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УВОД
Проблемите, които възникват пред човечеството в началото на
третото хилядолетие, извеждат на преден план в системата от ценности
свободата на човека да развива и изявява своите способности.
Във времена на глобални здравни и социални проблеми, които
възникват пред съвременната цивилизация, все по-често се поставя
въпросът

пред

модерно

развитите

общества

за

значимостта

и

необходимостта младите поколения да растат физически и психически
здрави сред екологично чиста среда и природа, за да повишат
съпротивителните си сили към неблагоприятните явления и болести в
днешно време.
Колапсът на икономиката, карантинирането на цели държави,
социалната изолация и др. стагниращи процеси: например налагане на така
наречените онлайн или дистанционна форма на обучения в училища и
университети засегна неблагоприятно и заниманията на младите хора с
физически упражнения и спорт. Все повече хората от всички сфери на
социалния живот – политици, медици, администратори, компютърни
специалисти и много други, но все-повече и подрастващите млади хора –
ученици и студенти, осъзнаха колко значими за живота са физическото
възпитание и физическата култура, колко важни са те в ежедневието на
човека, за да поддържа висок жизнен тонус и статус. Темата за спортната
рекреация стана водеща. В многообразието на спортната двигателна
дейност приоритетни стават спортовете на открито, спортовете които
предоставят възможност за дистанция на контактите и на по-камерните
човешки формации. Сред тях попада и спорта тенис на маса.
Сравнително достъпната спортна екипировка за тениса на маса го
прави един от най-масовите спортове по света и у нас. На азиатския
континент тенисът на маса е на изключителна почит, имайки предвид, че е
спорт номер едно по практикуване и интерес в държавата с най-
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многобройно население в света – Китай. Знае се, че в Китай в повечето от
университетите изпитите за физическа годност и спортна подготвеност са
именно с тенис на маса. Много голям потенциал в развитието на играта
има в страни като Япония, Южна Корея, Северна Корея, Тайланд, Индия.
Също в челните места по практикуване и спортно майсторство са и страни
от Европа: Германия, Франция, Швеция, Дания, Русия, Украйна,
Португалия и др., което свидетелства за популярността на играта.
Съществуват правителствени програми, които застъпват тениса на
маса във всички домове за възрастни хора с цел превенции срещу болести
като паркинсон, алцхаймер, атеросклероза и др. Американците използват
на жаргон израза „игра на мозъка“ за играта с малкото топче.
Впечатляващо е как в държава като Канада, известна със своя афинитет
към зимните спортове, тенисът на маса набира изключителна популярност
през последните десетилетия.
Тенисът на маса като спорт и двигателна дейност на физическото
възпитание е заложен в учебните планове и програми за часовете по
физическо възпитание и спорт във висшите училища на Република
България. В училищата присъства в свободно избираемата (факултативна
подготовка) и в извънкласните дейности. България е една от малкото
държави, където в паркове и градинки на големи и малки градове има
поставени „бетонови“ или „железни“ маси.
Един

от

важните

проблеми

в

съвременното

състояние

на

физическото възпитание и спорта във висшите училища е свързан с
необходимостта от повишаване на ефективността на учебния процес чрез
подобряване на учебните програми, тяхното съдържание и методика на
обучение. Редица са изследванията в тази насока, в които се предлагат
специализирани програми

и методики за тяхното приложение за

повишаване на качеството и ефективността на учебния процес по
физическо възпитание.
Една от причините за написване на този дисертационен труд и
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разработването на Програма на обучение по тенис на маса за студенти
от Технически университет-София в часовете по физическо възпитание е
да внесем принос в теорията и методиката на началното обучение по тенис
на маса за студенти с надеждата, че тя ще бъде в помощ на
преподавателите

във

висшите

училища.

При

разработването

на

Програмата са ползвани натрупан опит и знания в многогодишната ми
треньорска дейност в България, от престоя ми в Кипър и Канада, а също
така, не на последно място, от сегашната ми преподавателска дейност в
Департамента по

физическо

възпитание и

спорт на

Технически

университет-София.
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ГЛАВА ПЪРВА
ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА
1.1. Физическото възпитание и спорта в континуума на
съвременната цивилизация
Нашето всекидневие минава, без да разбираме почти нищо от
света, в който живеем.
К. Сейгън1
Социално-икономическите и политическите процеси, които протичат
в съвременния континуум, се развиват с нарастващо въздействие на
науката. Нейното обогатяване с нови технологии оказва мощно влияние
върху всички страни на живота на човека, на неговото социокултурно
самосъзнание и самоизразяване в дейността. Да останеш без спешна и
дългосрочна социокултурна адаптация към такива „силови полета“
означава да обречеш предварително определена сфера на човешката
дейност на ниско ниво на съществуване [Balsevich 1995: 69–75]. Това се
отнася до голяма степен за проблемите на възпитанието и образованието, в
това число и за физическата култура и спорта на съвременната
цивилизация и постиндустриалните общества. При реализирането на тази
адаптация в живота се срещат всякакви трудности: ще има съпротива
срещу нови идеи, технологии, методи, инструменти, и т.н. Това
обстоятелство, въпреки че ограничава темпото на развитие на науката и
технологиите, във времето ще бъде елиминирано благодарение на
рационализма на човечеството. [Rausavljevich 1999: 36–45] И найтрудното в този процес е неговата непрекъснатост и многофакторна
природа на творческите усилия, особено когато в процеса на работа
постоянно се налагат промени на първоначалния план. Затова в момента
основните характеристики на начина на живот и най-важните качества на
1

Карл
Сейгън
в
предговор
на
книгата
„Кратка история на времето (от Големия взрив до черните дупки)“, 1993.

на

Стивън

Хокинг
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специалиста са динамичността, способността да възприема фундаментални
проблеми и да намира ефективни начини за решаването им [Давидов 1996:
554].
За практиката е важно субективните дейности да определят
развитието на конкретни личности или специфични технологии. Тази
позиция е от решаващо значение за специалистите от различни сфери
на човешката дейност, включително педагогическата. Само един от
факторите на влияние – хуманизацията на процесите на възпитание и
образование, когато начело на този процес са поставени свободата,
интересите и потребностите на индивида – до голяма степен определя
преразглеждането

на

гледните

точки

върху

съдържанието

и

организационните форми на педагогическата дейност [Аркаев &
Сучилин 1997: 17–25].
Анализът на физическото възпитание и спортната подготовка
свидетелства за факта, че спортът и масовата активност на младежта,
когато се използват старомодни форми на работа, не водят до осезаеми
резултати. Що се отнася до системата за обучение в спорта,
постижения в момента подкрепят заключението, че тя все още е
ефективна, но същевременно се чувства и „задъхване” в условията на
острата спортна конкуренция. Дори нещо повече, без постоянна
адаптация към съвременните социално-икономически, и най-важното научни и технологични условия, тя не може да бъде полезна на
съвременното общество. Според Ю. В. Верхошански създаването на
нови тренировъчни проекти и програми, адаптирани към съвременните
условия на живот, е задължително изискване [Верхошански 1993: 21–
24]. Тези проекти и програми трябва да бъдат отразени в
концептуалните модели на физическото възпитание и спорта. Д.
Донской и С. Дмитриев в навечерието на 20. век философски
отбелязват, че това …показва диалектическото единство на борбата
между противоположностите и взаимозависимостите на факторите
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на развитие на тези две сфери на културата на съвременното
човечество [Донской & Дмитриев 1999: 6].
Успоредно с това развитието на обществото се характеризира с ярко
изразена настъпателна стратегия за овладяване на природата и стремеж
към минимизиране на физическите усилия на хората, за сметка на тяхното
умствено и духовно обогатяване [Казначеев & Спирин 1988: 11-23].
Казано с други думи, с навлизането на науката и техниката във всички
сфери на човешката дейност бяха създадени мощни източници на енергия,
висок темп на общественото производство и комуникациите, и заедно с
това предпоставки за глобална екологична криза, в това число и криза в
екологията на човешкото развитие – прогресираща хипокинезия, хронична
хиподинамия и нарастващо нервно-сензорно напрежение.
Научните изследвания през последните години доказаха, че един от
най-негативните

продукти

на

научно-техническата

революция

е

намалената двигателна активност (хипокинезията), която постепенно се
превръща в бич за съвременното цивилизовано общество. Така например
ходенето на човека като основен компонент на двигателната му активност
е намаляло през последните 20-30 години. Така се стига до големия
парадокс на нашето време: човешката популация Homo sapiens и по-точно
Homo ludens (Играещият човек) сега се е превърнал в „седящия човек”,
който се пренатоварва с хронично обездвижване. Това води до ярко
изразена психо-физическа дисхармония в биосоциалната природа на
човека. Тя е резултат от противоречието, което възниква между
генетичната памет на организма, чиито нервно-хуморални адаптационни
механизми са изключително стабилни, и стресовите фактори на средата.
Тази „соматоментална“ дисхармония в съчетание с неконтролираното
хранене, употребата на алкохол и тютюнопушенето, както и с някои
екологични и стресови фактори на средата са в основата на найразпространените болести на цивилизацията: сърдечносъдовите и раковите
заболявания, хипертонията, психическите разстройства, пораженията
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върху опорно-двигателния апарат и много други. [Желязков & Дашева
2002: 11]
Проблемът с въвеждането на постиженията на съвременната наука в
практиката е остър в различни области на човешката дейност. В повечето
от тях прилагането на резултатите е пасивно. Съществува несъразмерност
между обема на придобитите нови знания и обема на прилагане [Логинов
1977: 111]. Що се отнася до спортните дейности, с използването дори на
традиционни

или нови

прогресивни

педагогически

парадигми

на

спортното обучение на спортисти с квалификация, невинаги се гарантира
очакваният ефект [Куликов 1995: 395]. По-точно постиженията на други
области на знанието, които понякога надхвърлят границите, също се
въвеждат в практиката на спортната тренировка. [Матицин 2001: 5–6]
Същото разсъждение за въвеждането и използването на новости на
съвременната теория и методика на физическото възпитание в практиката,
и несъразмерността между получените нови знания и обема на неговото
прилагане вълнува спортните педагози.
1.2. Състояние,

развитие

и

особености

на

физическото

възпитание и спорта във висшите училища в България и анализ на
статуквото в Технически университет-София
Университетското

образование

е

етап

в

личностното

и

интелектуалното развитие на студента, което освен професионално,
формира личността и по отношение на нейните нравствено-психически и
социални ценности, и не на последно място в здравословен и емоционален
план. Развитието на висшите училища в съвременните условия е
съпроводено от все по-голяма интензификация на студентския труд,
нарастване на разнообразния информационен поток, широко навлизане в
обучението и свободното време на информационните и компютърни
технологии. Непрекъснатият ръст на научната и социалната информация
ограничава все повече времето за тяхното асимилиране и усвояване, което
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води до претоварване и дисхармония в развитието на студентската
личност. Процесът на обучение често се съпровожда от стресови ситуации.
Като цяло всичко това води до снижаване на двигателната дейност, влияе
върху намаляването на работоспособността, влошаване на здравето и е
предпоставка за редица заболявания. [Лозанов2, 2019]
В исторически аспект установихме, че проникването на физическото
възпитание и спорта в колежанското и университетското образование е
белязано с историческата детерминираност на отделните епохи. Е.
Караманлиева съобщава, че у нас то е свързано с възникването на найстарото висше учебно заведение – Софийския университет „Св. Климент
Охридски“, който е открит на 1 октомври 1888 г. [Караманлиева 2016:
11].
В. Господинов – преподавател в Софийския университет „Св.
Климент Охридски”, отбелязва, че ...спортът в едни първични форми
присъства в Университета още от самото му създаване през 1888 г.
Тогава се регламентират в учебния план и 4 часа седмично по гимнастика,
т.е. една от най-комплексните като резултат и достъпни форми на
целенасочена физическа активност. Постепенно се разширява кръгът от
спортните занимания. [Господинов 2010: 68]
Според Ц. Цветков: Първото обединително звено и синоним на
българската спортна култура е Олимпийският комитет, учреден на 30
март 1923 г. В този период дейността в спорта се регулира от
създадените през 1931 г. Закон за физическото възпитание и спорта и
през 1933 г. Правилник за неговото приложение [Цветков 2013: 177].
1949 година е важна за физическото възпитание и спорт във висшите
училища. Със Закон за висшето образование /1949 г./ учебната дисциплина
става част от общия учебен процес в университетите. Обучението по
Цитаът на доц. В. Лозанов в ДТ е от Публична лекция, която е проведена в библиотеката на ТУ–София
на 27.11.2018 г. на тема „Физическото възпитание и спорт във висшите училища, цели и задачи“. Цялата
лекция я има заснета и качена в YouTube.
2
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физическо възпитание е задължително за първи и втори курс, като се
обособява един път седмично с времетраене 90 минути, т.е. 60 часа
годишно. След 1990 година страната ни навлиза в нов период от историята
си, известен като „Прехода на България към демокрация и пазарна
икономика”. Физическото възпитание и спортът във висшите училища в
този период имат своите специфични особености. Налице е собствена
политика, структура и функциониране на системата. [Караманлиева 2016:
15]
Според Националната стратегия за развитие на физическото
възпитание и спорта в Република България 2012 – 2022, проблемът за
физическото възпитание и спорта във висшите училища трябва да намери
своето

трайно

и

принципно

решаване

като

съставна

част

от

преустройството на образователната система у нас. За целта е необходимо:
• заниманията по физическо възпитание и спорт и резултатите от
тях да бъдат включени в системата на т. нар. академичен кредит, който
се формира от задължителни, факултативни или свободно избираеми
предмети и форми на обучение;
• да се създадат съответните организационни, материалнотехнически и кадрови предпоставки за издигане равнището на спортното
майсторство във висшите учебни заведения по модела на елитния
студентски спорт в страните с развита пазарна икономика;
• ясно разграничаване на задължителната спортна подготовка на
студентите (учебните часове по спорт по Закона за висшето
образование) и състезателния студентски спорт на регионално и
национално ниво (представяне на университетите от отборите им,
съставлявани от най-добрите спортисти в различните дисциплини);
• въвеждане на пълни и частични стипендии за най-изявените
спортисти във висшите училища;
• да се създадат условия за насърчаване активността на
студентите за участие в масовия студентски спорт чрез организиране
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на масови студентски прояви, конференции и разглеждане на проблемите
на студентския спорт на всички нива;
• усъвършенстване на механизма за финансиране на спортната
дейност във висшите училища. [Национална стратегия за младежта
2010 – 2020 г.]
Националната програма за развитие на физическото възпитание и
спорта 2018 – 2020 г. е основополагащ документ за ролята, мястото и
социалните функции на спорта в Република България. Стратегическата цел
е

обединяване

на

усилията

на

всички

държавни,

обществени,

неправителствени и частни организации за утвърждаване на физическото
възпитание, спорта и спортно-туристическите дейности като средство за
подобряване на здравето и физическата дееспособност на населението,
максимално разширяване дела на обхванатите в организирания спорт за
всички. Цели се също издигане на спортния престиж на нацията на
световно ниво чрез усъвършенстване на националната система за
физическо възпитание и спорт в съответствие с водещите европейски
практики с оглед насърчаване на физическото възпитание на гражданите и
стимулиране на спорта за високи постижения и модернизация на спортната
инфраструктура, която да задоволява потребностите на населението от
системни занимания с физически упражнения и спорт. [Национална
програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2018 – 2020
г.]
Анализ на предизвикателствата пред младежката политика в
България в частта „Здравословен начина на живот“ от Националната
стратегия за младежта 2010 – 2020 г. затвърждава тенденцията, че след
напускане на училище голяма част от младите хора прекратяват
заниманията си със спорт, а ежедневието им се характеризира с ниска
физическата активност и недостатъчни грижи за поддържането на добра
форма. [Пенева 2002: 36]
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В съответствие със съвременните научни постижения, принципи на
обучение и европейски стандарти са разработени и внедрени нови учебни
програми по учебните дисциплини. В резултат на това постигаме по-добро
физическо развитие, по-висока физическа дееспособност, по-богата
двигателна култура и опит, подобряваме здравословното състояние на
студентите и формираме трайна потребност от спортни занимания
[Симеонова & Попеска 2015: 942–947].
Високите изисквания предполагат и значителни отговорности. За да
се повишат здравната култура и физическата активност на студентите, е
необходимо усъвършенстването на техните способности за реализиране на
стремежите им и задоволяване на потребностите за живот в хармонично
взаимоотношение със заобикалящата среда. [Баракова и др. 2010: 1–7]
Висшето училище формира ценностна система у младите хора, която
да отчита необходимостта от висок професионализъм и съпричастност към
физическата култура в изграждането им като лидери в обществото.
Тяхната отличителна характеристика следва да бъде не толкова позитивно
отношение към спорта, колкото вътрешна потребност и мотив за
поведение, насочено към висока двигателна активност в цялостната им
дейност.
Грижата за развитието на физическото възпитание и спорта е грижа
не само на специализираните висши училища. Важна задача за всички
висши училища е да създадат необходимите предпоставки студентите
реално да осъществят целенасочена двигателна активност. [Николова и
др. 2005]
Според В. Лозанов от години се забелязва спад на физическата
дееспособност на постъпващите във ВУ студенти, което говори за
дефицити в подготовката им в началното и средното образование. Фактор
за това е недостатъчният брой занимания, предвидени в програмите на
всички нива на образование в Република България. Така например в Закона
за физическото възпитание и спорт са предвидени 60 часа годишно за
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занимания по физическо възпитание и спорт за бакалавърска степен. Това
означава по едно занимание седмично, което е крайно недостатъчно за
поддържане и подобряване на физически качества, двигателни умения и
навици. От научната спортна литература е ясно, че развитието и
поддържането на физическите качества е непрекъснат процес. Веднъж
прекъснат, качествата могат да спаднат до изходно ниво.
В нашата страна – обръща внимание Ст. Базелков – все повече се
задълбочава неприятната тенденция за диспропорция между показателите
за физическо развитие, функционалното състояние и физическата
дееспособност. По данни на редица изследователи в тази област,
процентът на учениците у нас с наднормено тегло тревожно се увеличава,
като не са редки случаите на затлъстяване. Това води до негативни
функционални промени на жизнено важни органи и системи. Позволяваме
си да цитираме обобщенията на автора, защото те косвено са свързани със
становището на В. Лозанов. Все пак по-голяма част от учениците с
отклонения в теглото, дееспособността и нервно-психическата реактивност
от нормата постъпват във ВУ. [Базелков 2014: 704]
Изследване на Евробарометър показва, че 82% от населението на
България не практикува спортни занимания или го прави един път
седмично. Регулярно практикуват спортни занимания (3 и повече пъти
седмично) едва 3% от населението. Подобни данни за честотата и
интензитета на физическа активност сред активното население в България
/20-64 г./, както и за нивото на неговите знания, умения и нагласи за
активен

