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Дисертационният труд е в обем 159 страници. Онагледен е с 19 фи-
гури и 27 таблици. Библиографската справка включва 130 източника 
на кирилица.

 Защитата на дисертационния труд ще се състои на ……………
от….часа в зала……… на СУ „Св.Климент Охридски”
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У В О Д

Физическото възпитание и спортът в Университета, от неговото ос-
новаване до наши дни, заема водещо място в обучението на студентите. 
То преминава в три етапа: първи – от 1888 г. до 1944 г., втори – от 1944 
г. до 1989 г. и трети – от 1989 г. до наши дни.

Първият етап се характеризира с активно участие на студентите в 
основаване и развитие на спортното движение в България. Студенти 
от СУ участват активно в основаването на първите спортни клубове в 
София – „Левски”, „Славия”, „Атлетик”.

През втория етап се сформира катедра по физическо възпитание и 
в нея започват да преподават едни от най-добрите български спортисти, 
завършили висше физкултурно образование.

Третият етап от развитието на физическото възпитание и спорта 
се характеризира с реализирането на постановките на Закона за физи-
ческото възпитание и спорта в България за задължителни занимания 
от 240 часа за студентите от образователно-квалификационната степен 
„Бакалавър”.

Практикуването на спорта тенис в СУ има своите традиции и ус-
пехи. Интерес към заниманията е имало както в миналото, така и на 
съвременния етап от развитие на Университета. Това се потвърждава 
от изследванията на Т. Шабанска (1979), Г. Димитров (1987) и Е. Йор-
данов (2006). Честта на СУ в областта на тениса са защитавали таки-
ва състезатели, като многократните републикански шампиони братята 
близнаци Б. и М. Пампулови, Л. Радкова и др. През седемдесетте го-
дини на миналия век (1968–1972) отборите на Университета са много-
кратни общо-студентски шампиони при мъжете и жените.

На съвременния етап от развитието на СУ обучението по тенис за-
ема престижно място във физическото възпитание на студентите. В 
сравнение с миналото има отстъпление в представянето на отборите в 
Общостудентските игри. Една от причините е, че Университетът няма 
спортна база на съвременно ниво, което да спомогне за масовизиране и 
провеждане на по-целенасочена и системна учебно-тренировъчна дей-
ност с отборите. Главното направление в работата обаче е, полагане на 
усилия за подобряване на качеството и ефективността на обучението 
със студентите, предпочели да се занимават с тенис в изборно-задължи-
телните форми на физическо възпитание в Университета. Съществена 
роля в тази насока трябва да изиграе разработването на научно обосно-
вани програми и методики за обучение по тенис и внедряването им в 
практиката.
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ГЛАВА ПЪРВА

ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

І.1. Научнотеоретични основи на обучението по тенис

І.1.1. Общи основи на тениса 

В проучените от нас литературни източници в областта на тениса 
в България най-значимо място на съвременния етап от развитие зае-
мат разработките на специалистите от НСА „В. Левски” – А. Пенчев, 
И. Димов, Ц. Захариева, Е. Чолова.

В учебно-методическите разработки за студентите от ВИФ „Г. 
Димитров” А. Пенчев (1984, 1998) разкрива: историческите момен-
ти за възникването и развитието на тениса в света и в България; тех-
никата и методиката на обучение и тренировка; тактиката в тениса; 
основите, планирането и отчитането на спортната тренировка

И. Димов е концентрирал усилията си върху задълбоченото из-
ясняване на основите на физическата подготовка. В тази насока са 
неговите публикации: „Методика за физическа подготовка” (2000); 
„Тенис-основи на физическата подготовка” (2001); „Физическа под-
готовка на 10–12-годишни тенисисти в Република Гърция” (2001); 
„Изследване ефективността на физическата дееспособност при 
подрастващи тенисисти и тяхното различие във възрастово-полов 
аспект (2004). Интересни и с принос към развитието на тениса са 
изследванията на Ц. Захариева за проблемите от тениса с технико-
тактическа насоченост. Анализирани са и са изяснени някои от тех-
нико-тактическите варианти за изпълнение на сервиз и ретур от бъл-
гарски тенисисти (2004), динамиката на изменение на техническите 
показатели в резултат на различна по насоченост предсъстезателна 
подготовка при 14–16-годишни тенисисти (2005). 

Най-популярното определение на играта тенис според нас е, че 
е състезателна спортна игра на двама или четирима души, която се 
провежда на специално игрище (площадка) с определени размери, 
разделено по средата с мрежа. Единият от играещите подава топката 
с ракета чрез удар по диагонал с цел същата да не може да се върне 
обратно от играещия (двойката) в противоположното поле. Той, от 
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своя страна, се стреми да я върне по начин, който не позволява отно-
во да се играе с нея.

Ив. Димов определя съвременния състезателен тенис като кон-
фликтна игра между двама играчи или между две двойки играчи. 
Разиграването на всяка топка започва със сервиз за сервиращия и с 
връщане (ретур) на сервиза за посрещащия.

І.1.2. Значение, роля и място на физическата готовност 
за обучението по тенис

 
Проблемът за същността и структурата на физическата готовност 

в литературата не е изяснен напълно. Физическата готовност според 
Л. А. Вейднер-Дубровин е определено физическо състояние, осигу-
ряващо висока работоспособност в процеса на съответната дейност 
и характеризиращо се със съответно физическо развитие, функцио-
нално състояние на организма, определено ниво на физическа под-
готвеност и степен на устойчивост на организма към въздействие на 
неблагоприятни фактори на средата.

Д. Кайков (1982) определя физическата готовност като състояние 
на функционална и психомоторна годност, адекватна на определени 
нива, характеризирани от изискванията на различните видове дей-
ност. Според същия автор заниманията с физически упражнения и 
спорт довеждат до положителни промени в организма. Те се изра-
зяват в развитието на основните физически качества, биохимични, 
структурни и морфологични промени в мускулатурата, биохимични 
промени в костите, кръвта и лимфата, усъвършенстване функциите 
и строежа на дихателния апарат, подобряване дейността на сърдеч-
но-съдовата система и обмяната на веществата.

Приемайки тези разсъждения, стигаме до заключението, че до-
брата физическа готовност позволява бърз преход на организма от 
едно състояние в друго, по-съвършено, което е за сметка на прогре-
сивните функционални, морфологични и биохимични изменения. 
Това е от особено значение за адаптацията на студентите към по-
високи психо-физически натоварвания и напрежения в учебно-тре-
нировъчния процес. Същата трябва да бъде активен процес и да се 
осъществява за сравнително кратък период от време.
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Основен компонент на физическата готовност на студентите за 
учебно-тренировъчна дейност е физическата дееспособност. К. Ра-
чев (1984) определя физическата дееспособност като съвкупност от 
потенциални възможности на човека за двигателна дейност с висока 
ефективност. Ето защо, физическата дееспособност определя сте-
пента на развитие на двигателните способности на човешкия орга-
низъм.

І.2. Методика на развиване на физически качества  
в заниманията по тенис

 
І.2.1. Развиване на мускулна сила

В спортната практика силата намира голямо приложение. Тя вли-
яе съществено върху другите страни на двигателната дейност на 
човека (определя бързината на движенията и играе важна роля при 
физическите упражнения, изискващи издръжливост и ловкост). Си-
ловата подготовка стои в основата и координира отделните компо-
ненти на общата физическа подготовка.

За повишаване на силата в практиката главно се използват мето-
дът на повторните усилия, методът на краткотрайните максимални 
напрежения, методът на изометричните напрежения и на изокине-
тичния метод.

І.2.2. Развиване на бързина

Бързината има широк аспект на проявление както в спорта, така и 
в ежедневната трудова дейност на хората. Едва ли може да се посочи 
спортна дисциплина, в която изходът от спортната борба в по-голяма 
или в по-малка степен да не зависи от нея. По-високото ниво на разви-
тие на бързината създава по-благоприятни условия за изграждане на 
двигателните навици. Човек извършва по-бързи движения с ръцете, 
отколкото с краката. Това се обяснява с анатомичната структура на до-
лните и горните крайници. Краката носят тялото, а ръцете са свобод-
ни. Най-бързи движения могат да се извършват с китките и пръстите 
на ръцете.

Спортнопедагогическият опит показва, че за повишаване на бър-
зината най-целесъобразно е да се използва повторният метод, при 
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който упражненията се изпълняват с максимални усилия (с предел-
на или с близка до пределната скорост), но леко, свободно, без из-
лишно напрежение.

І.2.3. Развиване на издръжливост

В живота различните дейности предизвикват различен вид умо-
ра – умствена, физическа, емоционална, сетивна. Във физическото 
възпитание най-голямо значение има умората, свързана с опреде-
лен вид нервно-мускулна работа.

В спортната практика за развиване на издръжливостта се из-
ползват равномерният, повторният, променливият, интервалният и 
контролният методи. В зависимост от особеностите на отделните 
видове издръжливост, възрастта и пола на занимаващите се тези 
методи се прилагат с различна дозировка и с различна структура и 
комбинация на физическите упражнения.

І.2.4. Развиване на гъвкавост

Гъвкавостта се определя от подвижността на отделните звена 
на опорно-двигателния апарат на човека и се измерва с величината 
на амплитудата на движенията. Нейни измерители са както ъгло-
ви, така и линейни мерки. Без „запас” от гъвкавост в ставите е не-
възможно в оптимална степен да се проявяват бързината, силата и 
ловкостта. По-добрата гъвкавост помага за по-бързото усвояване на 
спортната техника.

