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Дисертационната работа съдържа 161 страници, от които 13 страници 

приложения. Включва 19 фигури, 23 таблици и 2 графики в 5 глави, общи изводи 

и препоръки за практиката, приноси и 4 приложения. Библиографията обхваща 

117 заглавия, от които 80 на кирилица и 37 на латиница. 

 

 

 

 

 

Дисертационната работа и обсъдена и насочена за защита от 

обединено научно звено, формирано от хабилитирани специалисти и разширен 

състав на катедра “Спортни игри и планински спортове”, на 19.10.2009 г. 

Докторантът е зачислен в докторантура на самостоятелна подготовка 

към катедра “Спортни игри и планински спортове”, при Департамента по спорт, 

Софийски университет “Св. Климент Охридски”. 

Изследванията по дисертационната работа са извършвани в периода 

1998 – 2008 г. 

 

 

 

 

Защитата на дисертационната работа ще се състои на ....... от ... ч. в 

зала №... Ректората на “Софийски университет “Св. Климент Охридски”” на 

заседание на СНС по ПЕДАГОГИКА при ВАК. 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващитете се 

в 45 стая, Ректората на Университета. 

 

 

 

 

Антон Александров Хиджов 

“Методика на обучението по спортно катерене на студенти от висши училища с 

неспортна насоченост.” 
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УВОД 

Въвеждането и утвърждаването на спортното катерене като спорт в 

учебната програма на университетите е факт във все повече ВУ. През 

последните години все повече студенти от различни висши училища 

започват да се занимават с него и интересът непрекъснато расте. 

Независимо от това, че в теорията и методиката на спортната 

тренировка въпросите са разработени на солидна основа и отдавна 

обособилите се спортове са ги адаптирали напълно, в спортното катерене и 

в частност в обучението на начинаещи студенти във висшите училища се 

чувства определена празнота в авторските обследвания и разработки. 

Повечето, досега познати разработки, са насочени предимно към високото 

спортно майсторство, оптимизиране на тренировъчния процес на високо 

разрядни спортисти. 

Предметната област на търсене и проучване свързана с 

програмирането, организацията на началното обучение и разработването 

на нормативна база от критерии за оценка на знанията и уменията на 

студентите е все още слабо докосната от специалистите по спортно 

катерене.  

Като цяло, имайки предвид характерните физиологични особености 

на студентите, целите на обучението им по основните специалности и 

конкретните цели, които си поставя обучението на начинаещи катерачи 

във висшите училища няма разработена специализирана научна програма 

за обучение на студенти по спортно катерене. 

I.1. СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА ВЪЗ ОСНОВА НА 

ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ И ОБОБЩАВАНЕ НА СПОРТНО 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ 

Спортното катерене може да се причисли към първа група спортове, 

за която е характерно паралелно проявление както на физически, така и на 

волеви качества. Според Пиратинский, А. (1973, 1983, 1987), Златанов, М. 

и Малчев, М. (1984, 1986), Бонева, А. (1989), Gulich, W. (1986) и Edlinger, P. 

(1985) е известно, че спортното катерене е ациклично силово упражнение. 

Приоритет при него имат собствено-силовите възможности при статичен 

режим на работа и забавени преодоляващи или отстъпващи движения. 

В литературата са познати и начини (стилове за преминаване) да се 

класифицира и свободното катерене на маршрути за трудност. Според 

Gulich, W. критерий за преминаването на маршрута е не само трудността, 

но и начинът (стилът) на преминаването му. (Акалски, С. 1986). Една от 

причините за въвеждане на понятието стил на катерене е необходимостта 

да се измери и класифицира спортното постижение в спортното катерене. 

За тази цел бе създадена своего рода скала на стиловете на преминаване на 
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маршрути за свободно катерене. Познати засега са следните стилове: “топ 

роуп”, “ол фрий” , Йо-Йо, “ред пойнт” и “он-сайт”. 

Оценяването на трудността на маршрутите както при свободното катерене, 

така и при състезанията по спортно катерене се извършва по скалата на 

U.I.A.A. за категоризация на маршрутите. Тази скала дълго време бе 

затворена (до шеста степен на трудност), но благодарение на спортното 

катерене и постиженията на катерачите за Европа тя се разчупи и достигна 

до преодолени маршрути от 11-та категория на трудност. 

Обобщавайки изложеното до тук стигаме до извода, че 

състезателното катерене се намира в края на втория етап (стадий) на своето 

развитие, характеризиращ се с пропорционално изменение в прираста на 

спортните резултати и определящите ги фактори, и навлиза в третия етап, в 

който вече наблюдаваме намаляване на прираста и достигане на границата 

от 11 категория на трудност. (Желязков, Цв. и Дашева, Д. 2002) 

Разглеждайки социалните функции на спортното катерене като 

следствие на исторически обособилата се двигателна дейност, можем да го 

отнесем към ПЪРВА ГРУПА спортове, за които е характерно пределно 

проявление на физическите и волеви качества на спортиста и от които в 

най-голяма степен зависи спортното постижение. (Желязков, Цв. и Дашева, 

Д. 2002) 

I.2. СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ НА ФИЗИЧЕСКОТО 

ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА 

I.2.1. Кратък исторически преглед на състоянието на 

занимания с физическо възпитание 

Основите на физическото възпитание на детето поставил Ян Амос 

Коменски (1592-1670), който пръв говори за всеобщност и задължителност 

на обучението (Чакъров, Н.; Атанасов, Ж. 1954). 

В учебните програми от 1935 г. се въвежда задължително 

преподаване на физическо възпитание, по два часа седмично във всички 

училищни степени. 

Със Закона за висшето образование от 1949 г., физическото 

възпитание става неразделна част от общия учебен процес във висшите 

училища. Въведено е задължително физическо възпитание за І и ІІ курсове 

с обем два часа, 90 минути седмично или 60 часа годишно. 

На сегашния етап от развитие на образователната ни система във 

висшите училища въпросът е регламентиран в Закона за спорта, чл. 25, 

според който “Всеки студент трябва да премине задължително обучение по 

спорт в рамките на 240 часа за образователната степен “Бакалавър” и 180 

часа – за образователната степен “Магистър”. Във връзка с автономията на 
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университетите и факултетите тази разпоредба на закона обаче се тълкува 

“твърде свободно”. 

I.2.2. Форми на организация на учебния процес по физическо 

възпитание и спорт 

В годините на прехода в България настъпиха сериозни изменения в 

организацията на заниманията по физическо възпитание във висшите 

училища. 

Задължителната форма на обучение се превърна в изборно-

задължителна. Студентите имат възможност сами да изберат спорта, по 

който да се обучават и усъвършенстват и в този смисъл той е изборен. 

Същевременно те са задължени да посещават учебни занимания. 

I.3. СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО И 

МЕТОДИКАТА ПРИ ЗАНИМАНИЯ СЪС СПОРТНО КАТЕРЕНЕ. 

СПОРТЪТ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА 

Какво е мястото на обучението по спортно катерене в 

университетите? На този въпрос отговоря проучването, което направихме 

за някои водещи университети и колежи в Европа и САЩ. 

В някои от университетите се предлагат курсове за обучение по 

спортно катерене като неразделна част от заниманията със спорт. В някои 

то не фигурира в спортовете, които Департаментът по спорт, респективно 

спортният клуб предлагат. Не всички университети разполагат със 

собствена катерачна стена, като някои използват срещу заплащане 

общински или държавни катерачни структури на закрито. 

От направения обзор на програмите за обучение по спортно 

катерене на университетите в България и по света направихме следните 

обобщения: 

Все още не са разработени учебни програми за обучение на 

студенти във висшите училища. Подлежи на разработка и съобразяване 

методиката на обучение по спортно катерене с възрастовите и 

интелектуални особености на студентите, а именно форсиране на 

необходимото учебно време за усвояване на изучавания материал. Все още 

не са разработвани в цялост и подлежат на усъвършенстване методиката и 

организацията на учебния процес по спортно катерене като спорт, намерил 

място в учебните програми на някои висши училища в България. 

Анализът на литературните източници показва, че  имайки предвид 

характерните физиологични особености на студентите, целите на 

обучението им по основните специалности и конкретните цели, които си 

поставя обучението на начинаещи катерачи във висшите училища няма 
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разработена специализирана научна програма за обучение на студенти по 

спортно катерене. 

Актуалност: На съвременния етап от развитието на спорта и в 

частност на спортното катерене актуализирането и обективизирането на 

учебния процес и методиката на обучението са етапи от съществените 

въпроси третиращи обучението по спортно катерене на студенти от 

нашите Университети с неспортна насоченост. 

Хипотеза: Издигнатата от нас работна хипотеза приема, че 

сливането на точно определените цели на обучението на начинаещи 

студенти по спортно катерене и тези на обучението и подготовката на 

високоразрядни спортисти не отговаря на духа и целите на обучението по 

спорт във висшите училища с неспортна насоченост. 

