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УВОД  

 

За мен едно от най-прекрасните неща на бягането е свързването на 

хората с различно ниво на физическите способности чрез едно толкова просто 

двигателно действие.” Radcliffe P. 

 

От края на миналия и началото на новия век сме свидетели на крайно 

негативната тенденция за намаляване на двигателната активност на човечеството и 

в частност на младите хора. Развитието на технологиите пряко се отразява на 

качеството на живот. Човешкият индивид се движи все по-малко и се храни все по-

неправилно. 

Научните издания често засягат необходимостта от преразглеждане и 

корекция на величините на физическото натоварване на подрастващите и 

студентите, имайки предвид красноречивите факти от последните изследвания за 

физическото състояние на учениците и студентите. Данните безспорно сочат 

понижаване ръста на двигателна активност. Тази тенденция обуславя 

необходимостта от научно обосноваване и практическо реализиране на модели за 

развитие, чрез нови, ефективни и достъпни способи. 

Недооценката на потребността на всеки индивид от физическа активност 

води след себе си много негативни последствия - хипокинезия, наднормено тегло, 

емоционална неудовлетвореност и мн. др.  

Начинът на живот на съвременните млади хора, подчинен на технологичния 

прогрес, неминуемо прави ежедневието по-пасивно откъм двигателна активност – 

увеличава се хиподинамията и заболеваемостта.  
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Липсата на адекватна материална база за провеждане на спортна дейност от 

студентите, както и някои други причини често принуждават административните 

звена във висшите училища да не отделят заслуженото внимание на физическото 

възпитание. От друга страна пък до сега създадените и използвани учебни планове 

не съответстват на новите изисквания и реалности. 

Бягането за издръжливост е едно от най-ефикасните и общодостъпни 

средства за укрепване на здравето и подобряване на функционалните възможности 

на човешкия организъм. Огромната популярност на бягането в световен мащаб се 

дължи и на факта, че е лесно за усвояване, благодарение на естествено - приложния 

характер на движенията, освен това в практически план не се изисква специален 

терен, скъпоструваща екипировка и т. н.  

В настоящето определяща се явява гледната точка, съгласно която, за 

развитие на общата издръжливост и повишаване функционалните възможности на 

кардиореспираторната система на човека преимуществено се използват циклични 

упражнения с аеробен характер. 

Подобряването на физическите възможности посредством занимания със 

спортове, изискващи проявление на издръжливост ще повлияе цялостното развитие 

на личността на младия човек, ще укрепи здравето, ще въздейства в емоционален 

аспект, ще стимулира учебната и трудова активност и ще създаде навици. 

Днес младите хора се стремят към атрактивни, занимателни форми за 

спортуване и бягането далеч няма тези преимущества. 

Съществува необходимост от представянето на бягането като двигателна 

дейност под форма, която да го направи предизвикателно и желано, предвид 

безспорните му предимства що се отнася до влиянието върху функциите на 

организма. 
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ПЪРВА ГЛАВА 

ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 

I.1. ПОЯВА И РАЗВИТИЕ НА ЛЕКАТА АТЛЕТИКА  

В световен мащаб 

Леката атлетика е съвкупност от дисциплини, в основата на които са бягане, 

скачане, хвърляне. Естествено - приложният характер на тези движения, присъщи 

на човека, правят спорта лесно достъпен. 

Атлетическите упражнения са познати още от античността. Състезания по 

бягане, скачане, хвърляне са сред най-старите сред всички спортни дисциплини, за 

което свидетелстват много исторически данни. 

За официално начало на леката атлетика се приемат първите състезания по 

бягане на Олимпийските игри в Древна Гърция през 776 г пр. н.е.  

Счита се, че съвременната лека атлетика като вид организирана спортна 

дейност води началото си от състезанията по бягане в английските колежи през 19-

ти в., като няколко учебни заведения си оспорват първенството. 

От 70-те години на 20-ти век аматьорската идея на спорта неминуемо губи 

своята същност, като последните десетилетия на миналия век състезателната 

дейност придобива все по-професионални измерения. 

Комерсиализацията на спорта в днешно време е сред основните причини за 

изключително високото ниво на постиженията в дисциплините на леката атлетика. 

Макар да е консервативен спорт, без значими промени в устройството, правилника 

и организацията на състезателната дейност, през годините е непрекъснат 

стремежът към популяризиране на спорта. 
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„Леката атлетика е лукс” – тези думи на известния британски бегач от 

средата на миналия век Роджър Банистър са повод за сериозен размисъл. Дали 

функцията на спорта е подобряване качеството на живот или средство за 

ограничена група спортисти? 

Професионалната насоченост на леката атлетика, маркетинговата политика, 

интересите от страна на големите телевизионни компании за излъчване на 

атлетически прояви, неизбежно ще доведе до необходимостта от промяна. 

ИААФ (Международна Асоциация на Атлетическите Федерации) проявява 

непрекъснат стремеж към популяризиране на спорта – доказателство за това са 

непрекъснатото разширяване географията на „Царицата”, приобщаването на 

огромната маса аматьори, чрез предоставянето на възможности да се включат в 

различни прояви, програмата „Детска атлетика”, целяща представяне на спорта под 

нова, по достъпна за децата форма и др. 

В България  

През 1923 г. е учереден БОК (Български олимпийски комитет), а на 24-25 май 

1924 г. на столичния хиподрум се провеждат т. нар. Атлетически олимпийски игри 

за определянане на съставите на България за Олимпиадата в Париж (Жалов, К., 

1991). Оттогава датират и първите официални държавни рекорди. 

Официално за година на „раждане” на леката атлетика в България се счита 

1924 г. За Олимпийките игри в Париж заминават четирима български атлети – 

Кирил Петрунов, Антон Цветанов, Васил Венков и Александър Карастоянов. Това 

са имената на първите българи, участници в официална международна проява по 

по лека атлетика. 

Във висшите училища по света 

Счита се, че съвременната лека атлетика води началото си от състезанията по 

бягане в английските колежи през 19 в. През 1837 г. се провеждат първите 
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състезания в колежа в гр. Ръгби по дълго бягане, като по-късно са включени 

надпревари на по-кратки разстояния, бягане с препятствия, хвърляне на тежести.  

Особено богата традиция в атлетическите съревнования имат 

университетите, като тази традиция е запазена до днес. Във висшите училища на 

развитите държави спортът заема особено важно място.  

Във висшите училища в България 

Във висшите учебни заведения в България поради различни причини лека 

атлетика като спорт присъства бегло, практикува се от малко студенти и то 

преимуществено под формата на спортно усъвършенстване. Необходимостта от 

проучване на причините, пораждащи тази тенденция е наложителна, както и от 

прилагането на спешни мерки за промяна на това статукво. Нелогично е един от 

най-практикуваните спортове в световен мащаб, едни от най-привичните за човека 

двигателни действия, носещи толкова положително въздействие върху организма, 

да не присъства в програмите на висшите училища. 

Лека атлетика в Софийския Университет 

През 2012/2013 уч. година за целта на настоящата разработка е направено 

проучване за статута, формата на обучение, приблизителния брой на студентите, 

практикуващи лека атлетика в страната ни в някои висши училища в България. В 

нито един университет (с изключение на Софийския Университет) 

лекоатлетическото бягане не присъства като самостоятелна форма за подобряване 

на издръжливостта. 

Леката атлетика е един от спортовете, които присъстват в програмата на 

студентската младеж още с основаването на катедра „Физическо възпитание и 

спорт„ през 1949 г. 

През периода 1960-1994 г. Софийския университет има не само 

забележителен атлетически отбор, а е създадена стройна учебно-тренировъчна 

система, включваща лагер-сборове, участие в множество спортни състезания и 
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прояви. В хронологичен план леката атлетика като спорт преди 1991г съществува 

основно като занимания по спортно усъвършенстване. Предвид повишените 

изисквания в работата на висшите училища, новите тенденции в спорта и не на 

последно място липсата на адекватна материална база за студентски спорт, през 

1990/1991уч. г. са организирани първите учебни групи по джогинг. Днес успешно 

се провеждат както занимания с бягане за издръжливост и кондиция (джогинг), 

така и тренировки, в които се изучават основите на някои атлетически дисциплини 

- скокове, спринт, препятствени и щафетни бягания и др. 

Гореспоменатите данни за беглото присъствие на лекоатлетическото бягане 

като част от програмата по спорт в българските висши училища предполага и 

слабото застъпване на теми по проблема в наличната научна литература. 

Съществуват множество литературни източници, представящи изследвания, 

фактолологичен материал и препоръки, свързани с бягането в сферата на 

аматьорския спорт, но много малко сериозни такива на български език, свързани 

със студентския спорт. 

I.2. ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА СЪВРЕМЕННИЯ ПОДХОД ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ИЗДРЪЖЛИВОСТ  

Издръжливостта е важно физическо качество, проявяващо се в 

професионалната сфера, спортната практика и ежедневието на човека. Тя е 

своеобразен критерии за общото ниво на работоспособността на индивида. 

В спортната теория издръжливостта е свързана със способността на индивида 

за изпълнение на продължителна работа без снижаване на интензивността и като 

способност на организма да се противопостави на умората. 

I.3. ФАКТОРИ И МЕХАНИЗМИ НА МУСКУЛНАТА ДЕЙНОСТ ПРИ 

НАТОВАРВАНИЯ ЗА ИЗДРЪЖЛИВОСТ 

Проявлението на издръжливост в различните видове двигателна активност 

зависи от много фактори – биоенергетични, физиологични, функционални, 
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личностно - психологически, генотип и др. Издръжливостта на организма в голяма 

степен е свързана с величината на енергетичния потенциал на индивида. 

Тренировката за издръжливост предизвиква съществени изменения в 

скелетната мускулатура – увеличава се митохондриалното съдържание и 

респираторния капацитет на мускулните влакна. В резултат на увеличаването на 

митохондриите, интензитета в нарушаване на хомеостазиса при тренирани в 

сравнение с нетренирани е по-малък. Основното метаболитно предимство при 

адаптираният към тренировка мускул е по-бавното използване на мускулния 

гликоген и глюкозата в кръвта, по-качествено използване на мазнините като 

енергетичен източник и по-малко натрупване на лактат по време на тренировката. 