От методическа гледна точка гъвкавостта най-успешно се разви-
ва с повторния метод на тренировка. Упражненията се изпълняват 
в серии, като във всяка серия се дозират по няколко ритмични пов-
торения с постепенно увеличаваща се амплитуда. Препоръчва се 
продължителността на почивките между отделните серии да бъде 
около 1–2 min, наситени с разхлабващи упражнения.

І.2.5. Развиване на ловкост

Проявяването на ловкостта е функция от степента на развитие 
на останалите двигателни качества (главно на бързината, точността 
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на сложните двигателни реакции, силата и гъвкавостта) и координа-
ционните способности на спортистите. Ловкостта се разглежда като 
съставна част на общата физическа подготовка и е необходима за 
всяка двигателна дейност.

Ловкостта, като част от общата физическа подготовка, успешно 
се развива чрез подвижните и спортните игри – баскетбол, волей-
бол, тенис на маса и футбол. Двигателните навици са също средство 
за развиване на ловкостта. За тази цел се препоръчва двигателното 
действие да се изпълнява по цялостния метод.

І.3. Формиране на технически умения и навици в тениса

І.3.1. Научни основи на спортната техника

Овладяването на отделните технически елементи на тениса е 
основна задача на техническата подготовка. Според Ц. Желязков 
(2006) тя е специализирана система от едновременни и последова-
телни действия, насочени към рационална организация на вътреш-
ните и външните сили, действащи върху спортиста, както и тяхното 
най-пълно използване за решаване на конкретна двигателна задача.

В теорията на спортната тренировка единната структура на 
спортната техника се разглежда в два аспекта–двигателен и инфор-
мационен. Двигателната структура се състои от две подструктури 
– кинематична и динамична. Кинематичната подструктура отразява 
законите на взаимодействието между движенията в пространството 
и времето. Динамичната подструктура отразява законите на взаи-
модействието между отделните части на тялото (ръце, крака, про-
тивник, топка и др.). Информационната структура отразява после-
дователността на поредицата от сигнали, които носят сведения за 
движенията (тяхната подготовка и изпълнение), както и условията 
на дейността.

І.3.2. Характеристика на техническата подготовка 
в тениса

Тенисът спада към групата спортове с вариативност на двигател-
ната дейност и за разлика от спортовете със стабилна структура на 
техниката при него движенията се отличават с голяма вариативност 



9

на пространствените, времевите и силовите характеристики. В ус-
ловията на състезателната дейност двигателните действия са с го-
лямо разнообразие от варианти за най-целесъобразно решаване на 
възникващите проблеми.

Техническата подготовка в тениса се подразделя на обща и спе-
циална, които са в единство. Общата техническа подготовка има 
за задача да формира на широка основа разнообразни двигателни 
умения и навици, необходими за по-нататъшно специализирано усъ-
вършенстване. Специалната техническа подготовка е специализиран 
процес на техническо обучение и усъвършенстване съобразно осо-
беностите на тениса като спорт..

Процесът за формиране и усъвършенстване на двигателния навик 
изисква да се спазват определени закономерности. По-значимите от 
тях са:

1. Обединяване на отделните движения в цялостно двигателно 
действие.

2. Отстраняване на излишните движения. 
3. Отслабване на ролята на зрителния контрол за движенията и 

повишаване ролята на двигателния анализатор. 
4. Постепенност и неравномерност.
5. Устойчивост и гъвкавост. 

 
І.4. Развитие на тениса в СУ „Св. Климент Охридски”  

и в някои страни с най-големи успехи по този вид спорт 
 

І.4.1. Развитие на тениса в СУ „Св. Климент Охридски”
 

Възможността за комплексно развитие на личността, кара значи-
телна част от студентите на СУ да избират именно този спорт за свои 
системни и целенасочени тренировъчни занимания. 

Съществен принос за установяване на насочеността, методиката, 
формите и организацията на обучението по тенис в Университета в 
близкото минало имат публикациите на Т. Шабанска (1979) и Г. Ди-
митров (1987). Изследванията на Т. Шабанска на спортните интере-
си на студентите информират за положителното им отношение към 
спорта и конкретно към тениса. 
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Изследването на степента на популярност на спортовете сред сту-
дентите, прекъснали активна спортна дейност, сочи, че 22,79% от 
тях желаят повторно да се занимават с баскетбол, 19.34% с плуване, 
10,49% с волейбол, 7,54% с лека атлетика, 7,54% с футбол, 6,39% с 
тенис и др. От подреждането по спортове се вижда, че тенисът е 
един от предпочитаните спортове. Този спорт е желан от 5,96% от 
спортуващите студенти.

На съвременния етап обучението по тенис на студентите от СУ 
„Св. Кл. Охридски” се осъществява в групи за начинаещи и напред-
нали от І и ІІ курс. Занятията са предимно практически, като програ-
мата е разделена на четири части: за І курс– зимен и летен семестър 
и за ІІ курс – зимен и летен семестър. Всеки семестър се състои от 15 
седмици, през които се изучават определени практически елементи 
от тениса.

 І.4.2. Студентският тенис в някои страни  
с най-големи успехи по този вид спорт 

 
В университетите на САЩ се тренира тенис ежедневно, а в пе-

тък, събота и неделя се провеждат състезания. Два пъти в седмицата 
се провежда тренировка за общофизическа подготовка. Дневните 
тренировки започват в 14,30 ч и продължават два и половина часа. 
Университетът разполага с 12 корта. Всички състезатели от отбора 
са екипирани пълно и имат университетска емблема. Разходите за 
участие в състезанията се поемат от университета.

Работна хипотеза: 

Предполагаме, че в резултат на анализа на действието на съз-
дадения от нас структурно-функционален и управленски модел за 
обучение по тенис на студентите от СУ, ще разкрием най-значимите 
проблеми и ще съумеем да ги отстраним в практиката. Въз основа на 
получените данни за техническата подготвеност, физическото разви-
тие, охраненост, степен на развитие на основните физически качест-
ва, мотивите за занимания с тенис и спортните интереси, ще бъдат 
разработени съответни програми и методики. Реализирането им 
по-нататък в практическата дейност ще допринесе за оптимизиране 
на обучението по тенис.
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ГЛАВА ВТОРА

ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ  
НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Целта на изследването е да се проучи действието на създадения 
структурно-функционален и управленски модел на обучение по те-
нис на студентите от СУ „Св. Кл. Охридски” и да се отстранят кон-
статираните проблеми.

За постигане на целта са поставени за решаване следните задачи:
1. Да се проучат историята и традициите на СУ, ролята и мястото 

на физическото възпитание и спорта в най-старото висше училище 
в страната.

2. Да се разкрият научнотеоретичните основи на тениса, неговата 
насоченост, съдържание и организация на обучението със студенти-
те от СУ и в страни с големи традиции в този спорт.

3. Да се анализира функционирането на създадения модел за обу-
чение по тенис на студентите от СУ.

4. Да се изследват някои показатели за физическо развитие, фи-
зическа дееспособност и техническа подготвеност на студентите по 
тенис, тяхната мотивация, интереси и отношение към обучението.

5. Да се разработят и експериментират методика за обучение по 
тенис, план за учебно-тренировъчна работа и спортен календар на 
отборите от Университета, нормативи за оценка на техническите и 
физическите способности на студентите.

Предмет на изследване са процесите и явленията във физиче-
ското възпитание и спорта на СУ „Св. Кл. Охридски” и модела за 
обучение по тенис на студентите.

Обект на изследване са студентите от СУ и тяхното обучение по 
тенис, физическото им развитие, физическата дееспособност, моти-
вите и интересите за занимания с физически упражнения и спорт.

В изследването е използвана комплексна методика, включваща 
следните методи: проучване на литературни източници и теоретичен 
анализ; наблюдение; анкета; беседа; антропометрия; динамометрия; 
тестиране; констативен и педагогически експеримент; алтернативен 
анализ; вариационен анализ.
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Експериментална методика за обучение по тенис  
на студентите от СУ ,,Св. Климент Охридски“  

с провеждане -на комплексна тренировка

І. Цел и задачи на комплексната тренировка:
Да се подобрят техническата и общофизическа подготвеност на 

студентите, като се усвоят основите на техниката и се развият, и усъ-
вършенстват физическите качества – сила на хвата на ръцете; взрив-
на сила на ръцете и краката; бързина; ловкост и гъвкавост; издръж-
ливост.

ІІ. Време, място и методика за провеждане на комплексните 
тренировки:

Програмата се реализира в учебно-тренировъчните занятия по те-
нис, залегнали в учебното разписание.

Учебно-тренировъчните занятия се провеждат на тенис кортовете 
в двора на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

Комплексите от специални физически упражнения се включват в 
началото и края на основната част на учебно-тренировъчните заня-
тия по тенис, като се използва кръговият метод на организация.

Организация на изследването:
Първи етап (2006–2008): Проучване на литературните източни-

ци и анализ на мястото на физическото възпитание и тениса в обу-
чението на студентите от СУ „Св. Кл. Охридски”. Задълбочено за-
познаване с историята на Университета и традициите в областта на 
физическото възпитание и спорта. Изследване на някои страни от 
физическото развитие, физическата дееспосбност, спортните инте-
реси и мотивите за занимания с тенис.