Научна новост: За първи път в системата на физическото 

възпитание и спорта във висшите училища на България се прави такова 

мащабно научно проучване по проблема на началното обучение на 

студенти по спортно катерене. Изготвянето на ефективна програмна 

система с методическа последователност на обучението свързано с 

възрастовите и интелектуални особености на студентите. Новост на 

разработката представлява разработването на нормативна база от критерии 

за оценка на знанията и уменията и предварителен подбор и групиране на 

студенти практикуващи спортно катерене. 

ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, МЕТОДИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

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

ИЗСЛЕДВАНЕТО 

На базата на работната хипотеза си поставихме за цел да 

разработим специализирана програма за начално обучение на начинаещи 

студенти по спортно катерене. 

За постигане на поставената цел конкретизирахме следните задачи: 

1. Да определим точно целта, която преследва обучението на 

начинаещи студенти по спортно катерене в унисон с духа и целите, които 

си поставя обучението по спорт във висшите училища. 

2. Да определим етапите, фазите и точния набор от методични 

единици необходими за получаването на изискуемия минимум от знания и 

умения на занимаващите се със спортно катерене студенти. 

  -Да определим нивото на интереси на студентите занимаващи 

се с обучение по спортно катерене и какъв е интересът към него сред 

общата маса студенти занимаващи се със спорт. 
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  -Да определим  ефективноста от обучението на различни групи 

студенти чрез достигнатото ниво на усвояване на учебния материал в края 

на учебната година. 

3. На фона на въвеждането на цифровата оценка за степента на 

овладяване на знанията по спорт във висшите училища с неспортна 

насоченост да създадем нормативна база от ясни критерии за оценяване на 

знанията на занимаващите се с начално обучение по спортно 

катерене.студенти.  

4. За повишаване на ефективността от заниманията със спортно 

катерене да определим и приложими съобразно спецификата на 

обучението по физическо възпитание във ВУ с неспортна насоченост 

критерии за предварителен подбор и групиране на студентите обучавани 

по спортно катерене. 

Предмет на изследването са факторите, които детерминират 

обучението по спортно катерене и тяхното адаптиране в учебните 

програми по спорт във висшите училища. 

Обект на изследването е поведението и успеваемостта на 

необучени студентите от СУ “Св. Климент Охридски” обучаващи се в 

спортно катерене през периода 1998–2008 г., с оглед анализа и 

изясняването на етапите, фазите и оптималния необходим набор от 

методически единици за получаване на минимума от знания и умения за 

занимания със спортно катерене. 

II.2. МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

За решаване на поставените задачи приехме използването на общи 

и специфични методи на изследване. 

II.2.1. Общи методи 

Метод на теоретичния анализ и обобщение 

Математико-статистически методи 

Вариационен анализ на данните да постиженията на студентите. 

II.2.1. Специфични методи 

Медико-биологически измервания. 

Апробация и научен експеримент на отделните модули от 

учебната програма 

Педагогическо наблюдение и експертно оценяване 
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Социологическо проучване и анализ (анкетен метод) 

II.3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Изследването проведохме в продължение на десет учебни години в 

периода 1998–2008 г. 

√ От средата на 1998 г. започнахме първите литературни 

проучвания на въпроса. 

√ За да установим средната продължителност на заниманията по 

спорт в СУ “Св. Климент Охридски” в продължение на 6 учебни години 

проследихме броя на занимаващите се със спорт студенти, 

продължителността на обучението и периода, в който то приключва. 

√ В периода 2000–2003 г. проведохме антропометричните 

измервания с над 180 студенти обучаващи се в спортно катерене в 

редовните часове по спорт в СУ “Св. Климент Охридски” – ръст и тегло. 

√ На основа на данните от тези измервания изчислихме 

„Ръстово-тегловия индекс” по Кетле, който представлява отношението на 

телесното тегло в грамове към ръста на студента в сантиметри, т.е. показва 

какво тегло отговаря на 1 см. ръст. 

Измервания на силата на сгъвачите на пръстите на ръцете 

извършихме със стандартен ръчен динамометър в началото на обучението, 

в края на първата година и в края на подготовката – края на третата учебна 

година. 

Проследихме броя на спортуващите студенти в СУ «Св. Климент 

Охридски» в продължение на 6 учебни години от 2001 до 2007 г.  

√ През учебната 1999/2000 г. проведохме социологическото 

проучване сред 59 студенти за интересите, мотивацията, предварителната 

спортна подготовка и информираността на студентите занимаващи се с 

обучение по спортно катерене. 

√ В края на цикъла на обучение и подготовка по спортно 

катерене (в края на третата учебна година) проследихме проходимостта на 

всеки студент на маршрут от 6+ категория на трудност в стил “flash” и 

сравнихме данните с показателя „Ръстово-теглови индекс”. 

√ През учебните 2004/05 г., 2005/06 г. и 2006/07 г. апробирахме и 

експериментирахме различните модули на програмата за обучение, 

следейки постиженията на всеки един обучаван. 

√ През 2007 г. съпоставихме обработените резултати и 

започнахме апробиране на цялостната учебна програма в редовните часове 

по спортно катерене в СУ. 
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√ В периода на учебните 2003/04 г.–2004/05 г. апробирахме 

различни тестове и критерии за оценка на степента на владеене на знанията 

и уменията по спортно катерене, като проследихме резултатите на над 200 

студенти занимаващи се с обучение и подготовка по спортно катерене в 

Университета. 

√ В периода 2007/08 и 2008/09 учебни години определихме 

критериите за предварителен подбор и групиране на студентите желаещи 

да се обучават по спортно катерене. Сформирахме една учебна група, 

подбрана чрез предварително анкетно проучване за нивото на 

предварителната спортна подготовка, познанията за спорта катерене и 

нивото на мотивация, и една контролна учебна група подбрана на свободен 

принцип – съобразно желанията и свободното време на студентите. 

 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

III.1. ПРОУЧВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СПОРТА В 

УНИВЕРСИТЕТА 

При определяне броя на занимаващите се със спорт в СУ „Св. 

Климент Охридски” проследихме данните за броя спортуващи през шестте 

учебни години, от 2001/02  учебна година до 2006/07 учебна година. 

Получените резултати обработихме в сумарни величини, проценти 

и усреднени стойности за броя на занимаващите се със спорт в Софийския 

университет. 

Анализът на данните показва, че средногодишно със спорт в СУ се 

занимават 3 710 студенти, като в различните години цифрата се движи в 

рамките от 2 820 до 4 600 студенти. (Табл. № 1). 

Таблица 1. Разпределение на занимаващи се със спорт по курсове 

средногодишно 

Курс Брой студенти % 

І-ви 1618 43.61% 

ІІ-ри 1026 27.65% 

ІІІ-ти 692 16.95% 

ІV-ти и V-ти 374 10.08% 

Голям брой студенти (71.26%) предпочитат през времето на І-ви и 

ІІ-ри курс наред с обучението си по избраната специалност да практикуват 

избран от тях спорт. 

Прави впечатление, че в ІІІ-ти курс процентът на занимаващите се 

със спорт значителна спада (приблизително 17%). 

Ниският процент на спортуващите в ІV-ти и V –ти курс (само 10%) 

отдаваме на изключителната учебна заетост през този период на обучение, 
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насочването на вниманието на голяма част от студентите към финалните 

усилия за завършване на определената учебна степен, както и на факта, че 

на повечето от тях се налага да работят, за да подпомогнат финансирането 

на обучението си. 

От наблюдаваните около 22 000 студенти, около 61% или 13 578 

студенти продължават да практикуват избрания през първата година спорт. 

След първата учебна година 24% или 5 342 студенти сменят спорта, а 1 113 

студенти или 5% след втората година. 

Анализирайки горните резултати установихме, че средната 

продължителност на обучението и подготовката е 2-3 учебни години, като 

преимуществено активността е през първите две учебни години, а в ІІІ-ти 

курс тя спада значително. Това ни доведе до извода, че продължителността 

на учебните програми за обучение и подготовка по спорт във ВУ трябва да 

бъде в рамките на 2-3 учебни години с акцентиране на обучението през 

първата учебна година, повече спортна насоченост през втората и особено 

през третата учебна година. 

III.2. ИНТЕРЕСИ, МОТИВАЦИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛНА 

СПОРТНА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ ЗАНИМАВАЩИ СЕ С 

ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ПО СПОРТНО КАТЕРЕНЕ 

Анкетирането проведохме в края на първия семестър на учебната 

1999/2000 г. От обучаваните 53 студенти по спортно катерене бяха 

попълнени 51 бр. анкетни карти, което представлява 96,2%. От тях 16 

(31,4%) са жени и 35 (68,6%) – мъже.  

За получаването на достоверни и обективни резултати при 

обработка на данните разделихме въпросите на няколко тематични групи в 

зависимост от информацията, която носят. (табл. 2) 

1.  Въпроси отнасящи се до предварителните познания по спортно 

катерене и алпинизъм – №№ 4, 5, 6, 7, 14, 21 и 22, диапазон на 

оценката от 0 до 11 т. 

2.  Въпроси свързани с предварителната спортна подготовка – №№ 1, 

2, 3, диапазон на оценката от 0 до 4 т. 