Както при всяка мускулна работа началният източник на енергия за 

мускулите е АТФ. И при продължителните натоварвания първите минути на работа 

се извършват в условията на кислороден недостиг и следователно ресинтезът на 

АТФ се извършва по анаеробен път. С достигане на устойчиво състояние обаче 

започва увеличение на относителния дял на окислителните процеси. 

Именно повишаването на интензивността на аеробните процеси по време на 

продължителни натоварвания, свързано с нарастване активността на ензимите на 

аеробно окисление, лежи в основата на повишаване на издръжливостта към тях. 

Издръжливостта е толкова по-голяма, колкото по-големи са възможностите 

на организма да осигурява генетично работата по пътя на окислителните процеси. 

Предпоставка за това е подобряването на функционалното състояние на 

системите, доставящи и транспортиращи кислород – дихателна и сърдечно - 

съдова. Особено характерни са приспособителните изменения на сърдечния 

мускул, който хипертрофира, увеличава се минутния сърдечен обем. При работа с 

голяма продължителност се увеличава кръвоснабдяването на мускулатурата чрез 

допълнително разширяване на голям брой капиляри. 
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Както за атлетите, така и за бегачите за здраве, способността за издръжливост 

има сходни физиологични ограничения. Въпреки многостранния си характер 

тренировките за издръжливост се характеризират с едно просто изискване – 

необходимостта да се поддържа многократно мускулната контракция. Този 

критерии се постига чрез две основни функции – способността да се консумира 

достатъчно кислород и адекватния разход на енергия. Капацитетът на организма за 

консумация на кислород е зависим от физиологичните параметри за максимално 

усвояване на кислорода, лактатния праг и икономичността на движенията. 

Горивото или хранителните субстрати се доставят най-вече за сметка на 

въглехидратите и мазнините. 

I.4. ОСНОВНИ ФИЗИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА 

ИЗДРЪЖЛИВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО И МЕХАНИЗМИ 

ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО ИМ 

Съвременните научни изследвания в областта на спорта показват, че за 

подобряване на издръжливостта по отношение факторите и механизмите на 

енергетичния обмен и вегетативните системи (сърдечно-съдова, двигателна, 

централна нервна система), съществуват сериозни резерви. Считат се за не напълно 

изяснени физиологичните граници на човешкия организъм по отношение 

метаболизма на клетъчно ниво. Съществуват достатъчно резерви и по отношение 

изявата на качеството издръжливост на психологическо ниво – волеви усилия, 

мотивация, устойчивост на процесите. Регулярните тренировки за издръжливост 

целят подобряване на функционалните възможности на сърдечно - съдовата 

система, икономичност в изразходването на енергетичните ресурси и повишаване 

ефективността на кислородтранспортната система. 

Кои са най-важните физиологични показатели, определящи спортния успех в 

тренировката за издръжливост? 
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Максимална Кислородна Консумация (МКК) - максималното количество О2, 

което организма е способен да достави на работещите мускули и те да го усвоят. 

Стойностите за мъже и жени, най-точно измерими в лабораторни условия 

(или в полеви с подходяща апаратура), при здрави, нетренирани хора  са в рамките 

на  35-45 мл/кг/мин за мъжете и 28-35 мл/кг/мин за жените. Тренировката за 

издръжливост сериозно подобрява стойностите за този показател - тренираните 

мъже имат МКК 65-75 мл/кг/мин, за жените тези стойности са 60-70 мл/кг/мин. 

При спортисти от световна величина МПК може да достигне до 80-90 мл/кг/мин.  

Честота на сърдечните съкращения (ЧСС) - най-използваният и достъпен 

показател в тренировката за издръжливост интегрален показател за функцията на 

организма в покой и при физическо натоварване. Определя се от енергийните 

нужди, функцията на дихателната система, кислородния капацитет на кръвта, 

степента на усвояемост на О2 от мускулните клетки. Пулсът може да бъде 

перфектен показател за достигане на steady-state (устойчиво състояние). Известно е 

влиянието на продължителната работа в аеробен режим върху сърдечно - съдовата 

дейност, както и факта, че вследствие системна тренировка се получава 

хипертрофия на миокарда, сърцето е способно да работи икономично вследствие 

понижаването на пулсовата честота. 

Лактатен праг 

Според някои съвременни изследвания в областта на спортната наука, 

именно лактатният праг е по-точен критерии за издръжливостта. Изследванията 

многократно показват висока корелация между постиженията в спортове за 

издръжливост и нивото на лактатния праг. 

Л. Стефанов отбелязва, че лактатния праг се описва с различна терминология 

– анаеробен праг, праг на анаеробния обмен, инфлексна лактатна точка и др., но 

всичките термини описват едно и също физиологично състояние, свързано с 

натрупване на млечна киселина в работещите мускули, което постепенно води до 



14 

 

ацидоза в организма и нарушаване на нормалните физиологични функции 

(Стефанов, Л. 2003). 

Анаеробен праг (Праг на Анаеробния Обмен – ПАНО ) 

 Много учени – физиолози и биохимици, изследващи бягането твърдят, че 

анаеробния праг се явява по-информативен показател, с висока корелация с 

работоспособността на бегача от МКК. Най-просто казано този термин отразява 

състоянието, в което енергоосигуряването от аеробно (митохондриално дишане) се 

измества към анаеробно (гликолиза и фосфатна система). 

Прието е за аеробен праг да се счита концентрацията на млечната киселина 

около 2 ммол/л, диапазонът 2-4 ммол/л е аеробно–анаеробна транзитна зона и 

нивото около 4 ммол/л – анаеробен праг. Разбира се посочените нива на лактат 

имат известна зона на разсейване, което се среща често в практиката на спорта. 

Анаеробният праг е един от най-важните физиологични показатели, който 

носи информация за съотношението между аеробните и анаеробните процеси на 

енергообезпечаване. Колкото по-висок е анаеробният праг, толкова е по-висока 

работоспособноста (спортната форма) на спортиста.  

Вентилаторен праг 

С нарастване интензивността на натоварването вентилацията (минутния 

дихателен обем) нараства приблизително линейно. С повишаване на 

интензивността от определен момент започва нелинейно нарастване и в тази точка 

се намира вентилаторния праг (Стефанов, Л. 2003), като  тази точка се припокрива 

с развитието на кръвна ацидоза. Буферните съединения в кръвта помагат за 

намаляване на ацидозата и спомагат за намаляването и в мускулите. Това води до 

нарастване стойностите на СО2, които тялото прави опит да елиминира като 

увеличава вентилацията. 

Брой еритроцити (червени кръвни телца) в кръвта 
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Интересен лабораторен показател, даващ информация за количеството на 

приносителите на кислорода в кръвта. Той определя т. нар. кислороден капацитет 

на кръвта, следователно има пряко отношение към МКК. Най-достъпният и легален 

способ за повишаване на еритроцитите в кръвта, често използван в спортната 

практика е тренировката в условията на кислороден недостиг. 

Кислороден дълг 

Представлява разликата между кислородната потребност и доставеният и 

усвоен кислород по време на работа.  

 За нуждите на практиката е важно приложението на физиологичните 

параметри на издръжливостта, свързаните с тях средства и методи на въздействие с 

цел подобряване на жизнените функции и работоспособност. 

Развитието на науката (генетика, молекулярна биология и др.), предполагат  

търсенето на все по-ефективни средства и методи за обучение чрез откриването на 

гени, допринасящи за промяна способностите за максимално поглъщане на О2, 

лактатния праг и икономичността на енергоосигурителните системи. 

I.5. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ОБЩАТА ИЗДРЪЖЛИВОСТ В 

УЧЕБНО–ТРЕНИРОВЪЧНИЯ ПРОЦЕС 

Успехът при използването на определена тренировъчна програма е пряко 

свързано с периодичното провеждане на контрол с цел събиране на информация за 

ефекта от нейното прилагане. За оценяване нивото на развитие на общата 

издръжливост в сферата на спорта за здраве е необходимо използването на 

адекватни тестове. Информацията, получена от тези тестове може да бъде 

използвана за извършване на необходимите корекции в програмата за обучение.  

В България за оценяване на физическата дееспособност в настоящата 

действителност се използват остарели тестови батерии и тяхното актуализиране в 

съответствие със съвременните изисквания е крайно наложителна. Факт е, че 

подобни тестове, използвани в близкото минало във висшите училища в страната 
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ни, освен, че са загубили своята актуалност, почти не се прилагат вече в 

университетите и всяко звено, свързано със спорта в дадено висше училище само 

определя критериите за оценка според условията.  

В България няколко десетки години не са правени промени по отношение 

тестовите батерии за измерване на физическата годност на ученици и студенти. 

Предвид сериозните проблеми на масовия спорт, повече от необходими са 

задълбочени изследвания и съответните изменения в тази насока. 

Едва в няколко висши училища в страната се провеждат целенасочени 

занимания с лека атлетика, един от спортовете, при които най-добре се повлиява 

общата издръжливост на индивида. Студентите от своя страна търсят атрактивни, 

емоционални двигателни активности и рядко са склонни да се подлагат на 

интензивни натоварвания, свързани с максимални усилия и покриване на 

нормативи. 

 

Фиг. 1 „Смятате ли, че е необходима промяна в тестовете за физическа годност и по-специално тези за 

издръжливост?” 

Тестове за проверка и оценка на издръжливостта като двигателно 

качество 

Тестовите процедури оценка на издръжливостта според начина на 

приложение се делят на стандартни лабораторни и специални („полеви”) тестове. 

Макар тестовете, изпълнени в лабораторни условия да са най-точни и надеждни, те 

предлагат някои ограничения, а именно: необходимост от скъпа апаратура и 

персонал, същност на натоварването (максимално по продължителност и 

интензивност), сериозна мотивация и възможности на изследваните. Тези 
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ограничения правят лабораторните методи за изследване на издръжливостта 

сравнително неприложими за спортуващи с непрофесионална цел. 