Втори етап (2008 – 2009): Изследване на обучението по тенис 
в СУ в миналото и на съвременния етап от развитие. Запознаване с 
програмите за обучение, провеждането на учебен процес, подготов-
ка на отборите и участие в състезания. Мотивацията и интересите на 
студентите за обучението им по тенис.

Трети етап (2010–2012): Изследване на някои показатели за тех-
ническа подготвеност, физическо развитие и физическа дееспособ-
ност, мотивацията и интересите на студентите за обучението им по 
тенис, анализ на получените резултати, формулиране на изводи и 
препоръки за практиката. Разработване и експериментиране на ме-
тодика за обучение по тенис на студентите, годишен план за учебно-
тренировъчна работа с отборите по тенис на СУ.
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ГЛАВА ТРЕТА

АНАЛИЗ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СЪЗДАДЕНИЯ
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЕН И УПРАВЛЕНСКИ МО-

ДЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ  
ОТ СУ ПО ТЕНИС

ІІІ.1. Анализ на модела

В процеса на проучването, на база на наши изследвания, разра-
ботихме структурно-функционален и организационно-управленски 
модел за обучение по тенис на студентите. Той има за цел да се по-
добри учебно-тренировъчната работа и да се приведе на нивото на 
съвременните изисквания.

В организационно-управленското направление условно са очер-
тани три равнища със седем структурно-функционални елементa. 
(фиг.1). 

Основен проблем при функционирането на системата за обуче-
ние по тенис е оптимизирането и U чрез прецизиране на работата на 
ръководното и производственото равнище, в т.ч. и намаляването на 
звената, участващи в тях. Друга посока при усъвършенстването на 
системата за обучение е в това да бъдат разработени надеждни меха-
низми за преодоляване на възможните конфликтни ситуации.

На първо равнище – ръководното: управленските функции се ре-
ализират от Министерство на образованието, младежта и науката, 
Министерството на физическото възпитание и спорта, както и от 
ректора на СУ, заместник-ректора по учебната работа и от акаде-
мичния съвет на СУ.

На второ равнище – изпълнителското: участие в управлението на 
обучението имат директорът на департамент спорт в СУ и ръководи-
телят на катедра „Индивидуални спортове и рекреация”.

На третото равнище – производственото, всъщност се осъщест-
вява директното обучение на обучаваните студенти (блок А), чрез 
специализирана технология и програми (фиг. 2), реализирани от 
обучаващата подсистема (блок Б). От взаимодействието между тези 
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Фиг.1 Организационно-управленски модел на обучението по тенис в 
СУ „Св. Климент Охридски“

 12 

 

Министър-МОМН 
Министър на спорта 

Директор на дирекция „Спорт” в 
МФВС 

И 
Р 
К 

 
 

Ректор на СУ 
Заместник ректор по УР на СУ 

Академичен съвет 
И 
Р 
К 
РК 

 
 
 

Ръководител на катедра 
„Индивидуални спортове и 

рекреация” 
И 
Р 
ОИ 
К 
РК 

 
Преподаватели по тенис в катедра 

„Индивидуални спортове и 
рекреация” 

И 
Р 
ОИ 
К 
РК 

 
Студенти 

И 
ИЗ 
РЕЗ 

 
Фиг.1 Организационно-управленски модел на обучението по тенис в СУ 

Директор на Департамент „Спорт” 
И 
Р 
ОИ 
К 
РК 

КС1 

КС3 КС2 

I равнище- 
„ръководно” 

ІІ 
равнище- 
„изпълни
-телско” 

ІІІ 
равнище- 
„произво
д-ствено” 

Легенда 
Организации, органи, 

ситуации 
МФФС Министерство на 
физическото възпитание и 
спорта 
МОМН- Министерство на 
образованието, младежта 
и науката 
СУ- Софийски 
университет „Св.Климент 
Охридски” 
Зам.ректор по УР на СУ- 
заместник ректор по 
учебната работа на СУ 
КС- конфликтна ситуация 

Легенда  
Управленски функции 

И- информация 
Р- решения 
ОИ- организация 
изпълнение 
К- контрол 
РК- резултат от контрола 
ИЗ-  изпълнение 
РЕЗ- резултат 
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две системи се формира крайният продукт, който представля-
ва основите на игровата и състезателната дейности по тенис на 
студентите. Тези специализирани програми са формирани в мо-
дули, изграждащи цялата система с целева насоченост: придо-
биване на умения за играта тенис в състезателни условия (фиг. 
2).  

 

В1 

В2.2 В2.1 

В2 

В 

В1.1 В1.2 

Б 

А 

Легенда: 
Блок А – обучавана система, обектът, върху който се оказва въздействие (студент)
Блок Б – обучаващ и контролен блок, състоящ се от преподаватели
Блок В – процесът на обучение, който се разделя на две подструктури В1 и В2
Блок В1 – основно обучение, състоящо се от два модула В1.1 и В1.2
Блок В1.1 – обща физическа подготовка
Блок В1.2 – техническа подготовка
Блок В2 – специализирано обучение, което се състои от два модула В2.1 и В2.2
Блок В2.1 – морално-волева и психическа подготовка
Блок В2.2 – тактическа подготовка

Фиг. 2 Специализирана технология за обучение по тенис на студентите от 
СУ

За да се разкрие механизмът на действие на обучаващата система, 
тя се разчленява до степен на неразчленими елементи, в случая това 
са информационен, интерпретиращ, контролен, диагностичен и ко-
ригиращ елемент (фиг. 3). 

Блок А е обучаваната подсистема, чиято основна функция е овла-
дяване на основите на тениса и формиране на психо-физическа го-
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товност в обучаемите. Поради тази си функция тя получава инфор-
мация от Блок Б, който я модифицира и съобразява с изискванията 
на игровата дейност. Блок Б е обучаващата подсистема, който е с 
особена значимост в процеса на преобразуването и предаването на 
информацията.

Блок В представлява процесът на обучението, който се разделя 
на две подструктури – В1 и В2, съответно, „основно обучение” и 
„специализирано обучение”. И двете подструктури съдържат в себе 
си цели, принципи, форми и средства под формата на депа, които 
обучаващият и контролният блок притежават и ползват за достигане 
на поставените цели.

Обучаваща подсистема (Блок Б)
 

Контролен елемент 

Диагностичен елемент 

Информационен елемент 

Интерпретиращ елемент 

Коригиращ елемент 

Обучавана подсистема /Блок А/ 

Фиг. 3. Механизъм на действие на обучаващата подсистема

Основното обучение (Блок В1) е диференцирано по модули: „Обща 
физическа подготовка”(В1.1) и „Техническа подготовка”(В1.2). 
Учебните цели в Блок В1 са повишаване на общата и специалната 
физическа готовност на студентите, съдействащи за ускорено овла-
дяване на техниката на играта. Специализираното обучение Блок 
В2 включва два модула – първият „Морално волева и психическа 
подготовка”(В2.1) и вторият „Тактическа подготовка”(В2.2).
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Диагностичният елемент има за задача да установи дали обучава-
ната подсистема притежава необходимата физическа и психическа 
готовност за овладяване на тениса.

Информационният елемент има за задача да достави необходима-
та информация за интерпретиране, като това е програмният матери-
ал, който трябва да се разучи и усвои.

Интерпретиращият елемент има задача да преобразува учебния 
материал и да го представи на обучаваната система в най-достъп-
на форма, като го модифицира съгласно задачите и индивидуалните 
възможности.

Контролният елемент разкрива каква е ефективността на препо-
даването на учебното съдържание в различните подготовки, като 
констатира дали очакваните резултати се постигат или не. Контрол-
ният елемент се коригира от коригиращия елемент.

Коригиращият елемент е този, който указва необходимата помощ 
за усвояване на учебния материал и променя методите, средствата, 
принципите и целите, когато контролният елемент сигнализира, че 
интерпретацията на учебния материал не дава желаните резултати.

ІІІ.2. Анализ на резултатите от проучване на физическата 
готовност на студенти от СУ за обучение по тенис 

ІІІ.2.1. Анализ на някои показатели за физическо развитие на 
студентите от СУ „Св. Кл. Охридски” 

Физическото развитие на студентите е важен комплексен показа-
тел, който влияе не само на здравословното състояние, но и на физи-
ческата дееспособност.

Резултатите от нашите изследванията (Йорданов, Е., 2006, 2012) 
показват, че средните стойности на ръста на студентите и студентки-
те от СУ, практикуващи тенис, са:  (м)=178,8 см (79,8 см);  (ж) = 
165,8 см (167,7 см) (табл. 1, 2, 3). Те са по-високи от своите връстни-
ци от Университета по архитектура, строителство и геодезия – Со-
фия (УАСГ) (1994) и от националните изследвания (1970; 1980 г.), 
съответно с 4,3 см; 7,6 см; 5,18 см за студентите и 1,76 см, 6,5 см; 
4,69 см за студентките (Pt>95) (табл. 2 и 3; фиг. 4 и 5). 
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Таблица 1. Резултати от изследвания на ръста, теглото и силата на хвата 
на студенти от СУ (2006 г.)