3.  Въпроси свързани с мотивацията за спортна дейност – №№ 11, 12, 

13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, диапазон на оценката от 0 до 12 т. 

4.  Въпроси свързани с мотивацията за спорт изобщо – №№ 11, 12, 

19, диапазон на оценката от 0 до 6 т. 

5.  Въпроси свързани с мотивацията за спортно катерене и алпинизъм 

– №№ 13, 15, 16, 17, диапазон на оценката от 0 до 6 т. 

6.  Въпроси отнасящи се до качествената характеристика на 

мотивацията – № 18 и 19, изразяващи отношението към спорта и 

към спортното катерене – №№ 18а, 20в, диапазон на оценката от 0 
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до 2 т. 

7.  Въпроси, чиито отговори изразяват желание за психическо 

усъвършенстване – №№ 18б, 20а, диапазон на оценката от 0 до 3 т. 

8.  Отговори изразяващи желание за физическо усъвършенстване – № 

18г, 18д, 20б, 20е, диапазон на оценката от 0 до 4 т. 

9.  Отговори изразяващи желание за социални контакти – №№ 20г, 

20д, диапазон на оценката от 0 до 2 т. 

10.  Негативни преценки към спортната дейност – №№ 18а, 20ж, 

диапазон на оценката от 0 до 2 т. 

11.  Пореден номер на заниманието, на което студентът е преминал 

изцяло маршрут от 3-4 категория на трудност. 

12.  Пореден номер на заниманието, на което студентът е преминал  

изцяло маршрут от 5 категория на трудност. 

13.  Време в секунди, за което студентът е преминал маршрут от 3-4 

категория на трудност по време на тестовата проверка в края на І-

вия семестър. 

От първата група въпроси, даващи информация за 

предварителните познания по спортно катерене и алпинизъм, става ясно, 

че студентите като цяло са сравнително добре информирани. 

При това положение 58,8% от всички запитани и 56,2 % от 

начинаещите показват добро ниво на информираност; 11,8% от всички и 

31,2% от начинаещите показват незадоволителни познания, а 29,4% от 

всички и 2% от начинаещите са с отлични познания.  

На следващите фигури са представени сравнените стойности на 

резултатите от двете група „А” и „Б” при жените (фиг. 1.) и мъжете (Фиг. 

2.). 

Фигура1. Стойности на отговорите от групи „А” и „Б” при жените 
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Фигура 2. Стойности на отговорите от групи „А” и „Б” при мъжете 
Втората група въпроси (№№ 1, 2, 3) ни даде информация за 

предварителната спортна подготовка на обучаваните: 92,2% от студентите 

са спортували някакъв спорт преди постъпването си в СУ, като от тях 

87,55% са жени и 94,3% – мъже. 

Съпоставяйки предварителната спортна подготовка с резултатите от 

тестовата проверка в края на І-ви семестър и поредния номер на 

заниманието, на което студентът преминава съответно маршрут от 3+ 4- 

категория на трудност и маршрут от 5+ категория на трудност забелязваме, 

че в случая тя не оказва някакво сериозно влияние при постиженията в 

секунди и при преминаването на по-лесния маршрут. 

При по-трудния маршрут, обаче тя има своето влияние. Хората с 

по-висока предварителна спортна подготовка преминават по-рано 5+ 

категория на трудност, дори някои от тях имат успешни опити на 6- 

категория.  

При третата група, въпроси даваща информация за мотивацията 

на студентите за спортна дейност и за спортно катерене и алпинизъм, 

88,2% от запитаните класират заниманията по спорт в челната тройка на 

предпочитаните от тях занимания, а 64,7% смятат, че това са 

предпочитаните от тях часове. Повече от половината – 54,9% биха 

отделили средства от бюджета си при всички случаи, за да закупят скъпо 

струващата лична екипировка за спортно катерене. Сравнявайки нивото на 

мотивацията за спорт, спортно катерене и алпинизъм с постигнатите 

резултати установихме, че при студентите с по-високо ниво на мотивация 

резултатите от тестовата проверка и степента на усвояване са значително 

по-добри. Тази зависимост е значително по-изразена при преминаване на 

по-трудни маршрути, а при постижението на тестовата проверка то не 

влияе толкова силно – 96% от мъжете и 50% от жените достигат средното 

време за преминаване на тестовия маршрут в края на семестъра. (Табл. 6.) 

Последната група въпроси ни даде информация за организацията на 

учебния процес по спортно катерене: 96,1% от студентите намират едно 

занимание седмично от 90 мин. за абсолютно недостатъчно, като 57,1% 

биха се задоволили с 3 занимания седмично, а 34,7% с две и само 8,2% 

считат, че са необходими повече от 3 занимания седмично. 



 13 

Голям процент от запитаните намират, че групите са много големи. 

51% смятат, че оптималната бройка студенти, с които трябва да работи 

един преподавател е 5-10 студенти, а 37,2% – съответно 10-15 студенти.  

III.3. ВЛИЯНИЕ НА АНТРОПОМЕТРИЧНИТЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ И ФИЗИЧЕСКИТЕ КАЧЕСТВА ВЪРХУ 

УСПЕВАЕМОСТТА ПРИ ОВЛАДЯВАНЕ НА НАБОРА ОТ 

ТЕХНИЧЕСКИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, И ВЪРХУ СПОРТНИЯ 

РЕЗУЛТАТ В СПОРТНОТО КАТЕРЕНЕ 

Направихме изследвания на антропометричните показатели (ръст, 

тегло) и силата на сгъвачите на пръстите на горните крайници на над 180 

студенти занимаващи се с обучение по спортно катерене, проведени в 

началото и в края на първата учебна година, и в края на цикъла на 

обучение по спортно катерене (в края на третата учебна година). Ръстът 

при изследваните мъже се движеше в границите от 161.5 см до 182.2 см, а 

при жените съответно от 154.2 см до 168.3 см, като средните стойности на 

този показател са съответно Хср. – 171.85 см за мъжете и 161.26 см. за 

жените. (Фиг. № 3 и 4.) 

 

Фиг. 3 – Данни за показателя “ръст” - мъже 

 

 

Фиг.4 – Данни за показателя “ръст” - жени 

Съпоставяйки данните с тези на високоразрядни български, 

френски и австрийски катерачи (Златанов М., Малчев М. 1983; F.F.M.E. 

1991; Viret F., Konard A., Mailet Y. 1990; Burtscher M, 1989) с тяхната 
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проходимост на маршрути от висока категория на трудност, установихме, 

че показателят ръст не е определящ за спортното постижение. 

Показателите за тегло на студентите се движеха в границите от 55.4 

кг до 85.3 кг за мъжете и от 51.4 кг до 66.8 кг за жените или средните им 

стойности са съответно Х ср. – 70.35 кг и 59.1 кг. (Табл. 10-7.) 

Таблица 3. Данни за теглото при мъжете и жените занимаващи се 

със спортно катерене в СУ 

Тегло хмин./кг хмах./кг хср/кг 

Жени 51.4 66.8 59.1 

Мъже 55.4 85.3 70.35 

При измерванията на теглото в края на първата учебна година 

регистрирахме покачване на теглото с около 4 кг при мъжете и 2.2 кг при 

жените. Част от това повишаване отдаваме на натрупаната мускулна маса 

вследствие на значителната работа за развитие на качеството сила 

посредством специфичните упражнения за усвояване на техниката на 

катерене. В края на експерименталния период (края на третата учебна 

година) стойностите на показателя тегло се връщат към изходните си 

стойности и дори се наблюдава тенденция към леко понижаване при някои 

от обучаваните (Хср – съответно 69.1 кг за мъжете и 59.1 кг за жените). 

 

Фиг. 5. – Данни за показателя “тегло” – мъже 
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Фиг. 6 – Данни за показателя “тегло” – жени. 

Сравнявайки проходимостта на елитни състезатели от България, 

Франция и Австрия (Златанов М., Малчев М. 1983; F.F.M.E. 1991; Viret F., 

Konard A., Mailet Y. 1990; Burtscher M – 1989.) с данните за тяхното тегло 

установихме по-висока проходимост на по-леките катерачи. Това налага 

извода, че е необходимо да се поддържа сравнително ниско тегло на 

занимаващите се със спортно катерене. 

На основа на данните от тези измервания изчислихме „Ръстово-

тегловия индекс” по Кетле, който представлява отношението на телесното 

тегло в грамове към ръста на студента в сантиметри, т.е. показва какво 

тегло отговаря на 1 см. ръст. 

