възпитание и 

спорт се създават комплекс от условия за привличане на повече 

студенти в различни форми за двигателна активност. 

 3. Анкетното проучване разкри някои социално-психологически 

особености на студентите, ценностната им ориентация и сферата на 

интересите им към спорта:  

 3.1. Висок е процентът на студентите 31,3%, които не са  

практикували активно спорт преди постъпване  във висшето училище.   

 3.2.  Нисък е процентът (18%) на студентите, които участват в 

спортни събития, организирани от ТУ-София  или от организации извън 

университета. 

 3.3. Спортните игри са с 99 предпочитания срещу 56  от другите 

посочени видове спортове; отнася се за интересите на студентите в 

личен план, така и при задължителния избор на вид спорт от учебната 

програма на ТУ-София. 

 3.4. Профилираните занимания по тенис на маса  са 

предпочитаната форма (32% от анкетираните) на организация на 

учебния процес в часовете по физическо възпитание и спорт на  ТУ-

София, като желанието е те да се провеждат от специалист, в групи или 

индивидуално. Динамиката, емоционалността, достъпността и 

удоволствието от играта са основните мотиви, поради които студентите 

обичат и желаят да практикуват тенис на маса. 

 4. Във връзка с трета задача установихме, че липсват 

статистически доказани зависимости между психологическите качества 

и резултатността при изпълнение на технически елементи (удари) в 

тениса на маса от студенти неспециалисти. Нищожна е степента на 

корелационните зависимости на изследваните психологически фактори 

при изпълнение на дланен и обратен плосък удар в цел, изпълнявани от 

студенти мъже, неспециалисти по тенис на маса, в ТУ- София. 



 5. Планираните средства за техническа подготовка в 

специализираните програми по тенис на маса и приложени в работата 

със студентите от експерименталните групи, са довели до различни по 

значимост положителни изменения най-вече по отношение на дланните 

плоски удари; обратните плоски удари, дланните начални удари и 

обратни начални удари, дланните нападателни изтеглени и обратни 

нападателни изтеглени удари, и в по-малка степен  при обратните 

отбранителни  сечени удари. 

 6. Интегралните резултати от дисертационното изследване с 

висока степен на статистическа достоверност потвърдиха ефективността 

на модела и специализираните експериментални програми за начално 

обучение по тенис на маса в университетски условия. 

 7. Вследствие на упражненото целенасочено педагогическо  

въздействие върху участниците в експерименталните групи по 

разработените от нас специализирани програми и системните занимания 

с   тенис на маса като са довели до повишаване на мотивацията за 

участие в часовете по този вид спорт и повишаване на желанието за 

участия в спортни надпревари по тенис на маса, вътрешни за 

университета или външни  организации. 

 8. Като цяло приетата от нас хипотеза на изследването 

се потвърди, а имено, внедряването на специализиран модел и 

иновативна програма (с прилежащи към нея модули) за начално 

обучение по тенис на маса за студенти от ТУ-София повиши 

нивото, качеството и ефективността на учебния процес по 

физическо възпитание и спорт съобразно националните и 

европейските тенденции за развитие на спорта и подобряване 

качеството на живот на студентите.  

 

 

ПРЕПОРЪКИ 

  1. Разработените и доказали своята ефективност 

специализирани програми за начално обучение по тенис на маса за 

студенти да споделим и препоръчаме тяхното приложение в 

учебния процес по физическо възпитание в други заинтересувани 

сродни висши училища и университети.  

 2. Да препоръчаме на академичното и административното 

ръководство на ТУ да положи усилия и да реновира спортната база: 

в основната си част – зали, игрища и др. съоръжения за колективни 

и индивидуални спортове, които сега се намират в лошо състояние. 



 3. Необходимо е да се вземат мерки в посока осигуряване 

участие на повече студенти в спортни състезания: 

вътрешноуниверситетски, между университетите и извън тях. 

 4. Да се издаде методическо ръководство за прилагане на 

програмата за начално обучение по тенис на маса при студенти  от 

ТУ-София и различните курсове на обучение в други висши 

училища.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

 

      1. Разработен е проблемът за обучение по тенис на маса на студенти 

в учебния процес по физическо възпитание и спорт и е проследен 

ефектът на въздействие в рамките на тригодишен период. 

 

      2. Разработен е модел и иновативна учебна програма за начално 

обучение по тенис на маса на студенти от ТУ-София. Същите са 

апробирани и защитени експериментално в учебния процес.  

 

3.  Разработени и апробирани са  експериментално авторски тестове 

за установяване на сигурността при изпълнението на начални и основни 

удари от техниката в тениса на маса. 

 

4. Програмата за обучение по тенис на маса за студенти от ТУ- 

София внася принос в теорията и методиката за началното  обучение. Тя 

ще бъде в помощ на преподавателите от висшите училища.  

 

5. Моделът и програмата могат да бъдат адаптирани и за 

оптимизиране на аналогичен учебно-тренировъчен  процес в системата 

на училищното физическо възпитание и в спортните клубове.  
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