Показатели Студенти Студентки
n  s V% n  s V%

Ръст (см) 35 178,8 6,35 3,6 35 165,8 5,01 3,02
Тегло (кг) 35 73,1 12,01 16,4 35 54,2 6,64 12,2
Сила на хвата в кг 
(силна ръка) 35 39,64 7,37 18,6 35 20,53 3,82 18,69

Сила на хвата в кг 
(слаба ръка) 35 35,77 6,47 18,1 35 17,59 4,20 23,90

Таблица 2.  Резултати от изследвания на физическото развитие  на студен-
ти от СУ (2012)

Показател n R min max  S V As Ex

Ръст 50 28,00 165,00 193,00 179,84 5,85 3,25 -,776 1,623
Тегло 50 39,00 51,00 90,00 71,38 8,66 12,14 -,045 -,261
BMI 50 9,95 17,82 27,77 22,03 2,15 9,75 ,338 ,404

Таблица 3.  Резултати от изследвания на физическото развитие на сту-
дентки от СУ (2012)

Показател n R min max  S V As Ex
Ръст 44 23,00 158,00 181,00 167,5455 5,21382 3,11 ,519 -,187
Тегло 44 39,00 46,00 85,00 57,9773 8,73509 15,06 1,369 1,545
BMI 44 13,67 17,18 30,85 20,6484 2,81361 13,63 1,944 5,264

Таблица 4. Сравнителен анализ на резултатите от изследвания на ръста 
и теглото на студенти от СУ (2006), СУ (2012), УАСГ, НИ-1980, НИ-1970

№ Показатели 1 2 3 4 5
1 Ръст (см) 178,80 179,84 174,46 171,20 173,62
2 Тегло (кг) 73,1 71,38 72,15 68,9 69

Средният ръст на студентите има важно теоретико-практическо 
значение за учебно-тренировъчната работа и спортносъстезателната 
дейност. Съгласно най-разпространената в световната практика ме-
тодика за разпределението на ръста на Р. Мартин, студентите-тени-
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№ Показатели 1 2 3 4 5
1 Ръст (см) 165,80 167,55 164,04 159,30 161,11

2 Тегло (кг) 54,20 57,98 57,04 58,90 57,54

систи от СУ, попадат в групата на високите хора (171-180 см). Ръстът 
е от голямо значение за успеваемостта в тениса.

178,8

174,46

171,2

173,62

179,89

166

168

170

172

174

176

178

180

182

1 2 3 4

Фиг.4. Резултати от изследвания на ръста на 
студенти от СУ; УАСГ(1994) и Национални 

изследвания(1970;1980)

Фиг. 4. Резултати от изследвания на ръста на студентите от СУ, УАСГ 
(1994 г.) и националните изследвания (1970 г., 1980 г.)

Легенда: СУ – 1(2006/2012г); УАСГ – 2; НИ (1980) – 3; НИ (1970) – 4

Фиг. 5. Резултати от изследвания на ръста на студентките от СУ, УАСГ 
(1994 г.) и националните изследвания (1970 г., 1980 г.)

165,8

164,04

159,3

161,11

167,5

154

156

158

160

162

164

166

168

170

1 2 3 4

см

Фиг.5 Резултати от изследвания на ръста на 
студентки от СУ; УАСГ (1994) и Национални 

изследвания (1970; 1980)

Легенда: СУ – 1(2006/2012г.); УАСГ – 2; НИ (1980) – 3; НИ (1970) – 4

Таблица 5. Сравнителен анализ на резултатите от изследвания на ръста и 
теглото на студентки от СУ ,  УАСГ, НИ-1980, НИ-1970.

Легенда за табл. 4 и 5 : СУ (2006/2012г) – 1,2; УАСГ – 3; НИ (1980) – 4; НИ  
(1970) – 5
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Изпълнителите на най-силните сервизи, с които печелят непо-
средствено точки в играта, са тенисисти с висок ръст (Р. Федерер; А. 
Родик; Д. Истнър и др.). Ето защо, при подбора на млади тенисисти 
и по-късно се отдава голямо значение на този показател от физи-
ческото развитие. Изпълнението (дълбочината) на плоския начален 
удар например силно се влияе от ръста на тенисистите и незначи-
телно от това в коя част на подавателното поле попада топката (Р. 
Кацарова, 2002 г.).

Почти идентично е също и изискването за телесната маса на те-
нисистите. Телесното тегло е важен фактор за успешната игрова 
дейност при тениса. То корелира и влияе на такива важни за тениса 
качества, като бързината на придвижване на корта, мускулната сила, 
честотата на движенията (с ръце, крака), гъвкавостта, ловкостта и 
„пъргавина” в цялост.

14,30%

19%

4,80%

61,90%

Фиг.6А Оценка на телесната маса на 
студентите от СУ на базата на BMI(%)

1 2 3 4

Фиг. 6a. Оценка на телесната маса на студентите от СУ на базата на BMI (%)
Легенда: 1-под нормата; 2-над нормата; 3-затлъстяване; 4-в нормата. 

40%

2,90%

57,10%

Фиг.6Б  Оценка за телесната маса на 
студентките на базата на BMI(%)

1 2 3

Легенда: 1-под нормата; 2-над нормата; 3-в нормата.

Фиг. 6б. Оценка на телесната маса на студентките от СУ на базата на BMI 
(%)
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На фиг. 6а и 6б е представено процентното разпределение на 
студентите и студентките с различна оценка на телесната маса, по-
лучени на базата на ВМІ. Вижда се, че процентът на студентите с 
наднормена охраненост (14,3%) и затлъстяване (4,8%) (фиг. 6а) (е 
по-голям от този при студентките) (2,9%) (фиг. 6б). Тъй като изслед-
ваните са втори курс, допускаме, че през следващите две-три години 
от следването, в резултат на намаляване на двигателната активност, 
процентът за наднормено тегло и затлъстяване ще се увеличи.

Прави впечатление високият процент (40%; фиг. 6б) на студент-
ките с охраненост под нормата. Това го отдаваме преди всичко на 
стремежа да се поддържа добра фигура чрез спазване на различни 
хранителни диети. Така се запазва телесното тегло и не се допуска 
затлъстяване като това не се дължи на двигателна активност. Следва 
да се подчертае, че тази ситуация при студентките може да се из-
ползва, за да се убедят да поддържат телесното си тегло чрез актив-
ното участие в учебно-тренировъчна дейност и в състезания.

ІІІ.2.2. Анализ на някои показатели за физическата 
дееспособност на студентите от СУ „Св. Кл. Охридски” 

Успешното усвояване и използване на различните технически 
елементи в играта тенис от студентите зависи в голяма степен и от 
физическата им дееспособност. Ето защо, установяването на ниво-
то на развитие на основните физически качества и тяхното бъдещо 
подобряване, е от съществено значение за ефективността на учебно-
тренировъчната дейност.

Състоянието на взривната сила на краката е от съществено зна-
чение за успешното отиграване на различните игрови положения в 
тениса. Ето защо, на развитието на това физическо качество се обръ-
ща сериозно внимание в учебно-тренировъчната дейност. Опреде-
лянето на степента на неговото развитие при начинаещите тениси-
сти е добър ориентир за изходното равнище и предстоящата работа. 
Получените резултати (табл. 6) в изследването на студенти по този 
показател (скок на дължина от място) са =218 см ( =167 см).

Сравнени с резултати от изследвания на студенти от Аграрния 
университет – Пловдив (АУ–Пд) от А. Иванов (2004) =204,5 см, те 
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са по-добри с 13,5 см, а за студентките =167 см (СУ) и =145 см 
(АУ-Пд) с 22 см (Pt=95%) (фиг. 7). Според скалата на Е. Кавдански 
(2002) за тези данни студентите и студентките от СУ имат ниска сте-
пен на развитие на взривната сила на краката.

Таблица 6. Резултати от изследвания на някои показатели за физическа 
дееспособност на студенти от СУ (2006) 

Показатели
Студенти Студентки

n  s V% n  s V%
1.Скок на дължина 
от място (см) 35 218 27,17 12,5 35 167 16,28 9,7

2. Максимален 
брой клякания за 
20 сек

35 16,4 0,46 74,1 35 11,8 0,43 67,7

3. Дълбочина на 
наклона (см) 35 4,80 9,04 187,8 35 7,3 8,15 112,2

4. Бягане на 30 м 35 4,99 0,05 8,7 35 5,42 0,05 4,40

Фиг. 7. Развитие на взривната сила на краката на студентите (мъже и жени)

Легенда: 1 – СУ (мъже); 2 – СУ (жени); 3 – АУ-Пд  (мъже); 6 – АУ-Пд (жени)

218

167

204

145

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4

Овладяването на някои трудни топки в игровата дейност по тенис 
се осъществява с полагане на максимални усилия и големи разстеже-
ния. Гъвкавостта е физическо качество, което следва да бъде развито 
на високо равнище. Това условие е необходимо, за да може тя да се 
проявява свободно в разнообразните и бързи движения в процеса на 
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игра. Независимо, че студентите не са високоразрядни тенисисти, в 
учебно-тренировъчната дейност е необходимо да се работи за разви-
ването и усъвършенстването на това физическото качество гъвкавост. 
Средното постижение на студентите от СУ измерено с теста „Дъл-
бочина на наклона” е  = 4,8 см, а на студентките, =7,3 см. По-ви-
сокият процент на коефициента на вариация (V1=18,8%;V2=11,2%) 
е показател за известно разнообразие и нееднородност в постиже-
нията на изследваните (табл. 7, фиг. 8). Подобно на резултатите от 
„Националните изследвания на физическото развитие, физическата 
дееспособност и нервно-психическата реактивност на населението“ 
Янев, Б., П. Щерев и кол., 1982)”, в които дълбочината на наклона е 
единственият тест, по който жените превъзхождат мъжете, и в наши-
те изследвания жените са по-гъвкави от мъжете. Постиженията на 
изследваните студенти от СУ са по-добри от тези на техните колеги 
от АУ-Пд с 2,6 см –  (СУ) = 4,8 см;  (АУ-Пд ) = 2,2 см (Pt>95%), а 
при студентките средният резултат на изследваните от АУ-Пд (=8,3 
см) е малко по-добър от този на колежките им от СУ (7=7,3 см) с 1,0 
см (Pt<95%).