За експерименталния период наблюдаваме почти същите 

закономерности при данните за ръстово-тегловия индекс (РТИ). В 

началото на периода за мъжете той е 0.400, в края на първата година – 

0.480. В края на изследването се наблюдава снижение на стойностите на 

РТИ – съответно 0.396. Това отдаваме както на повишаването на ръста в 

края на периода, така и на снижаване на теглото в следствие на 

повишаване на качествените изменения в мускулатурата за сметка на 

количествените такива. При жените стойностите на РТИ следват 

тенденцията на развитие при мъжете. При стойности на РТИ от 0.360 в 

началото на периода, през повишение до 0.372 и връщане към изходните 

стойности – 0.363 в края на обучението. Тук не се наблюдава снижение на 

този показател, което отдаваме на анатомичния строеж на женското тяло, 

както и на някои особености на развитието на жената. 
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Фиг.7. Данни за показателя “ръстово-теглови индекс”мъже 

 

Фиг.8. Дани за показателя “Ръстово-теглови индекс” – жени 

Измерванията за силата на сгъвачите на пръстите на ръцете 

проведохме в началото на обучението, в края на първата учебна година и 

в края на периода на подготовка – края третата учебна година. 

Анализът на резултатите показва значително нарастване на силата 

на сгъвачите на пръстите на ръцете, както при мъжете така и при жените, 

особено през първата година на обучението и подготовката. (Фиг. 9 и 10) 
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Фигура 9. Сила на лява и дясна ръка при студенти-мъже 

При мъжете повишението на лява ръка е 16 кг или с около 33% и 

съответно дясна ръка – 21 кг или нарастване с около 40%. При жените 
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нарастването на показателите в края на първата година е в границите на 

50% – 60%. При тях нарастването е съответно за лява ръка – 14 кг или 50% 

и за дясна 23 кг или около 60%. 
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Фигура 10. Сила на лява и дясна ръка при студенти-жени 

На основата на анализа на резултатите за ръст, тегло и ръстово-

теглови индекс /РТИ/ в края на цикъла на обучение, проследихме 

зависимостта на проходимостта на катерачите при маршрут от 6+ 

категория на трудност в стил “flash” със стойностите на показателя 

Ръстово теглови индекс. 

Резултатите от измерванията са показани в следващите таблици: 

Табл.№4 Сравнителна таблица на проходимостта и показателите 

на Ръстово-тегловия индекс - мъже 

 РТИ=<РТИср РТИ<РТИср РТИ>РТИср 

Показатели на Ръстово 

тегловия индекс РТИ= 

РТИ-0.38-0.40 РТИ-0.35-

0.38 

РТИ-0.40-

0.44 

Преминават свободно 

/flash/ 6+ категория на 

трудност. 

62% 28% 10% 

Преминават с повече от 

една почивка 6+ 

категория на трудност. 

60% 21% 19% 

Не успяват да преминат 

6+ категория на трудност. 

27% 0% 73% 

Проследявайки данните за зависимостта на нивото на РТИ и 

проходимостта при мъжете установихме, че в голямата си част – следно 

около 25% от студентите преминаващи успешно маршрут от 6+ категория 

на трудност от първи опит или с една почивка нивата на РТИ са по-ниски 

от средното ниво на РТИ за групата и се движат в рамките на 0.35 – 0.38 

грама/см. Средно около 64% от изследваните имат ниво на РТИ равно или 

по-ниско от средното ниво на РТИ за групата. Тези нива с в границите на 

0.38 – 0.40 грама/см. Голяма част от неуспелите да преминат маршрута – 
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73% - надвишават средното ниво на РТИ за групата, което според нас е 

основното причина за тяхната значително по-ниска проходимост. При 27% 

от непреминалите маршрута РТИ е равен или по-нисък от средните 

стойности на РТИ за групата. Невъзможността да се справят с маршрут от 

6+ категория на трудност отдаваме на психологическата граница, която 

представлява за някои катерачи преодоляването на маршрути от висока 

категория на трудност като водач. 

Табл.№5 Сравнителна таблица на проходимостта и показателите 

на Ръстово-тегловия индекс - жени 

 РТИ=<РТИср РТИ<РТИср РТИ>РТИср 

Показатели на Ръстово 

тегловия индекс РТИ= 

РТИ-0.35-0.37 РТИ-0.32-

0.35 

РТИ-0.37-

0.40 

Преминават свободно 

/flash/ 6+ категория на 

трудност. 

59% 28% 13% 

Преминават с повече от 

една почивка 6+ 

категория на трудност. 

46% 0% 54% 

Не успяват да преминат 

6+ категория на трудност. 

18% 2.5% 79.5% 

При жените показателите са съпоставими с тези на мъжете. 

Наблюдаваме и някои разлики като например ниския среден процент на 

катерачките, които успяват да преминат маршрут от 6+ категория на 

трудност с нива на РТИ по-ниски от средните за групата показатели. 

III.4. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР И ГРУПИРАНЕ НА 

СТУДЕНТИТЕ ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ОБУЧЕНИЕ ПО СПОРТНО 

КАТЕРЕНЕ. 

От особена според нас важност за ефективността на учебния процес 

по физическо възпитание и спортно катерене в частност е предварителният 

подбор (до колкото той е възможен) и групирането на студентите в учебни 

групи от занимаващи се с еднородни или близки физически качества, 

входящо ниво на предварителната спортна подготовка и сравнително 

близка степен на мотивация за занимания със спорт. 

За осъществяване на целите и задачите на разработката 

установихме чрез метода на анкетното проучване нивото на предварителна 

спортна подготовка, познанията по спортно катерене и нивото на 

мотивация на 40 студенти изявили желание да се обучават по спротно 

катерене.  В продължение на 2 учебни години, от 2006/07 до 2007/08уч. 

година, сравнихме резултатите от междусеместриалния и финалния 

тестове за оценяване на двете групи с резултатите на две групи студенти 

подбрани на свободен принцип, според свободното време и желанията им. 
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Ето как изглеждат данните за предварителните познания на 

студентите по спортно катерене: 

Таблица №6 Данни за предварителните познания по спортно 

катерене 

№ Ниво на предварителните познания по 

спортно катерене 

Основна 

група 

Контролна 

група 

1 Отлично ниво – 10-11 точки 78.2 % 57.6% 

2 Добро ниво – 5-9 точки 17.1% 21.3% 

3 Незадоволително ниво – 0-4 точки 4.7% 21.1% 

Сравнявайки резултатите от нивото на информираност и 

достигнатото ниво на усвояемост при тестовите проверки считаме, че е 

удачно при записването на студентите да се провежда малка анкета 

включваща въпрос за предварителната информираност и при първото  

информационно занимание студентите с по-високо ниво на предварителна 

информираност да бъдат по възможност групирани в една учебна група. 

Резултатите от анкетата за нивото на предварителната спортна 

подготовка на студентите, желаещи да се обучават по спортно катерене 

също са доста показателни. 

Основна група

 Спортно

дружество

 Училищен

отбор

 Любителско

ниво

 Не са

спортували

 

Контролна група

 Спортно

дружество  Училищен

отбор

 Любителско

ниво

 Не са

спортували

 
Фигура № 11. Ниво на предварителната спортна подготовка 

Като цяло, сравнителният анализ на успеваемостта и 

предврителната спортна подготовка според нас играе важна роля при 

предварителния подбор и групиране на студентите желаещи да се 

занимават с обучение по спортно катерене. 
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Таблица № 7 Данни за нивото на мотивация на студенти обучавани по 

спортно катерене 

№ Показатели за нивото на мотивация  Основна 

група 

Контролна 

група 

1 Спортът е в челната тройка на 

предпочитаните занимания – 9-

10точки. 

69.8% 56.0% 

2 Не могат да преценят мястото на 

спорта в техните предпочитания – 0-2 

точки. 

8.6% 14.9% 

3 Биха отделили средства за закупуване 

на екипировка за сп. Катерене – 8-10 

точки. 

78.8% 28.6% 

4 Биха продължили да се занимават със 

сп. катерене след края на обучението – 

8-10 точки. 

36.5% 11.0% 

5 Избрали са заниманията по спорт 

защото са задължителни – 0-1 точки. 

0.8% 18.6% 

Заб.: Сборът от процентите надвишава 100% поради факта, че 

студентите са давали повече от един отговор. 

Прави впечатление високото ниво на мотивираност у студентите от 

основната група. За приблизително 70% от запитаните заниманията по 

спорт са в челната тройка на предпочитаните занимания. На фона на доста 

трудната издръжка за обучението на студентите процентът на хората, 

които биха отделили средства за закупуване на скъпоструващата 

екипировка за спортно катерене е впечатляващ – 78.8% и представя 

високата степен на мотивираност за занимания със спортно катерене. 

В края на обучението през първата година и през следващата учебна 

година сравнихме нивото на усвояване на преподавания материал с 

показателите от проведените предварително анкетни проучвания. 

мъ
же

Ос
но

вн
а г

ру
па

же
ни

Ос
но

вн
а г

ру
па

мъ
же

Ко
нт

ро
лн

а г
ру

па

же
ни

Ко
нт

ро
лн

а г
ру

па

Достигнато средно време до 10

занимание

Не достигат средното време

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Достигнато средно време до

10 занимание

Достигнато средно време м/у

10 и 15 занимание

Не достигат средното време

 

Фигура № 12. Резултатите от тестовата проверка – катерене за 

скорост 
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Значителна част от основната група – 78.1% от мъжете и 71.7% от 

жените - достига средното оптимално ниво на постижение при такова 

катерене, което за мъжете е 24.78с., а за жените съответно – 27.05с. още 

до десетото занимание. Това дава възможност за по ранното стартиране 

на втората фаза от обучението по спортно катерене – катерене като 

водач – с горна осигуровка. 