Съществуват множество т. нар. „полеви” тестове, които могат да бъдат 

използвани в сферата на масовия спорт и конкретно в работата със студенти.  

Някои „полеви” тестове за проверка и оценка на издръжливостта: 

o Модифициран тест на Купър на 2,4 км (Cooper 1,5 mile test) 

 

o Тест на Купър - 12 мин бягане 

o Тест на Балке за определяне на VO2max 

o Харвардски степ - тест 

o Фитнес тест на Рокпорт (бързо ходене на 1 миля - 1609 м) 

o Стъпаловиден звуков тест – shuttle run – Beep test 

АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 

Множество научни изследвания в областта на физическото възпитание и 

спорта за учащи и студенти в последните 2-3 десетилетия показват значително 

понижение на показателите за здраве и физическа работоспособност. Това 

неминуемо е свързано с начина на живот, подвластен на технологиите, както и 

влошаване качеството на храната.  

Работещите в сферата на спортната наука и практика са убедени, че е 

необходимо сериозно и задълбочено вникване в проблемите, реорганизация на 

системата за спорт в учебните заведения и преориентация спрямо целите и 

задачите на физическото възпитание в училището и университета. 

Недостигът на материална база, слабата мотивираност на обучаваните и 

преподавателите, отсъствието на „стройна” организация на спорта в учебните 

заведения са само малка част от причините за тези негативни тенденции.  
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По наше мнение, след известен застой на масовия спорт, започнал 

приблизително с началото на демократичните промени в България, в последните 

години се забелязва развитие във възходяща посока, особено що се отнася до 

бягането за здраве. Младите хора, бидейки все по-информирани, са убедени в 

положителното въздействие на двигателната активност и тя занапред ще става част 

от тяхното ежедневие. 

Очевидна е необходимостта от използването на научно обоснована и 

практически реализирана методика в работата с непрофесионално спортуващи и в 

частност студентите от висшите училища в страната. 

Системните занимания с двигателна дейност способстват за подобряване 

качеството на живот, здравето, работоспособността, психологическата нагласа. В 

този смисъл бягането като вид двигателна активност, особено съчетано с 

разнообразни средства за физическа подготовка е както едно от най-достъпните, 

така и най-въздействащо средство. 

НАУЧНА ХИПОТЕЗА 

Допускаме, че под влиянието на целенасочени и систематични занимания с 

двигателна дейност и специално бягане, физиологичните процеси в организма 

могат да повишават функционалните си характеристики.  

Съвременният стил на живот и бъдещата професионална и личностна 

реализация на младите хора (в частност студентите) би била по-успешна при 

формиране на здрав жизнен образ и физическа култура. 

Лекоатлетическото бягане като общодостъпен и ефикасен похват, съчетан с 

разнообразни въздействия за обща физическа подготовка би повлияло 

положително жизнените функции и работоспособност на студентите. 

В този смисъл предложеният модел би способствал оптимизирането процеса 

на физическа подготвеност и по-специално общата издръжливост и би бил 
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педагогически целесъобразен и продуктивен, ако приложението му е съобразено 

със следните идеи: 

o Подобряването на издръжливостта и по-специално нейната аеробна 

компонента ще окаже положително въздействие върху цялостната физическа 

дееспособност 

o Необходимо е изтъкването на научно обосновани тестове за 

количествена оценка на аеробните възможности, които да имат приложение в 

работата със спортуващи с непрофесионална насоченост 

o Планирането на тренировъчните натоварвания да се основава на 

диференциран подход, като определящо е нивото на функционалната подготвеност 

на студентите 

o Като основни методи за развитие на обща издръжливост на студентите 

да бъдат предпочитани равномерния метод, метода на интервалните усилия, 

променливия метод, които съчетани с подобаващи допълнителни средства за обща 

физическа подготовка да водят до ново, по-високо ниво на физическите умения 

 

ВТОРА ГЛАВА 

ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

II.1. ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Обект на изследването е учебният процес по физическо възпитание на 

студентите. 

Субект на изследването (контингент) е извадка от 86 студенти в СУ, 

разпределени в експериментална група (ЕГ) и контролна група (КГ). Групите са с 

численост съответно 30 за ЕГ и 56 спортуващи за КГ. 
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Предмет на изследването са средствата и методите за развитие на обща 

издръжливост в заниманията по спорт във висшите училища. 

 

ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Съобразно целта на изследването - създаването на теоретично обоснован 

модел за развитие на общата издръжливост на студентите от висшите училища с 

неспортна насоченост, с преимуществено използване средствата и методите на 

леката атлетика и специално бягането, емпиричното изследване е насочено към 

решаване на следните задачи: 

 

ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Основни: 

1. Проследяване зависимостта между интензивността и 

продължителността на бягане от една страна и способността за разпределяне на 

усилията по време на аеробно натоварване. 

2. Определяне оптималните величини на тренировъчното натоварване 

(обем, интензивност, интервали на отдих), насочени към развитие на обща 

издръжливост на студентите със средствата на лекоатлетическото бягане. 

3. Разработване и апробиране на основните компоненти на модел на за 

развитие на обща издръжливост, в съчетание със средства за обща физическа 

подготовка на спортуващи с непрофесионална насоченост. 

Допълнителни: 

1. Установяване равнището на кондиционните възможности на 

студентите от профилираните групи по лека атлетика и джогинг в СУ „Св. Климент 

Охридски”. 
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2. Провокиране и използване на личностната мотивация на спортуващите 

за достигане на ново, по-високо ниво на физическа работоспособност. 

3. Изследване взаимовръзката между двигателните качества и по-

специално влиянието на тренировката за издръжливост върху развитието на 

двигателните качества. 

II.2. МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

В настоящото изследване се използва комплексна методика, включваща 

следните методи: 

- Метод на теоретичния анализ и обобщение на литературните източници 

- Методи за допитване – анкетен метод 

- Педагогическо наблюдение 

- Спортно-педагогическо тестиране 

- Спортно-педагогически експеримент 

- Математико-статистически методи 

Таблица 1 Тестови батерии 

Антропометрични показатели Тестове за оценка на физическата дееспособност 

o Ръст 

o Тегло 

 

o спринт 35 м 

o скок на дължина от място 

o повдигане горната част на тялото от лег до 

седеж 

o сгъване и разгъване на ръцете от положение 

опора 

Специфични тестове за определяне на издръжливостта 

o тест на Купър 

o Бягане на 2,4 км (Cooper 1,5 mile test, 2,4 km run test) 

o Стъпаловиден звуков тест („beep test”, „shuttle” run) 

o „Куйнс Колидж” степ тест (Queens-College step test), 

-  HR  

-  VO2max 

o Експериментален тест за определяне оптималната продължителност на натоварването – 20-седмична 

програма 
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II.3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

За осъществяване целта на изследването и произтичащите задачи бе 

създадена следната организация, разделена на три етапа: 

Първи етап – проучване на разработвания проблем в теорията и практиката, 

анализ на литературни източници, изследване мнението на занимаващи се в същата 

сфера преподаватели и спортуващи, формулиране на модел за бъдеща работа 

(2010-2013 г) 

Втори етап – организация и реализация на констатиращия експеримент 

(октомври 2013 – юни 2014 г) 

Трети етап – Обобщаване и анализ на резултатите от емпиричното 

изследване (юни 2014–май 2015 г) 

Изследването, снемането на показатели в началния и крайния етап са 

проведени в рамките на заниманията по спорт – лека атлетика в Софийския 

Университет. Участници са 86 студенти в СУ, разпределени в експериментална 

група (ЕГ) и контролна група (КГ). Групите са с численост съответно 30 за ЕГ и 56 

спортуващи за КГ. 

II.4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ ОПТИМАЛНИТЕ 

ВЕЛИЧИНИ НА НАТОВАРВАНЕТО ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩАТА 

ИЗДРЪЖЛИВОСТ В СПОРТА ЗА ЗДРАВЕ ЧРЕЗ ПРЕИМУЩЕСТВЕНО 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЕГОВИ УСИЛИЯ 

Съвременният начин на живот и в частност на младите хора предполага 

формиране на траен интерес, знания и умения, свързани с физическата култура за 

самостоятелни занимания. По наше мнение, провокирайки личностната 

мотивация на спортуващите и прилагането на строго индивидуализиран подход, 

свързан с възможностите на всеки, ще бъде достигнато едно ново, по-високо ниво 

на физическа работоспособност. 
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Нашите наблюдения показват, че студентите по време на следването си, 

поради разнообразни причини разчитат най-вече на организираните групови 

занимания в университета. Факт е, че предвид настоящата система за физическо 

възпитание и спорт в сферата на образованието в страната ни, тези занимания са 

крайно недостатъчни. 

В съвремието ни, в ерата на информацията е по-лесен от всякога достъпът до 

тренировъчни програми и модели за самостоятелни занимания. 

Факт е обаче, че в България липсва научно обоснован модел за развитие на 

издръжливостта на студентите в университетите, с преимуществено използване на 

лекоатлетическото бягане. 

Затова и една от целите на тази разработка е вследствие дългогодишните ни 

наблюдения и работа със студенти в тази област, да обосновем учебно – 

тренировъчен модел както за организирани, така и за самостоятелни занимания. 

Съществуват базови принципи на тренировката, но построяването на модел 

за тренировка е деликатно дело – този модел е необходимо да дава свобода за 

действие, да е достатъчно опростен и разбираем. Описаният модел може да бъде 

използван от аматьорски спортуващи – за начинаещи (насоченост към укрепване и 

поддържане на здравето), които могат да получат база за последващи по-сериозни 

натоварвания и достигане на по-високи цели – например участие в състезания.  

В основата на тренировката на бегачи с непрофесионална насоченост е 

определянето на оптималните параметри на натоварването – интензивност, 

продължителност, интервали на отдих. 

Най-достъпното указание по отношение интензивността на бягане за 

начинаещи, или такива в базов период е бягането да се провежда с темпо, което 

дава възможност за поддържане на разговор – т. е. да няма кислороден недостиг.  