Таблица 7. Резултати от изследвания на физическата дееспособност на 
студенти от СУ (2012)

Показател n R min max X S V

Сила на хвата на 
силната ръка 50 48,00 18,00 66,00 44,06 11,10 25,19

Сила на хвата на 
слабата ръка 50 48,00 16,00 64,00 38,98 11,21 28,76

Дълбочина на 
наклона 50 31,00 87,00 118,00 103,58 7,75 7,48

Скок на дължина 50 105,0 115,00 220,00 174,00 20,31 11,68
Бягане на 30 м 49 5,52 4,27 9,79 5,20 ,83 16
Ветрило 49 7,46 18,30 25,76 20,75 1,67 8,03
Клякане за 20 сек 50 9,00 16,00 25,00 20,50 1,71 8,32

Бийптест 50 6,70 2,80 9,50 6,13 1,66 27,1
Коремни преси за 
30 сек 50 23,00 15,00 38,00 25,22 4,93 19,56

Опори за 30 сек 50 42,00 7,00 49,00 27,80 9,67 34,77
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4,8
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Легенда: 1 – студенти от СУ(2006г.); 2. – студентки от СУ (2006); 3 2 студенти 
от СУ (2012); 4 – студентки от СУ (2012); 5 – младежи на 20 г. НИ; 6 – девойки 
на 20 г. НИ.

Фиг. 8. Развитие на качеството гъвкавост на студентите от СУ (2012 г.) и 
техните връстници от Национални изследвания (НИ) през 1980 г.

Показател n R min max  S V
Сила на хвата на 
силната ръка 44 31,00 7,00 38,00 19,57 7,63 38,98

Сила на хвата на 
слабата ръка 44 29,00 5,00 34,00 16,98 7,66 45,1

Дълбочина на 
наклона 44 21,00 95,00 116,00 107,07 5,39 5,03

Скок на дължина 44 95,00 70,00 165,00 127,30 17,38 13,65
Бягане на 30 м 43 4,01 5,49 9,50 6,37 ,73 11,52
Ветрило 43 23,22 18,78 42,00 22,22 3,50 15,77
Клякане за 20 сек 44 10,00 12,00 22,00 19,23 1,93 10,02
Бийптест 44 4,90 1,40 6,30 3,46 1,14 32,92
Коремни преси за 
30 сек 44 17,00 10,00 27,00 20,96 3,87 18,47

Опори за 30 сек 44 22,00 1,00 23,00 9,32 5,68 60,92

Таблица 8. Резултати от изследвания на физическата дееспособност на 
студентки от СУ (2012)

Развитието на физическото качество бързина и нейните проявле-
ния са от решаващо значение за доброто отиграване на голяма част 
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от игровите ситуации. Специфичното за нейното развитие е потреб-
ността от продължителен период на тренировка. Средното постиже-
ние от изследванията на 30 м гладко бягане на студентите от СУ е  
= 4,99 сек (2006) и   = 5,20 сек (2012), а за студентките  = 5,42 сек 
(2006) и  = 6,37 сек (2012) (табл. 2, 3, 6, фиг. 9). Постигнатите ре-
зултати, сравнени с нормативите от таблицата за оценка (Ив. Димов, 
2001) на тенисисти на 30 м бягане, е в границите на „много слаба 
оценка”, която е за постижение от 4,75 до 6,48 сек.

4,99 5,2
5,42

6,37
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3

4

5

6

7

студенти/2006 студенти/2012 студентки/2006 студентки/2012

Фиг. 9. Развитие на качеството бързина на студентите от СУ
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ІІІ.3. Анализ на резултатите от проучване на 
техническата подготовка на студентите

 
ІІІ.3.1. Техническа подготовка на студентите

 
Техниката на студентите бе оценена чрез експертна оценка, по-

ставена от трима преподаватели по тенис. Оценени бяха изпълнени-
ята на удари по отскочила топка (дланов и обратен), удари от въздуха 
(форхенд и бекхенд воле) и удари над глава (начален удър и смач). 
Средните оценки на дланов удар по отскочила топка са при мъжете 
 = 4,53, при жените  = 3,50, за обратен удар по отскочила топка 
съответно  = 4,77 за мъжете и  =3,98 за жените. По-високото оце-
няване на изпълнението на обратния удар според нас се дължи на 
факта, че за разлика от длановия удар той се изпълнява държейки 
с две ръце тенис ракетата, което дава повече сигурност и стабил-
ност на удара. Изпълнението на волета са оценени при мъжете  = 
4,20 и  = 3,30 за жените. Ударите от въздуха не са координоционно 
сложни, но изискват точен тайминг, и движение към топката, което 
затруднява изпълнението им от студентите. Началният удар и смача 
са оценени при мъжете  = 4,22, а при тенесистките  = 3,20. Това 
са ударите с най-сложна координация в играта, като получените ре-
зултати са показателни именно за това.

 ІІІ.3.2. Мотивация, интереси и отношение на студенти-
те от СУ за обучението по тенис

Постигането на целта и задачите в обучението в голяма степен за-
виси и от такива фактори, като мотивацията за системни занимания, 
трайните интереси към тениса, съзнателното отношение и активно 
участие при изпълнението на тренировъчните упражнения и др.

Резултатите от проведеното анкетно проучване сочат, че по-голя-
мата част от студентите, избрали да се занимават с тенис като изби-
раемо – задължителна форма на обучение по физическо възпитание 
и спорт, са от женски пол (64,3%), докато относителният дял на сту-
дентите пожелали да тренират тенис е по-малък (35,7%) (табл. 9).
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В Ъ П Р О С И
БРОЙ %

2006 2012 2006 2012
Анкетирани
1. От какъв пол сте?
А) жена;
Б) мъж

56

36
20

48

19
29

64,3
35,7

39,6
60,4

Анкетирани
2. Какво сте мислили за тениса преди да 
започнете да играете?
А) трудна игра;
Б) игра за определени хора;
В) нищо особено;
Г) игра като другите.

56

13
26
6
11

48

16
24
2
6

100

23,2
46,5
10,7
19,6

33,3
50,0
 4,2
12,5

Анкетирани
3. С какво Ви привлича играта тенис?
А) атрактивността;
Б) изискванията за интелигентност;
В) възможността за подобряване на кондицията;
Г) възможност за общуване с елитен кръг хора;
Д) укрепване на психиката

56

26
13
30

10

6

48

19
9
29

4

4

46,5
23,3
53,7

17,8

10,7

39,58
18,75
60,42

8,33

8,33
Анкетирани
4. Играли ли сте преди влизането в СУ?
А) не;
Б) 1 месец;
В) 3 месеца;
Г) повече от 6 месеца;
Д) повече от година

56

33
5
6
2
10

48

35
1
6
1
6

58,9
 8,9
10,7
 3,6
17,9

72,9
 2,1
12,5
 2,1
12,5

Анкетирани
5. Защо се записахте да играете тенис в 
университета?
А) отдава ми се възможност;
Б) заради треньора;
В) за да спортувам нещо;
Г) за да съм с приятелите си;
Д) за да усвоя любимата игра;
Е) за да стана добър тенисист;
Ж) да участвам в състезания

56

23
7
15
6
21
5
2

48

24
2
11
3
10
1
5

41,1
12,5
26,8
10,7
37,5
8,9
3,6

50,0
  4,2
22,9
6,3
20,8
  2,1
10,4

Таблица 9. Резултати от анкетно проучване на мотивацията, интересите и 
отношението на студентите от СУ към обучението по тенис
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Анкетирани
6. Какви са според Вас условията за обучение и 
тренировка?
А) отлични;
Б) много добри;
В) добри;
Г) задоволителни;
Д) лоши

56

15
25
10
5
1

48

15
20
12
1
-

26,8
44,6
17,9
  8,9
  1,8

31,3
41,7
25,0
 2,0

-
Анкетирани
7. Как според Вас да се подобрят условията?
А) да се подобрят съблекалните, баня, сервизни 
помещения;
Б) да бъде регулирана температурата в балона;
В) да се намалят хората в учебните групи;
Г) да се промени начинът, по който се провеждат 
тренировките;
Д) да се смени треньора

56

13

14

36
2

1

48

40

14

9
1

-

23,2

25,0

64,3
 3,6

 1,8

83,3

29,8

18,8
  2,1

-

Анкетирани
8. С каква ракета играете?
А) собствена: добра; средно добра; слаба; не 
мога да преценя
Б) университетска: добра; средно добра; слаба; 
не мога да преценя

56

13;4;
4;0;1

43;11;
10;1;7

48

9; 3; 
2; 1

38;12; 
9; 11

23,2

76,8

18,8

79,2

Анкетирани
9. Има ли от Вашето семейство някой, които 
да е играл тенис?
А) да;
Б) да, но малко;
В) не

56

11
9
36

48

8
9
31

19,6
16,1
64,3

16,6
18,8
64,6

Анкетирани
10. Желаете ли във Вашата подготовка да има 
повече състезателни, игрови елементи?
А) да;
Б) така, както е – е добре;
В) не