Основна

група

мъже

Основна

група

жени 

Контр.

група

мъже

Контр.

група

жени 

Отличен 6

Много добър 5 

Добър 4 

Среден 3 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Отличен 6

Много добър 5 

Добър 4 

Среден 3 

 

Фигура № 13. Резултатите от тестовата проверка – катерене за 

трудност 

Тенденцията на значителна разлика в успеваемостта на втората 

тестова проверка между двете групи не е така ясно изразена. Разликите са 

в рамките на около 8-10 %, което отдаваме на натрупаните качества при 

обучението през учебната година и придобития вече опит у студентите от 

контролната група. Значителна е разликата при получилите най-ниско 

ниво на оценката за усвоените знания и умения. При основната група 1.5-

2%, а при контролната  5-8.1%. Тук според нас са натежали значително по 

високите показатели на мотивацията и предварителната спортна 

подготовка. 

III.5. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТЕПЕНТА НА УСВОЯВАНЕ НА 

УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ 

За осъществяване на разработката установихме средното 

постижение в секунди при катерене за скорост по 7,5 метров маршрут от 

ІІІ+ категория на трудност, от напреднали студенти-катерачи. Решихме да 

използваме критерия време за приминаване на определен маршрут за 

скорост, като показател при достигането, на който обучавания може да 

премине към втората основна фаза на обучение, а именно катеренето като 

водач. 

Чрез двугодишна апробация на различни критерии за оценяване на 

постижението при катерене за трудност (като водач) и съпоставянето им с 

такива използвани при високоразрядни спортисти (достигната височина, 

включване в осигуровката, овладяна хватка, докосната хватка) 

определихме критериите за оценяване на степента на овладяване на 
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знанията и уменията при катерене за трудност (като водач), което е и 

основната методична единица на обучението във втората фаза. 

В продължение на две години наблюдавахме, кога начинаещите 

студенти-катерачи достигат това време и установихме, че в края на І-ви 

семестър 96% от мъжете и 90% от жените достигат между 85 и 92% от 

средното оптимално време за преминаване на маршрут от ІІІ+ категория на 

трудност с дължина 7.5 мета. 

В същия период апробирахме няколко варианта за започване на 

втората фаза от обучението (катерене като водач). Разделихме 

начинаещите на три групи, при които стартирахме катеренето за трудност 

(като водач) при различно достигнато ниво на относителния дял от 

средното оптимално време, а именно І-ва група при 65-70%, ІІ-ра група 

при 75-80% и ІІІ-та група при 85-90% от средното оптимално време за 

преминаване на тестовия маршрут за скорост. 

От анализа на резултатите при овладяване на уменията при 

катерене за трудност на отделните групи установихме, че при І-ва група 

само 38% от обучаваните успяват при заключителния тест да преминат без 

проблеми маршрута от ІV+ категория на трудност, а 67% - маршрута от 

ІII+ категория на трудност. За втора група резултатите са съответно – 85-

90% за ІV+ категория и ІІІ+ категория. При трета група те са съответно 88 

– 92% и 98% за различните маршрути. 

Това ни даде основание, предвид основната цел на обучението по 

спортно катерене, да приемем, че най-подходящият момент, когато 

обучаваният следва да премине към втората фаза на обучението, а именно 

катерене с водене, е тогава, когато постигне 85% от средното оптимално 

време за преминаване на маршрут от ІІІ+ категория на трудност с дължина 

7.5 м. 
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ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СПОРТНО КАТЕРЕНЕ В 

РАМКИТЕ НА ЗАНИМАНИЯТА ПО СПОРТ В УЧЕБНАТА 

ПРОГРАМА НА УНИВЕРСИТЕТА 

IV.1. ЕТАПИ, ФАЗИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ПО СПОРТНО 

КАТЕРЕНЕ 

В продължение на четири учебни години ,от 2000/01 до 2003/04 

апробирахме две различни по съдържание и продължителност учебни 

програми, като проследихме чрез тестове успеваемостта, и трайното и 

стабилно овладяване на компонентите им както в края на всеки етап, така и 

в края на всяка програма. Първата учебна програма бе с продължителност 

1 учебна година (два семестъра – 120 занимания по 90 мин), а втората с 

продължителност три учебни години (6 семестъра – 340 занимания по 70-

90 мин). В първата отсъства спортно-състезателната дейност. При втората 

през първата учебна година се набляга предимно на обучението, а през 

втората и особено през третата на спортно-състезателна дейност и катерене 

по скали. Резултатите показват, че при І-вата програма само 31% от жените 

и 39% от мъжете трайно и стабилно овладяват компонентите по 

програмата. Това според нас е основният фактор, който кара студентите да 

сменят избрания от тях спорт след първата учебна година или отблъсква 

някои от тях от занимания със спорт. При втората програма цифрите на 

успеваемостта са съответно 59% от жените и 63% от мъжете – трайно и 

стабилно овладели компонентите от програмата. 

На тази база определихме и етапите на обучение и подготовка в 

програмата по спортно катерене, която според нас трябва да изглежда така: 

І-ви етап: Начално обучение, овладяване на основите на спортното 

катерене и техниката. Продължителност 1 учебна година – 120 занимания 

по 70-90 мин. 

Фаза 1: Катерене с горна осигуровка. Техника на катерене. 

Продължителност: 1 семестър – 60 занимания по 70-90 мин. 

Фаза 2: Катерене като водач на маршрути от ниска категория на 

трудност /ІІІ+, V - /. Продължителност 1 семестър – 60 занимания по 70-90 

мин. 

ІІ-ри етап: Начална спортна подготовка, повишаване на общата и 

специална физическа подготовка, тактическа подготовка, повишаване на 

преминатата категория като водач, катерене по скали на маршрути от V – 

VІ категории на трудност, правилознание, участие в състезания от ниска 

категория и ранг. Продължителност: 1 учебна година – 120 занимания по 

70–90 мин. 
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І-ва фаза: Повишаване на общата и специално физическа 

подготовка, техника на преодоляване на надвесени структури и тавани, 

повишаване на преминатата категория като водач, правилознание, 

оборудване и дезекипиране на маршрути. 

ІІ-ра фаза - СФП, тактика на преминаване на маршрути от висока 

категория на трудност, катерене по скали по маршрути от V–VІ категория, 

участие в състезания от нисък клас. 

ІІІ-ти етап: Спортна подготовка, участие в състезания от по-висок 

клас, катерене по скали по маршрути от VІ – VІІІ категория на трудност, 

Алпийски маршрути във високата планина, спасяване на пострадал, 

разчитане на маршрути и редене на маршрути с определяне на категорията 

на трудност Продължителност: два семестъра – 100 учебни занимания по 

90 мин. 

І-ва и ІІ-ра фази не са ясно разграничени. Компонентите от 

програмата се преподават съобразно индивидуалното моментно състояние 

на отделните обучавани. Заниманията на открито са съобразени с целите и 

метеорологичните условия, като е възможно част от материала да бъде взет 

в лагерни условия, според възможностите на студентите. 

IV.2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО 

ГОДИНИ 

IV.2.1. Тематично разпределение на учебното съдържание на 

заниманията по спортно катерене – първа година 

1. Организационно занимание. Начин на провеждане на 

заниманията, място, продължителност, изисквания, изисквания към 

екипировката. Кратки исторически бележки за развитието на спортното 

катерене по света и в България. 

2. Алпийска техника. Алпийски възли използвани в спортното 

катерене. Екипировка и съоръжения за спортно катерене. Изисквания за 

безопасност на заниманията. 

3. Основи на осигуряването. Принципи, видове и начини на 

осигуряване. Стъпки и хватки, използване. Траверсиране в ниската част на 

стената. 

4. Принципи на катерене. Преодоляване на характерни теренни 

форми – винкели. 

5. Катерене с горна осигуровка. Баланс и положение на тялото. 

Организиране на установки – Правила, изисквания. 

6. Преодоляване на плочи и ръбове. Динамични движения. 
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Таблица № 8. Тематично седмично разпределение на учебното 

съдържание за обучение по спортно катерене І-ва година 

седмица 

№ 

тема № 

 Разуча
ване 

Усъвърш
енстване 

 

Вид 
занимание 

теор.,пра
кт.,т.пр. 