Предложеният тренировъчен модел предвижда придържане към някои 

основни изисквания, които са предпоставка за последващ тренировъчен ефект, 
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повлияване на функциите на организма и въздействие в психологически план, а 

именно: 

 Добро здравословно състояние. 

 Високо ниво на мотивация. 

 Постепенно увеличаване продължителността на натоварването в 

тренировъчния процес. 

 Адекватна за възможностите интензивност, целяща оптимално 

разгръщане на дихателната функция. 

 Бягане в зоната на комфорта при аеробна работа. 

 Разнообразие в тренировката – избягване на еднотипни монотонни 

натоварвания, към които организма има способността да се приспособява. 

 Съчетаване на издръжливостта с останалите двигателни качества за 

постигане на по-добър тренировъчен ефект. 
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ТРЕТА ГЛАВА 

III. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

III.1. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ 

ЕКСПЕРИМЕНТ С ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ГРУПА – 20 СЕДМИЧЕН 

ТЕСТ 

През периода, в който е проведен експеримента (2013/2014 уч. година) са 

изследвани 30 студенти от експериментална група (ЕГ) в рамките на заниманието 

по спорт – джогинг в СУ. 

Какво представлява същността на експеримента: 

Това натоварване е основно за разработката. Представлява 20 седмична 

програма, включваща в основата си бегови усилия, която да бъде изпълнена през 

зимния и летния семестър на учебната година. След прилагането му в практически 

аспект ще бъде основа за приблизително определяне на подходящи за 

непрофесионално спортуващи параметри на натоварването за издръжливост – 

продължителност и интензивност, както и на модел за развитие на издръжливостта 

на студентите с преимуществено използване на лекоатлетическото бягане. 

Идеята на програмата е постепенно увеличаване продължителността на 

бягането (някои по-слабо подготвени физически студенти могат да включват и 

ходене). В първото занимание се включва бягане от 1,6 км или 4 обиколки на 

стадион (стандартна писта с 400-метрова обиколка). На следващата седмица се 

преминава същото разстояние, а на всяка следваща нечетна – една обиколка 

повече. През четните седмици се повтаря бягането от предходната седмица. 

Преподавателят (или спортуващият) записват в Мотивационен дневник 

преминатото разстояние и съответстващото му време. Целта е на края на десетата 
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седмица да се премине разстояние от 3,2 км. В началото на следващия семестър 

(или 11-та – 12-та седмица отново се повтаря последното изминато разстояние от 

предишния период – 3,2 км, като отново на всяка нечетна седмица натам се 

увеличава продължителността на бягането с още 400 м (на същия принцип като 

първия семестър). В края на 20 седмичен период всеки студент следва да премине 

разстоянието от 4,8 км, без да бъде поставяно изискване за времетраене. 

В таблица 2 са обработени средните резултати по седмица в секунди, 

преизчислените резултати в мин/км, стандартно отклонение и долната и горна 

граница в групата за всяка седмица. 

Таблица 2 Експериментален 20–седмичен тест 

разстояние/седмица  N Ẋ мин/км S долна гр. горна гр. 

ЕГ  Средно  Ẋ - S Ẋ + S 

1.6 км 1-ва седмица 28 388,83 6,29 70,25 318,58 459,08 

1.6 км 2-ра седмица 28 386,70 6,23 69,80 316,90 456,50 

2.0 км 3-та седмица 28 381,07 6,21 70,40 310,66 451,47 

2.0 км 4-та седмица 28 385,50 6,25 64,92 320,58 450,42 

2.4 км 5-та седмица 28 408,25 6,48 64,22 344,03 472,47 

2.4 км 6-та седмица 28 405,03 6,45 65,69 339,35 470,72 

2.8 км 7-ма седмица 28 410,37 6,50 57,84 352,52 468,21 

2.8 км 8-ма седмица 28 410,10 6,50 53,84 356,26 463,94 

3.2 км 9-та седмица 28 414,17 6,54 50,71 363,46 464,87 

3.2 км 10-та седмица 28 419,07 6,59 49,28 369,79 468,35 

3.2 км 11-та седмица 28 417,50 6,58 42,27 375,23 459,77 

3.2 км 12-та седмица 28 418,50 6,59 48,17 370,33 466,67 

3.6 км 13-та седмица 28 417,53 6,58 44,36 373,17 461,90 

3.6 км 14-та седмица 28 418,07 6,58 42,98 375,09 461,05 

4.0 км 15-та седмица 28 418,63 6,59 40,27 378,36 458,91 

4.0 км 16-та седмица 28 419,33 6,59 37,65 381,69 456,98 

4.4 км 17-та седмица 28 428,67 7,09 36,20 392,47 464,87 

4.4 км 18-та седмица 28 432,37 7,12 30,99 401,37 463,36 

4.8 км 19-та седмица 28 436,27 7,16 30,94 405,33 467,21 

4.8 км 20-та седмица 28 437,57 7,18 29,98 407,58 467,55 
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На фиг. 2 и фиг. 3 в графичен вид са представени средните стойности по 

седмица за цялата група и отделно за мъже и жени. 

Фиг. 2 Средно време по седмици от 20–седмичния тест (мъже и жени) за ЕГ 

 

Фиг. 3 Средно време по седмици отделно за мъже и жени (20-седмичен тест) 

 

От направеният анализ на получените резултати от 20 - седмичната програма, 

изпълнена с експерименталната група, може да бъдат обобщени следните основни 

моменти: 
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1. Необходима е целенасочена работа, свързана с възможността на всеки 

спортуващ да разпределя правилно усилията си по разстоянието по време на 

бягане. 

2. Воденето на „Мотивационен дневник”, в който да бъдат записвани 

постиженията за всяко отделно занимание е положителна идея, от която биха 

могли да се възползват преподавателите или самите студенти. Факт е, че 

въздействайки с методите на убеждението, приканвайки спортуващите да 

подобряват с всяко изминало занимание своите възможности преподавателят може 

да способства за възходящото физическо развитие. Доказателство за това е 

проведеният експеримент, в края на който всички изследвани могат да преминат 

разстоянието от 4,8 км, всеки с темпо, съответстващо на възможностите му. 

3. Биха могли да бъдат очертани следните приблизителни параметри на 

физическото натоварване за издръжливост в заниманията със спорт за здраве: 

o Интензивност на натоварването – жени приблизително 7,00-7,20 

мин/км, мъже – приблизително 6,20-6,40 мин/км 

o Продължителност на натоварването – от 2,8-4 км за всяко отделно 

занимание, с уточнението, че тези препоръчителни стойности се отнасят за 

спортуващи, които са преминали през базов етап на изграждане на издръжливостта. 

o Интервали на отдих - в зависимост от субективното състояние 

бягането може да бъде съчетано с активна почивка (ходене). Способността да се 

проведе бягане без преминаване в ходене в голяма степен е свързана с условието да 

се бяга в комфортно темпо – т.е. да няма противоречие между усвоения и 

изразходен кислород. 

4. Проведеният експеримент е свързан с условията за занимания със спорт 

на студентите от Софийския университет, а именно организираните посещения 

веднъж седмично. По наше мнение това е крайно недостатъчно за достигане и 

поддържане на оптимално ниво на физическо развитие и е необходимо да бъдат 
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създадени предпоставки за самостоятелни занимания извън аудиторната заетост на 

студентите. Според предложената примерна програма, оптималната честота за 

провеждане на занимания с бягане в съчетание със средства за общо физическо 

развитие е три пъти седмично. 

III.2. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНТРОПОМЕТРИЧНОТО 

ИЗСЛЕДВАНЕ 

Предвид факта, че показателите за антропометрията са консервативни в тази 

възраст, а и не е цел на провеждания експеримент тяхната промяна, показатели за 

ръст и тегло на студентите са снети само в началото на изследването. В такъв 

смисъл ще бъдат представени само информативно, с техните средни стойности и 

стандартно отклонение за двете групи. В доктората тези стойности са съпоставени 

с подобни изследвания на М. Недкова, на студенти от различни спортове и 

университети в България. 

В табл. 3 и фиг. 3 са онагледени резултатите от измерването на ръста. 

ГРУПА/РЪСТ Пол Ẋ S N  

 
 

    

Експериментална Ж 167 5,208 18      

М 179 3,298 12      

Total 172 7,491 30      

Контролна Ж 167 3,644 24      

М 179 4,187 32      

Total 174 7,117 56      

Total Ж 167 4,333 42      

М 179 3,931 44      

Total 173 7,307 86      

Таблица 3Ръст (см)     Фиг. 3   

Същият анализ е направен и за показателя телесна маса. Резултатите са 

онагледени в таблица 4, показваща средното ниво и стандартното отклонение за ЕГ 

и КГ, както и общо за всички изследвани лица, а в диаграмата на фиг. 4 са 

представени графично. 
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ГРУПА/ТЕГЛО пол Ẋ S N  

 
 

  
 

Експериментална ж 55,7 5,269 18     

м 70,9 4,078 12     

Total 61,8 8,962 30     

Контролна Ж 55,7 4,63 24     

М 72,4 5,593 32     

Total 65,3 9,817 56     

Total Ж 55,7 4,851 42     

М 72 5,223 44     

Total 64,1 9,622 86     

Таблица 4Телесна маса (кг)    Фиг. 4 

 

III.3. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СПОРТНО – 

ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ТЕСТИРАНЕ 

Настоящото спортно–педагогическо тестиране и участието в него на две 

групи – контролна и експериментална ни насочват към използването на 

дисперсионен анализ, с който да бъдат характеризирани разсейването, варирането 

на стойностите на изследваните признаци, оценка на степента на разсейването 

(еднородност на извадката), както и t – критерия на Стюдънт за зависими и 

независими извадки, за проверка на хипотези. 