56

30
22
4

48

25
22
1

53,6
39,3
 7,1

52,1
45,8
  2,8

Анкетирани
11. Кои известни български тенисисти 
познавате?
А) Г. Димитров         
Б) Ц. Пиронкова   
В) И. Трайков      
Г) С. Каратанчева
Д) Енев
Е) Станойчев

56

41
23
3
17
3
1

48

29
30
_
3
2
1

73,2
41,1
  5,4
30,4
  5,4
 1,8

60,4
62,5

_
6,3
4,2
2,1
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Анкетирани
12. Кои известни чужди тенисисти 
познавате?
А)Джокович
Б)Федерер
В)Вожнячки
Г)Мъри
Д)Азаренка
Е)Надал
Ж)Шарапова
З)Истнър

56

19
22
6
7
7
15
11
5

48

16
34
-
4
1
22
7
1

33,9
39,3
10,7
12,5
12,5
26,8
19,6
8,9

33,33
70,83

-
8,33
2,08
45,83
14,58
2,08

Анкетирани
13. Колко пъти седмично желаете да 
тренирате тенис на корт?
А) един път;
Б) два пъти;
В) три пъти;
Г) четири пъти;
Д) пет пъти

56

8
30
10
3
5

48

8
31
7
1
-

14,3
53,6
17,8
5,4
8,9

16,7
64,6
14,6
   2,1

-

Анкетирани
14. Считате ли, че овладяването на тениса 
на корт ще Ви се отрази положително за 
реализацията, като специалист?
А) да;
Б) не;
В) не мога да преценя;
Г) в известна степен

56

27
6
14
9

48

13
4
16
15

48,2
10,7
25,0
16,1

27,1
8,3
33,3
31,3

Изградената предварителна представа и знания за тениса влияят 
определено на ефективността на учебно-тренировъчния процес и 
постигането на поставената цел и задачи. Преобладаващата част от 
изследваните през 2006 г., са изградили мнение за тениса, че е елита-
рен спорт и е за определена група от хора (46,5%). Според 23,3% от 
обучаемите, тенисът е трудна игра, а 19,6% са на мнение, че е игра 
като другите и 10,7% намират, че не е нещо особено. Докато през 
2012 г., 50% смятат, че тенисът е за определени хора, 33,3% – трудна 
игра, 12,5% – игра като другите, 4,2% – нищо особено.

Специален интерес за практиката и преподавателския състав в СУ 
представлява въпросът за това кои от най-характерните черти на тени-
са, привличат студентите да изберат именно този спорт за занимания. 
Повечето от изследваните на първо място поставят възможността да 
подобрят своята кондиция. На второ място поставят атрактивността 
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на този спорт и възможността след овладяване на добро равнище на 
техниката да общуват с елитен кръг от хора. На трето място – да тре-
нират психиката си. Цитираните отговори позволяват на преподава-
телския състав по тенис в СУ да се ориентира по-правилно в работа-
та със студентите и в крайна сметка да отговори по-пълно на техните 
очаквания и интереси. От особена важност в учебно-тренировъчния 
процес е да се работи системно не само за овладяване на тениса, но 
и за подобряване на общофизическото и психическото състояние на 
обучаемите. Студентите следва да постигнат комплексен напредък в 
обучението и впоследствие спортните занимания да заемат трайно 
място в тяхното ежедневие.

Преобладаваща част от анкетираните студенти преди приемането 
им в СУ не са се занимавали с тенис (58,9% от анкетираните през 
2006 г. и 72,9% през 2012 г). Това предполага задължително в нача-
лото на обучението да се провери нивото на развитието на основни-
те им физически качества (бързина, сила, издръжливост). Паралелно 
с усвояването на основите на техниката, следва да се работи за ба-
зисна физическа подготовка (ОФП), а впоследствие и за специална 
физическа подготовка (СФП).

Основните мотиви за включването на изследваните студенти в 
групите по тенис са четири и по-долу са дадени по определената от 
тях значимост. Първият мотив се формира от разбирането, че след 
като се отдава възможност за обучение, съответно да се използва. 
Вторият по значимост мотив е свързан с възможността да се усвои 
техниката на любимия спорт. Третият мотив характеризира студен-
тите, които нямат предварителен и целенасочен интерес към тениса, 
и са се включили в групите, за да спортуват нещо. Четвъртият по 
значимост мотив за включване в групите по тенис, е личността на 
преподавателя, неговото обаяние, излъчване, професионализъм и 
някои други личностни и професионални качества. Представата за 
бъдещите си преподаватели новите студенти изграждат преди всич-
ко въз основа на разказите на обучаваните студенти от по-старшите 
курсове и от тяхната оценка за качествата на преподавателите.

Една част от студентите са избрали тениса, повлияни от избора на 
своите приятели и се включват в групата, за да са заедно с тях.

Аргументът на едва 8,9% от новоприетите студенти за 2006 г. да 
изберат тенисът е да станат добри тенисисти, а на тези от 2012 г. едва 
2,1%. От този отговор произтича тълкуването, че много малка част 
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от студентите си поставят задача да достигнат върховете на спортно-
то майсторство. Това е обяснимо поради факта, че за постъпилите в 
СУ основна цел е овладяване на избраната професия, а не да стават 
високоразрядни тенисисти.

Най-малък относителен дял в отговорите на студентите на въпро-
са „Защо се записахте да играете тенис в университета?” (3,6%), е да 
участвуват в състезания (фиг.10). 

2012 г.

45%

3%

52%

1 2 3

2006 г.

39%

7%

54%

1 2 3

Легенда: 1– предпочитат съществуващия начин; 2 – не желаят да участват в 
състезания; 3 – да участват в състезание и игра

Фиг. 10. Място на състезателния и игрови елемент в учебно-тренировъч-
ната работа

Оценката на по-голямата част от анкетираните студенти за усло-
вията на обучение и тренировка е висока. Като отлични оценяват 
условията 26,8% (2006), 31,3% (2012) от изследваните, много добри 
-46,4% (2006), 41,7% (2012); добри – 17,9% (2006), 25% (2012); задо-
волителни – 8,9% (2006), 2%.     

Чрез провеждането на разговори и беседи със студентите за учеб-
но-тренировъчния процес, преподавателите могат да се запознаят с 
препоръките им по редица въпроси. В проведената анкета е отпра-
вен въпрос „Как да се подобрят условията за учебно-тренировъч-
ната работа?”. На първо място студентите категорично препоръчват 
да се намали броят на обучаемите в учебните групи (64,3%). През 
учебната 2005/6 година в учебните групи по тенис в СУ са включва-
ни от 15 до 20 души. Следващият проблем, касаещ подобряването 
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на условията за обучение според студентите е, създаването на по-
добри хигиенно-санитарни условия в залата за тренировки (23,2% - 
2006, 83,3% – 2012). В това отношение не само закритата база на СУ, 
но и базите на повечето спортни съоръжения в страната се нуждаят 
от сериозно подобрение, за да се достигне нивото на напредналите 
европейски страни.

Отоплението на използваната спортна зала зимно време не е мно-
го добро и при много ниски температури топлинният комфорт се 
нарушава съществено и студентите мръзнат. При тези обстоятелства 
ритъмът на учебно-тренировъчния процес се нарушава и не могат да 
се постигнат поставените задачи. Решаването на този проблем искат 
25% (2006), 29,8% (2012) от изследваните.

Разнообразието, по-голямата динамика и смяната на ситуациите 
в учебно-тренировъчния процес, повишават интереса и активност-
та на обучаемите. В тази насока категорично е мнението на 53,6% 
(2006) – 52,1% (2012) от студентите, които са за това в тренировките 
да има повече състезателни и игрови елементи. Не е малък броят и 
на студентите, които са доволни от начина на провеждане и го считат 
за целесъобразен, и не желаят да се променя (39,3% (2006) – 45,8% 
(2012)). Много малък процент (7,1% (2006) – 2,1% (2012)) студенти 
са безразлични към начина на провеждане и не искат въобще да има 
някакви промени.

2012год.

2% 17%

15%
66%

1 2 3 4 5

2006год.

5% 9%

14%

18%

54%

1 2 3 4 5

Легенда: 1-четири тренировки; 2-пет тренировки; 3-една тренировка; 4-три 
тренировки; 5-две тренировки.

Фиг.11. Отношение на изследваните студенти към учебно-тренировъчния 
процес в СУ
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Броят на провежданите тренировки през седмицата е също един 
от много важните фактори за ефективност на учебно-тренировъчния 
процес. Мнението на болшинството от обучаваните студенти е, че 
оптимално за тях е да тренират два пъти седмично (53,6%). Три пъти 
желаят да тренират през седмицата 17,6% от обучаемите. Сумирани 
двата най-високи резултати от отговорите сочат, че 71,2% от обучае-
мите имат сериозно отношение към заниманията по тенис (фиг. 11). 