здравословен

живот

представя

проведеното

Национално

изследване за факторите на риска за хроничните неинфекциозни болести.
[Евробарометър 2019: 7]
За постигане целта на физическото възпитание и спорт във висшите
училища е съществено да се получат теоретични знания и компетентности
у студентите и да се формират практически умения и навици за съзнателно
използване на формите, средствата и методите във всекидневния бит като:
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средство за подобряване на физическото развитие, дееспособност и
двигателни умения и навици; за активно противодействие на вредните
последици от негативни страни на съвременния студентски живот –
заседнал начин на живот, употреба на алкохол, цигари, наркотици и други.
Също така е важна и необходимостта от придобиване на професионалноприложни, здравословни навици, за мотивирано и активно преодоляване на
негативите, произтичащи от бъдещата професия на специалистите с висше
образование.[Янева и Милетиев 2019: 428–431]
Обществена потребност е подготовката на студенти със средствата
на физическото възпитание и спорт да доведе до подобряване на
физическото развитие, дееспособност и здраве на младите хора. Също така
системните занимания на студентите със спортни двигателни дейности е
превантивно средство за разтоварване от учебните и психичните
натоварвания и за преодоляване на обездвижването в резултат на учебна
трудова дейност.
В университетите физическото възпитание и спортът са сред
приоритетите на държавната политика в областта на спорта сред младите.
Регламентирането на дейността на заниманията по спорт във висшите
училища намира израз в извършените и приети промени на Закона за
физическото възпитание и спорта (ЗФВС) от 02.08.2002 г. В тези промени
се фиксира повишение на минималния хорариум от задължителни
занимания по физическо възпитание и спорт във висшите училища в
Република България. След изменението, публикувано в ДВ, бр. 68 от
02.08.2013 г., в ЗФВС, чл. 25, ал. 1 е записано: Физическото възпитание и
спортът във висшите училища са неразделна част от обучението на
студентите под формата на задължителни и факултативни занимания,
с минимален хорариум на задължителните занимания от 60 часа годишно
за студентите, които се обучават за придобиване на образователноквалификационна

степен

„бакалавър”

или

за

придобиване

на
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образователно-квалификационна степен „магистър” по чл. 42, ал. 1, т. 2,
буква „а” от Закона за висшето образование (ЗВО). (ЗВО) (ЗФВС)

Фиг. 1
В своя дисертационен труд от 2013 г. К. Атанасова представя
резултати от документално проучване на базата на събрана информация от
22 университета от столицата и страната по шест показателя, които дават
възможност за оценка на състоянието на тениса на маса във висшите
училища. По отношение на спортно-материалната база събраната
информация показва (Фиг. 1), че 81% от включените в проучването
университети разполагат с от три до десет тенис маси, като общият им
брой е 93, а в 19% от тях такива липсват. [Атанасова 2013: 86]
По данни от същото проучване е събрана информация (Фиг. 2), че
едва 33% от преподавателите в изследваните висши училища са
специалисти по тенис на маса, което говори за липса на достатъчно
работещи в катедрите по физическо възпитание и спорт квалифицирани
кадри в този спорт.

Фиг. 2
Мащабно изследване в насока усъвършенстване на практико-
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методичните подходи за заниманията по спорт във висшите училища
осъществява А. Божкова през 2015 г. В своята дисертационна работа, по
отношение на изборно-задължителната форма (ИЗФ) на обучение на
студентите, А. Божкова достига до извода, че тя им дава …достатъчно
теоретико-практически познания, както и такива за практикуване на
самостоятелни занимания. Значителна

част от студентите са

удовлетворени от заниманията по спорт и техните интереси по
отделните спортни дисциплини в голяма степен са обхванати. Авторът
допълва, че обучението и усъвършенстването в така наречените
профилирани

групи

по

вид

спорт

подпомагат

селекцията

за

студентските отбори, към които се насочват студентите с добри
индивидуални показатели по отделните видове спорт. [Божкова 2015:
247–248]
По сведение на Е. Караманлиева при практикуването на спорта
тенис на маса студентите го разпознават като средство за подобряване на
тяхната подвижност, координация, скорост на движенията, сила и
издръжливост. Имат възможност да видят ръста на резултатите си. Според
самите студенти заниманията със спорт им дават възможност за развитие
на волевите качества, бързината и точността на мисленето, засилват
характера им. Има значими различия и зависимости между степента на
проява на някои от мотивите и потребностите на студентите за избор на
спорта тенис на маса в началото и в края на изследването. [Караманлиева
2016: 161]
 Относно статуквото на учебната дисциплина „Физическо
възпитание и спорт“ в Технически университет-София.
Университетът е създаден през 1945 г. Днес той е уникално, с
широки параметри на структура, функции и многообразна дейност висше
училище в страната. Подготвя кадри по инженерни специалности в
областта на: машиностроенето, електрониката, енергетиката, транспорта,
автоматиката, компютърната и комуникационната техника, текстилната
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техника,

инженерния

мениджмънт.

Обхваща

14

факултета,

3

департамента, колеж в гр. София и факултет и колеж в гр. Сливен. Във
висшето училище се обучават около 15 000 студенти, от които 1400
чужденци.
Един от департаментите на Техническия университет е Департамент
за физическо възпитание и спорт (ДФВС). В продължение на повече от 60
години в условията на Техническия университет са подготвени и
осъществявали дейност по развитие на физическото възпитание и спорта
изтъкнати на национално и международно равнище преподаватели,
треньори, ръководители на българския спорт (професори, доценти,
доктори на науките, асистенти, преподаватели).
Катедрата

по

електротехническия

физическо
институт

(МЕИ)

възпитание
се

създава

към
през

Машинно1953

г.

Последователно укрепват необходимите условия за учебна и спортнопедагогическа дейност със студентите в различните факултети и звена на
университета.
В структурата на Департамента за физическо възпитание и спорт са
включени две секции:
• Секция „Индивидуални спортове и спортни игри“, която създава
условия за развитие на спортовете: баскетбол, волейбол, футбол, тенис,
тенис на маса, фитнес, народни танци, лека атлетика и аеробика.
Изградени са отбори, които участват в състезания: баскетбол – мъже и
жени; волейбол – мъже и жени; бадминтон – мъже и жени; футбол – мъже;
лека атлетика – мъже и жени; тенис на маса – мъже и жени.
В тази секция осъществяват дейност 13 щатни и 4 хонорувани
преподаватели.
• Секция „Водни и планински спортове“ включва учебна и спортна
дейност по спортовете: плуване, гребане, ветроходство, планинарство, ски
туризъм, спортно катерене, спортно ориентиране, катерене по въже,
спелеология и адаптирана физическа активност (АФА). Изградени са
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отбори по: плуване – мъже и жени, гребане – мъже и жени, ски – мъже и
жени, спортно катерене – мъже и жени, спортно ориентиране – мъже и
жени. В тази секция образователната дейност се осъществява от 9 щатни и
8 хонорувани преподаватели.
През 2005 г. е възстановен и регистриран Университетски спортен
клуб при Техническия университет. Клубът е член на Асоциацията за
университетски спорт (АУС). [Технически университет- София, ДФВС,
Справка 2012 г.]
В съответствие със Закона за висшето образование задължителният
учебен хорариум за обучение на студентите по физическо възпитание и
спорт е 240 часа за ОКС „бакалавър“ и 180 часа за „специалист“. По този
начин студентите от III и IV курс, както и магистрите, са лишени от
възможността да осъществяват двигателна активност чрез практикуване на
физически упражнения, спорт и туризъм.
През 1977 г. е построен спортен комплекс. В него са включени: хале
(зала) за спортни игри, зала за тенис на маса, фехтовка, народни танци,
фитнес и тенис, гребен канал, басейн с олимпийски размери, 4 тенис корта
(на открито). Първите професионални маси за тенис на маса са поставени
през 1987 г., масите са предоставени от Асоциацията за университетски
спорт, след като в ДФВС е проведено Световно студентско първенство по
тенис на маса. Счита се, че от този момент започват организирани
занимания по тенис на маса със студенти. Днес ДФВС разполага с 10 тенис
маси за провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт със
студентите, практикуващи тенис на маса. Има и три професионални тенис
маси, предназначени за тренировки на представителните отбори мъже и
жени на ТУ-София.
В учебните планове са предвидени за 1. и 2. курс две занимания с по
два академични часа седмично. Студентите всеки семестър сами избират
предпочитан от тях спорт, в свободни от учебни занимания дни и часове по
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другите дисциплини. Така направена, програмата3 е гъвкава по отношение
на избора на спорт и време и засилва интереса и желанието на студентите
за участие в предоставените им възможности за спортни занимания.
Спортът е задължителен за студентите от първи и втори курс в
Технически университет-София. Учебните седмици за спорт на семестър
са 14, като за семестриална заверка са необходими 11 присъствия. Всички
студенти, които по различни причини не са заверили спорт през първите
две години на следването си, трябва да отработят предвидената аудиторна
натовареност за дисциплината избираем спорт до края на следването.
Всеки студент е задължен да запише два часа спорт за семестър в различни
дни от седмицата.
Заниманията се провеждат в спортния комплекс на ТУ-София, който
е най-голямата многофункционална спортна база в страната. Ежегодно
залата се използва от над 3000 студенти от университета, а ежедневно от
800. Учебни часове провеждат още пет университета от столицата.
Всеки учебен ден по програма има четири академични часа със
занимания по тенис на маса. На ден около 120 студенти практикуват
активно тенис на маса. Часовете се водят от четирима преподаватели, от
които един е специалист по тенис на маса.
Второто ниво, образно казано надстройката на университетската
система за спорт на ТУ, е така нареченото спортно усъвършенстване –
участие в състезания с представителните отбори, планирани по спортния
календар за университетски спорт и държавните първенства. В отборите
попадат

студентите

с

изявени

спортно-технически

качества

за

практикуване на определен спорт, които успешно защитават честта и
името на университета. Гордост за ТУ - София са отборите по плуване,
ски, спортно ориентиране, тенис на маса, баскетбол, хандбал, волейбол,
Учебните програми и целокупният образователен процес по физическо възпитание и спорт
отговарят на изискванията на ТУ за качество. Съгласно ЗВО, в университета функционират
система за мониторинг на качеството, наречена СОПКО, и съответните процедури за одит.
3

https://web2.tu-sofia.bg/sopko/shema.html
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лека атлетика, тенис на корт, футбол.
1.3. Технологичният прогрес и ролята на физическото
възпитание и спорта в живота на постиндустриалното общество
Вече все по-определено се осъзнава и признава, че от равнището и
качеството на образованието зависи състоянието на цялото съвременно
общество. Днес то се характеризира с непрекъснати динамични изменения,
които имат следните по-съществени особености:
 Засягат цялата планета;
 Имат непрекъснат, перманентен характер;
 Постоянно се ускоряват и разширяват;
 Наблюдават

се

все

глобализация

и

интернационализация

по-задълбочаващи

се

процеси

на

на

обществото.

особености

детерминират

[Николов 2018: 37]
Взети

заедно,

тези

по-съществени

формирането и развитието на иновативните образователни технологии
като сравнително самостоятелно направление и в спортната педагогика.
Това е дълъг и сложен процес, който протича твърде противоречиво – от
пълното отрицание на тези технологии до признаването на водещата роля
на иновациите в конструирането и реализирането на ефективен учебнообразователен процес, и от друга страна – налага прилагането на
компетентностния

и

технологическия

подход,

в

това

число

преосмисляне на реалностите при разработване и апробиране на нашия
модел и иновативна програма за начално обучение на студенти по тенис на
маса (по същество специфичен технологичен процес), както и насочване на
нашето вниманието към вътрешните връзки и взаимоотношения между
неговите елементи.
Всеки технологичен процес се характеризира със:


наличие на определена цел;
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структуриране на дейността на етапи и операции за

осъществяване на целта;


наличие на програма, която определя последователността в

извършването на операциите;


обратна връзка за осъществяване на поетапен мониторинг и

корекция при необходимост.
Въпросите за спецификата на приложението на технологичния
подход в образованието и в сферата на спорта, за мястото, ролята и
значението на образователните технологии са обект на специално
внимание

през

последните

десетилетия.

Според

Л.

Милков

педагогическите технологии включват в себе си следните компоненти:
 Педагогическа система, която определя целта, задачите,
формите

и

средствата

на

обучение,

образование

и

възпитание.
 Организационни системи и форми на обучение с устойчив
характер.
 Методи на обучение и възпитание като основни пътища и
средства

за

осъществяване

на

педагогическото

взаимодействие „учител-ученик“, „възпитател-възпитаник“
[Милков 2005: 79–80].
В специализираната литература технологията се разглежда като общ
закон за функциониране на всяка социална сфера на определен етап от
нейното развитие. Като доминиращи в сложния процес на еволюция на
човечеството се приемат т.нар. педагогически технологии. По същество
те са многостранни, сложни и противоречиви и зависят от твърде голям
брой фактори, много от които са дори непредвидими. Макар че при тях
има елементи на повторяемост както в дейността на педагозите, така и в
дейността на всички обучаеми, субектите на педагогическата реалност и
нейните „продукти“ са нестандартни, уникални. Педагогическата дейност
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има творчески характер, който обуславя и спецификата на нейната
технология.

Началото

на

по-системни

опити

за

приложение

на

технологическия подход в сферата на обучението се поставя в САЩ през
30-те и 40-те години на ХХ век. Постепенно той започва да се
разпространява във всички останали сфери на педагогическата дейност.
Това довежда до обособяване на педагогическата технология като
относително самостоятелно направление.
С навлизането на науката и техниката във всички сфери на
човешката дейност бяха създадени мощни източници на енергия, висок
темп на общественото производство и комуникациите, и заедно с това са
предпоставки за глобална екологична криза, хронична хиподинамия и
нарастващо психическо напрежение. [Желязков и Дашева 2002: 11]
Видимо, педагогическите технологии в спорта и физическото възпитание
са тези, които ще бъат основното оръжие за справяне с посочените
отрицателни тенденции.
1.4. Историческо развитие и характеристика на тениса на маса
като спорт в света и в България
Играта се появява като модификация на тениса и бадминтона във
втората половина на 19. век в Англия. Първоначално тя се играе с
импровизирана екипировка. Съоръжения за т.нар. миниатюрен салонен
тенис за пръв път се патентоват през 1884 г. от Айрес. Най-ранният патент
за игра на маса е с № (11037) от 15.VII.1890 г. и принадлежи на
англичанина Дейвид Фостер. Година по-късно Джон Джакес, известен
производител на спортни екипи, регистрира игра с топка на маса под името
„Госима“. Тя не се разпространява широко, докато не се налага името
„пинг-понг“, и най-важно, докато не започне да се използва целулоидната
топка създадена от Джеймс Гибс, 1890 г.
До 2000 г. топчетата са с диаметър 38 mm, а от 2000 г. диаметърът на
топчето става 40 mm, а масата му е 2,7 грама. Топчето може да е бяло или
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оранжево на цвят, но се изисква непременно да е матово. Топчета с друг
цвят на международни състезания не се използват от 2007 г. На 6 февруари
2014 г. Международната федерация по тенис на маса (ITTF) съобщава, че е
прието

ново

топче,

което

е

направено

от

пластмаса

вместо

от целулоид. Новото топче е маркирано с означението 40+, диаметърът е
малко над 40 mm. Новото топче е задължително за официални световни
състезания от 1 юли 2014 г. [Уикипедия, свободната енциклопедия,
https://bg.wikipedia.org/wiki/].
Името пинг-понг произлиза от имитацията на звука, издаван от удара
по топката с дървената, покрита тогава с велур ракета, и масата. Чарлс
Бартер патентова на 4.XI.1891 г. игра на маса с Правила на тениса (№ 19
070).
Първата ракета, покрита с назъбената гума, е патентована от Франк
Бриян

през

1901

г.