При съпоставяне на резултатите от входните и изходните нива на двете групи 

(фиг. 5), от дисперсионния анализ е видно, че за средните типични нива на групата 

ЕГ има по-добър показател на „Бийп тест” „вход” (5,39 сек, срещу 5,54 сек), по-

слаб на „изход” – (5,95 сек, срещу 5,89 сек).  
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Фиг. 5 Средни нива на „бийп” тест – начало и край за ЕГ и КГ 

При теста на Купър (фиг. 6), експерименталната група има по-слаб среден 

входен резултат (2275 м за ЕГ, срещу 2321 м за КГ), а на изхода за ЕГ има 2278 м, а 

за КГ – 2276 м средно типично ниво. ЕГ е подобрила средния резултат само с 3 м, 

докато при КГ има отрицателен прираст.  

 

Фиг. 6 Средни нива на „Купър” тест – начало и край за ЕГ и КГ – начало и край 

При теста с бягане на 2,4 км (фиг. 7), в началото на експеримента ЕГ има 

средно типично ниво 920,50 сек, а КГ – 842,40 сек, или разликата в полза на КГ е 

значителна. На изхода обаче ЕГ има средно типично ниво 903, 60 сек, а КГ – 835,80 

сек. 
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Фиг. 7 Средни нива на „2,4 км” тест – начало и край за ЕГ и КГ 

С „Куйнс - Колидж” степ - теста (фиг. 8) са изследвани два показателя - 

пулсова честота и VO2 max. При пулсовата честота средното типично ниво на ЕГ 

на „входа” е 147,13 уд/мин, а на КГ – 133,41 уд/мин. В края на експеримента ЕГ 

има средно типично ниво за показателя „пулсова честота” 142,13 уд/мин, а КГ – 

131,30 уд/мин. 

 

Фиг. 8 Средни нива за „Куйнс – Колидж” степ – тест – пулсова честота – начало и край 

Другият показател, изследван със същия тест (фиг. 9) – Максималната 

Кислородна Консумация (VO2 max), както бе споменато не претендира за голяма 

надеждност, поради естеството на провеждане на теста и изчисляването на 
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показателя чрез формула. Въпреки това ще споменем получените данни – ЕГ има 

типично средно ниво н началото от 44,74 мл/кг/мин, а КГ – 50,12 мл/кг/мин. В края 

на експеримента тези стойности са съответно 46,15 мл/кг/мин и 51,15 мл/кг/мин за 

ЕГ и КГ. 

 

  Фиг. 9 Средни нива за „Куйнс – Колидж” степ – тест – VO2 max – начало и край за ЕГ и КГ 

Антропометричните показатели ръст и телесна маса са измерени само 

веднъж – в началото на изследването и данните сочат, че експерименталната група 

има по-ниски показатели за средно типично ниво от КГ – съответно за ръста – ЕГ – 

171,60 см и КГ – 174,13 см. При телесното тегло стойността на Ẋ за ЕГ е 61,77 кг, а 

за КГ Ẋ = 65,27 кг. 

Тестът за бързина – бягане на 35 м (фиг. 10) показва типично средно ниво на 

„входа” на експеримента от 5,53 сек за ЕГ, срещу 5,38 сек за КГ. В края на 

изследването ЕГ има Ẋ = 5,40 сек, а за КГ Ẋ = 5,28 сек. 
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Фиг. 10 Средни нива за тест „спринт на 35” – начало и край за ЕГ и КГ 

Измерване на скок на дължина от място (фиг. 11) дава следните средни 

типични стойности за двете групи – „вход” ЕГ – 197,00 см, КГ – 200,96 см и 

„изход” ЕГ – 200,03 см, а за КГ – 207,21 см. 

 

Фиг. 11 Средни нива за скок на дължина от място – начало и край за ЕГ и КГ 

При показателя „ повдигане на тялото от лег до седеж”, в началото на 

изследването експерименталната група има типично средно ниво от 36,90 бр, а КГ 

– 41,63 бр. В края на изследването стойностите за Ẋ са съответно Ẋ=38,70 бр за ЕГ 

и Ẋ=45,23 бр за КГ (фиг. 12).  
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Фиг. 12 Средни нива за „повдигане на тялото от лег до седеж” – начало и край за ЕГ и КГ 

За последния тест – „сгъване и разгъване на ръцете в лакти от опора” 

(фиг. 13) има следните стойности за типично средно ниво – на „входа” – за ЕГ 

Ẋ=18,77 бр, срещу Ẋ=19,54 бр за КГ, а на „изхода” тези стойности са съответно за 

ЕГ - Ẋ=21,13 бр, и за КГ - Ẋ=21,88 бр. 

 

Фиг. 13 Средни нива за „сгъване и разгъване на ръцете в лакти” от опора – начало и край за ЕГ и КГ 

Коефицентът на вариация V, който освен за сравняване разсейването на 

стойности на различни променливи, дава информация и за степента на разсейване 

на извадката (еднородността), има следните показатели за отделните групи – за ЕГ 

V има доста разнообразни стойности, като може да се обобщи, че в повечето 
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случаи те са за V между 10 и 30 %, което оценява извадката като приблизително 

еднородна. 

За КГ може да се обобщи почти същото, като за ЕГ – стойностите за V в 

повечето случаи са между 10 и 30 %, с което може да се заключи, че извадката е 

приблизително еднородна. 

Стойностите за асиметрия и ексцес и в двете групи (с малки изключения) са в 

граници, които сочат, че разпределението на показателите е близко до нормалното. 

ПРИРАСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ В ХОДА НА СПОРТНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОТО 

ТЕСТИРАНЕ 

Във връзка с установяване ефекта от приложения модел в рамките на една 

учебна година бе проведено спортно-педагогическо тестиране, като за двете групи, 

които взеха участие експеримента, бяха изследвани различни показатели в 

началото и края на периода. В тази част от разработката ще бъде анализирана 

динамиката на изследваните показатели, както в самите групи, така и между тях.  

Статистическата достоверност на прираста на резултатите в хода на 

експеримента е установена с t-критерия на Стюдънт за зависими и независими 

извадки. Вътрегруповите взаимодействия (within subjects) са изследвани с t-

критерия на Стюдънт за зависими извадки, а междугруповите  (between subjects) – с 

t-критерия на Стюдънт за независими извадки. 

ДОСТОВЕРНОСТ НА РАЗЛИКИТЕ – ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 

ГРУПИТЕ 

В таблица 5 (табл. 20 от дисер.) са представени статистически достоверните 

разлики при взаимодействието между групите за всеки един от тестовете при входа 

и изхода на изследването. 

Анализирайки промените във всяка от групите в края на експеримента, в 

сравнение с началото, забелязваме различни тенденции в промените в 

експерименталната и контролната група. 
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При „Бийп теста” на входа и изхода на експеримента няма статистически 

значима разлика между ЕГ и КГ – на „входа” Р(t) = 32,10 и на „изхода” Р(t) = 12,90. 

За теста на Купър в началото на експеримента Р (t)=44,90, а в края Р (t)=1,70, 

което също показва, че разликата не е статистически значима. 

При бягането на 2,4 км на „входа” Р(t)=99,20, а на „изхода” - Р(t)=99,80. Тези 

стойности говорят за статистически значимо различие между ЕГ и КГ и на двата 

етапа от изследването. 

При степ-теста „Куйнс Колидж” са регистрирани следните стойности за Р(t): 

за показателя „пулсова честота” в началото на експеримента Р(t)=100,00, а в края 

Р(t)=99,60. За показателя „Максимална кислородна консумация” на входа 

Р(t)=97,50, на изхода - Р(t)=95,70. Всички тези стойности говорят, че между двете 

групи по отношение на двата показателя, изследвани със степ - теста, Р(t)>95, т.е. 

има статистически значима разлика. 

Показателите „ръст” и „тегло” са изследвани само веднъж – в началото на 

експеримента и показателите за Р са както следва – ръст - Р(t)=87,30, тегло - 

Р(t)=89,20. И за двата показателя – ръст и тегло Р(t)<95, което означава, че няма 

статистически значима разлика между ЕГ и КГ. 

За теста „35 м бягане” стойностите за Р са съответно: в началото на 

експеримента Р(t)=80,20 и в края Р(t)=73,00, което показва, че няма статистически 

значима разлика между двете групи и на двата етапа от изследването. 

Теста „скок на дължина от място” показва следните стойности: за „начало” 

Р(t)=57,00 и „край” Р(t)=83,50, т.е. и на двата етапа от експеримента няма 

статистически значимо различие между групите. 

При теста „повдигане на тялото от лег до седеж” входната стойност за 

Р(t)=97,80, а изходната Р(t)=99,80. И двете стойности за теста показват наличието 

на статистически значима разлика и на двата етапа между ЕГ и КГ. 
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Таблица 20 ДОСТОВЕРНОСТ НА РАЗЛИКИТЕ         
 Хе Se Хк Sk D T α P(t) 

Бийп тест входно 5,39 1,68 5,55 1,78 -0,16 -0,41 0,679 32,10 

Бийп тест изходно 5,95 1,65 5,88 2,07 2,07 0,16 0,871 12,90 

Купър входно 2275,00 309,28 2321,00 309,56 -46,00 -0,60 0,551 44,90 

Купър изходно 2278,00 333,91 2276,00 406,25 1,86 -0,21 0,983 1,70 

2,4 км бягане входно 920,50 126,95 842,40 106,36 78,10 2,75 0,008 99,20 

2,4 км бягане изходно 903,55 108,32 835,84 80,68 67,71 67,71 0,002 99,80 

Куинс-Колидж пулс входно 147,13 16,51 133,41 15,65 13,72 3,08 0,000 100,00 

Куинс-Колидж пулс изходно 142,13 17,14 131,30 15,60 10,83 2,96 0,004 99,60 

Куинс-Колидж кислор. консум. Входно 44,74 10,08 50,12 10,62 -5,38 -2,28 0,025 97,50 

Куинс-Колидж кислор. консум. Изходно 46,15 10,57 51,15 10,90 -5,01 -2,32 0,043 95,70 

Ръст 171,60 7,49 174,13 7,18 -2,53 -1,54 0,127 87,30 

Тегло 61,77 8,96 65,27 9,82 -3,50 -1,62 0,108 89,20 

35 м входно 5,53 0,53 5,38 0,53 0,16 1,30 0,198 80,20 

35 м изходно 5,39 0,46 5,28 0,45 0,12 1,11 0,270 73,00 

ск. дълж.входно 197,00 24,30 200,96 20,86 -3,96 -0,79 0,430 57,00 

ск. дълж. Изходно 200,03 22,72 207,21 22,67 -7,18 -1,40 0,165 83,50 

повд. от лег до седеж входно 36,90 9,44 41,60 8,73 -4,73 -2,37 0,022 97,80 

повд. от лег до седеж изходно 38,70 8,50 45,20 9,62 -6,53 -3,12 0,002 99,80 

сгъване и разгъване на ръцете от опора входно 18,80 9,70 19,50 6,88 -0,77 -0,74 0,702 29,80 

сгъване и разгъване на ръцете от опора входно 21,10 10,02 21,90 7,05 -0,77 -0,74 0,720 28,00 
 

Легенда:  X1, S1 – средна стойност и дисперсия в началото на експеримента  

X2, S2 – средна стойност и дисперсия в края на експеримента  

 Критична стойност за t – критерия на Стюдънт: За зависими извадки степените на свобода са равни на к=п-1, при п за ЕГ = 30, п 

за КГ = 56,  k=2,04, при α=0,05 за ЕГ и k=2,01, при α=0,05 за КГ. 
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За „сгъване и разгъване на ръцете от опора” са изчислени следните 

стойности: на входа на изследването Р(t)=29,80, а на изхода Р(t)=28,00. Тези 

стойности показват, че няма статистически значима разлика на двата етапа от 

изследването между групите. 