Заниманията с физически упражнения и спорт влияят положи-
телно и върху формирането на готовност на младите хора за про-
фесионална реализация. Кариерното израстване в конкурентна сре-
да изисква от младите специалисти да притежават необходимите 
разностранни качества, умения, навици и отношения за постигане 
на личните цели. Учебно-тренировъчната и спортносъстезателна-
та дейност предоставят уникална възможност за подготовка в тази 
насока. Овладяването на основите на техниката на тениса не може 
да стане, без да се възпитат такива морално-волеви качества, като: 
способност да се преодоляват трудности; съобразителност и устой-
чивост; концентрация и съсредоточеност на вниманието, умствена 
работоспособност; способност да се понасят с разбиране без лични 
драми пораженията; мобилизация и умения за постигане на победи 
и др. Преносът на тези качества в професионалната сфера гаранти-
ра на младия специалист при наличието на добра специална подго-
товка успешна реализация в професионалната сфера. Голяма част от 
изследваните студенти имат ясна позиция в тази насока и считат, че 
овладяването на тениса ще се отрази положително на реализацията 
им като специалисти (48,2%, 27,1%). Не могат да преценят дали тази 
дейност може да им е полезна за реализацията 25% и 33,3% от анке-
тираните. Склонни да вярват, че това е възможно в известна степен 
са 16,1%, 31,3% от изследваните, а 10,7%, 8,3% не са убедени че това 
може да стане.
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 ІІІ.4. Резултати и анализ на проведената 
експериментална дейност

 
ІІІ.4.1. Педагогически експеримент на програма 

за обучение по тенис

А. Цел, задачи, съдържание и методическа насоченост на педа-
гогическия експеримент.

Целта и задачите на експериментираната методика е да се из-
следват възможностите за подобряване на техническата подготовка 
и физическата дееспособност на студентите, чрез обогатяване на 
учебното съдържание с общофизически и специални упражнения и 
прилагането на състезателния и игровия методи. В съдържанието на 
модела са включени комплекси от упражнения развиващи следните 
двигателни качества: сила на ръцете и краката, бързина, ловкост и 
гъвкавост, обща издръжливост. Прилага се повторният метод, като 
се варира с натоварването, продължителността на почивките и вида 
им. Контролната и експерименталната групи са съставени от студен-
ти втори курс, от всички специалности на СУ, подбрани по случаен 
принцип.

Комплексите от упражнения прилагахме в заниманията на експе-
рименталната група, в продължение на два семестъра.

Техническата подготовка се провежде два семестъра в обем от 15 
тренировъчни занимания. 

Б. Резултати от проведения педагогически експеримент.
Експерименталната дейност по усъвършенстването на физиче-

ската подготовка на студентите има важно значение за всестранната 
им подготовка. Констатираното незадоволително развитие на основ-
ните физически качества, двигателни умения и навици налага по-
стоянно да се търсят пътища за усъвършенстване на педагогическия 
процес. 

Взривната сила на краката, изследвана чрез теста „скок дължи-
на от място” (фиг. 12, фиг. 13), е отбелязала умерено нарастване. 
Това според нас се дължи на малкия брой часове по тенис седмично. 
Средните резултати са се увеличили средно с 9,28 см при мъжете и 
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с 6,68 при жените, като това е с 7,4 см по- добър резултат, спрямо 
контролната група за мъжете и с 3,86 см при жените.

За постигане на положителен ефект за развитие на това двига-
телно качество, седеммесечният период според нас е недостатъчен. 
Необходимо е да се работи целенасочено по време на целия период 
на обучение в СУ.

173,4

182,7

174,6 175,2

168
170
172
174
176
178
180
182
184

студенти експ.
Начало

студенти експ.
край

студенти
контр.начало

студенти
контр.край

129,2

135,9

129,4

132

124

126

128

130

132

134

136

студентки експ.
Начало

студентки експ.
Край

студентки
контр. Начало

студенки контр.
Край

Фиг.12. Развитие на взривната сила на долните крайници при студенти 
(контролната и експерименталната група) в следствие на педагогическия 
експеримент

 Фиг. 13. Развитие на взривната сила на долните крайници на студентки-
те (контролната и експерименталната група) по време на педагогическия 
експеримент

Приложените средства за бързина не са повлияли съществено за 
нейното развитие. Според нас подобрената общофизическа подго-
товка на студентите и приложената специализирана работа за бързи-
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5,3

5

5,06
5,04

4,8

4,9

5

5,1

5,2

5,3

студенти експ.
Начало

студенти експ.край студенти
контр.начало

студенти контр.
Край

Фиг. 14. Развитие на качеството бързина при студентите (контролна и 
експериментална група) по време на педагогическия експеримент

на от нас, не са оказали съществено въздействие върху усъвършенст-
ването на това качество (фиг. 14).

Беговата издръжливост отбелязва значим прираст. Средното по-
стижение е подобрено с 0,64 нива от адаптирания по „Еврофит” тест 
за издръжливост, при мъжете (Рt > 95 %) и 0,57 нива при жените. В 
учебната работа на това качество бе отделено специално внимание и 
резултатите са добри.

Силовата издръжливост, измерена със специализирания тест „ве-
трило”, се е подобрила при мъжете от експерименталната група с 
0,79 сек при P(t)>95%, докато при състудентите от контролната гру-
па е без особена промяна – 0,05 сек. При жените от експеримен-
талната група прирастът на постиженията е още по-голям  – 1,48 
сек, при P(t)>95%, а при контролната група с 0,07 сек в сравнение с 
началото на учебната година. Този прираст според нас се дължи на 
по-честото използване на състезателния и игровия методи в експе-
риментираната програма.

Нивото на техническата подготовка според експертната оценка се 
е подобрило с почти половин единица (0,42) при мъжете от експери-
менталната група, докато при техните колеги от контролната група 
се е влошило. При жените от експерименталната група оценката се 
е повишила с почти цяла единица (0,98), а при тези от контролната 
група с 0,8. Като имаме предвид факта, че студентите, които участва-
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ха в педагогическия експеримент са втори курс и вече имат някакви 
основи на техниката на играта, смятаме че това повишение на оцен-
ката на мъжете от експерименталната група е доста значимо. Израв-
нените резултати при жените отдаваме на субективния фактор, тъй 
като трима от общо четиримата експерти бяха мъже.

Сравнителният анализ между началните данни на експеримен-
талната и контролната групи показва, че по всички тестове в нача-
лото на педагогическия експеримент възможностите на студентите, 
попаднали в едната и в другата група, са еднакви (Р(t) < 95 %).

Сравнителният анализ между крайните данни на експериментал-
ната и контролната групи е в полза на студентите от експеримен-
талната група. Превъзходството е значимо по всички изследвани 
качества, с изключение на експертната оценка при жените и сила-
та на хвата на силната ръка. Приложеното съдържание, средствата, 
методите и организацията на експериментираната програма са по-
влияли положително върху техническата подготовка и физическата 
дееспособност на студентите от експерименталната група, които са 
подобрили значимо посочените качества, умения и навици.

В края на експеримента контролната група няма превъзходство 
по нито един от тестовете. Причините за това според нас са ниската 
плътност на учебните занятия, липсата на високи натоварвания. 

Прирастът в данните на експерименталната и контролната групи 
сочи предимство за експерименталната по почти всички тестове.

Анализът на резултатите от педагогическия експеримент на мо-
дела за обучение по тенис на студентите от СУ „Св. Климент Ох-
ридски”, посещаващи заниманията по тенис, ни дава основание да 
направим следните обобщения:

1. Приложеното съдържание, методиката и организацията на фи-
зическата подготовка със студентите от експерименталната група 
са повлияли положително върху тяхната физическа дееспособност, 
която отбелязва подобрение. Подобрение е осъществено в усвоява-
нето на техниката на играта. Аеробните възможности в края на екс-
перимента са на по-високо ниво в сравнение с изходните резултати. 
Единствено взривната сила на краката, както и бързината, не са се 
подобрили съществено. 
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2. За седеммесечния период контролната група е запазила изход-
ното ниво на развитие на изследваните физически качества и дви-
гателни навици. В началото на експеримента контролната и експе-
рименталната групи са имали едно и също ниво на развитие по из-
следваните показатели, но в неговия край студентите от експеримен-
талната група имат превъзходство над своите колеги по всички из-
следвани показатели. Ако се вземе предвид реализираният прираст 
в резултатите, студентите от експерименталната група превъзхождат 
в края на педагогическия експеримент своите колеги.

3. Основните предпоставки, допринесли за ефективността на екс-
периментирания модел за физическа и техническа подготовка със 
студентите от експерименталната група, са: осигурените насоче-
ност, големи натоварвания и висока плътност при провеждането на 
учебните занятия; активността на обучаемите и създаване на убе-
деност за необходимостта от занимания с физически упражнения и 
спорт. Провежданите комплексни занимания осигуряват значителни 
физически натоварвания

4. Осигуряването на добра физическа кондиция на студентите, 
съобразно здравословния начин на живот, изисква целенасочена и 
системна физическа подготовка с необходимата насоченост и работа 
за физически качества и двигателни навици, да започне от началото 
на курса на обучение в Университета. С особена сила това важи за 
такива физически качества като бързина и взривната сила, както и за 
техническите умения и навици.

ІІІ.4.2. Анализ на спортносъстезателната дейност на 
отборите по тенис на студентите от СУ

В учебно-тренировъчната дейност по тенис студентите от СУ се 
подготвят приоритетно за участие в състезания. Тази форма за обу-
чение включва две тренировъчни занятия седмично. В отборите се 
включват студенти от всички курсове със съответно ниво на подго-
товка за участие в състезания. 