под

името

Атропос

и

получава

широко

разпространение. От 1902 г. Е. Гуд я прилага на състезания.
Според англичаните Хералд Гърней и Рон Крайден първата книга
ръководство Как да играем пинг-понг е издадена от Арнолд Паркер в
Лондон през 1900 г. Същият Паркер е спечелил първия голям официален
турнир на Асоциацията по пинг-понг, игран в Лондонската кралска зала в
края на 1901 г.
През февруари 1902 г. шампиона на Асоциацията по тенис на маса Р. Айлинг, е победил шампионът на Асоциацията по пинг-понг, а Паркер първия общоанглийски шампион след обединението на двете асоциации.
От Англия играта се пренася в САЩ (1887), Русия (1897), Германия,
Унгария, Япония и др. Първите турнири започват през 1901 г.
Широкото разпространение на играта налага издаването от 18.I.1902
г. отначало месечно, а по-късно и седмично, на специализираното
списание Пионер.
Организираните турнири в Англия след 1904 г, намаляват. Играта
получава своето второ дихание чак през 1920 г. През 1921 г. се провежда
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мач между университетите в Оксфорд и Кеймбридж. През 1922 г. се правят
нови съществени изменения в правилника на играта. Играта се
разпространява бързо в много страни. Става необходимо уеднаквяването
на правилата в международен мащаб.
Пинг-понгът в България се „внася“ около 1930 г. Появява се найнапред в чуждестранните колежи и клубове, в Църковния пансион и др.
После намира място в някои клубове, училища и кафенета в София,
Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора. Отначало се играело по правила,
заимствани от тениса. Практикувало се е на маси, по-дълги от днешните, с
по-високи мрежи и обикновени дървени ракети.
За основаването на Българския пинг-понг клуб на 28.ХII.1932 г. има
данни в „Телесно възпитание в България“ - БОК от 1936 г, където на с. 210
между другото четем: За постигане на целите си клубът поддържа и
урежда съответно помещение, тенис маси, съоръжения, устройства,
състезания и др. Клубните цветове са бяло и червено. Клубът е
организирал досега няколко състезания, като например срещу секцията
пинг-понг при СК „Напредък“

гр. Русе, срещу групата

играчи при

Унгарската колония в София и пр. През 1932 г. бе организирано
състезание за първенство между всички играчи в страната.
Играта бързо се развива и популяризира. През периода 1932–1936 г.
се развива оживена състезателна дейност. Уреждат се много вътрешни,
междуклубни и междуградски срещи, широко отразявани в печата. През
1936/37 г. редовно се организират софийски градски първенства. До 1944 г.
има само две държавни първенства. Официални международни срещи не
са провеждани.
Некачествените съоръжения: маси, топки, дървени ракети (много
късно се въвежда покритата с гума ракета), тесните и нехигиенични
помещения, в които се играело, и високите такси за игра пречели на
развитието на играта. Не се е провеждала въобще системна подготовка,
техническото ниво е било много ниско.
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След 1944 г. тенисът на маса намира благоприятна почва.
Сравнително евтините съоръжения, увлекателността и достъпността на
играта за всички възрасти и ценните качества, които се култивират при
нейното практикуване, я правят любима на хиляди трудещи се и учащи в
цялата

страна.

Масовото

развитие

на

играта

довежда

и

до

усъвършенстване на формите на нейната организация. През 1947 г. се
образуват първите секции към „Славия“ - София, СК „България“ - София,
„Ботев“ - Варна и др. През 1948 г. е изградена градска секция в София, а
през 1949 г. и републиканска, която по-късно се преименува в Българска
федерация по тенис на маса (БФТМ).
От края на 1949 г. датира и първото републиканско лично
първенство за мъже, което се печели от Вл. Хаджистоянов. Оттогава
ежегодно се провеждат републикански първенства във всички дисциплини.
Най-много

републикански

лични

титли

са

печелили

Надежда

Хаджииванова (13), Даниела Гергелчева (10) и Стефан Шивачев (8).
Постепенно републиканският спортен календар се обогатява, включвайки
все повече и повече нови спортни състезания, обхващащи в стройна
система всички възрастови групи и различните слоеве от населението (по
осем отбора, играещи по турнирната система в два кръга според наредбата
на БФТМ); квалификационни турнири (4 в групи за мъже и жени) за
влизане в Б и В групи (допускат се до участие отборите областни
първенци); републикански лични първенства; републикански отборни и
лични първенства за юноши и девойки, пионери и пионерки; първенство
на спортните школи, профсъюзни първенства по всички браншове и
отрасли;

първенства

на

работническите

колективи

първенци;

общостудентски, армейски, селски, републикански първенства; турнири на
16-те най-добри във всички възрастови групи, спартакиади и много други
състезания.
В края на 1949 г. и през 1950 г. у нас гостуват изтъкнатите
международни майстори Шидо (Унгария), Тереба и Токар (Чехословакия),

32

Розеану (Румъния), които с играта си стават пример за подражание на
всички любители на този спорт. Това тяхно посещение е с изключителен
ефект за развитието и популяризирането на тениса на маса у нас. По своето
масово разпространение върху всички слоеве на населението този спорт
стана един от най-популярните у нас [Дряновски, Коен & Шишков 1993:
7–15].
Официалните републикански първенства включват : Републиканско
отборно първенство „Висша лига“ – вземат 8 (осем) отбора мъже и 8 (осем)
отбора жени.
„А“ РГ – по 8 (осем) отбора мъже и жени – Северна, и по 8 (осем)
отбора мъже и жени – Южна България.
„Б” РГ мъже – по 8 (осем) отбора – Северна, и 8 (осем) отбора Южна България.
„В” и „В-1”/ „В-2“/ РГ мъже по 8 (осем) отбора в четири зони –
Северозападна и Североизточна България, и по 8 (осем) отбора
Югозападна и Югоизточна България: младежи и девойки до 21 години,
юноши и девойки старша до 18 години, кадети и кадетки до 15 години и
мини кадети и мини кадетки до 12 години, момчета и момичета до 10
години, лични първенства за всички възрасти, включващи дисциплини
лично, двойки и смесени двойки. [БФТМ, Наредба, 2019]
Тенисът на маса е и една от най-достъпните и любими игри сред
студентите в учебния процес по физическо възпитание и спорт във
висшите училища. Като вид спортна игра тя не изисква големи материални
разходи и база за тренировки и състезания. При това в процеса на играта
при студентите се формират такива важни качества като бързина, ловкост,
бързина на реакцията, концентрация на вниманието и мисленето, висока
двигателна активност, издръжливост и други способности. [Атанасова
2013: 1]
Тенисът на маса е занимателна общодостъпна спортна игра с малка
целулоидна топка. Спортът се практикува без ограничения и от двата пола
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от 7-годишна възраст нагоре (автори посочват и по-ниска възраст на
започване при четиригодишни). Необходимите съоръжения са евтини и
достъпни. Основните правила на играта са сравнително прости. Същността
на играта се състои в прехвърлянето на топката през мрежата чрез удар по
нея с ракетата, в полето на противника, непосредствено след първия ѝ
отскок в собственото игрално поле. Всяка допусната грешка незабавно
води до печелене на точка от страна на противника. Спортната цел на
играта е да се постигне победа над противника, като се наберат
повече точки в отделните части и се спечелят повече части от
играта.
Една част от играта (гейм) се печели, когато единият от играчите
спечели пръв 11 точки или пръв достигне 2 точки разлика (след резултат
10:10). Официално е необходимо спечелването на 3 от 5-те части (гейма)
при отборни срещи и 4 от 7 части (гейма) при индивидуални първенства.
При това играчът се стреми да допуска по-малко собствени грешки и
непрекъснато затруднява противника, принуждавайки го да греши. Това
той

постига

като

сменя

посоката

и

силата

на

отправените

в

противниковото поле удари, които придават на топката различни по вид и
скорост въртеливи движения. Подбирането на равен по класа на игра
противник е лесно осъществимо, а натоварването може да бъде лесно
дозирано. Многобройни изследвания върху системно практикуващите
спорта убедително доказват голямото влияние на атлетична игра с
променлива интензивност върху всестранното физическо развитие. Тя
развива: бързина на реакцията, на придвижването с крака, на замаха с
ръката за нанасяне на удара, ловкост, гъвкавост, издръжливост и сила.
Усъвършенстват се функциите на сърдечносъдовата и дихателната
система. Развива се чувство за ориентация, устойчивост на вниманието,
съобразителност и други ценни психически качества. Разкриват се волеви
качества на личността в процеса на непрекъснатата борба за извоюване на
победата. [Дряновски & Коен 1992: 9]
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Отправените в различни ъгли на масата топки с различна сила и
въртене принуждават тенисиста, за да успее да ги отиграе с един или друг
вид удар, да извършва за части от секундата най-сложни движения. Тези
движения включват бързо и правилно придвижване чрез крачки, напади,
скокове, едновременно обръщане на тялото в най-различни посоки и
нанасяне на силни удари по топката. В тези движения участват както
мускулите на краката, раменния пояс и цялото тяло, така и на ръката.
Съчетаването на тези движения с едва забележимите на лакътя или китката
при постоянно изменящото се темпо на играта, изисква значително поголяма координация и ловкост. Благодарение на тези свои специфични
особености и изключително богатите си възможности за въздействие,
тенисът на маса е едно прекрасно средство за физическо възпитание.
Неговото практикуване е чудесен „активен отдих“ и емоционално
развлечение, което подпомага трудовата дейност. Неговата достъпност и
увлекателност са спечелили милиони привърженици от всички слоеве и
възрасти на населението у нас и в целия свят. От друга страна, погледнато
в аспекта на достигане на високи спортни постижения, тенисът на маса е
един

изключително

труден,

високотехничен,

много

атлетичен

и

психологичен вид спорт, който поставя многобройни високи изисквания
към добрите състезатели. Натоварването по време на тежките многодневни
турнири и официални световни и европейски първенства нарасна
изключително много. Играят се най-малко по девет игри на ден, като
времето между тях съвсем не е достатъчно за пълното възстановяване на
организма. Играе се три пъти на ден: сутрин, след обяд и вечер (понякога
до 12-14 часа на ден), и това в продължение на 3 до 12 последователни
дни. Направените изследвания по време на световните първенства
показват, че само в един състезателен ден един състезател извършва
съответно над 24 000 бегови крачки средно по време на придвижването
към топката в игра (равняващо се на разстояние над 10 000 m) и се нанасят
средно над 12 000 удара по топката. Тези числа сами по себе си говорят за
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големината на натоварването само в един състезателен ден. Направените
по-късно научни изследвания по различни показатели над значителен брой
участници в световно първенство от д-р Франке (Германия) и японски
учени недвусмислено показват, че физическото натоварване при тениса на
маса по време на състезания е еднакво с това при футбола и баскетбола, и
дори по-високо, поради по-дългото време и системата на провеждане на
големите първенства и турнири. Тези данни се потвърждават и от
направените у нас изследвания по някои показатели (пулс, кръвно
налягане, загуба на тегло) на участниците в републиканските отборни
първенства, за един състезателен ден загубата на тегло достига до 2,5 kg.
Беше регистрирано увеличение на пулса (над 190 уд./мин), измерен
непосредствено след завършване на срещата. Китайските автори Сю и
Иншен публикуват данни от проведени изследвания на световни
първенства, според които измерената двигателна плътност в една
състезателна среща от 3 гейма е от 302 до 1246 движения с ръката, т.е.
средно от 0,26-0,69 пъти в секунда.
Играчите по време на срещите в един състезателен ден правят от
2718 до 11 314 движения с ръцете. Ако смятаме, че при всеки удар по
топката замахът е равен на 1,5 m, то ръката на играча изминава разстояние
от 4077 m. до 16 971 m. [Чжунхузй и др. 1987: 259–261].
Изискванията към добрите състезатели са в няколко основни насоки:
физическа подготовка, техническа подготовка, тактическа подготовка,
психологическа подготовка и теоретическа подготовка. Само в своята
съвкупност и взаимно органическа връзка правилното водене на отделните
видове подготовка може днес да осигури достигането на високи спортни
резултати.
Тенисът на маса е най-бързият спорт от игрите с мрежа. Бързината се
определя от скоростта на топката, която може да достигне до 250 km в час,
отнесена към сравнително малкото по размер игрално поле. Бързината на
реакция (измервана с най-малкото латентно време на простата и сложна
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изборна двигателна реакция на зрителен и звуков сигнал)

при

незанимаващите се със спорт тя е средно 0,25 сек, а при тенисистите на
маса е 0,12 сек до 0.10 сек при зрителен сигнал. Реакциите при тенисистите
на маса са предимно сложни.
В тениса на маса ловкостта трябва да се проявява от първата до
последната точка във всеки гейм. Състезателната игра се характеризира
със сложна техника на движенията при постоянно променяща се ситуация.
[Пак там: 6]
Тенисът на маса е от спортовете с вариативност на двигателната
дейност, което е характерно за всички спортни игри и единоборства –
борба, бокс, фехтовка и др. За разлика от спортовете със стабилна
структура на техниката в тази група движенията се отличават с голяма
вариативност на пространствените, времевите и силовите характеристики.
В променливите условия на спортната борба двигателните действия се
характеризират

с

голямо

разнообразие

на

вариантите

за

най-

целесъобразното решаване на възникналите проблеми. Успоредно с
овладяването на широк репертоар от нападателни и отбранителни средства
и способи състезателите разполагат с така наречените коронни, съвършено
усвоени похвати, които характеризират техните индивидуални особености
[Желязков & Дашева 2002: 299].
По специфичните особености на своята техника тенисът на маса се
отнася към комплексните видове спорт. Техниката на игра непрекъснато се
обогатява с въвеждането на нови удари, което пък от своя страна води до
търсене на нови начини и средства за тяхното противодействие.
Извършваните сложни комбинации от движения, придвижванията във
всички възможни посоки, нападите, внезапните стартове, скоковете и
спиранията, съчетани с различни наклони и извивки на тялото с
едновременно изпълнение на сложни удари по топката с различна сила и
координация, определят облика на съвременния тенис на маса. [Шишков
2013: 13]
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Тенисът на маса е технически предизвикателен спорт. Особеността
се явява, че в ежедневието няма действия, които поотделно да приличат на
тази игра. Затова хората. желаещите да го овладеят, са изправени пред
ситуация, в която трябва да започнат, както се казва, от нулата.
Известно е, че физиологичната основа на техниката на човешките
движения е многоструктурна. Тя включва както вродената функционална
връзка на различни телесни системи, така и придобитата форма, контрол
върху взаимодействието между тях.
Способността за точна оценка и изпълнение на движенията по едно и
също време по отношение на пространствени, времеви и силови параметри
на движение достига изключителна стойност при човек още на 12-14
години. Това позволява на редица автори да предложат на младите
тенисисти да научат изцяло техническия арсенал от игри в тенис на маса.
[Ландика и др. 2005: 224]
1.5. Физиологични основи на двигателното обучение и модел на
силния състезател в тениса на маса
1.5.1. Физиологични основи на двигателното обучение в спорта
Още от древността учените – анатоми, лекари, философи и др., са се
интересували от въпроса за причината на човешките движения. Едва през
17. век Р. Декарт [1774-1842] създава основите на рефлекторната теория,
обяснявайки, че причина за движението може да бъде конкретен фактор от
външната среда, въздействащ на сетивните органи.
През 18. век английският учен Чарлс Бел открива, че освен
двигателните нерви, към мускулите отиват също и осезаващи нерви. Ч. Бел
добре разбира значението на аферентната инерция на мускулите като вид
връзка, пренасяща в мозъчните центрове съобщения за събития,
протичащи на периферията и необходими за корекцията на центробежните
импулси. Никой обаче след откритието на Ч. Бел не е схванал значението
на мускулната чувствителност така дълбоко физиологически и психически,
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както великият И. М. Сеченов. След излизането на неговия труд Рефлекси
на главния мозък се изясняват идеите за ролята на двигателните усещания
при управлението на движенията в пространството и времето, за
взаимодействието между двигателните, зрителните и слуховите усещания.
Успехите на физиологията на двигателните действия по-късно са
поети от педагогиката. Като ги използва, П. Ф. Лесгафт разработва своите
методически указания за обучаването в двигателните действия при
физическото възпитание.
Следва времето, когато около теорията за управление на движенията
се разгръща много дълбока и дълготрайна дискусия, в която се
противопоставят И. П. Павлов и А. Н. Крестовников, от едната страна, и
от другата Н. А. Бернщайн, П. К. Анохин, Л. В. Чхаидзе4 и други.
Н. А. Бернщайн отправя справедлива критика срещу слепите
поддръжници на стандартната представа за двигателния навик

като

сложен комплексен верижен условен двигателен проприоцептивен
рефлекс…

(Крестовников,

1952),

т.е.