макс. категория 

на трудност 

на уч. Маршрут 

място 

 

1 1 Х  Т  изкуств. стена 

2 2 Х  Т.ПР.  изкуств. стена 

3 3,2 Х Х Т.ПР. ІІІ-ІV изкуств. стена 

4 4,3,2 Х Х Т.ПР. ІІІ-ІV изкуств. стена 

5 4,3,2 Х Х Т.ПР. ІІІ-ІV изкуств. стена 

6 5,4,3 Х Х Т.ПР. ІІІ-ІV изкуств. стена 

7 5,4,3  Х Т.ПР. ІІІ-ІV изкуств. стена 

8 6,5 Х Х Т.ПР. ІV-V изкуств. стена 

9 6,5  Х Т.ПР. ІV-V изкуств. стена 

10 6,5  Х П.Р. ІV-V изкуств. стена 

11 6,5  Х П.Р. V-VІ изкуств. стена 

12 7,6,5 Х Х П.Р. ІV-V-VІ изкуств. стена 

13 8,7,6 Х Х П.Р. V-VІ изкуств. стена 

14 8,7,6  Х П.Р. V-VІ изкуств. стена 

15 9,8,7,6  Х П.Р. V-VІ изкуств. стена 

16 8,7  Х П.Р. V-VІ изкуств. стена 

17 10,8,7 Х Х Т.ПР. V-VІ изкуств. стена 

18 10,8,7  Х П.Р. V-VІ изкуств. стена 

19 10,8,7 Х Х Т.ПР. V-VІ изкуств. стена 

20 11,10,8 Х Х Т.ПР. V-VІ изкуств. стена 

21 12,11,10,8 Х Х Т.ПР. V-VІ изкуств. стена 

22 14,13 Х Х П.Р. V изкуств. стена 

23 14,13  Х П.Р. V изкуств. стена 

24 10,11,12  Х П.Р. V-VІ изкуств. стена 

25 10,11,12  Х П.Р. V-VІ изкуств. стена 

26 10,11,12  Х П.Р. V-VІ изкуств. стена 

27 10,11,12  Х П.Р. ІV-V изкуств. стена 

28 15  Х Т.ПР. V изкуств. стена 

29 15  Х П.Р. V-VІ изкуств. стена 

30 16  Х П.Р. V-VІ изкуств. стена 
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7. Преодоляване на надвесени структури и тавани. Правила и 

изисквания. 

8. Сваляне на установки. Организиране и спускане на рапел. 

9. Тестова проверка. Катерене за скорост. 

10. Катерене с долна осигуровка (като водач). Правила и 

изисквания. Катерене в свръзка. 

11. Организиране и редене на маршрути. Определяне на 

категорията на трудност. 

12. Организиране и провеждане на състезания по спортно 

катерене (скорост, трудност и боулдър). Съдийски състав. 

13. Правилник по спортно катерене. Дискусия. 

14. Вътрешно първенство по спортно катерене (скорост и 

трудност). Разбор на резултатите. 

15. Запознаване с изпитния маршрут. Начин на оценяване. 

16. Изпитен маршрут. Оценяване. Разбор. 

Методически указания при прилагане на елементите от 

програмата. 

При изпълнението на задачите на програмата и следване на нейната 

последователност е добре да се съблюдават следните методически 

изисквания: 

1. От изключителна важност е подборът на наклона на 

структурите, които се използват за разучаване и усъвършенстване на 

предлаганите методични единици. В първите 8-10 занимания е добре да се 

използват отвесни структури или с дължина не повече от 7-10 метра. Това 

спомага много за правилното усвояване на елементите от техниката които 

са обект на първите занимания. Усвояването на тези елементи извършвано 

на надвесени структури може да доведе до погрешно усвояване и 

овладяване на някои елементи и до обезверяване на студентите в 

собствените им възможности. Тези негативни ефекти се коригират 

изключително трудно в последващата работа и са пречка за постига нето 

на желаните резултати в следващите елементи на програмата. 

2. При усвояване на методичните единици в частта на 

програмата от 7-8 до 20 занимание е допустимо използването както на 

отвесни структури, така и на надвесени структури с не по-голямо 

отклонение от 0.3 м - 0.5 м от основата на стената. 

3. Заниманията с катерене като водач е препоръчително да се 

започнат на отвесна структура с дължина 7-10 метра до достигане на 

трайното овладяване на боравенето с инвентара (правилно включване в 
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осигурителната точка, навременно и лесно поставяне на въжето в 

карабинера, добро осигуряване на партньора който води). 

4. В първите 1-2 изкачвания като водач е добре за по-голяма 

сигурност и преодоляване на страха от падане да се използва и горно 

осигуряване на водещия катерач. 

5. В заниманията за усъвършенстване на преподадения материал 

е добре да се използва повторния метод за постигане на по-трайно 

овладяване на елемента от техниката и повишаване на специалната силова 

издръжливост необходима за спортното катерене, например изкачване на 

маршрута и слизане по него с обратно катерене - по 2–3 изкачвания и 

слизания. 

6. Във всички занимания е необходимо да се упражнява 

изключително строг контрол на направата на възлите за обвързване и 

начините на осигуряване, за да се предотвратят нежелани падания и 

контузии. 

7. За повишаване на плътността на заниманията е добре 

студентите, които изчакват реда си за преминаване по учебните маршрути 

да изпълняват траверсирания в ниската част на стената, като 

предварително се определят дължината на траверсирането и правилното 

редуване на натоварване и почивка, за да се осигури възстановяване на 

студентите преди преминаването на учебния маршрут. 

IV.2.2. Тематично разпределение на учебното съдържание на 

обучение по спортно катерене – втора година 

1. Организационно занимание. Съдържание на учебната 

програма през учебната година – цели и задачи на програмата. Средства и 

методи. 

2. Катерене с горна осигуровка по маршрути от V-VІ категория 

на трудност. Обща физическа подготовка.Издръжливост, силова 

издръжливост. 

3. Катерене като водач по маршрути от V-VІ категория на 

трудност. Специална физическа подготовка. Специална издръжливост. 

4. Повишаване на категорията на преминаваните маршрути – VІ 

– VІ+ кат. 

5. Техника на преминаване на надвесени структори и тавани. 

6. Боулдър катерене. Правила. Изисквания. 

7. Оборудване и дезекипиране на маршрути. Определяне 

категорията на трудност. 

8. Правилознание. 
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Таблица №9. 

Тематично седмично разпределение на учебнотосъдържание за обучение 

по  спортно катерене - ІІ-ра година 
СЕ

ДМ 

№ 

ТЕМА № РАЗУЧА-

ВАНЕ 

УСЪВЪР-

ШЕСТВАНЕ 

ВИД ЗАНИМАНИЕ МАКС. 

КАТЕГОРИЯ 

МЯСТО 

1.  1 Х  Т.  изкуств. Стена 

2.  2 Х Х Т.ПР. V-VІ изкуств. Стена 

3.  2,3 Х Х Т.ПР. V-VІ изкуств. Стена 

4.  2,3  Х ПР. V-VІ изкуств. Стена 

5.  2,3,4 Х Х ПР. V-VІ изкуств. Стена 

6.  3,4,5 Х Х Т.ПР. VІ-VІІ изкуств. Стена 

7.  3,4,5  Х ПР. VІ-VІІ изкуств. Стена 

8.  4,5,6 Х Х Т.ПР. VІ-VІІ изкуств. Стена 

9.  4,5,7 Х Х Т.ПР. VІ-VІІ изкуств. Стена 

10.  5,6,7 Х Х Т.ПР. VІ-VІІ изкуств. Стена 

11.  4-7.  Х ПР. VІ-VІІ изкуств. Стена 

12.  4-7.  Х ПР. VІ-VІІ изкуств. Стена 

13.  4-7.  Х ПР. VІ-VІІ изкуств. Стена 

14.  5-8. Х Х Т.ПР. VІ-VІІ изкуств. Стена 

15.  4-8.  Х ПР. VІ-VІІ изкуств. Стена 

16.  4-8.  Х ПР. VІ-VІІ изкуств. Стена 

17.  7,5,9 Х Х ПР. VІ-VІІ изкуств. Стена 

18.  7,6,9,11 Х Х Т.ПР. VІ-VІІ изкуств. Стена 

19.  7,6,9,11  Х ПР. VІ-VІІІ изкуств. Стена 

20.  7,6,9,11  Х ПР. VІ-VІІІ изкуств. Стена 

21.  12,съсезание  Х Т.ПР. VІ-VІІІ изкуств. Стена 

22.  5,6,10 Х Х Т.ПР. VІ-VІІІ изк.ст. Лакатник 

23.  5,6,10 Х Х ПР. VІ-VІІІ изк.ст. Лакатник 

24.  5,6,7,10  Х ПР. VІ-VІІІ изк.ст. Лакатник 

25.  12,състезание  Х Т.ПР. VІ-VІІІ изк.ст. Лакатник 

26.  5,6,7,10  Х ПР. VІ-VІІІ изк.ст. Лакатник 

27.  5,6,7,10  Х ПР. VІ-VІІІ изк.ст. Лакатник 

28.  5,6,7,10  Х ПР. VІ-VІІІ изк.ст. Лакатник 

29.  13  Х ПР. VІ-VІІІ изкуств. Стена 

30.  13  Х ПР. VІ-VІІІ изкуств. Стена 

9. Тактика на преминаване на маршрути от висока категория на 

трудност. Положение на тялото. 

10. Катерене по естествени структури – скали. Правила, разлики с 

катеренето по изкуствени структури.Маршрути от V-VІ категория на 

трудност. 

11. Подготовка за участие в състезания от нисък клас – 

регионални купи. Боулдър състезания. 