Учебно-тренировъчната и спортносъстезателна дейности на от-
борите се провеждат съобразно закономерностите на спортната тре-
нировка. Изхождайки от малкия брой състезания (открити индиви-
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дуални и отборни състезания – есен и квалификации и финали на 
общостудентското първенство-пролет), в които участват студенти-
те-тенисисти от СУ, планирането на състезателната дейност се осъ-
ществява на базата на есенно-зимен и пролетен състезателни пери-
оди. Върхът на състезателната дейност е финалът на общостудент-
ските състезания.

Учебно-тренировъчната и състезателната дейности със студенти-
те участници в отборите по тенис на СУ се състои от обща, специ-
ална, техническа, теоретическа и психологическа подготовка.Стре-
межът е в учебно-тренировъчния процес да се спазват определени 
етапи, периоди и цикли, които да съответстват на спецификата на 
тренировъчната дейност, изискванията на учебния процес, нивото 
на готовност на тенисистите за участие в състезания.

 
ІІІ.5. Самостоятелна физическа подготовка на студентите  

от групите по тенис

Анализът на резултатите от нашите изследвания на студентите по-
сещаващи учебно-тренировъчните занимания по тенис показва, че 
равнището на развитие на техните основни физически качества е неза-
доволително. Това налага в обучението по тенис част от времето да се 
отделя за подобряване на физическата кондиция. Поради ограничения 
и сравнително малък лимит от време за провеждане на задължителна-
та форма на обучение тази задача не може да се реши задоволително. 
Възниква необходимостта от търсене на други форми на подготовка, 
за да се подобри общата физическа подготвеност на студентите. Една 
такава форма е самостоятелната физическа подготовка.

Самостоятелната физическа подготовка с нашите обучаеми по те-
нис се провежда както в задължителните учебно-тренировъчни за-
нимания, така и в извънучебните форми. В учебно-тренировъчния 
процес физическата подготовка се провежда под наше ръководство, 
а в извънучебно време чрез домашни задания.

Извънучебните занимания се провеждат в групи по интереси с  
приятели, съмишленици или индивидуално. Това са тренировки, ко-
ито се организират в квартала, преди изпити, по време на практики, 
лагери, почивка или в домашни условия.
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В своята самостоятелна тренировъчна дейност студентите осъ-
ществяват върху себе си самонаблюдение, самоконтрол, самоанализ.

При самостоятелните занимания се спазват следните методиче-
ски изисквания: заниманията включват загрявка, същинска част на 
тренировката и възстановяване (разтоварване); преди да започне це-
ленасочена тренировъчна дейност, занимаващият се преминава през 
задължителен медицински преглед; тренировките се провеждат сис-
темно съгласно определен график; поставените задачи се изпълня-
ват бавно, без да се форсира подготовката, за да се избегнат травми 
или преумора. При прекъсване на тренировъчния процес се започва 
отново с възстановяване на възможностите за активни занимания; 
физическото натоварване се регулира по честотата на пулса (ниско 
натоварване до 130 уд. / мин; средно от 130 до 150 уд./мин; голямо от 
150 до 180 уд./мин; максимално над 180 уд./мин); при задъхване, све-
товъртеж, загубване на мускулно чувство тренировката незабавно се 
прекратява; ако 5 мин след първите упражнения пулсът надвишава 
120 уд/мин, това е признак, че те са много трудни; ако при следваща 
проверка на пулса 10 мин след началото на тренировката той не се 
понижи до 100 уд./мин незабавно се намалява натоварването. Иде-
алните температурни изисквания за провеждане на тренировките са 
от 4◦ С до 25◦ С, влажността на въздуха 60 % и скорост на вятъра, 
по-малко от 7 м/сек. Препоръчително е лятно време заниманията да 
се провеждат в сутрешните или вечерните часове.

В съдържанието на формите на самостоятелната подготовка се 
включва следната двигателна дейност: ходене с различна скорост; 
изкачване на стълби на сграда; бягане на място; бягане с различна 
скорост; плуване с различна скорост; колоездене; ски бягане; гре-
бане; подскоци с въженце; тренировка на велоергометър; спортни 
игри.

Контролът на физическата дееспособност има взаимосвързани 
три функции – измерване, оценяване и оптимизиране. Изпълнението 
на този алгоритъм от дейности се осъществява чрез метода тестува-
не.

Оценката на физическата дееспособност се осъществява по нор-
мативите изготвени от нашите изследвания. 
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ІІІ.6. Нормативи за оценка на физическата готовност  
на студентите за обучение по тенис

Един от най-ефективните начини за поддържане на добра физи-
ческа готовност на студентите, обучавани по теннис е контролът над 
нея. Неговите цели са свързани с проучване на подбора на обучаеми-
те на входа на обучението и подържане на добро равнище на физиче-
ска готовност вътре в системата на обучение. Нашият контрол бива 
предварителен и текущ. Предварителният е по време на формиране 
на учебните групи и търсене на готови тенисисти за представител-
ните отбори. Оперативният контрол се осъществява многократно 
през целия курс на обучение. Изготвените нормативи са за студент-
ки и студенти. 
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ИЗВОДИ

1. Тенисът е един от популярните спортове сред студентите от 
Университета, като в отделни периоди от време университетските 
отбори са заемали лидерско място в общостудентските първенства. 
Все още този спорт обаче е много далече у нас от равнището му в 
университетите на най-развитите страни в света. 

2. Преобладаваща част от изследваните студенти са в нормите за 
охраненост съгласно индекса на BMI, като една голяма част от сту-
дентките (40%) са под нормата. Равнището на развитие на основ-
ните физически качества на студентите е ниско и в обучението по 
тенис следва да се отделя част от времето за комплексно развитие на 
основните и специалните физически качества.

3. Разработените модел, методика и програми за обучение и съз-
дадената нормативна база за проверка и оценка на физическата го-
товност позволяват да се обективизира учебно-тренировъчният про-
цес с обучаемите и със състезателите от представителните отбори.

4. По–шрокото популяризиране и внедряване на самостоятелните 
форми за учебно-тренировъчна работа след завършване на задъл-
жителния курс на обучение по тенис може да изиграе положителна 
роля за подобряване на двигателната активност на студентите.

5. Повече от половината обучаеми по тенис в СУ са начинаещи 
(58,9%;72,9%), но има и студенти, владеещи основите на техниката 
на играта (21,41%;14,6%), което предполага използването на разно-
образни методи на обучение и тренировка. През последните някол-
ко години отборите на Университета по тенис не се представят по 
най-добрия начин в общостудентските състезания и това изисква да 
се предприемат мерки за подобряване на учебно-тренировъчната и 
спортносъстезателната дейност.

6. Създаденият модел за обучение по тенис позволява да се раз-
криват своевременно конфликтните ситуации в учебно-тренировъч-
ния процес и да се решават делово възникналите проблеми, което 
спомага за оптимизиране на обучението.

7. В СУ функционира обединен студентски спортен клуб „Ака-
демик-СУ”, в който членуват университетски спортни клубове по 
различни видове спорт, но без такъв по тенис. Липсата на универси-
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тетски тенис клуб не позволява да се разширява броят на зани-
маващите се студенти и ограничава възможностите за решаване на 
въпросите относно създаване на собствена база, провеждане на по-
престижни турнири и по-целенасочена и системна учебно-трениро-
въчна и спортносъстезателна дейности. Това налага да бъде създа-
ден тенис клуб към университета.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАКТИКАТА

1. От ръководството на Департамента по спорт на СУ да се осигу-
рят възможности за проучване на чуждият опит в развитието на сту-
дентския тенис чрез участие в научни форуми в страната и чужбина.

2. Ръководството на Департамента по спорт на СУ да осигури ме-
тодическа помощ относно разработване на проект за развитие на те-
ниса в СУ с цел подобряване на условията за учебно-тренировъчна 
работа на кортовете на Университета.

3. Да се съдейства от ръководството на Департамента по спорт 
на СУ за осигуряване на повече финансови и материални средства 
за подобряване на учебно-тренировъчната работа с отборите по те-
нис на СУ,  провеждане на учебно-тренировъчни лагери и контролни 
срещи с отборите на други висши училища.

4. Ръководството на Департамента по спорт на СУ да оказва по-
голямо съдействие по отношение на организацията и провеждането 
в чест на „Деня на славянската писменост” 24 май на открито пър-
венство на СУ по тенис и издигане на неговото равнище.

 
ПРИНОСИ

НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1. Разкрити са научнотеоретичните основи на обучението по 
тенис на студентите от СУ.

2. Изяснени са задълбочено функциите и взаимовръзките меж-
ду отделните равнища на управление в модела за обучение по тенис 
в СУ.

3. Осъществена е разностранна научноизследователска работа 
способстваща за по-пълното разкриване на съществуващите пробле-
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ми в обучението по тенис на студентите от СУ и тяхното своевре-
менно решаване.

4. Екпериментираната и внедрена в практиката методика за 
обучение по тенис играе решаваща роля за оптимизиране на учеб-
ния процес.

5. Разкритите мотиви и интереси на студентите за занимания 
с тенис позволяват да се направят верни заключения за състоянието 
на обучението и намиране на най-верните подходи за неговото подо-
бряване.

6. Разработената и внедрена учебнопланова документация за 
работа с отборите по тенис на СУ, гарантира по-високото качество 
на учебно-тренировъчната работа и постигане на по-високи спорнт-
ни резултати.

7. Разработените нормативи за оценка на развитието на физи-
ческите качества на студентите са важен фактор за установяването 
на ефективността на физическата подготовка със студентите и подо-
бряване на работата в тази област.
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