като

закрепена

система

от

последователно свързани сигнали и реакции [Гаврийски 1982: 11].
Цялата диалектика на развитието на двигателния навик, казва
Бернщайн, …се състои в това, че там, където има развитие, там всяко
следващо изпълнение е по-добро от предишното, т.е. то не го повтаря!
Ето защо всъщност упражняването е «повторение без повторение» [пак
там: 11].
Втори недостатък на у с л о в н о - р е ф л е к т о р н а т а т е о р и я , така
както бе прилагана за изясняване на механизмите на усвояване на
движения, е трудното обяснение на процеса на функционално обобщение5
(ФО). В случаите на ФО винаги са налице сложни двигателни комплекси,
сложна система на регулация и интеграция на функциите. А е известно, че

Чхаидзе, Л. В. Об управлении движениями человека.- Изд.Физкультура и спорт, Москва, 1970.
Един от най-характерните примери за функционално обобщение, приведен от Бернщайн (1970), e този
за почерка. Човек се учи да пише още в ПУВ или в първи клас на НЕО с едната (активната) ръка. Всяко
дете си изработва индивидуален почерк, който с малки изменения си остава непроменен.
4
5
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синтезът на група от условни рефлекси (т.е. създаването на верига от
условни рефлекси или образуване на т. нар. динамичен стереотип) е
значително по-сложен и продължителен процес от този на създаване на
отделен условен рефлекс. От изложеното следва обобщението, че ФО
представлява такава способност на организма, която предполага едно посложно и вероятно многостепенно регулиране. В. Гаврийски допуска, че в
случая …вероятно става дума за едно обобщение на върховните моторни
команди в резултат на предварително изработен активен модел на
действие. Такъв модел или програма на действие би могла да се създаде на
различни нива в ЦНС в зависимост от изискванията и от сложността на
извършваната двигателна реакция [Гаврийски 1982: 13–4].
Учението за управление на движенията на живите организми се
обогатява на нов качествен етап след появата на кибернетиката и
фундаменталните разработки на Н. Винер. Тази наука обединява различни
области от знанието и човешката дейност, при което се използват
процесите на управление. Кибернетиката има практична насоченост и
представлява по оределението на белгийския учен Л. Куфинел …изкуство
на ефективното действие [Фарфел 1977: 8].
Днес още не е възможно – изтъква В. Фарфел – точното
определение на механизма на безкрайно сложния процес на управление на
движенията, въпреки че анатомите са проследили хода на почти всички
нервни пътища [пак там: 9]. Назависимо от това В. Фарфел представя
опростена функционална схема за управление на движенията (вж. фиг. 3).

Фиг. 3
По В. Фарфел, 1975 г.
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Системата на управление на движенията се усъвършенства не само
под въздействие на генотипа, но и в индивидуалния опит под
въздействието на условията на живот и особено под въздействие на
организирания

педагогически

процес.

Така

тя

се

проявява

като

самообучаваща се кибернетична система, която се усъвършенства във
функционално отношение, без да променя структурата си. Разглеждан от
кибернетична позиция, процесът на обучение е информационен процес.
Той протича в системите на управление, при него учебната информация се
възприема, обработва и запаметява, за да подобри ефективността на
функциониране на тези системи и повиши тяхната устойчивост в дадени
условия. Информацията се съхранява в паметта на управляващата
подсистема във вид на програма и стратегия за управление на действията
ѝ. Програмите за управление обхващат всички равнища на йерархичната
система на управление на движенията [Русев6 2000: 129]
Обучението в спортно-технически двигателни действия представлява
функционално
Програмите

за

преобразование
управление

предимно

на

от

двигателните

алгоритмичен
действия

са

тип.
строго

детерминистични схеми, дадени наготово от обучаващия. [пак там]
Овладяването на нови програми за управление на движенията при
човека е продължителен процес. Могат да се разграничат няколко фази:
фаза на възприемане на информацията на новото
двигателно действие и конструиране на първоначалната
програма за управление;
фаза за прецизиране на програмата за управление;
фаза за трайно овладяване на способи за управление
на двигателното действие.
Руси Русев – професор, доктор на науките на ЮЗУ, ръководител на катедра „ТМФВ и спорт”, а покъсно декан на ПФ. За разлика от В. Гаврийски, който лансира схващането за 2 етапа на двигателното
обучение (всъщност възприема модела на D. Schnell – 1982), Р. Русев в своята кибернетична теория на
двигателното обучение защитава триетапната структура на обучението, като твърди, че тя е проверена в
спортно-педагогическата практика.
6
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Кибернетичната теория на обучението е установила следните
форми на приемане и обработка на учебната информация:
 учене чрез запаметяване;
 учене чрез поставяне в условно съответствие;
 учене чрез успех;
 учене чрез оптимизиране;
 учене чрез подражание;
 учене чрез разбиране;
 учене чрез поучаване. [Клаус7 1973]
В една или друга степен тези форми съществуват и при обучението
на учениците и студентите в двигателни действия. Към тях могат да се
прибавят и други форми – специфични за този род обучение.
От позициите на кибернетичната теория на двигателното обучение се
открояват три етапа на обучение в спортно-технически двигателни
действия:
I етап – запознаване с новото двигателно действие. Той
съответства на кибернетичната първа фаза на възприемане

на

информацията за новото двигателно действие и конструирането на
първоначална программа за управление.
II етап – задълбочено разучаване на двигателното действие.
Съответства на фазата на прецизиране на програмата на управление.
III етап – усъвършенстване на двигателното действие. Тя
кореспондира с кибернетично изведената фаза за трайно овладяване на
способи за управление на двигателното действие [Русев 2000: 142].
Интересът към кибернетичния подход за разкриване на интимните
механизми на управление на движенията на

човека продължава да е

актуален. През 2005 г. авторски колектив В. Ландика, Ю. Похоленчука,
7

Вж. Г. Клаус. Речник по кибернетика. Изд. „Техника“, София, 1973.
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Г. Арзютова и П. Драгоманова, издава книгата Methodology of sporting
preparation: table tennis, където представят някои свои теоретични
концепции за управление на движенията на тенисистите. По същество те
са изказ на познатите класически постановки с използването на поразлични понятия (вж. фиг. 4).

Фиг. 4
Движението на информация в „тялото на тенисиста на маса“
(сложна динамична система) по Methodology of sporting preparation:
table tennis
Основния акцент авторите поставят на движението на информацията
в самообучаваща се кибернетична система. Тя –информацията, влиза в
системния вход. Това далеч не е лесен процес.
Тя включва:
1) търсене на информация, понякога много трудно;
2) събиране на информация (всъщност самия прием);
3) класификация и оценка на нея;
4) изхвърляне, отхвърляне на ненужна, неизползваема информация.
С други думи, не цялата постъпваща информация се получава, и то
не пасивно, а активно. Оттук идва важното – подчертават В. Ландика и
неговите съавтори – научете спортиста да приема необходимата
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информация. Източниците на информация за даден тенисист на маса са
неговата среда (поле на действие), активната му дейност, собственото му
състояние. Приетите сигнали не само предвиждат реакциите във времето,
но ги насочват в зависимост от състоянието на организма. [Ландика и др.
2005: 224–226] Апропо, кибернетичният модел на Ландика и колектив
представя сложната динамична система за движението на информация в
„тялото на тенисиста на маса“ почти идентично с концепцията на Д.
Донской , изказана в неговата книга Законы движений в спорте, издадена
в далечната 1968 година. [Донской 1968: 229]
В крайна сметка авторите приемат, че цялата тренировка е
увеличаването на възможностите на тенисиста на маса, тоест формирането
на нови програми. [Ландика и др. 2005: 230]
1.5.2. Модел на идеалния спортист в тениса на маса
М. С. Брил е провел анкета сред изявени специалисти относно какви
качества са необходими за формиране профила на идеалния спортист в
тениса на маса. На всеки от тези специалисти бил предложен списък с
качества и личностни черти, свързани с различни сфери: личност,
подготвеност на тялото и др. Изисквало се специалистите да сортират тези
качества по свойства: по ранг, въз основа на тяхното значение от гледна
точка на изискванията на спорта. Анкетираните са имали възможност да
допълнят списъка. Списъкът е попълнен по такъв начин, че качествата
споменати в него, не са групирани по никакъв критерий, а са сортирани на
случаен принцип според формата.
И така, характеристиките на тенисиста на маса:
В първа зона на моделите са кинестезичната чувствителност и
волеви качества на тенисиста. Кинестезичната чувствителност, която стои
в основата на така нареченото усещане на ракетата и усещане за топка, е
съществен фактор за прецизността на движението. Малкият размер на
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игралното поле – масата, допълнителните разходи за игра на всяка топка
(особено с промяната в правилата на играта) наистина създават
допълнителни изисквания към нивото на тези качества. В съвременния
тенис на маса почти всички удари се правят с различно въртене на топката.
Качеството

на

подобни

удари

не

е

особено

безразлично

към

кинестетичната чувствителност. Значението на силните волеви качества,
характерни за този вид спорт, са както никъде другаде. Колко пъти сме
били свидетели на спасението на безнадежден мач и загубените „сигурни“
победи. Решителността, постоянството, всеотдайността винаги са били
основните умения на най-добрите играчи. Известни са много талантливи
тенисисти, които не са имали необходимото ниво на развитие на волеви
качества и не са могли да демонстрират напълно своя талант. Не без
основание тенисът на маса се нарича „нервна“ игра. Волевите усилия тук
са необикновено високи.
Високият

ранг

на

сложните

реакции

в

сравнение

с

предвиждането на ситуацията и оперативното мислене трябва да се
обяснят със специалната бързина на действията. Това, разбира се, не
означава, че тенисистът действа само на принципа на реакциите. Прогноза,
подбор и прилагане на решения като елемент на интелектуалната дейност
присъстват в тениса на маса, както и в други игри. Но теглото на сложните
реакции във връзка с липсата на време винаги нараства.
В спортните игри всичко трябва да е ефективно! Поставянето на
цели е чисто човешка черта. Само човек предвижда резултата (целта) в
своето съзнание, до което трябва да доведе действието му; това е
съзнателна целесъобразност.
От

свойствата

на

вниманието

стабилността

е

придобила

предимство. Треньорите твърдят, че на пръв поглед необясними провали в
играта при равенство са свързани с твърде много колебания във
вниманието.

Спортисти,

които

умеят

да

проявят

допълнителна

интензивност на концентрация на вниманието, но не са в състояние да я
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задържат достатъчно дълго време, не под определено ниво, се отличават
със своята непостоянна игра. [Брил 1980: 29–30]
Най-добрият играч на 20. век Ян-Ове Валднер (един от първите
европейски професионалисти, който редовно побеждаваше доминиращите
китайски състезатели, характеризира днешния тенис на маса: на първо
място поставя издръжливостта на остротата на психическа устойчивост,
изпълнена под физическа форма. [Байгулов 1981: 23]
1.6. Методика на обучението по тенис на маса
Специфичните особености на физическото възпитаниет оказват
влияние върху подбора на съответните методи. На първо място, подборът
зависи от характерните особеност на различните видове дейности при
изпълнението на физическите упражнения: двигателна, познавателна,
емоционално-волева.
На второ място: влияние оказва единството на образователните
задачи с оздравителния и възпитателния ефект на физическото възпитание.
За решаването на главната цел на физическото възпитание – всестранното
физическо усъвършенстване на личността, е необходимо да се използват
едновременно

методите

за

учебно-познавателна,

двигателна

и

възпитателна работа, които да се реализират в единство.
На трето място могат да се посочат закономерностите на
тренировъчния процес. Редуването на работа с почивка и дозирането на
физическото натоварване са задължително изискване на физическото
възпитание. Тази дейност е свързана с използването на специални методи
за

дозировка

на

упражненията,

за

регулиране

на

умората

и

възстановяването на организма съобразно пола, възрастта, подготовката на
обучаемите и характера на физическите упражнения.
На четвърто място трябва да се отчита колективната дейност на
обучаемите при изпълнение на разнообразни физически упражнения, игри,
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състезания. Използването на разнообразни уреди и пособия изисква
подбор на специални методи за организиране на занимаващите се в урока и
специфични методи за изпълнение на конкретните физически упражнения.
Голямо значение за изясняване на отделните методи и за тяхното
ефективно прилагане има точното им систематизиране в отделни групи.
По своята целенасоченост методите във физическото възпитание се
подразделят на три основни групи:
1.

Методи за осъществяване на двигателна дейност по

физическо възпитание.
2.

Методи за проверка и оценка, за контролиране и отчитане на

дейността по физическо възпитание
3.

Методи за възпитаване на нравствени, естетически и

трудови навици в процеса на физическо възпитание. [Рачев и др. 1998:
140–142; Костов и др. 2019: 96–106]
Технико-тактическите умения и навици може ефективно да се
усвоят само като се съчетават методите на физическо възпитание,
обучение и тренировка. Основният критерий за правилното им използване
е бързият ръст в майсторството на обучаваните. [Дряновски и др.
1993:162]Едно от основните преимущества на цялостния метод е
изграждането на обща представа на изучаваното движение и найправилното

усвояване

на

двигателния

навик.

Разучаването

и

усъвършенстването на отделните елементи от техниката се осъществява
цялостно, без да нарушава структурата на движението.
Обяснението, за да се схванат по-ясно отделните основни моменти
от движенията, се разчленява на фази. Невинаги цялостният метод дава
положителни резултати за отстраняване на грешките, особено при
начинаещите. Тогава се налага използването на разчленения метод.
Разчлененият метод най-често се прилага в разучаването на различни
тактически комбинации от няколко удара в съчетание, при топки с
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различно въртене, дължина на полета и

посока в игралното поле на

противника.
Методът на фиксацията (т.нар. помощно-двигателени методи) и
помощта на преподавателя са приложими при обучението в техниката.
Овладяването на нов вид удар трябва да се фиксира пред огледалото самостоятелното изходно положение, началото на движението, моментът
на нанасянето на удара по токата и крайният момент на движението (като
се наблегне на положението на ракетата и в трите момента). Чрез
фиксиране с ръката на отделните моменти грешките от преподавателя се
поправят. Преподавателят, застанал отстрани, може да акцентира върху
отделните моменти от движението чрез сигнал, допир с ръка или хващане
на ръката с ракетата и извършване на правилното движение заедно с
начинаещия.
Характерно при метода на специално-подготвителните упражнения е
значителното сходство в особеностите на развиваното нервно-мускулно
усилие с изучавания двигателен навик. Към тях се отнасят имитационните
упражнения със и без утежняване на взимащите основно участие мускулни
групи, упражненията на спомагателни уреди – тренировъчна стена,
„висулка“, тренировъчно колело, на пуснати пред себе си на масата или на
подхвърлена

от

партньора

топка

при

облекчени

условия

при

предварително заето изходно положение за съответния удар.
За упражнението като метод е характерно многократното повторение
на движенията. То е насочено предимно към усъвършенстване на
спортната техника, но може заедно с това да разрешава задачите за
подобряване

на

работоспособността

на

организма,

да

развива

необходимите качества, да тренира даден режим на работа. Най-важното
методическо изискване е всяко повторение да бъде целенасочено,
контролирано и регулирано. Не бива да се допуска увлечение по чисто
механично, многократно повторение само срещу топки, насочени на едно и
също място и с едно и също въртене. Това довежда до голям процент на
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сигурност, но

само

при

дадена, ситуация, което невинаги

има

необходимата игрова стойност и води до шаблонност и статичност в
играта. [Дряновски и др. 1993: 162]
Много ефективен за тениса на маса е методът за използване на
голямо количество топки (мулти бол). Състои се в това, че до масата се
слага специален кош, в който има от

100 до 200 топки (или се поставя

срещу трениращия специален апарат (робот) за изстрелване на топки) и
тенисистът непрекъснато изпълнява различни удари. По този начин се
съкращава времето, необходимо за събирането на топката. Увеличава се
плътността на урока. Г. Очева заключава, че „мултибол тренинг“ не е само
за напреднали по тенис на маса състезатели. Може да се включи в
спортната подготовка на всички възрастови групи, от начинаещи до високо
спортно майсторство. [Ocheva 2014: 603]
Варианти за използването на състезателния метод в часовете по
физическо възпитание и спорт в ТУ-София са:
1.

В последните 25 минути за всяко занимание да се провеждат

игри на точки с един или двама партньори поред. Изисквания:
задължително в играта да се използват технически елементи или
тактически комбинации, изучавани в дадено занимание; в края на
заниманието се провежда обсъждане на основното му съдържание.
2.

Провеждат се игри в съответствие с определената от

преподавателя и усвоена от спортиста (студента ) техника.
3.