12. Разбор на участията в състезанията. 

13. Изпитен тестови маршрут. Преминаване и дезекипиране. 

Оценяване. Разбор. 
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Методически указания при прилагане на елементите от 

програмата. 

1. При овладяване на елементите от техниката и изпълнение на 

задачите на програмата е необходимо да се използват комбинирани 

структури, както отвесни, така и надвесени с не по-голямо отклонение от 

2-3 метра от основата. 

2. Широко приложение при работата за изграждане на Обща и 

специална физическа подготовка намира метода на повторенията и 

катеренето до отказ. 

3. Катеренето по скали (естествени структури) е добре да се 

започне на отвесни маршрути с по-ниска категория на трудност ІV-VІ, като 

постепенно се преминава към надвесени и по-сложни технически 

маршрути с по-висока категория на трудност. 

4. При повишаване на категорията на преминавания маршрут е 

препоръчителен методът на предварителното разучаване и преминаване на 

определени участъци от маршрута. 

5. В началото на работата по боулдър маршрути наклонът на 

боулдър стената не трябва да е голям. До 1-1.5 метра отклонение от 

основата, като маршрутите и движенията са определени предварително от 

преподавателя. В по-късен етап е добре студентите да си съставят сами 

маршрутите, като се опитват да определят сами категорията на трудност на 

маршрута. 

 

Забележка: Прилагането на тези методически указания е 

необходимо да става при строгото отчитане на индивидуалното състояние 

и особеностите на всеки отделен студент. 

IV.2.3. Тематично разпределение на учебното съдържание по 

спортно катерене – трета година 

1. Организационно занимание. Съдържание на учебната 

програма през учебната година – цели и задачи на програмата. Средства и 

методи. 

2. Катерене с горна осигуровка по маршрути от VІ-VІІ категория 

на трудност. Обща физическа подготовка.Издръжливост, силова 

издръжливост. 

3. Катерене като водач по маршрути от VІ-VІ+ категория на 

трудност. Специална физическа подготовка. Специална издръжливост. 

4. Повишаване на категорията на преминаваните маршрути – 

VІ–VІІІ кат. 
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Таблица № 10. 

Тематично седмично разпределение на   

Учебното съдържание за обучение по спортно катерене – ІІІ-та година 

Седм

. ТЕМА № 

РАЗУЧАВ

АНЕ УСЪВЪРШЕН 

ВИД 

ЗАНИМ КАТЕГОРИЯ МЯСТО 

№   СТВАНЕ Т,ПР.,Т.ПР. 

НА 

ТРУДНОСТ  

1 1,2,3 Х Х Т.ПР. VІ-VІІ ИЗК.СТЕНА 

2 2,3,4  Х ПР. VІ-VІ+ ИЗК.СТЕНА 

3 7,8,9,10 Х Х Т.ПР. ІV-VІ м.Кумините 

4 7,8,9,10 Х Х Т.ПР. ІV-VІ Резньовете 

5 2,3,4,5  Х ПР. VІ-VІІІ ИЗК.СТЕНА 

6 2,3,4,5  Х ПР. VІ-VІІІ ИЗК.СТЕНА 

7 2,3,4,5  Х ПР. VІ-VІІІ ИЗК.СТЕНА 

8 7,8,9,10 Х Х Т.ПР. V-VІ Мальовица 

9 2-6  Х ПР. VІ-VІІІ ИЗК.СТЕНА 

10 2-6  Х ПР. VІ-VІІІ ИЗК.СТЕНА 

11 2-6  Х ПР. VІ-VІІІ ИЗК.СТЕНА 

12 2-6  Х ПР. VІ-VІІІ ИЗК.СТЕНА 

13 2-6  Х ПР. VІ-VІІІ ИЗК.СТЕНА 

14 2-6  Х ПР. VІ-VІІІ ИЗК.СТЕНА 

15 ТЕСТ.ПР.  Х ПР. VІІ ИЗК.СТЕНА 

16 2-6  Х ПР. VІ-VІІІ ИЗК.СТЕНА 

17 2-6  Х ПР. VІ-VІІІ ИЗК.СТЕНА 

18 2-6  Х ПР. VІ-VІІІ ИЗК.СТЕНА 

19 2-6  Х ПР. VІ-VІІІ ИЗК.СТЕНА 

20 2-6  Х ПР. VІ-VІІІ ИЗК.СТЕНА 

21 2-6  Х ПР. VІ-VІІІ ИЗК.СТЕНА 

22 2-6  Х ПР. VІ-VІІІ ИЗК.СТЕНА 

23 СЪСТ.  Х ПР.  ИЗК.СТЕНА 

24 2-6  Х ПР. VІ-VІІІ ИЗК.СТЕНА 

25 2-6  Х ПР. VІ-VІІІ ИЗК.СТЕНА 

26 СЪСТ.  Х ПР.  ИЗК.СТЕНА 

27 2-6  Х ПР. VІ-VІІІ ИЗК.СТЕНА 

28 7,8,9,10  Х Т.ПР. V-VІ Мальовица 

29 2-6  Х ПР. VІ-VІІІ ИЗК.СТЕНА 

30 ТЕСТ.ПР.  Х ПР. VІІ-VІІІ ИЗК.СТЕНА 

5. Преминаване на боулдър маршрути от висока категория на 

трудност 
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6. Разчитане на маршрути и подреждането им. Определяне 

категорията на трудност. 

7. Алпийски маршрути във високата планина. Екипировка, 

оборудване, осигуряване.Организиране на рапел. Познания за 

метеорологичните условия във високата планина. 

8. Тактика на преминаване на алпийски маршрути във високата 

планина. 

9. Опасности в планината и предпазване от тях. Височинен 

алпинизъм. 

10. Спасяване на пострадал. Долекарска помощ и транспортиране 

до лекарски пункт. 

Заб.: Препоръчително е в края на м. Юли да се проведе лагер за 

обучение по теми №№ 7, 8, 9, 10 в Мальовишкия дял на Рила планина. 

Погледни приложената примерна програма. 

Методически указания при изпълнение на програмата 

1. Наклоните, дължините и категорията на трудност на 

преодоляваните маршрути се определят съобразно индивидуалните 

възможности на студентите и съобразно целите на подготовката. 

2. Най-добра усвояемост на материала при алпийски маршрути 

във високата планина се постига като се изнесе обучението в лагерни 

условия в планината. Предвид заетостта на студентите продължителността 

на лагерите е в рамките на 5-7 дена или съботно-неделни излизания във 

високата планина, като всеки лагер трябва да се провежда по точно 

определена програма. 

3. От изключителна важност е разборът на участие в състезания. 

Той спомага изключително много при избягване на повторяемост на 

определени слабости и грешки и при последващото планиране на 

подготовката на студентите. 

IV.2.4. Програма за обучение по спортно катерене в лагерна 

обстановка 

След овладяване на необходимите знания по спортно катерене, 

вследствие на проведеното обучение, със студентите може да се проведат 

занимания в лагерни условия. Тук представяме примерна програма за 

обучение в лагерна обстановка на студенти занимаващи се със спортно 

катерене – ІІІ-та година. 

Място на провеждане: х. Мальовица 

Продължителност: 6 дни. 

І-ви ден 
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Пристигане и настаняване до 18.00 ч. 

Обсъждане и уточняване на програмата за лагера. Подготовка на 

екипировката за следващия ден 19-20.00 ч. 

ІІ-ри ден 

Изкачвания в района на Еленин връх – 7.00–17.00 ч. 

Маршрути за изкачане: Класически, Камината, Ръба, Академик 

Разбор на деня. Програма за следващия ден – 18.00–19.00ч. 

ІІІ-ти ден 

Изкачавния в района на вр. Злия зъб – 7.00-17.00 ч. 

Маршрути: Класически, Източен ръб, Западен ръб, Бивак в 

района на Бисквитеното езеро. 

Разбор. 

ІV-ти ден 

Изкачвания в района на вр. Злия зъб – 7.00–15.00 ч. 

Маршрути: Варника, Гранит. 

Забележка: Вариант, вместо районът на вр. Злия зъб – районът на 

вр. Мальовица, с бивак на Мальовишките езера. Възможни маршрути: 

Класически, Кавказ, Наско, Камината, Плевен. 

V-ти ден 

Спасителни способи, самоизвличане, долекарска помощ, 

транспортиране на пострадал – 9.00–12.30 ч. 

Изкачване на вр. Челната скала. Маршрут “UIAA” – 14.00–18.00 ч. 

Разбор на деня – 20.00ч. 

VІ-ти ден 

Изкачване на вр. Куклата – 7.00–14.00 ч. 

Маршрути: Класически, Чавдар, Байно. 

Разбор на лагера. 