ДОСТОВЕРНОСТ НА РАЗЛИКИТЕ – ПРОМЕНИ „ВХОД – ИЗХОД” 

Същата интерпретация, но за взаимодействието във всяка от групите 

(промените „вход-изход”) за всеки тест по отделно е направена и обобщена в 

табличен вид, съответно за експерименталната и контролната група. 

От таблица 6 (табл. 21 в дисерт.), в която са отбелязани стойностите за 

отделните тестове на ЕГ, чрез проследяването промените в течение на 

експеримента се съди за промените, настъпващи в неговия ход. 

За всички тестове, с изключение на скок на дължина от място (Р=88,00) се 

установяват статистически значими различия в края на експеримента за ЕГ. Всички 

стойности за Р са близки до максималните, които потвърждават статистическата 

значимост на прираста, което от своя страна предполага, че констатираните в 

извадките промени се дължат на приложените въздействия.  

Освен това следва да се отбележи, че достигнатата гаранционна вероятност е 

близка до максималната, тъй като стойността за Р=100 в 5 от 9 - те теста, а в 

останалите 3 (без скока на дължина) Р е над 99%. 

Ясно е, че от статистическа гледна точка реализираният прираст е 

достоверен, но от практическа гледна точка в някои от тестовете той е твърде 

малък, т.е. трудно може да считаме, че издръжливостта влияе значително на 

бързината, както и на отскокливостта и взривната сила, но пък влияе на силовата 

издръжливост. 

Нека коментираме реализираният прираст за всеки отделен тест: 
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При „Бийп теста” е реализиран прираст от 0,56 пункта, т. е. подобрението е 

приблизително с 5 отсечки от ниво и този прираст може практически да бъде 

счетен за приличен. 

При теста на Купър е установен прираст със 75 м, но нашето наблюдение е, 

че този тест не е удачен за неактивно спортуващи, тъй като за тях е по-лесно да 

разпределят усилията си, ако имат зададено разстояние, а не време за пробягване. 

В теста „бягане на 2,4 км” е реализиран прираст от 23,65 сек, което от 

практическа гледна точка може да бъде счетено за висок прираст. 

При степ - теста в края на експеримента, в сравнение с началото, студентите 

са намалили пулсовата си честота с 5 уд/мин, което е сериозно подобрение. За 

VO2max стойността бележи подобрение в края с 1,41 мл/кг/мин. 

Теста на 35 м показва прираст от 0,14 сек, което от практическа гледна точка 

е незначително, т.е. издръжливостта не влияе сериозно на бързината и тази малка 

промяна може да се отдаде на общото подобряване на физическите възможности, 

вследствие приложения модел. 

За скока на дължина от място могат да бъдат направени подобни като за 

спринтовото бягане предположения – реализиран е прираст, но той е само 3 см, 

което не може да бъде практически значима разлика. Както вече бе коментирано 

по-горе, реализираният за този тест прираст не е статистически значим. В същото 

време обаче прави впечатление високото средно типично ниво за ЕГ в началото и 

края на изследването – резултат в рамките на около 200 см средно за групата. 

Изненадващи резултати са получени в двата теста за силова издръжливост – 

„повдигане на тялото от лег до седеж” и „сгъване и разгъване на ръцете от опора”. 

И при двата има прираст, като за втория тест той е висок – 2,37 бр. 

В таблица 7 (табл. 22 в дисерт.) са представени промените в хода на 

експеримента за контролната група. 
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За всички показатели, без теста на Купър са установени статистически 

значими промени в хода на експеримента. В 4 от 9-те теста Р=100, т.е. 

гаранционната вероятност e максимална, в други три от тестовете 2,4 км, „Куйнс-

Колидж” степ тест – пулс и „Куйнс-Колидж” – МКК стойностите, от които съдим 

за статистически значими изменения за Р са близки до максималните, съответно 

Р=99,60; Р=99,30 и Р=98,80. За теста на Купър е отчетена стойност Р=63,00, която 

показва, че прираста в групата за този тест няма статистическа значимост. 

Следва да разгледаме накратко промените в КГ в различните тестове: 

В „Бийп теста” е отчетен прираст от 0,33 пункта, което практически означава 

три отсечки от ниво повече. 

За теста на Купър има отрицателен прираст (прирастът е 43,75 м), което още 

веднъж предполага, че теста не е удачен за приложение в сферата на масовия спорт 

за бегачи, които не спортуват постоянно. 

При теста 2,4 км се отчита прираст за контролната група в края, спрямо 

началото на изследването с 17,94 сек, резултат, който има практическа стойност. 

За степ - теста по отношение признакът пулсова честота има прираст от 2,11 

уд/мин, а за VO2 max – 1,03 мл/кг/мин. Практическата стойност на този прираст не 

е голяма. Същото се отнася за спринта на 35 м – отбелязан е прираст от 0,10 сек, 

което е незначително за практиката, макар от статистическа гледна точка прирастът 

да е достоверен (Р=100%). 

В скока на дължина от място максималната гаранционна вероятност е 

подкрепена с висок прираст в практически аспект. Стойностите за средното 

типично ниво на групата от 200,96 в началото и 207,21 в края на експеримента и 

реализирания прираст са с висока практическа стойност. 

При „повдигане на тялото от лег до седеж” и „сгъване и разгъване на ръцете 

от опора” има прираст (съответно 3,61 бр и 2,34 бр), като и за тази група е валидна 

високата практическа стойност на показаните резултати, и за двата теста.
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Таблица 21 ДОСТОВЕРНОСТ НА РАЗЛИКИТЕ Промени  "ВХОД - ИЗХОД” – ЕГ  

Показатели Хе Se Хк Sk d t a P(t) 

1 Beep test 5,39 1,68 5,95 1,65 -0,56 -6,91 0,000 100,00 

2 Kooper test 2275,00 309,28 2350,00 333,91 -75,00 -3,89 0,001 99,90 

3 2,4 км тест 914,48 126,25 890,83 109,04 23,65 3,06 0,006 99,40 

4 Queens College step test HR 147,13 16,51 142,13 17,14 5,00 6,03 0,000 100,00 

5 Queens College step test VO2max 44,74 10,08 46,15 10,57 -1,41 -5,86 0,000 100,00 

6 35 м тест 5,53 0,53 5,40 0,46 0,14 5,51 0,000 100,00 

7 ск. дължина от място 197,00 24,23 200,03 24,23 -3,03 -2,68 0,012 88,00 

8 повдигане от лег до седеж 36,90 9,44 38,70 8,50 -1,80 -3,53 0,001 99,90 

9 лицева опора 18,77 9,70 21,13 10,02 -2,37 -4,74 0,000 100,00 

Таблица 22  ДОСТОВЕРНОСТ НА РАЗЛИКИТЕ Промени "ВХОД - ИЗХОД" – КГ 

 Показатели Хе Se Хк Sk d t α P(t) 

1 Beep test 5,55 1,78 5,88 2,07 -0,33 -4,11 0,000 99,99 

2 Kooper test 2336,46 304,70 2292,71 412,95 43,75 0,91 0,366 63,00 

3 2,4 км тест 842,40 106,36 824,46 80,88 17,94 3,04 0,004 99,60 

4 Queens College step test HR 133,41 15,65 131,30 15,60 2,11 2,78 0,007 99,30 

5 Queens College step test VO2max 50,12 10,62 51,15 10,90 -1,03 -2,52 0,015 98,50 

6 35 м тест 5,38 0,53 5,28 0,45 0,10 4,90 0,000 100,00 

7 ск. дължина от място 200,96 20,86 207,21 22,67 -6,25 -6,82 0,000 100,00 

8 повдигане от лег до седеж 41,63 8,73 45,23 9,62 -3,61 -7,45 0,000 100,00 

9 лицева опора 19,54 6,88 21,88 7,05 -2,34 -7,23 0,000 100,00 
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ДОСТОВЕРНОСТ НА РАЗЛИКИТЕ МЕЖДУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА И 

КОНТРОЛНА ГРУПА 

Следва да бъде направено сравнение, което да установи практическата 

значимост на разликите между експерименталната и контролната група за всеки от 

тестовете. Това сравнение се прави, за да се установи доколко е съпоставимо по-

нататъшно развитие на резултатите. 

Ще бъде установена практическата значимост на разликите между групите за 

всеки тест на двата етапа от изследването: 

За " Бийп тест" (табл. 8): Средната стойност на ЕГ в началото е 5,39 сек, а в 

хода на експеримента е реализиран прираст от 0,56 сек. Този прираст е подкрепен 

със 100% гаранционна вероятност. Прирастът на КГ (0,32 сек) също е 

статистически достоверен (Р=99,99). 