Много ефективни и предизвикващи са игрите на точки с

предварително определени условия, например:


Един гейм подаващ е само единият партньор, а в следващия

подаващ е другият партньор.


Игра на точки, но спечелване на точка е само когато единият от

партньорите е подавал начален удар.


Игри по двойки.



„Въртележка“ – участващите се стремят да задържат топката
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на масата, редувайки се, като се придвижват около масата.


4. Игра „топ-тейбъл“, определя се маса в залата за първа, и

друга маса за последна (обикновено двете крайни маси), всички участници
започват игра на точки един гейм, победителите се придвижват към първа
маса, а загубилите към последната. [Moldozoff 2008: 91–93]
Може да се приложат и други разновидности на играта, един „гейм“
да се играе до определен предварително брой точки, 3,5,7. Много
интересна разновидност е играта „стоп-старт“ – преподавателят дава
начало на играта на точки и по всяко време може да спре играта с команда
„стоп“, победител е този участник, който води в резултата; ако резултатът
е равен, побеждава подавалият начален удар последен.


„Голям“ турнир между всички студенти от всички

факултети и курсове, поне веднъж на семестър, обикновено преди 8
декември и в края на втория семестър.
За контролиране степента на сигурното и точното владеене на
различните видове удари се използват така наречените нормативи. Те се
покриват

периодически.

Нормативите

по

техническата

подготовка

позволяват индивидуално да се включват в годишните планове.
Нормативите със сигурно изпълнение на който и да е удар в бройки
попадения в дадена мишена с определени размери. Броят се само
попадналите в мишената удари. Грешките на партньора не се отчитат. Дава
се право на три опита и се взема резултатът от най-добрия. Така
периодически се отчита ръстът на сигурното изпълнение на отделните
видове удари. [Дряновски 1986: 3–5 ]
Обучението в тениса на маса е призвано да реши следните
образователни и възпитателни задачи:
1. Да укрепи здравето на занимаващите се и всестранно да развие
двигателните качества (бързина, сила, гъвкавост, ловкост, издръжливост), с
което да се повишат функционалните възможности на организма.
2. Да допринесе за овладяване на техниката на играта.
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3. Рационално тактическо приложение на техническите елементи,
съобразено с конкретните условия за постигане на победа в състезание.
4. Да възпитава морално-волеви и интелектуални качества, които имат
голямо значение в хода на спортната борба.
5. Занимаващите се да придобият практически и теоретични знания в
областта на спорта, тренировката, хигиената и самоконтрола.
Предвид гореизброените задачи, тренировъчният процес се състои от
органически взаимно свързани страни: физическа (обща и специална),
техническа,

тактическа,

психологична

и

теоретична

подготовка.

[Дряновски 1993: 161]
При формиране на основата на временните нервни връзки се
преминава през всички стадии на изграждане на динамичния стереотип.
Във връзка с това педагогът - треньор трябва да изисква устойчиво
внимание от възпитаниците си, умения да анализират своите движения, да
внася в тях необходимите корекции, да съпоставя резултата от
изпълнените действия с тяхната кинематика, динамика и разпределение на
мускулните усилия във времето. Всичко това става възможно благодарение
на точната представа от изучавания технически елемент и неговото
разучаване в облекчени условия.
Успехът в процеса на обучение зависи от съвместните усилия на
педагога и ученика. Ролята на първия се състои в достъпната форма на
обучение и демонстрация на изучаваното действие, а на втория – в
способността да анализира своите движения и да внесе необходимите
корекции. [Lima 1994: 77–78]
Като анализира дидактическите принципи съзнателност, активност
нагледност, системност, последователност, достъпност, трайност и
индивидуален подход в тениса на маса треньорът постига усвояване на
специалните знания, умения и навици при по-малка загуба на усилия.
Всичките принципи са взаимно свързани и се допълват, Особено голямо
значение дидактическите принципи имат в етапа на началното обучение.

51

[Дряновски 1986: 80]
Под техника в спорта сега е прието да се разбират методите и
начините за изпълнение на определени двигателни действия. Съвършената
спортна техника съдържа най-резултатните целенасочени и рационални
действия, които осигуряват високи спортни постижения. [Дряновски и др.
1993: 67]
Техниката в тениса на маса условно можем да разделим на:
1. Техника на играта без топка. Тук се отнасят:
а. Начините за държане на ракетата.
б. Основното изходно положение на тенисиста.
в. Правилното заставане в стоеж за изпълнение на различните удари.
г. Начините за придвижване с краката от основното изходно
положение и стоежът за нанасяне на едни или други видове удари.
2. Технически похвати с топката. Тук се отнасят начините за
изпълнение на различните удари:
а. Начални удари (подаване или сервис).
б. Промеждутъчни удари за задържане на топката в игра.
в. Нападателни удари.
г. Отбранителни удари. [Очева & Цветкова 2015: 20]
Естествено, всеки конкретен удар от тези групи ще бъде
разграничаван при описанието на техниката като дланен или обратен, като
придаващ едно или друго въртене на топката съобразно възприетата
терминология.
Правилното държане на ракетата и заемането на подходящо
правилно изходно положение, старт към топката в очакване на
противниковия начален удар са основни елементи от техниката на тениса
на маса, те определят по-нататък целия облик на играта. [Очева 2005: 30]
Усъвършенстването на начините за бързо придвижване с краката в
различни посоки и заемането на правилен стоеж за изпълнение на
отделните удари са едно от най-важните условия за отличното овладяване
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на техниката на играта и достигането на високи спортни резултати.
Отправените в различни ъгли на масата топки с различна сила и въртене
принуждават играча да извършва за части от секундата най-сложни
движения, за да успее да ги отиграе с един или друг удар. Тези движения
включват бързото и рационално придвижване с краката чрез крачки,
пристъпвания, напади, подскоци и различни скокове и правилното им
съчетаване с едновременното обръщане на тялото в най-различни посоки и
нанасянето на ударите по топката. Съчетаването на движенията на
големите мускулни групи с едва забележимите движения на лакътя и
китката при постоянно променящия се бърз темп на игра изисква
изключителна двигателна координация и голяма ловкост. Движенията на
тенисиста могат да бъдат разделени на две групи. Движения на краката,
тялото, и спомагателни движения на ръцете при подготовката за нанасяне
на удара. Движенията на краката започват от основното изходно
положение, когато посрещаме началните удари на противника или сме
успели да се върнем в това положение след нанасянето на предишния удар,
като следим за движенията на противника. Придвижването към топката
най-често се осъществява от изходното положение за предишния нанесен
удар към заставане в правилно изходно положение за следващия удар.
Движения на ръката, тялото и спомагателни движения на краката при
нанасяне на удара от заетото изходно положение за него, постоянно
променящите

се

игрови

условия

изискват

особена

техника

на

придвижванията, която да осигурява внезапно спиране и рязка смяна на
посоката на движението за възможно най-кратко време. [Дряновски и др.
1993: 5]
Спецификата на играта изисква особен характер на усилията и
движенията на краката. По време на игра те се намират в постоянно полусгънато положение, което съхранява най-добре маневреността. Добрият
играч винаги успява да бъде навреме при топката, без да се протяга или да
губи равновесие на тялото. Разиграването на топката налага активни
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действия. След като топката е отиграна и е вън от игра, в паузата за
следващия начален удар има малка възможност за своеобразен отдих. Тази
кратка възможност трябва да се използва най-рационално чрез разхлабване
на мускулите и пълно издишване. Умението да се диша правилно и
изкуството да се разхлабват мускулите при напрегната работа в кратките
мигове на отдих между разиграванията на две точки пряко влияят върху
повишаването на работоспособността на организма. [Drianovski &
Otcheva 2002]
Играта с ракета тип сандвич става много по-бърза. Това от своя
страна изисква къс, бърз и най-вече точен подготвителен замах. Стремежът
да се придават на топката най-различни по вид и скорост въртеливи
движения в най-различно съчетание, което е основна тенденция в
съвременната игра, доведе до видоизменение на някои видове удари,
изпълнявани с обикновена ракета. Въведоха се и много „нови удари“ (топспин), които придават странично въртене на топката, сложни начални
удари, хвърляне на високи топки с горно въртене в края на противниковото
поле и удари през глава по тях, и т.н. Поради най-широкото
разпространение на ракетата тип сандвич при описанието на механиката на
отделните удари ще се изхожда преди всичко от нея. [Очева и Дряновски
2001: 56]
Друг научен въпрос, който интересува спортно-педагогическата
гилдия на тениса на маса е този за растежа на спортното майсторство на
тенисистите. До голяма степен той зависи от интензивността и
насочеността

на

учебно-тренировъчния

процес.

Става

въпрос

за

повишаване на неговата продуктивност при запазване на високо качество и
намаляване на времето, изразходвано за решаване на поставените задачи.
[Ландика и др. 2005: 360]
Според цитирания автор въвеждането на програмираното обучение
играе голяма роля за повишаване на неговата ефективност. То, от една
страна, позволява да се засили тренировъчният (учебният) процес, от друга
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– редовно да следите нивото на тренираност и знанията на спортистите. В
програмираното обучение може да се разграничат следните основни
направления: установяване на последователност на обучението, насочена
към по-бързо и качествено овладяване на специални умения и наблюдение
на тяхното прилагане (обратна връзка); проучване на психологията на
обучаемите, които практикуват тенис на маса (например ситуация в играта
и вземане на решение) и др. [Пак там: 360].
При обучението трябва да се комбинира преглед на определени
знания с преглед на това как да се търсят те като цяло. Когато се подготвят
спортистите за високи резултати, не трябва да се забравя и за
необходимостта те да се научат на правилата за събиране, класифициране
и използване на информация от всеки източник.
Информационният капацитет на тренировъчните занимания не
трябва да се определя само от необходимостта от трансфер на знания
(предимно повече информационно обучение е очевидно). Оценката на
заниманията по критерия за пълнота на информацията в някои случаи не е
основната. Възможни са ситуации, при които е необходимо да се жертва
пълнотата на прехвърлянето на материал, за да се даде възможност
обучаемите да решат всеки проблем сами.
Обучението трябва да се изгражда в съответствие с принципа на
неравномерността (с други думи, не трябва да бъде монотонно). Моделите
на обучение8 трябва да бъдат разнообразни. Украинските специалисти в
ръководството Methodology of sporting preparation: table tennis предлагат
следните модели: ефективен (означава даване на знания за резултатите от
научните изследвания); исторически или по друг начин, копиране на
процеса на получаване на знания; интригуващ, изграден на принципа на
детектива: има резултат, трябва да намерим начин за неговото получаване.
[Пак там: 362–363]

Постановката за собствения модел за начално обучение по тенис на маса за студентите от ТУ–София
ще бъде изложена в следващата глава на ДТ в параграф „Методика на изследването“.
8
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В процеса на начално обучение по тенис на маса за всички
възрастови групи с особена важност стои въпросът за оценка на
кондиционната

подготовка

(физическата

годност)

на

обучаемите

тенисисти. Методите за оценка на годността на тенисистите трябва да
бъдат по-точни и да включват методи за тестване на способностите
(физически качества). При прогнозиране на ефективността на игровата
дейност е необходимо да се вземе предвид. че не всички специални
способности (физически качества) се поддават на развитие дори при
целенасочено влияние. Умишлено занижените показатели за оценка на
основните и специфичните способности (качества) са в значителна степен
противопоказание за подбор в началния етап на обучението. Трябва да се
разработят специфични изисквания за всеки етап и раздел на готовност в
процеса на многогодишна подготовка. В нашия случай този момент трябва
да се отчита, но като се съобразяваме, че това не е наша експериментална
задача, разглеждаме проблема информативно, извън трактовките за
неговата важност при клубната работа, където подборът и индивидуалният
прогрес на всеки състезател е от особена важност за мениджмънта на
спортно-състезателната дейност.
За да може спортистът (студентът) да изпълни надеждно и устойчиво
двигателното действие, е необходимо той да го овладее. Връзката между
тези

понятия

е

ясна:

познаване

на

действието,

овладяване

на

възможностите за извършване на тези действия, предприемане на
действията. Те са тясно свързани, но не трябва да се бъркат. Трябва да се
помни, че когато казваме „да овладеем техниката“, разбираме, че това
наистина показва техническо умение на обучаемите в действията, а не
познаване или потенциални възможности. [Ландика и др. 2005: 360–363]
През 1980 г. Българският съюз за физическа култура и спорт издава
Единна програма за обучение и тренировка по тенис на маса. Основна
задача е установяването на обема на работа в различните етапи на
спортната подготовка, съобразено с възрастовите особености и спортна
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квалификация. Авторите обособяват 3 основни етапа в многогодишната
спортна подготовка:
Й. Дряновски, М. Фролошки, А. Калчев усъвършенстват Единната
програма за обучение и тренировка по тенис на маса през 1986 г.
Програмата е изключително актуална и в момента, приложението ѝ се
използва като основа за написване на годишни планове както от наши,
така и от чуждестранни треньори и педагози по тенис на маса.
През 2005 година В. Ландика, Ю. Похоленчука, Г. Арзютова, М.
Драгоманова създават подробна методология за подготовката в тениса на
маса, която да послужи на Украинската федерация по тенис на маса като
фундамент за подготвянето на бъдещи тенисисти за участие в Олимпийски
игри.
Glen Tepper онагледява графично „Шведски модел“, методика за
програмиране на тренировъчното занимание (фиг.5) в зависимост от целта.
Според автора във всяка тренировка трябва да бъдат извършвани пет
основни действия:
•

Control – сигурност на ударите и умението да се контролира

топката;
•

Footwork – тренировка за краката (различните придвижвания

към топката);
•

Tactics – тактически комбинации след собствен сервис или при

посрещане;
•

Blocking – партниране;

•

Matches – учебни игри.
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Фиг. 5
„Шведски модел“ на тренировка (от ITTF Coaching manuel 1)
През 2014 г. в дисертационен труд Изследване на методически
подходи и средства за начално обучение по тенис на маса при деца от 4
до 7 - годишна възраст Ц. Цонев проектира и експериментира
разработването на програма с методически подходи и средства за начално
обучение по тенис на маса при деца от 4 до 7 - годишна възраст.
През 2017 г. В. Цветкова в своя дисертационен труд на тема
Усъвършенстване на технико-тактическата подготовка по тенис на маса
при 7-12 - годишни деца експериментира и създава програма за
усъвършенстване на технико-тактическата подготовка при подрастващи
състезатели по тенис на маса.
През 2013 г. в дисертационен труд на тема Модел за подобряване на
учебния процес по физическо възпитание чрез занимания по тенис на маса
във висшето училище К. Атанасова разработва интегрални оценки за
нивото на технико-тактическата подготовка при начинаещи и напреднали
студенти от УАСГ-София и МУ-Плевен, жени и мъже в първата и втората
година на обучение.
През 2016 г. Е. Караманлиева в дисертационен труд с тема
Индивидуалните особености на студентите в обучението по тенис на
маса установява взаимовръзката между спецификата на волевите качества
и мотивация с успеваемостта в процеса на обучение - усвояване на
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базовите технически удари при тенис на маса от студентите първи курс в
СА „Д. А. Ценов“.
През

2017

година

в

дисертационен

труд

Приложение

на

мултимедийни технологии в обучението по тенис на маса в УНСС Е.
Монева разработи и апробира актуален специализиран модел на обучение
по тенис на маса за студентите от УНСС, който да съчетава теоретични
знания под формата на мултимедийни презентации и спортно-практически
занятия по изучавания спорт като алтернатива за оптимизиране и
ефективност на спортното обучение.
1.7. Научен въпрос и хипотеза на изследването
Научният въпрос на изследването е комплексен. Преди всичко в
рамките на разширен теоретичен анализ отново се обърнахме към научната
теория за управление на движенията в дълбочината на нейните
неврофизиологични и невропсихични основи и спецификата на спортната
дидактика – обучението в спортни двигателни действия. Установихме
затихване на научните спорове около механизмите на формиране на
двигателните умения и автоматизирането им, т.е. изграждането на
двигателните навици. Безспорно, съвременната неврофизиология е
доказала, че висшите корови функции (ВКФ) изпълняват сложни
познавателни,

тясно

специфични

пространствено

организирани

и

лингвистични дейности. Често тези функции се наричат когнитивни.
Медицинската наука е доказала, че ВКФ осъществяват три вида
дейности и операции, които се наричат: гнозис, праксис и език.
При гнозиса – първо, информацията постъпва като сетивно усещане.
После става висша сложна преработка на сетивната информация. При нея
се получава разпознаването, класифицирането и идентифицирането на
обектите.
Праксисът може да се представи като сбор на сложни двигателни
програми, представляващи нашите двигателни умения, навици и сръчност,
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които са придобити чрез тренировка и обучение. Праксисните действия
винаги целят постигането на определен очакван краен резултат. При
праксисни действия обучаемите винаги имат някаква цел (какво да се
получи) и този краен ефект от движението е прогнозиран (очакван).
Езикът – присъщ е само на човека и представлява знакова система от
символи. Формира се и функционира само у човека. Тя му позволява да
обозначава абстрактни идеи и отношенията между тях.
Очертаването на полето на научния въпрос беше необходимо за
изясняване на методологичната основа на изследването, за разработването
на модела и иновативната програма за начално обучение по тенис на маса
на студентите от ТУ-София. Теоретичният анализ подсказа, че те трябва да
са адаптирани към психофизическия и социален профил на потребителите,
т.е. студентите; второ – да са съобразени с изискванията за групово
програмирано обучение и спираловидното овладяване на програмираните
умения и навици (елементите от техниката на играта тенис на маса); трето
– оптимално възпитаване на специфичните физически качества в
условията и времето на студентски живот.
Хипотезата