Отпътуване – 16.00ч. 
IV.3. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ЗНАНИЯТА И 

УМЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ОБУЧЕНИЕ И 

ПОДГОТОВКА ПО СПОРТНО КАТЕРЕНЕ 

За изработване на критерии за комплексно оценяване на студентите по 

спортно катерене възприехме общоприетите елементи при оценката на 

постиженията в състезателно спортно катерене за трудност, а именно 
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достигната височина, включване в осигуровка, овладяна хватка, докосната 

хватка. Като анализирахме значението на всеки един от тях както по 

отношение на спортното постижение, така и за сигурността на катерача 

установихме, че най-важният елемент при катерене за трудност (като водач) 

е включването в осигурителната точка, извършено навреме и по правилен 

начин. 

Поставихме точкова оценка на този критерий, като броят на точките, 

които се придобиват за всяко отделно включване е в зависимост от 

височината на осигурителната точка и от трудността на маршрута. 

Въз основа на гореизложеното изготвихме тест за оценяване на 

степента на владеене на знанията и уменията на студенти в края на 

учебната година, който включва възможност за три изкачвания – едно за 

скорост и две за трудност. Изкачването за скорост при постигане на 

средното оптимално време носи на студента 5 точки, а двете за трудност 

съответно: маршрут А от ІІІ+ категория на трудност дава максимум 6 

точки, а маршрут Б от ІV+ категория на трудност дава максимум 14 точки. 

Таблица № .11  Изпитен тест по спортно катерене 

 Изпитен 

тест 

Категория  

На 

трудност 

Дължина Брой 

включва

ния 

Точкуване на 

постижението 

1 Катерене 

за скорост 

ІІІ+ 7.5 м.  При достигане на 

оптималното време–5т. 

При недостигане-0т. 

2 Катерене 

за 

трудност 

ІІІ+ 7.5 м. 3 вкл. І-во вкл. – 1т. 

ІІ-ро вкл. – 2т. 

ІІІ-то вкл. – 3т. 

3 Катерене 

за 

трудност 

ІV- 7.5 м. 4 вкл. І-во вкл. – 2т. 

ІІ-ро вкл. – 3т. 

ІІІ-то вкл. – 4т. 

ІV-то вкл. – 5т. 

Таблица 12. Степен на оценката 

Пол/Оценка Отл. 6 Мн.доб. 5 Добър 4 Среден 3 

Мъже 20 точки От 14 до 19т. От 9 до 13 т. До 8 т. 

Жени 18 точки От 11 до 17т. От 6 до 10 т. До 5 т. 

Катерене за трудност (като водач) може да се оценява по точкова 

система – за всяко включване в осигурителната точка – по два маршрута 

съответно от ІІІ+ и ІV+ категория на трудност със съответно 3 и 4 точки за 

осигуряване. 
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Комплексната оценка на уменията в края на учебната година се 

формира от натрупването на точки както от катерене за трудност така и от 

катерене за скорост. 
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

На базата на проведените изследвания и анализа на резултатите от 

тях направихме следните изводи и препоръки: 

V.1. ИЗВОДИ 

1. Измерванията на антропометричните показатели ръст, тегло, 

силовите възможности на сгъвачите на пръстите на ръцете, както и 

изчисляване на ръстово-тегловия индекс в края на всяка фаза от 

обучението и подготовката (в края на всяка учебна година) са високо 

информативни и спомагат за повишаване нивото на проходимостта на 

катерачите и подразделянето им в учебни групи, чиито състав е от 

студенти с приблизително еднакви възможности за напредък. Студентите 

катерачи с по-слаби показатели на проходимостта като правило имат по-

високи стойности на Ръстово-тегловия индекс. Такива студенти имат и 

значителни пропуски в овладяването на техниката. 

2. Понижаването на изходните показатели за тегло трябва да 

бъде неотлъчно следвана тенденция в процеса на обучение и подготовка. 

То довежда до понижаване стойностите на Ръстово-тегловия индекс и 

съответно до повишаване на проходимостта на катерачите студенти. 

3. При някои от студентите катерачи ниската проходимост се 

дължи преди всичко на причини от психологическа естество (слаба 

увереност в собствените сили, страх). 

4. Един от факторите за постигане на по-високи резултати при 

обучението на начинаещи студенти по спортно катерене е провеждането на 

предварителна информационна анкета в началото на обучението за 

предварителната спортна подготовка, предварителното ниво на 

информираност в областта на спортното катерене и алпинизма и някои 

качествени характеристики на мотивацията на студентите. При обучение 

на начинаещи студенти по спортно катерене групите не бива да 

надхвърлят 12-13 човека с две занимания седмично от по 90 минути. 

5. Катерене за трудност (като водач) може да се оценява по 

точкова система – за всяко включване в осигурителната точка – по два 

маршрута съответно от ІІІ+ и ІV+ категория на трудност със съответно 3 и 

4 точки за осигуряване. Комплексната оценка на уменията в края на 

учебната година се формира от натрупването на точки, както от катерене 

за трудност така и от катерене за скорост. 
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V.2. ПРЕПОРЪКИ 

1. За по-добро групиране на студентите по учебни групи и 

сравнително компактна успеваемост препоръчваме в началото на периода 

на обучение да се правят измервания на ръста, теглото, показателите за 

сила на сгъвачите на пръстите на ръцете, както и изчисляване на Ръстово-

теглови индекс по Кетле. Студентите със сходни или близки показатели 

следва да бъдат групирани в една учебна група. Такива измервания следва 

да бъдат правени и в края на всеки етап от обучението за допълнително 

подразделяне на учебните групи на студентите катерачи. 

2. Студентите с по-високи стойности на Ръстово-тегловия 

индекс след края на първата година на обучението и подготовката, и със 

значителни пропуски в техниката, следва да бъдат групирани в отделни 

учебни групи за да се избегне снижаване на мотивацията им за високи 

постижения. 

3. От особена важност са показателите за предварителна спортна 

подготовка и високо ниво на мотивацията за занимания със спорт, които 

биха могли да се използват като основни критерии при предварителния 

подбор и групиране на студентите. 

4. Следвайки необходимостта от строго индивидуален подход 

при работата с отделните студенти е препоръчително по-бързо 

напредващите да бъдат прегрупирани в отделни групи, които да следват по 

динамично преминаване на учебната програма. 

5. При студентите, при които причините за ниската проходимост 

са преди всичко от психологическо естество, е необходимо да се работи 

индивидуално за повишаване на увереността им в собствените сили и 

преодоляване на чувството за страх. 

6. При студенти с по-високо ниво на предварителна спортна 

подготовка следва да се премине към по-ранно преминаване на по-висока 

категория на трудност, като се спазва диференцираният подход към всеки 

един от обучаваните. 

7. За прецизно отдиферинциране на оценката от тестовата 

проверка в края на І ви семестър, тя да се провежда на техничен, непознат 

маршрут от 4+, 5- категория на трудност. 

8. За постигане на по-голяма привлекателност да се прави 

прецизен подбор на средствата и методите и подобряване на организацията 

на заниманията. 

9. Продължителността на обучението и подготовката на 

студенти занимаващи се с профилирано обучение по спортно катерене 
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трябва да е в рамките на три учебни години (6 семестъра – 340 учебни 

занимания с продължителност 70-90 минути). 

10. Първият етап на програмата е насочен преимуществено към 

овладяването на основните знания и умения на занимаващите се, а вторият 

и особено третият предимно към спортно състезателните изяви на 

студентите. Предлагаме обучението по спортно катерене на начинаещи 

студенти през първия етап (първата учебна година) да се провежда в две 

фази: първоначално катерене с горна осигуровка за скорост и последващо 

преминаване към катерене за трудност с долна осигуровка (като водач). 

Преминаването към втората фаза на обучение по спортно катерене на 

начинаещи студенти да става след достигане на 85% от средното време за 

преминаване на маршрут от ІІІ+ категория на трудност. 

 

 V.3. ПРИНОСИ 

 Като приноси на разработката оценяваме: 

 1. Изработването на критерии за предварителен подбор и 

групиране на студенти занимаващи се с начално обучение по спортно 

катерене. 

 2. Апробирането и прилагането на критерии за оценка на 

усвояването на знанията и уменията на студенти занимаващи се с начално 

обучение по спортно катерене. 

 3.Създаване на специализиран тест за оценка на усвояването 

на знанията и уменията. 

 4. Изготвянето на модел на цялостна методическа програма за 

обучение на студенти по спортно катерене във ВУ с неспортна насоченост. 
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ПУБЛИКАЦИИ СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Проучване на интересите на студентите от СУ “Св. Климент 

Охридски”  при профилирано обучение по спортно катерене с 

цел оптимизиране на учебните програми за обучение във ВУ. 

НСА, София, 2000 

2. Влияние на антропометричните показатели върху 

успеваемостта на студенти начално обучение по спортно 

катерене. Годишник СУ, София, Том 84, 2004 

3. Критерии за оценка на степента на владеене на уменията на 

студенти начално обучение по спортно катерене. Годишник 

СУ, София, Том 78, 2002 

4. Етапи и фази на обучението и подготовката на студенти, 

занимаващи се с обучение по спортно катерене. Годишник 

СУ, София, Том 84, 2004 

5. Проблеми на предварителния подбор и групиране на студенти 

начално обучение по спортно катерене. НК, СУ София, 2009. 