Таблица 8 Достоверност на разликите между ЕГ и КГ за „бийп тест” 

Бийп тест” Начало Край d α t P(t) 

Група Ẋ 1 S 1 Ẋ 2 S 1 

Експериментална 5,39 1,68 5,95 1,65 0,56 0 -6,91 100 

Контролна 5,55 1,78 5,88 2,07 0,32 0 -4,11 99,99 

d -0,16 0,07 0,24   

α 0,679 0,871 0,06   

t -0,41 0,16 1,91   

P(t) 32,07 12,93 93,99   

Сравнението на прираста на двете групи дава информация за това, дали 

педагогическото въздействие е значимо. В случая разликата в прираста е 0,24 сек, 

гаранционната вероятност е 93,99 %, което не е статистически значима разлика, но 

е близка до граничната стойност. 

Тест на Купър (табл. 9): Средната стойност на ЕГ в началото на изследването 

е 2275,00 м, а в края е 2278,33 м. Реализираният прираст в хода на експеримента е 

3,33 м, което от статистическа гледна точка е значима разлика, тъй като е 



44 

 

подкрепена от близка до максималната гаранционна вероятност (Р=99,93). 

Практически обаче тази разлика е твърде незначителна, за да считаме, че 

прилагания модел оказва въздействие върху този показател.  

Таблица 9 Достоверност на разликите между ЕГ и КГ за „Купър тест” 
Купър тест Начало Край d α t P(t) 

Група Ẋ 1 S 1 Ẋ 2 S 1 

Експериментална 2275 309,28 2278,33 333,91 3,33 0,001 -3,89 99,93 

Контролна 2321 309,56 2276,47 333,91 -44,53 0,366 0,91 63,42 

d -46 1,86 47,86   

α 0,551   0,983   0,09   

t -0,6 0,02 1,71   

P(t) 44,87 1,69 90,88   

За КГ прирастът е отрицателен (- 44,53 м), а гаранционната вероятност 

Р=63,42, което означава, че за КГ няма статистически значима промяна в хода на 

изследването. Сравнението на прираста на двете групи показва, че има 90,88 % 

достоверност, т.е. тя е недостатъчна, за да счетем, че се наблюдава осезаем ефект 

от педагогическия експеримент по отношение на този тест. 

Тест - бягане на 2,4 км (табл. 10): В началото на експеримента средната 

стойност за ЕГ е 914,48 сек, в края е 890,83 сек. Прирастът в хода на изследването е 

23,65 сек, което статистически подкрепено е значимо (Р=99,42). 

Таблица 10 Достоверност на разликите между ЕГ и КГ за 2,4 км тест 
2,4 км тест Начало Край d α t P(t) 

Група Ẋ 1 S 1 Ẋ 2 S 1 

Експериментална 914,48 126,25 890,83 109,04 -23,65 0,006 3,056 99,42 

Контролна 842,4 106,36 824,46 80,88 -17,94 0,004 3,041 99,62 

d 72,08 66,37 -5,71   

α 0,008   0,002   0,572   

t 2,75 3,25 -0,57   

P(t) 99,25 99,84 42,78   
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В практически аспект може да се счита, че подобен прираст от 23,65 сек е 

голямо подобрение за този тест. КГ също реализира прираст  от 17,94 сек, а 

разликата в прираста за двете групи е 5,71 сек. Стойността, определяща 

статистическата значимост на прираста е твърде малка (Р=42,78), което означава, 

че няма статистически значимо различие между двете групи.  

За теста "Куйнс Колидж", по отношение на пулсовата честота се наблюдават 

следните промени:  за ЕГ в началото има средна стойност от 147,13 уд/мин, в края е 

142,13 уд/мин (табл. 11). Реализираният прираст е 5 уд/мин, което подкрепено с 

максимална гаранционна вероятност (Р=100%), т.е. промяната в групата е 

статистически значима. За КГ е реализиран по-малък прираст в хода на 

изследването (2,11 уд/мин), което също е статистически значима промяна за 

групата (Р  = 99,25), но разликата в прираста на двете групи (- 2,89) ,подкрепено от 

α=0,02, дава гаранционна вероятност от 98,17%, което е статистически значима 

разлика.  

Табица 11 Достоверност на разликите между ЕГ и КГ за „Куйнс Колидж”- пулс 
Куйнс Колидж пулс Начало Край d α t P(t) 

Група Ẋ 1 S 1 Ẋ 2 S 1 

Експериментална 147,13 16,51 142,13 17,14 -5 0 6,03 100 

Контролна 133,41 15,65 131,3 80,88 -2,11 0,007 2,78 99,25 

d 13,72 10,83 -2,89   

α 0   0,004   0,02   

t 3,8 2,96 -2,41   

P(t) 99,97 99,61 98,17   

По отношение на другия показател, изследван за този тест - VO2 max се 

наблюдават следните промени (табл. 12) прирастът за ЕГ е 1,41 мл/кг/мин е 

статистически значим, защото гаранционната вероятност е близка до максималната 

(Р=100%). Прирастът на КГ е по-малък - 1,03 мл/кг/мин, но той също е 

статистически значим. От практическа гледна точка прирастът и в двете групи е 
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идентичен, и това показва статистическата достоверност при сравнението на 

прирастите на двете групи - в случая изчислената разлика в прирастите на двете 

групи е 0,37, а Р=47,34, което означава, че няма статистически значима разлика в 

прираста на двете групи.  

Таблица 12 Достоверност на разликите между ЕГ и КГ за „Куйнс Колидж” – VO2 max 
Куйнс Колидж VO2 Начало Край d α t P(t) 

Група Ẋ 1 S 1 Ẋ 2 S 1 

Експериментална 44,74 10,08 46,15 10,57 1,41 0 -5,86 100 

Контролна 50,12 10,62 51,15 10,9 1,03 0,015 -2,52 98,55 

d -5,38 -5,01 0,37   

α 0,025   0,043   0,53   

t -2,28 -2,05 0,64   

P(t) 97,48 95,67 47,34   

При теста "35 м спринт" (табл. 13) за ЕГ има регистрирано типично средно 

ниво на входа на експеримента от 5,53 сек, на изхода то е 5,40 сек или прирастът е 

0,14 сек, което е статистически достоверен прираст (Р=100 %). Практически обаче 

този прираст не е значителен, което се дължи на въздействието на педагогическия 

експеримент върху бързината. За КГ прирастът е 0,10 сек, което също показва 

статистическа достоверност от Р=100%. Разликата в прираста на двете групи е 0,04 

сек, което практически е незначим прираст, Р=79,24 показва, че и статистически 

няма значима разлика между групите. 

Табица 13 Достоверност на разликите между ЕГ и КГ за 35 м тест 
35 м тест Начало Край d α t P(t) 

Група Ẋ 1 S 1 Ẋ 2 S 1 

Експериментална 5,53 0,53 5,4 0,46 -0,14 0 5,51 100 

Контролна 5,38 0,53 5,28 0,45 -0,1 0 4,9 100 

d 0,16 0,12 -0,04   

α 0,198   0,27   0,21   

t 1,3 1,11 -1,27   

P(t) 80,17 73,02 79,24   
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При теста "скок на дължина от място" (табл. 14): ЕГ в началото на 

експеримента има средно типично ниво Ẋ=197 см, в края то е Ẋ=200,03 см. 

Прирастът за групата в хода на експеримента е 3,03 см, а гаранционната вероятност 

за статистическа значимост е 98,80%, т.е. Р>9 5%, което потвърждава 

статистическата значимост на прираста вследствие въздействието на експеримента. 

Прирастът в КГ (6,25 см) също е статистически значим (Р=100%), в случая той е 

по-голям, отколкото този за ЕГ, а разликата в прираста за двете групи е - 3,22 см, 

но в полза на КГ. Има статистически значима разлика между ЕГ и КГ (Р=96,50), но 

за конкретния тест тя показва, че въздействието на педагогическия експеримент 

върху ЕГ не оказва необходимото въздействие по отношение на отскокливостта и 

взривната сила. Факт е обаче, че средното типично ниво и за двете групи е високо - 

около 200 см.  

Таблица 14 Достоверност на разликите между ЕГ и КГ за скок на дължина от място 
Ск. дължина от място Начало Край d α t P(t) 

Група Ẋ 1 S 1 Ẋ 2 S 1 

Експериментална 197 24,23 200,03 22,71 3,03 0,012 -2,68 98,8 

Контролна 200,96 20,86 207,21 22,67 6,25 0 -6,82 100 

d -3,96 -7,18 -3,22   

α 0,771   0,87   0,04   

t -0,29 0,16 -2,14   

P(t) 22,87 12,97 96,5   

При теста "повдигане на тялото от лег до седеж" (табл. 15) ситуацията е 

идентична - т.е. прирастът е по-голям за КГ. Конкретно за ЕГ е регистриран 

прираст от 1,80 бр, за КГ той е 3,61 бр, разликата в прираста е в полза на КГ - 1,81 

бр. и той показва, че разликата между групите е статистически значима.  

За показателя "сгъване и разгъване на ръцете от опора" (табл. 16) са получени 

следните резултати: Прирастът за ЕГ в хода на експеримента е 2,37 бр, а този за КГ 

е 2,34 бр. 
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Таблица 15 Достоверност на разликите между ЕГ и КГ за „повдигане на тялото от лег 

до седеж” 
Повдигане от лег до 

седеж 

Начало Край d α t P(t) 

Група Ẋ 1 S 1 Ẋ 2 S 1 

Експериментална 36,9 9,44 38,7 8,5 1,8 0,001 -3,53 99,86 

Контролна 41,63 8,73 45,23 9,62 3,61 0 -7,45 100 

d -4,73 -6,53 -1,81   

α 0,022   0,002   0,02   

t -2,33 -3,12 -2,38   

P(t) 97,75 99,75 98,03   

Разликата е 0,03, което подкрепено със стойността за Р=3,80 категорично 

доказва липсата на статистически значима разлика между двете групи за 

конкретния тест. 