на

настоящото

изследване

предполага,

че

разработването и апробирането на специализиран модел и иновативна
програма (с прилежащи към нея модули) за начално обучение по тенис
на маса за студенти от ТУ-София ще повиши нивото, качеството и
ефективността на учебния процес съобразно националните и
европейските изисквания за развитие на спорта и подобряване
качеството на живот на студентите.
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ГЛАВА ВТОРА
МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ИЗСЛЕДВАНЕТО
2.1. Методологични основи на изследването
Основното положение (изходният пункт в процеса на нашето научно
изследване) се отнася до разбирането, че чрез целенасочено педагогическо
взаимодействие и съвременни образователни технологии ще постигнем
качествено обучение по тенис на маса на студентите от ТУ-София. В този
процес акцентът се поставя върху тяхното интелектуално и психомоторно
развитие, като предпоставка за личностно усъвършенстване и адаптация в
условията на днешното постиндустриално общество. Вярваме, че това
може да се постигне с помощта на иновативната учебно-тренировъчна
специализирана програма за начално обучение по тенис на маса с
прилежащи към нея модули със съвременни методики и технически
средства, което е залегнало в нашата изследователска хипотеза.
2.1.1. Методологична основа на изследването
Методологичната основа (платформа за разгръщане на алгоритъма
на нашите изследователски действия) е гносеологията и съвременното
познание за физическото възпитание и спорта, както и действащите
днес образци за приложение на иновативни образователни технологии
в българските университети.
В хода на изследването използвахме системния подход:
 системно-структурен подход – за разработване на нашия
модел и на иновативна образователна технология за обучение на
студенти в техниката на играта тенис на маса;
 системно-функционален
функционалните

подход

–

взаимозависимости

за

разкриване

между

на

основните

компоненти на този модел.
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При изграждането на експерименталния иновативен образователен
продукт при теоретичния анализ приехме критико-аналитичния подход,
а при конструирането на модела и специализираната програма за начално
обучение по тенис на маса се облегнахме на евристичния и
кибернетичния подход.
Основни научни понятия на дисертационното изследване са:
o

иновация – терминът иновация9 произлиза от латинското

novatio, и преведен дословно означава по посока на изменението. Самото
понятие се появява за първи път в научни изследвания през 19. век. Нов
живот понятието получава в началото на 20. век в научните трудове на
австрийския

икономист

Йозеф

Шумпетер,

който

описва

нововъведенческите процеси като създаване на нови комбинации или
изменения в развитието на пазара и производството;
o

иновативна технология – пресечната точка на иновациите и

технологиите променя смисъла на всяко начинание. Нововъведенията и
съпътстващите технологии допринасят за огромни ползи и дават
възможност за подобряване на всяка дейност. Иновативните технологии се
интегрират във всички сфери на работа. Те са новото предизвикателство,
което определя бъдещето, променя живота, повишава ефикасността на
работа. Иновациите, поднесени с технологиите, създават нови
възможности за всеки един процес на работа, да бъде той по-забавен,
по-интересен, по-ефикасен;
o

педагогическа технология – разглежда се като вид социална

технология, която преработва, модифицира, моделира, конструира една

9

Терминът иновация вече не изследва дефинициите за „нов“, „различен“, „модерен“, дори „творчески“.
Технологиите вземат надмощие пред идеята на инженерните науки за изобретение в контекста на
иновациите, но иновацията обхваща значението на социалното въздействие. Изобретателят завършва
изобретението до идеята за създаване, действие и функциониране на творческата си работа. Работата на
иноватора с иновацията завършва от идеята до въздействието върху пазара и обществото. Без масово
въздействие върху обществото нито един изобретател не е новатор и не е наличен прогрес.[вж. Асланова
Л. Дисциплината иновации и нейната практика-предприемачеството, днес. Innvationstarterbox.bg’,
02.03.2019].
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или друга теория, принципи, подходи и методи на различни области на
науката за образователни и възпитателни цели;
o моторика и спортна моторика:
Понятието моторика отдавна е навлязло и се използва в различни
научни области и направления за обозначаване способността на човека да
извършва разнообразни движения с тялото си и неговите части. Тя е
основен фактор за приспособяване на човека към околната среда –
природна и социална, със своите „корени” от вродени и придобити
поведения. Приблизително в този контекст в Спортен терминологичен
речник10 на НСА е представено, че моториката е … съвкупност от вродени
и придобити свойства на индивида да реагира с помощта на двигателния
апарат на външни и вътрешни стимули под формата на движения [2011:
317].
В макрорамка цитираната дефиниция, която е носител на
другото централно понятие – движение, не е съобразена с доказаната
фазова структура на развитието на моториката. В тази връзка М. Малчев
пише, че под това понятие …обикновено се разбира съвкупността от найразнообразните движения, които може да извърши човек на определен
етап от своето развитие, насочени за преместване на части от цялото
или цялото тяло в пространството [Малчев, 2001: 22]. Авторът
подкрепя позицията на Ив. Попов, според когото моториката трябва да се
разглежда като …съвкупност от всички движения на човека, които се
използват като средство за неговото обучение, развитие и възпитание
[Попов, 1979: 84–87].
Спортната моторика следва да определим като производно
на по-горе разгледаното понятие моторика. Според нас тя е съвкупността
от движения, които може да изпълни човекът на определен етап от
овладяването на техниката на даден спорт, или съвкупността от спортни
движения при практикуването на множество спортове. Казано по друг
10

Спортен терминологичен речник. София, НСА Прес, 2011, с.317.
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начин, спортната моторика се явява надстройка на общата
моторика. Това е твърде важно, защото в светлината на преноса на
двигателните умения и навици, колкото е по-богата общата „двигателна
култура” на човека, толкова по-бързо и качествено може да се осъществи
начално обучение по всеки вид спорт и по-бързо да се премине към
усъвършенстване.
От изложеното и въз основа на мнението на редица други автори
подкрепяме кратката дефиниция на В. Гаврийски, че …двигателното
умение е придобита способност за неавтоматизирано, съзнателно
управление на движенията въз основа на натрупания двигателен опит и
знание [Гаврийски, 1993: 71–75].
o

двигателни програми – при разучаването на ново упражнение

в коровите зони на мозъка се оформя двигателна програма, която се
изпраща към изпълняващите моторни центрове и гръбначния мозък. Тази
двигателна програма всъщност се явява неврофизиологична структура на
управлението на новото движение. Осъществяването на програмата
изисква многократно упражняване, за да се реализира адекватна програма
за нова двигателна техника (нова двигателна координация). Тя може да се
обособи в три групи: основна, допълнителна и срочна информация. [Пак
там: 71–78]
2.1.2. Цел, задачи, предмет, обект и субект на изследването
Целта на дисертационния труд е разработване на модел и
иновативна експериментална програма за начално обучение по тенис на
маса за студенти от Технически университет-София и нейното апробиране
в учебния процес по физическо възпитание и спорт.
За реализирането на целта си поставихме следните задачи:
1. Да проучим интересите, мнението и отношението към спорта на
студентите от ТУ-София.
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2. Да

извършим

теоретичен

анализ

на

специализирани

информационни източници и очертаем методологичната основа и
инструментариума на дисертационното изследване.
3. Въз основа на теоретичния анализ и синтез да разработим
концептуален модел за начално обучение по тенис маса на студенти от ТУ
(вж. Блок.-схема 1), като фундамент на иновативна експериментална
програма (прил.3.), която да бъде основен компонент от нашия частен
курикулум.
4. Да организираме и проведем планирания спортно-педагогически
експеримент, като осъществим:
 изследване на психологическите фактори при изпълнение на
технически елементи при началното обучение по тенис на
маса на студенти в ТУ-София, практикуващи тенис на маса в
часовете по физическо възпитание и спорт по иновативната
експериментална програма;
 да проучим динамиката на резултатите от приложението на
Модул за начално обучение на дланен и обратен плосък
удар;
 да изследваме прираста на сигурността на изпълнение на
началните удари в тениса на маса след приложението на
Модул за начално обучение за изпълнение на дланни и
обратни начални удари;
 да изследваме динамиката на сигурността на изпълнение на
отбранителните сечени удари в тениса на маса след
приложението на Модул за начално обучение на дланни и
обратни отбранителни сечени удари;
 да изследваме динамиката на сигурността на изпълнение на
нападателните изтеглени удари в тениса на маса след
приложението на Модул за начално обучение дланни
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нападателни изтеглени удари и обратни нападателни
изтеглени удари;
 да

разкрием

взаимовръзките

психологическите

качества

и

влиянието

(признаци)

и

между

техническите

елементи.
5. Да обработим получената емпирична информация с методите на
спортната статистика и чрез сравнителен анализ да синтезираме
съответните изводи и препоръки за практиката.
П р е д м е т на изследване е процесът на начално обучение по тенис
на маса на студентите от ТУ-София чрез прилагане на иновативна
(авторска) експериментална програма.
О б е к т на нашето изследване са количествената и качествената
ефективност в резултат от приложените модули за начално обучение по
тенис на маса.
С у б е к т н а изследване бяха студентите от първи и втори курс,
практикуващи тенис на маса в часовете по физическо възпитание и спорт
от учебни групи на ТУ-София. През отделните етапи на работа бяха
обхванати общо 341 студенти.
2.2. Методика на изследването
За решаване на задачите и постигане целта на изследването
конструирахме комплексна методика, която обхваща следните методи:
1. Теоретичен анализ и синтез при проучване на информационните
източници по проблемите на нашето изследване.
2. Метод на моделирането. Моделът е мислено представена или
материално

реализирана

система,

която,

отразявайки

или

възпроизвеждайки обекта на изследване в съществени за него свойства, е
способна да го замести така, че нейното изучаване да дава нова
информация за моделирания обект [Бачев 2017: 50]. Всеки модел се
изгражда чрез процеса моделиране. Моделирането се внедрява все повече
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в научната дейност след появата и бързото развитие на съвременната
научно-техническа

революция.

Според

представянето

или

възпроизвеждането на обекта чрез модела се приема, че има: физически,
функционални и поведенчески модели [пак там: 51].
Разработеният от нас модел за начално обучение по тенис на маса
за студенти е структурно-функционален (вж. блок-схема 1).
3. Метод за сбор на данни – с целева анкета (вж. прил.5

)

проучихме интересите, мнението и отношението на студентите от ТУСофия към спорта.
4. Педагогическо наблюдение
Педагогическото наблюдение, което проведохме, може да се
окачестви като пряко (непосредствено), открито (явно), констативно и
систематично.
Проведените експресни перманентни наблюдения в процеса на
обучението по тенис на маса имаха за цел да регистрираме овладяването на
техниката на отделните елементи на играта, които са включени в
отделните модули на иновативната учебна програма. Установените
отклонения (допускани грешки) персонално се коментираха с всеки
обучаем студент за необходимите корекции и управление. В края на всяко
занимание правехме кратко обобщение за резултатите от наблюдението с
препоръки за допълнителна самостоятелна работа за отстраняване на
грешките и затвърдяване на постигнатите образователни резултати.
5. Спортно-педагогически експеримент
За да проверим хипотезата на дисертационното изследване,
организирахме

и

проведохме

преобразуващ

спортно-педагогически

експеримент. Цялостната концепция на изследването е компресирана в
Модел за начално обучение по тенис на маса за студенти от ТУ-София
(вж. блок-схема 1).
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Блок-схема 1
В организационен план сформирахме по две експериментални и
контролни групи мъже и жени (Табл. 1).
Със студентите от експерименталната група (EГ) се работеше с
иновативна програма и обособените към нея модули за начално обучение
по тенис на маса (Табл. 2), а от контролната група (КГ) - с преимуществено
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използване на игровия метод, свободна игра на точки единично или игри
по двойки.
Таблица 1
Разпределение на изследвания контингент студенти
Вид изследване

n

мъже

жени

Анкета-проучване да установим интересите, мнението
и отношението към спорта на студентите от ТУ-София

99

83

16

Експериментално изследване, за да се установят
зависимостите между психологически качества и
резултатността при изпълнение на технически
елементи (удари) в тениса на маса от студентите в ТСофия

46

46

-

- Експериментална група

42

37

5

- Контролни групи

42

37

5

Експериментално
изследване
сигурността
на
изпълнение на началните удари в тениса на маса след
приложението на модул за начално обучение по тенис
на маса

112

102

10

Общо изследвани лица

341

305

36

Таблица 2
Експериментална програма за начално обучение по тенис на
маса за студенти от Технически университет-София
№

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Общ брой
учебни

От тях:
теория

практика

1

59

часове
1.

Модул за начално обучение на дланен и обратен плосък удар в
тениса на маса при студенти от ТУ–София

1.1

60

Начално обучение по тенис на маса на основни технически елементи
(удари)

-

1.2

Обща физическа подготовка

-

-

3

1.3

Специална физическа подготовка

-

-

2

1.4

Учебни състезания (турнири)

-

-

2

1.5

Изпълнение на контролни нормативи и тестове

-

-

2

-

50
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2.

Модул за начално обучение за изпълнение на начални удари
(дланни и обратни) в тениса на маса при студенти от ТУ-София

60

1

59

2.1

Без въртене (плоски):

-

-

2

2.2

С горно въртене на топката (изтеглени)

-

-

4

2.3

С долно въртене на топката (сечени)

-

-

5

2.4

Със странично въртене на топката

-

-

15

2.5

В зависимост дължината на летежа на топката

-

-

15

2.6

Свободна игра на точки

-

-

6

2.7

Обща физическа подготовка

-

-

3

2.8

Специална физическа подготовка

-

-

3

2.9

Учебни състезания (турнири)

-

-

4

2.10

Изпълнение на контролни нормативи и тестове

-

-

2

60

2

58

удари

-

-

51

3.2

Обща физическа подготовка

-

-

1

3.3

Специална физическа подготовка

-

3.4

Учебни състезания (турнири)

-

-

1

3.5

Изпълнение на контролни нормативи и тестове

-

-

2

60

-

60

нападателни изтеглени удари

-

-

54

4.2

Обща физическа подготовка

-

-

1

4.3

Специална физическа подготовка

-

4.4

Учебни състезания (турнири)

-

-

2

4.5

Изпълнение на контролни нормативи и тестове

-

-

2

240

4

236

3.

Модул за начално обучение на дланни и обратни отбранителни
сечени удари в тенис на маса при студенти от ТУ-София

3.1

4.

Начално обучение по тенис на маса на основни отбранителни сечени

3

Модул за начално обучение дланни нападателни изтеглени удари и
обратни нападателни изтеглени удари

по тенис на маса при

студенти от ТУ-София
4.1

-

Начално обучение по тенис на маса на дланни и обратни

Общ брой часове

-

1
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Изследванията са проведени в залата по тенис на маса на
Департамента по физическо възпитание и спорт (ДФВС) към Технически
университет-София.
5. Специфични спортно-технически тестове (ССТТ)
5.1. ССТТ за определяне броя на попаденията в цел квадрат със
страни 35 см в края на масата, ляв и десен ъгъл. (фиг. 6) на дланен и
обратен плосък удар, дланни и обратни отбранителни сечени удари,
дланни и обратни изтеглени нападателни удари в тениса на маса при
студенти от ТУ-София. Фиксиран „робот“ подава 25 топки на едно и също
място, първо за дланния удар, а след това и за обратния удар.

Фиг. 6

Фиг. 7
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5.2. ССТТ за изследване на показателя сигурност на началния дланен
и обратен удар. Проведохме тест за определяне броя на попадения в цели:
шестнадесет еднакви зони – правоъгълници със страни 38 см дължина и 34
см широчина (вж. фиг. 7).
5.3. За установяване влиянието на някои психологически фактори
при изпълнение на техническите елементи от участващите в експеримента
студенти използвахме теста на Мюнстерберг за изследване и оценяване
на избирателността на вниманието (вж. прил. 2).
5.4. Оценка на краткосрочната зрителна памет чрез психологически
тест (краткосрочно запаметяване на таблица с определени цифри) (вж.
прил.3.
6. Математико-статистически методи за обработка на данните
Резултатите от изследването са подложени на математикостатистическа обработка с програмата SPSS 19.0., Excell 2010 за:


Алтернативен

анализ

–

за

установяване

процентните

съотношения на изследваните показатели.


Вариационен анализ – установяване на статистическите

показатели и количествени характеристики: (Аv) – средна аритметична
величина; (S) – стандартно отклонение; (V) – коефициент на вариация;


Корелационен анализ;



Регресионен анализ



Сравнителен анализ – за определяне на средните стойности и

вариативност

на изследваните технически променливи. Изчислени са

следните статистически параметри:
(d и d %) – Прираст: показва статистическата значимост на прираста
на резултатите;
(T-кр. на Стюдент) – показва величината и статистическата
зависимост на разликата между групите при 1-во, 2-ро и 3-то
изследване;
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P(t) – Гаранционна достоверност (статистическа значимост). (Гигова
и Дамянова, 2012)
2. 3. Организация на изследването
Цялостният процес на разработка на дисертационния труд се
осъществи в три взаимно свързани етапа в следната последователност и
изпълнение на основните дейности:
I етап (IX.2017–X.2017) – Теоретико-методологично проучване и
анализ на литературни и документални източници. Формулиране на
проблема. Разработка на методология на изследването (в теоретичен и
научноприложен аспект), вкл.: работна хипотеза, предмет, обект и
контингент на изследването; цел и задачи на изследването; организация на
изследването.
II етап (X.2017–II.2019) – Проектиране на теоретичен модел на
начално обучение по тенис на маса в ТУ-София. Анализ на обучението по
тенис на маса в часовете по физическо възпитание и спорт. Проектиране и
приложение на модули за начално обучение в организирани занимания по
тенис на маса в ТУ-София.
III етап (III.2019–XI.2020) – Анализ на резултатите от научно
приложените изследвания. Обобщаване и написване на дисертационния
труд. Представяне на труда за вътрешна и официална защита.
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ТРЕТА ГЛАВА
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
3.1. Теоретичен анализ и анализ на резултатите от анкетното
проучване на интересите, мнението и отношението на студентите от
ТУ-София към спорта
Спортът е задължителен за студентите от първи и втори курс в
Техническия университет-София. Учебните седмици за спорт по избор на
семестър са 14, като за заверка са необходими 11 присъствия на семестър.
Всеки студент е задължен да запише два часа спорт за семестър в
различни дни от седмицата. В началото на всеки семестър студентите
записват отново два вида спорт по избор (позволено е и един вид, но
задължително два часа в различни дни). Няма задължителни спортове,
всички са избираеми.
Всички студенти, които не са заверили съответния семестър за
учебната дисциплина „Спорт” през първите две години на следването си,
трябва да отработят планираните часове в учебния план до края на
следването си.
В подкрепа на анкетното проучване си позволяваме да припомним
изследването на авторите Г. Очева, М. Узунов и Н. Георгиев (2011 г.)
според което системно практикуващите тенис на маса убедително доказват
голямото влияние на тази атлетична игра с променлива интензивност
върху всестранното физическо развитие и процента на практикуващите го.
Споменаатите автори разкриват, че при учениците това въздействие е
високо – 60%.
Друг

въпрос,

който

интересува

специалистите

по

тенис

е

оптималната възраст за начало на обучението. Проучвания в тази насока
разкриват, че тя се снижава. Според Цв. Цонев и Г. Очева (2011 г.),
изключително високият процент от допитаните специалисти – 86%,
означава, че те одобряват началното обучение да започне във възрастта 5-
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7 години. Изследвания на други автори от университетските среди Н.
Йорданова, Т. Симеонова и Кр. Минев (2009 г.), разкриват че
свободният избор на спорт повишава активността и посещаемостта на
студентите в занятията. Високата мотивация за участие в заниманията,
предопределена от личните предпочитания към вид спорт, оказва
положително влияние върху успеваемостта на студентите. (Целта на
нашето анкетно проучване бе да установим интересите, мнението и
отношението на студентите от Техническия университет-гр. София към
спорта (вж. прил. 5). Изследването бе проведено през учебната 2017/18
година с 99 студенти. От анкетираните 83 са мъже и 16 жени от първи и
втори курс на обучение във всички факултети на ТУ-София. Средната им
възраст е между 19–21 години. Априори, изказваме мнение, че е
невъзможно с помощта на анкета да бъдат обхванати толкова много и
разнообразни възлови въпроси за реализацията на обучението по
физическо възпитание и спорт във висшето училище. Без да претендираме
за изчерпателност, ще направим опит да обобщим получените данни от
анкетното проучване. Анкетата съдържа 16 въпроса.
По отношение на заниманията със спорт преди висшето училище
отговорите разкриват, че 2/3 (68,7%) от студентите са спортували активно,
а 31 (31,3%) от запитаните не са се занимавали със спорт. На фиг. 8 е
презентирано разпределението на видовете занимания,

практикуваните

спортове в училище : /тенис на маса – 13%; фитнес – 14 %; баскетбол –
11%; ръгби – 1%; таекуондо – 1%; бокс – 1%; кикбокс – 3%; волейбол –
6%; лека атлетика – 9%; футбол – 24%; борба – 1%; плуване – 4%; хокей на
трева

–

1%;

тенис

–

4%;

айкидо

–

3%;

шах

–

1%/.

На въпроса Кои спортове харесвате? – разпределението на
предпочитанията на респондентите са следните: тенис на маса 34; фитнес
12; футбол 42; плуване 15; гребане 5; културизъм 1; бокс 8; баскетбол 25;
волейбол 23; спортна гимнастика 1; ски спускане 1; биатлон 1; автомото 3;
кикбокс 2; билярд 2; катерене 2; колоездене 3; водна топка 1; фехтовка 1;
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бадминтон 1; канадска борба 1; тенис 8. Прави впечатление, че студентите
харесват предимно спортните игри, плуване, фитнес и тенис на маса.

Фиг. 8. Честотно разпределение на практикуваните в училище
спортове

Фиг. 9. Практикувани спортове в ТУ-София
На фиг. 9 са представени спортовете, които студентите практикуват
в задължителните занимания по учебен план.
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Обнадеждаващ е фактът, че на въпроса Бихте ли записали вид
спорт, ако спортните занимания в ТУ-София са свободно избираеми, а
не задължителни? само 12 студенти са отговорили отрицателно.
Участието на студентите в организирани от висшето училище и
извън него състезания, за съжаление, е едва 18%.

Тревога

буди

и

съотношението на отговорите на въпроса Посещават ли студентите
спортни събития, организирани само от университета: с ДА са отговорили
51 от анкетираните (51,5%)

/футбол 18; тенис 1; сп. гимнастика 1;

баскетбол 1; водна топка 1; народна топка 1; волейбол 1; тенис на маса 1/,
и с НЕ – (47,5%). Честотното разпределение е представено на фиг. 10.

Фиг. 10. Честотно разпределение на посещенията
на спортни събития
Освен нежеланието да посещават спортни събития, почти 45% от
студентите не използват и спортна информация. С ДА са отговорили 54 от
анкетираните (54,5%)

/спортал.бг 7, интернет 14, гонг 2, тв 2 и др./, и с

„НЕ” – 44 (44,4%).
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Разпределението

на предпочитанията на младите хора през

свободното време онагледяваме на фиг. 11.
Наблюдаваната тенденция е обезпокоително тъй като по-голямата
част

от

анкетираните

екзистенцминимума

по

различни

причини

двигателна дейност и

се

физическо

лишават

от

натоварване,

препоръчвано и от държавните институции и неформални организации у
нас, от СЗО и ЕС. Само 14% от посочените отговори са за практикуването
на спорт през свободното си време.

Фиг. 11. Предпочитания за оползотворяване
на свободното време
Във връзка с тютюнопушенето установяваме по-нисък процент на
студентите пушачи. Категоричен отрицателен отговор са дали 75, а 23-ма
употребяват цигари. Тези отговори показват, че значителна част от
студентите осъзнават вредата от тютюнопушенето както за личното, така и
за общественото здраве.
За съжаление, по отношение на употребата на спиртни напитки
съотношението е обратно – 63% (62 запитани) пият, а 36 са дали
отрицателен отговор.
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Изложеното в представения теоретичен анализ и резултатите от
анкетното проучване позволяват да синтезираме следните по-важни
обобщения:
1. Мнението и отношението на студентите към физическото
възпитание и спорта в голяма степен е формирано на по-ранни етапи, сред
които определящо значение имат ученическите години в прогимназиалния
и гимназиалния етап на средното образование. Явно, към края на
юношеската възраст и в условията на училищната образователна среда
настъпва преориентация в ценностите на младите хора. Наблюдава се
определено неудовлетворение от класно-урочната форма по учебния
предмет „Физическо възпитание и спорт”, от субординацията на
образователния процес, от системата на оценяване и други фактори, което
води до натрупване на негативи към груповото обучение, дидактическата
изостаналост на спортно-педагогическите специалисти и условията за
спортуване (спортна материална база).
2. В университетската образователна среда студентите попадат в
нови социални взаимоотношения, присъщи на сложната академична
атмосфера. За тях са новост същността и организацията на учебния процес
и отговорностите, които произтичат от ЗВО и вътрешноуниверситетската
нормативна уредба. Същевременно те имат академична свобода, що се
отнася до подбора на т.нар. избираеми и факултативни учебни
дисциплини. За разлика от средното училище, в ТУ-София дисциплината
„Спорт” е задължително

избираема, което, безспорно, е голямо

предизвикателство за тези студенти, които от ученическите години имат
ориентация и предпочитания към конкретни видове спорт.
3. Студентите имат разширени възможности да се занимават с
тренировъчна

и

спортно-състезателна

дейност

към

отборите

на

Университетски спортен клуб – ТУ-София, който е един от големите по
структура и успехи сред университетите в България.
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4. Както отбелязахме в анализа, студентите харесват предимно
спортните игри, плуване, фитнес и тенис на маса. От това следва, че
ръководството на университета трябва да поддържа спортната материална
база на високо ниво. В тази насока сериозно внимание трябва да се обърне
на реновирането на откритите игрища за спортни игри и лекоатлетически
занимания.
3.2. Анализ на взаимовръзката на психологическите фактори и
изпълнението на технически елементи от тенис на маса в началото на
експерименталното обучение на студентите
В началото на втория семестър на учебната 2017 – 2018 г. в часовете
по физическо възпитание и спорт на студентите от шест различни учебни
групи бяха приложени следните психологически и спортнотехнически
тестове:
1. Тест на Мюнстерберг

11

– състои се от текст, съставен от

случайно написани букви, между които има действителни (цялостни)
думи. Задачата е, четейки текста, те да се открият и подчертаят за
времетраене от две минути (вж. прил. № 2).
2. Оценяване на кратковременната зрителна памет чрез
показване и запаметяване на таблица с 12 цифри за времетраене от 20
секунди (вж. прил. № 3).
3. Тест за определяне брой попадения в цел (квадрат със страни 35
в края на масата, ляв и десен ъгъл) на дланен плосък удар (ДПУ) и обратен
плосък удар (ОПУ) (по Г. Очева, 2004) по правата. Фиксиран робот подава
25 топки на едно и също място – първо за дланния плосък удар, а след това
и за обратния плосък удар, изпълнени по правата.
Въпросните тестове приложихме еднократно в началото на опитноизследователската работа. Целта беше да придобием реална представа за
Автор на методиката е Хуго Мюнстерберг (1863, Данциг, Прусия – 1916, Кеймбридж, Масачузетс,
САЩ) — философ и психолог с немски произход. Първопроходец в приложната психология в
образованието, медицината и бизнеса. Основател на психотехниките и автор на първите опити за
определяне на професионалната пригодност.
11
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избирателността на вниманието и устойчивостта на смущения на
студентите,

с

които

предстоеше

да

работим

по

модела

и

експерименталната програма, както и на тяхната кратковременна зрителна
памет. Тези личностни психологически характеристики имат лимитиращо
значение в процеса на началното обучение.
Използването на специфичните спортно-технически тестове целеше
да получим ориентировъчна информация за наличието на „скрити умения”
у студентите за играта тенис на маса. Това би улеснило преподавателите за
коригиране ад хок на индивидуалния подход още от самото начало на
обучението.
Във вариационна таблица 3 са групирани статистическите
показатели, характеризиращи двете променливи величини: Х1 – КЗП –
променлива величина 1 – тест Кратковременна зрителна памет, и Х2 –
ДПУП – променлива величина 2 – тест Дланен плосък удар по правата в
цел, а на фиг. 14 и фиг. 15 е представено тяхното разпределение.
Таблица 3
ТЕСТ
Х1 –КЗП

n Xmin Xmax R Av SAv

V%

As

46

3

8

5

Х2 –ДПУП 46

0

11

11 4,0 2,44 60,34 0,619

EX

5,7 1,20 20,92 -0,032 -0,537
0,163

В описаната методика за теста Кратковременна зрителна
памет е конкретизирано, че колкото повече числа е записало
тестираното лице

правилно, толкова по-добре работи неговата

кратковременна зрителна памет. Авторът на теста Тодор Манов
определя, че …нормално е възрастен човек да запомни 7 и повече
числа.
Анализът на статистическите параметри на теста за КЗП ни
подсказа, че е необходимо да имаме по-широкообхватна система за
оценка. Това наложи да модифицираме постановката на Т. Манов за
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оценка на резултатите, като използвахме метода на сигмалните
отклонения на В. Щефко. [Брогли 1979: 99] При него оценките се
разпределят в 5 степени: средна; над средна и под средна и висока и
ниска. Теоретично най-висок процент от случаите – 68,27 на сто,
попадат в зоната на средната оценка (вж. табл. 4).
Таблица 4 за оценка резултатите
от тест Кратковременна зрителна памет
Оценка

p

Теор. граници

Реални
стойности

Висока
Над средна
Средна
Под средна
Ниска

2,26
13,59%
68,27%
13,59%
2,26%

Над Аv + 2S
Аv + 1S до Аv + 2S
Аv ± 1S
Аv - 1S до Аv - 2S
Под Аv - 2S

Над 8,14
От 7 до 8,14
От 4,54 до 7
От 3,36 до 4,54
Под 3,36

Считаме, че този подход за обективизиране на анализа ни дава найдобри възможности да интерпретираме извлечените статистически
параметри.
С

какво

се

характеризират

променливите

величини:

тест

Кратковременна зрителна памет – Х1, и тест Дланен плосък удар по
правата в цел? Те са рангово скалирани величини, при които за Х1
измерваният признак е брой запаметени числа от конфигурация на общо 12
такива, а за Х2 с броя попадения в цел след изпълнение н на ДПУП. За
определяне

на

статистическото

разсейване,

което

характеризира

различията в стойностите на признака между изследваните единици в
съвкупността,

основно

интерпретирахме

стандартното

(средно

квадратично) отклонение – S. Припомняме, че малките стойности на
стандартното отклонение означават, че единиците от съвкупността са
групирани по-плътно до средната – Аv, т.е. разстоянието между тях е помалко. Стандартното отклонение използвахме и за

изработване на

нормативи за индивидуална оценка на резултатите от теста за
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Кратковременна зрителна памет. Поради това, че при анализа предстои
да сравняваме извадки с различно средно равнище и признаци с различни
мерни единици, изчислихме и коефициентите на вариация V%, като по
отношение тълкуванието за хомогенност приехме класическата постановка
при статистиката:
 Ако 0 <V< 10 – извадката е еднородна;
 При 10 <V< 30 – извадката е приемливо еднородна;
 При 30 <V< 100 – извадката е разнородна.
Във вариационните таблици са представени и коефициентите на
асиметрия – As и ексцес – Ex, които характеризират емпиричното
разпределение на честотите и измерват степента на отклонение от
нормалното разпределение – в случая видно на фиг. 12 за КЗП и фиг. 13 за
ДПУП.

Фиг. 12. Честотно разпределение на променливата Х1
Кратковременна зрителна памет
Интегралният

анализ

разкрива

следната

статистическа

характеристика на кратковременната зрителна памет на изследваната
извадка студенти:
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 Изследваната извадка

като обем наблюдавани случаи – n,

отговаря на общоприетите за подобен род изследвания, т.е. n≥30. В случая
n = 46.
 Средната стойност (Аv) = на 5,74 броя правилно записани
числа, е в зоната на средна оценка (вж. табл. 4), където теоретично
попадат

68,27% от студентите от тази извадка. По методиката на Т.

Манов и нашата модификация чрез сигмалните оценки (в които не можем
да се съмняваме), може да се очаква, че основната част от бъдещите
обучавани по експерименталната ни програма, при условие, че зрителната
памет е надежден фактор на началното обучение и се намира във
взаимовръзка с изпълнението на техническите елементи, ще осъществят
търсения от нас прогрес в рамките на експеримента. Това съждение може
да се приеме като вторична хипотеза, която трябва да получи своя отговор.
Що се отнася до честотното разпределение на наблюдаваните
случаи, информация получаваме от стандартното отклонение S, възлизащо
на 1,20 запомнени числа, и най-вече от коефициента на вариативност,
равен на 20,92%, което дава основание да определим извадката като
приемливо еднородна.
Фигура 12 доказва нормалното разпределение на обсъжданата
променлива и в голяма степен е потвърждение на гореизложените
разсъждения. Формата на кривата и нейната слабо изразена дясна
асиметрия (As = -0,032) и отрицателен ексцес – Ex, = -0,537 също са в
подкрепа на казаното. Това означава, че действието на комплекса
причини е различен върху отделните единици от съвкупността.
Променливата величина Х2 или ДПУП (Дланен плосък удар по
правата в цел), който се явява един от основните елементи от техниката на
спорта тенис на маса, се отличава със значително различна статистическа
характеристика. Преди всичко следва да отбележим, че честотното
разпределение се разсейва силно изразено около средната стайност.
Стандартното отклонение е 2,44 успешни попадения при средна стойност
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= 4,04. Регистрира се много висока вариативност от 60,34%, което е
закономерно, тъй като минималната стойност за променливата е 0 (нула), а
максималната за Х2 е 11 попадения. 11 други регистрирани резултати са 1
(едно успешно попадение). Заключението е, че извадката е силно
разнородна.