Таблица 16 Достоверност на разликите между ЕГ и КГ за „сгъване и разгъване на 

ръцете от опора” 

Опора Начало Край d α t P(t) 

Група Ẋ 1 S 1 Ẋ 2 S 1 

Експериментална 18,77 9,7 21,13 10,02 2,37 0 -4,74 99,99 

Контролна 19,54 6,88 21,88 7,05 2,34 0 -7,23 100 

d -0,77 -0,74 0,03   

α 0,702   0,72   0,96   

t -0,43 -0,4 0,05   

P(t) 29,83 27,98 3,8   

 

ДОСТОВЕРНОСТ НА РАЗЛИКИТЕ МЕЖДУ ЕКПЕРИМЕНТАЛНА И 

КОНТРОЛНА ГРУПА ПО ПОЛ 

В разработката е направен подробен анализ, подкрепен с обобщение в 

табличен и графичен вид, показващ достоверността на разликите между 

експерименталната и контролната групи по пол за всеки от тестовете. 
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 В заключение, изхождайки от прираста на резултатите в хода на 

експеримента, могат да бъдат направени следните обобщения:  

Според изчислените стойности на t – критерия на Стюдънт за зависими 

извадки между първо и второ изследване на експерименталната група 

статистически се доказва, че всички установени стойности за прираст на 

постиженията в отделните тестове са достоверни. Гаранционната вероятност е 

близка до 100%, което показва положителното въздействието на модела за развитие 

на издръжливостта. 

Изследването достоверността на разликите в експерименталната група 

показва, че при всичките тестове, без скок на дължина от място има прираст, 

подкрепен с гаранционна вероятност, близка до 100%. 

В същото време, сравнявайки въздействието на експеримента върху двете 

групи, при сравнение на прираста отбелязваме статистически значимо различие 

между групите само в три от тестовете – степ-тест „Куйнс Колидж” HR, скок на 

дължина от място и повдигане на тялото от лег до седеж. 

При проследяване промените за всеки от тестовете между ЕГ и КГ имаме 

получена статистически значима промяна при 2,4 км бягане, „Куйнс Колидж” – 

двата показателя и повдигане на тялото от лег до седеж. 

Проверката на статистическата надеждност на тестовете при двата пола като 

цяло показва много добра възпроизводимост, което показва тяхната адекватност 

при приложението им в работата със студенти или в сферата на спорта за здраве. 

Само в тестовете 35 м и скок на дължина от място при мъжете от ЕГ и теста на 

Купър при жените от ЕГ не е регистрирана статистически значима промяна в хода 

на експеримента. 
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ЧЕТВЪРТА ГЛАВА 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Направеният анализ на литературните източници, проведеният 

педагогически експеримент и тестиране и интерпретирането на получените 

резултати ни дават основание да направим следните изводи и препоръки за 

спортно-педагогическата практика: 

Използваната тестова батерия ни даде възможност да определим степента на 

развитие на физическите качества на студентите вследствие въздействието на 

предложения модел за развитие на издръжливостта.  

 Предвид основната същност на този модел, а именно създаване на 

предпоставки основно чрез личностна мотивация за увеличаване 

продължителността на натоварването в течение на времето, може да се твърди, че 

големият процент от студентите са в състояние да пробягат разстояние в рамките 

на 4-5 км само след няколкомесечни занимания с бягане в рамките на учебния час 

по спорт във висшето училище. 

 Интерпретацията на резултатите, регистрирани в хода на 20–седмичния 

експеримент ни дават основание да предложим следните параметри на 

издръжливостта, валидни за неактивно спортуващи за едно занимание (след 

изграждането на определена база): 

o Продължителност на натоварването – от 2,8 до 4 км; 

o Интензивност на натоварването – жени: 7,0 0-7,20 мин/км, 

 Мъже: 6,20-6,40 мин/км; 

o Интервали на отдих - в зависимост от субективното състояние 

бягането може да бъде съчетано с активна почивка (ходене). 
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 Студентите (или неактивно спортуващите) изпитват затруднения за 

правилно разпределение на усилията по време на бягането, което е породено от 

недооценка на собствените възможности. В този смисъл определяща е ролята на 

преподавателя, който да дозира правилно натоварването, да съобразява 

изискванията с индивидуалните възможности на всеки. 

 Експериментираният модел оказва положително въздействие върху 

физическото развитие на студентите, като почти във всички показатели за 

различните двигателни качества е регистрирано подобрение в хода на 

експеримента. 

 Всички студенти, участвали в изследването имат прираст в резултатите 

за повечето показатели, но статистически значима разлика между 

експерименталната и контролната група има само за някои от тестовете. Този факт 

ни насочва към предположението, че макар въздействащо, натоварването с бягане 

за издръжливост само веднъж седмично е недостатъчно за постигане на стабилно 

ниво на физическите възможности. В този смисъл студентите е необходимо да 

бъдат мотивирани към самостоятелни занимания извън учебно – тренировъчния 

процес. 

 Във висшето училище в страната ни липсва научно обоснован модел за 

развитие на издръжливостта чрез бягане и настоящата разработка е първа стъпка в 

това отношение. По наше мнение бягането, като най-достъпно средство за общо 

въздействие върху организма има място в заниманията по спорт за студентите и 

неоснователно е пренебрегвано. 

 Преподавателите по спорт в Университетите в България, както и 

занимаващи се в сферата на спорта за здраве могат да заимстват предложения в 

разработката модел, както и да го разработят и усъвършенстват. 
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СПРАВКА 

за приносните моменти на докторския труд 

на ас. Иванка Кърпарова 

Така представеният докторски труд е опит за изготвяне и практическо 

прилагане в практиката на тренировъчен модел за развитие издръжливостта на 

студентите с помощта на бягането.  

Има се предвид големият теоретичен материал в чуждестранни издания по 

темата за издръжливостта и много слабата застъпеност именно на въздействието на 

бягането върху аматьорски спортуващи и в частност студенти в научната 

литература от български автори. 

 Настоящият докторат се базира на дългогодишни изследвания на автора в 

областта на методиката на физическото възпитание и спорта, както и на 

практическата реализация на проучванията в работата с млади хора. Особена е 

актуалността и значимостта на темата на разработката, предвид необходимостта от 

решения за предотвратяване негативната тенденция за обездвижване на хората и 

особено учащите. 

Впечатлението ни от проведения експеримент, е че прилагането на 

конкретния вид двигателна активност в рамките на образователния процес в СУ се 

приема положително от студентите.  Получените резултати при неактивно 

занимаващи се със спорт лица със завършен растеж и развитие (студенти на 19-22 

години), затвърждават убеждението ни, че чрез личностна мотивация, 

спортуващите могат значително да подобрят своите резултати. 

В педагогически аспект е изследвана и експериментирана методика за 

обучение, ясно структурирана във времево и съдържателно отношение. 

Проведеният експеримент и съпътстващите го данни и анализ, са първото за 

страната проучване за ефекта от модела за развитие издръжливостта. 



53 

 

Така предложеният модел е първият научно обоснован модел за развитие на 

издръжливостта чрез бягане за студенти в България. 

Моделът може да служи като база за преподавателите по спорт в 

Университетите в България, както и занимаващи се в сферата на спорта за здраве, 

които да го разработят и усъвършенстват. 
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АНОТАЦИЯ 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ ИЗДРЪЖЛИВОСТТА НА 

СТУДЕНТИТЕ СЪС СРЕДСТВАТА НА ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКОТО БЯГАНЕ 

По наше мнение аматьорския спорт в последните години търпи развитие във 

възходяща посока, особено що се отнася до бягането за здраве. Младите хора, 

бидейки все по-информирани, са убедени в положителното въздействие на 

двигателната активност и тя занапред ще става част от тяхното ежедневие. 

Предложен е тренировъчен модел, който е приложен в работата със студенти 

от СУ „Св. Климент Охридски”, проучени са литературни източници по темата и са 

проведени изследвания, които да установят равнището на физическа дееспособност 

на обучаваните. 

Изследвани са 86 студенти от СУ, разпределени в контролна и 

експериментална група. 

Съобразно целта на разработката, а именно изготвянето на модел развитие на 

издръжливостта чрез бягане, са определени приблизителни величини на 

тренировъчното натоварване (продължителност, интензивност, интервали на 

почивка). Установено е равнището на кондиционните възможности на студенти в  

профилираните групи по лека атлетика и джогинг в СУ „Св. Климент Охридски”, 

чрез използване на комплексна методика. 

Експериментираният модел оказва положително въздействие върху 

физическото развитие на студентите, като почти във всички показатели за 

различните двигателни качества е регистрирано подобрение в хода на 

експеримента. Макар въздействащо, натоварването с бягане за издръжливост само 

веднъж седмично е недостатъчно за постигане на стабилно ниво на физическите 

възможности. В този смисъл студентите е необходимо да бъдат мотивирани към 

самостоятелни занимания извън учебно–тренировъчния процес. 
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ANOTATION 

RESEARCH OF MODEL ABOUT DEVELOPMENT FOR ENDURANCE OF 

STUDENTS WITH RUNNING 

In our view amateur sport in recent years evolving upward, especially when it 

comes to jogging. Young people being more informed, are convinced of the positive 

impact of physical activity and it will continue to become a part of their daily lives. 

Proposed is a training model that is applied in the work with students from Sofia 

University "St. Kliment Ohridski ", the literary sources are analyzed and have conducted 

studies to determine the level of physical abilities of students. 

They were studied 86 students from Sofia University, divided into control and 

experimental group. 

Accordingly, the purpose of development, namely preparation of model for 

development of endurance by running, are determined the approximate values of the 

training stress (duration, intensity, intervals of rest). 

 It’s established the level of conditioning abilities of the students in profiled track 

and field and jogging groups at Sofia University "St. Kliment Ohridski ", using a 

complex methodology. 

Experiment model has a positive impact on physical development of students, as 

almost of all indicators of various motor skills was registered progress in the course of 

the experiment. Although effective, the stress with running for endurance once a week is 

insufficient to achieve a stable level of physical ability. In this sense, students need to be 

motivated doing private activities outside the training process.  

 

 