Следва

да

отбележим,

че

коментираните

параметри

потвърждават нашата междинна хипотеза, че в извадката са попаднали
студенти, които преди постъпването си в университета са практикували в
различна степен играта тенис на маса. Елиминирането на минималните и
максималните стойности на Х2, съответно 0 и 11, значително сваля
вариативността на 54,63%, но заключението е, че извадката е силно
разнородна, си остава. Разкритите закономерности за извадката ни
подсказват някои дидактически решения при провеждането на началното
обучение. Предвид на това, че установихме наличие на студенти с
придобити компетентности, умения и навици в тениса на масса, и
конкретно на дланния плосък удар по правата в цел и наблюдението ни
върху техниката на изпълнение, ще изисква от преподавателите
индивидуален подход с тази категория студенти.

Фиг. 13. Честотно разпределение на променливата Х2
Дланен плосък удар по правата в цел
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Гаус-Лапласовата крива на фиг. 13 разкрива нормално разпределение
на стойностите с изразена дясна асиметрия, която се потвърждава от
коефициента на As = 0,619 и слабо изразен положителен ексцес Ex = 0,163
(вж. табл. 3).

Анализът на кривата на разпределението разкрива, че

56,5% от случаите попадат под средната стойност Аv = 4,4 сполучливи
попадения. Това обстоятелство е в подкрепа на диференциацията и
индивидуализацията на обучението при стандартни условия (в случая
автоматизираното подаване на топките от робот).
Във връзка с изказаното по-горе предположение, че зрителната
памет е надежден фактор на началното обучение и се намира във
взаимовръзка с изпълнението на техническите елементи, подложихме
двата теста: Кратковременна зрителна памет и Дланен плосък удар по
правата в цел на регресионен и корелационен анализ. Тези анализи са
двата аспекта за изследване на количествена зависимост между явленията
фактори върху явлението-резултат на изучаваните явления чрез
създаване на подходящи модели, а с корелационния анализ целяхме да
измерим силата на зависимост (взаимодействие) между конкретизираните
по-горе тестове: КЗП и ДПУП в цел.
Обикновената линейна зависимост е зададена аналитично с
уравнение на права: y = a + bx, където в случая x и y са

променливите

кратковременна зрителна памет и дланен плосък удар по правата в
цел, а а и b се явяват параметри.
Таблица 5
Стойности на параметрите и зависимостите КЗП и ДПУП в цел
b=

0,09

коефициент на регресия

a=

3,55

свободен член на функцията

r=

0,04

коефициент на корелация
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Параметър a се нарича свободен коефициент и е разстоянието от
координатното начало до точката, в която линията се пресича с
ординатната ос. При условие, че а>0 (3,55 в случая) регресионната линия
пресича ординатната ос над абцисната. Параметърът в е регресионния
коефициент. Той определя наклона на линията спрямо положителната
посока на абцисната ос:
ако b>0, линията е наклонена надясно;
при b<0 линията е наклонена наляво;
при b=0 липсва зависимост между х и y.
Анализът на резултатите от регресионния и корелационен анализ
води до следните изводи:
1. Зависимостта между кратковременната зрителна памет и ДПУ
по правата в цел при мъжете е еднопосочна положителна.
2. Стойностите за b = 0,09 и диаграмата на разсейването (вж.
фиг. 14) доказват, че връзката между кратковременната зрителна
памет и дланния плосък удар по правата в цел е изключително слаба,
клони към 0. Следователно хипотезата, че кратковременната зрителна
памет влияе върху резултатността на ДПУ по правата в цел не се
потвърждава.

Допускаме,

че

такава

може

би

съществува

при

високоразредните (елитни) тенисисти, което може да бъде предмет на
друго изследване.

Фиг. 14. Диаграма на разсейването
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3. Корелационният анализ разкри липсата на достатъчна за
обсъждане взаимозависимост. Установеният коефициент на корелация е
r = 0.04. Нищожната зависимост е права. Изводът в случая се отнася до
това, че всеки един от двата коментирани теста носи специфична
(автономна) информация за конкретните тестове. Допустимо е
предположението,

че

информационното

КЗП

може

осигуряване

при

да

има

взаимовръзка

формиране

на

с

съответните

двигателни умения от елементите на тениса, но това би могло да се
изследва при друг научен проект.
*

*

*

Във вариационна таблица № 6 са изложини статистическите
параметри

характеризиращи

КЗП,

известна

вече

като

Х1

и

на

променливата Х3, която всъщност се явява ССТ, кодиран като ОПУП–
тест Обратен плосък удар по правата в цел. В тази част на анализа
пропускаме

коментирането

на

статистическите

параметри,

характеризиращи КЗП, тъй като това направихме в предходния текст.
Таблица 6
ТЕСТ
Х1 –КЗП

n Xmin Xmax R Av SAv V%
46

3

8

5

Х3 –ОПУП 46

1

11

10 5,1

As

5,7 1,20 20,9 -0,032
2,1

40,9 0,491

EX
-0,537
0,683

Х1 – КЗП – променлива величина 1 – тест Кратковременна
зрителна памет;
Х3 – ОПУП– променлива величина 3 – тест Обратен плосък
удар по правата в цел.
Променливата

величина

Х3,

или

ОПУП

(Обратен

плосък

нападателен удар по правата в цел) също се отличава със значително
различна статистическа характеристика, както установихме и при ДПУП
по правата в цел. При тази променлива честотното разпределение също се
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разсейва значително изразено около средната стойност. Стандартното
отклонение е 2,07 успешни попадения при средна стойност = 5,06 удара. И
при този тест вариативността е висока – 40,87%, като тя основно се
детерминира от липсата на нулеви стойности, еднократно проявление на
максималната стойност, изразена с 11 попадения, и няколко случая на
близки до максимума резултати с 8 и 9 сполучливи обратни удари. Следва
да отбележим факта, че тя е доста по-ниска в сравнение с вариативността
на ДПУП в цел. Въз основа на изложеното дотук следва заключението,
че извадката е силно разнородна.
На фиг. 15 представяме честотното разпределение на променливата
Х3. Сивите стълбове характеризират относителните честоти в проценти, а
червената камбановидна крива представя теоретичното разпределение. Тя
разкрива нормално разпределение на стойностите с изразена дясна
асиметрия, която се потвърждава от коефициента на As = 0,491 и
отчетливо изразен положителен ексцес Ex = 0,683 (вж. табл. 6).

Фиг. 15. Честотно разпределение на променливата Х3 – ОПУП
За установяване на зависимостта между кратковременната зрителна
памет и обратния плосък удар (ОПУП) по правата в цел отново
използвахме регресионния и корелационен анализ. Резултатите са
следните: коефициент на регресия b = 0,07; a = свободен член на
функцията ; коефициент на корелация r =0,04.
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Зависимостта се характеризира като еднопосочна положителна, но
нищожна, предвид обстоятелството, че коефициентът на регресия b = 0,07.
В подкрепа на този извод е и липсата на достатъчна статистическа
значимост на коефициента на обикновена линейна корелация – r = 0,043.

Диаграма на разсейване
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Фиг. 16. Диаграма на разсейване на зависимостта на зависимата
променлива y (Х3 – ОПУП) от независимата х – КЗП
Заключителното обобщение е, че кратковременната зрителна
памет не е във взаимовръзка, т.е. не влияе върху резултатността на
ОПУП по правата в цел.
*

*

*

На трета позиция представяме вариационния анализ на теста на
Мюнстерберг за избирателност на вниманието (вж. табл. 7) и
регресионния и корелационен анализ на зависимостите му с теста Дланен
плосък удар по правата в цел (както е отбелязано със звездичката, този
тест вече е анализиран в предходните текстове).
Таблица 7
ТЕСТ
Х4 – Тест на
Мюнстерберг
Х5 – ДПУП в
цел*

n
46
46

Xmin
7
0

Xmax
30
11

R
23
11

Av

SAv

V%

As

EX

18,03

5,11

27,4

-0,032

0,165

4,03

2,51

62,27

0,491

0,655

Х4 – Тест на Мюнстерберг за избирателност на вниманието
Х5 – ДПУП в цел* – Дланен плосък удар по правата в цел –
представен е в табл. 3 и съответния анализ при двойката тестове КЗП и
ДПУП в цел.
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От същите съображения, както за теста КЗП, модифицирахме
методиката за оценяване, която е представена в прил. 2 към ДТ. За попрецизно оценяване на индивидуалните резултати от изследваните лица
изработихме таблица за оценка резултатите за избирателност на
вниманието на участващите в експеримента студенти (вж. табл. 8).
Променливата

величина,

която

обозначихме

като

Х4

по

статистическите параметри, които характеризират разсейването (средно
квадратичното отклонение = 5,11 открити думи и коефициента на
вариативност = 27,42% ), определят, че изследваната извадка е приемливо
еднородна.
Таблица 8 за оценка резултатите
от тест на Мюнстерберг за избирателност на вниманието
Оценка
p
Теор.
Реални
граници
стойности
2,26
Над Аv +
Над 28 думи
Висока
Над
средна
Средна

13,59%

2S
Аv + 1S до
Аv + 2S

68,27%

Аv ± 1S

Под
средна
Ниска

13,59%

Аv - 1S до
Аv - 2S

От 13 до 23
думи
От 8 до 13
думи

2,26%

Под Аv - 2S

Под 8 думи

От 23 до 28
думи

Фиг. 17. Честотно разпределение на променливата Х4 – тест на
Мюнстерберг за избирателност на вниманието
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Коефициентите на асиметрия = 0,166 и ексцес = 0,165, и графиката
на честотното разпределение от фиг. 17 разкриват почти симетрично
разпределение (с много слаба тенденция към дясна асиметрия) и
положителен ексцес.
За установяване на зависимостта между теста за избирателност на
вниманието и ДПУП по правата в цел чрез регресионния и корелационен
анализ намерихме следните стойности: коефициент на регресия a = -0,01;
свободен член на функцията b = 4,32; коефициент на корелация r = 0,03.
Цитираните стойности и диаграмата на разсейване на фиг. 18
разкриват, че липсва зависимост между теста на Мюнстерберг за
избирателност на вниманието и ДПУП в цел. В подкрепа на този извод
е и липсата на достатъчна статистическа значимост на коефициента на
обикновена линейна корелация – r = -0,03.
Диаграма на разсейване
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Фиг. 18. Диаграма на разсейване на зависимата променлива y (Х5
– ДПУП в цел* – Дланен плосък удар по правата в цел), от Х4 –
тест на Мюнстерберг за избирателност на вниманието

*

*

*
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Таблица 9
ТЕСТ
Х4 – Тест на
Мюнстерберг
Х6 – ОПУП

n
46
46

Xmin
7
1

Xmax
30
11

R
23
10

Av

SAv

V%

As

EX

18,03

5,11

27,4

0,135

0,326

5,1

2,1

40.1

0,491

0,655

Х4 – Тест на Мюнстерберг за избирателност на вниманието
Х6 – ОПУЦ – Обратен плосък удар по правата в цел

Фиг. 19. Честотно разпределение на променливата Х6 – Обратен
плосък удар по правата в цел

Фиг. 20. Диаграма на разсейване на зависимата променлива y (Х6
– ОПУП – Обратен плосък удар по правата в цел), от Х4 – тест на
Мюнстерберг за избирателност на вниманието
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Както при предходните анализи, така и тук установихме почти пълно
сходство на динамиката на статистическите параметри, което ни позволи
да

екстраполираме

вече

направените

изводи

и

обобщения

към

взаимовръзката на тест на Мюнстерберг за избирателност на вниманието с
(Х6 – ОПУП – Обратен плосък удар по правата в цел), т.е. че липсва
зависимост между тези два теста. В подкрепа на този извод е и липсата на
достатъчна статистическа значимост на коефициент на регресия b =-0,07;
свободен член на функцията a = 0,35 и коефициента на обикновена
линейна корелация – r = -0,17.
В заключение към този параграф отбелязваме, че се потвърдиха
нашите предположения за контингента на изследването. Това са студенти,
които не са се занимавали редовно или изобщо не са практикували спорта
тенис на маса в училищните години. Това не е учудващо, тъй като тенисът
на маса като спорт не е заложен в учебната програма по физическо
възпитание и спорт в средното училище (по-често се практикува в
свободното време). Учениците не се обучават под ръководството на
спортен специалист, не са имали и необходимия обем от време за
заучаване на технически елементи, дори и на ниво начално обучение по
този вид спорт.
С оглед на констатираното изходно ниво следва да приемем
логически

слабите

психологическите

(по-скоро

качества

и

липсващи)
резултатността

зависимости
при

между

изпълнение

на

технически елементи (удари) в тениса на маса от студенти неспециалисти.
Нищожна е степента на корелационните зависимости на изследваните
психологически фактори при изпълнение на дланен и обратен плосък удар
в цел, изпълнявани от студенти мъже, неспециалисти по тенис на маса в
ТУ-София.
Получените

резултати

от

обсъденото

дотук

предварително

изследване подсказват, че може да очакваме значително подобряване на
спортно-техническите умения за изпълнение на отделните удари, като
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резултат от предстоящото експериментално изследване за начално
обучение по конструирания от нас модел и иновативна учебна програма по
тенис на маса.
3.3. Спортно-педагогически експеримент – резултати и анализ
3.3.1. Влияние на специализираните програми върху сигурността
на изпълнение на дланен и обратен плосък удар при начално обучение
по тенис на маса
Спортно-техническият тест за определяне резултатността – брой
попадения в цел на дланен и на обратен плосък удар по правата описахме
детайлно в глава втора на ДТ.
С експерименталната група се работеше с експерименталната
програма за начално обучение по тенис на маса при студенти от ТУ-София
(вж. прил. № 8), а с контролната – с преимуществено използване на
игровия метод в продължение на два семестъра. С двете групи се работеше
два пъти с общ хорариум от 60 часа за двата семестъра. Студентите и от
двете групи бяха тестирани по един и същ начин в началото на зимния
семестър за учебната 2018/2019 г. и в края на летния семестър за учебната
2018/2019 г. за установяване на сигурността на основни технически
елементи (удари) в тениса на маса.
В сборна вариационна таблица 10 са изложени параметрите, които
характеризират динамиката на промените, които са настъпили в
изпълнението на елемента от играта тенис на маса и същевременно
едноименен тест Дланен плосък удар.
Таблица 10
Динамика на прогреса в овладяване на дланен плосък удар
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В сборна вариационна таблица 11 са изложени параметрите, които
характеризират динамиката на промените, настъпили в изпълнението на
елемента от играта тенис на маса, и същевременно едноименен тест
Обратен плосък удар.
Таблица 11
Динамика на прогреса в овладяване на обратен плосък удар

В таблици 10 и 11 са представени данни с показатели от първото,
т.нар. входящо и второто изходящо изследване на експерименталната (ЕГ)
и контролна група (КГ), които представляват независими извадки студенти
от ТУ-София.
Анализът от проведеното „входящо“ изследване показва, че двете
групи имат приблизително еднакви стойности за сигурността при
изпълнение на дланен и обратен плосък удар по топки, изхвърлени от
„робот“ на едно място и отиграни по правата в цел квадрат със страни 35
см.
Въз

основа

на

анализа

на

статистическите

параметри

от

вариационния анализ на резултатите (табл. 10 и 11) от изследвания на ЕГ
и КГ може да обобщим следните констатации и изводи:


ЕГ и КГ имат еднакви стойности за минималните стойност

при изпълнение на ДПУ и ОПУ. Проявява се разлика при
изпълнение на ДПУ (Х max = 6 сполучливи удара за КГ, и Х max = 8
за

ЕГ.) която не оказва съществено влияние върху средните

стойности. Те са близки: Av при изпълнение на ДПУ са близки като
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за контролната група средната стойност е 2,30, а за ЕГ съответно
2,88. Сходни са и средните стойности при изпълнение на ОПУ: за КГ
Av= 3,30 и за ЕГ 3,48.


Коефициентът на вариация при изпълнението на ДПУ от ЕГ е

V=58,51%, а при КГ V=57,58%. Вариативността при изпълнението
на ОПУ от ЕГ е V=55,29%, а при КГ V=57,90%. Това определя
извадките като силно нееднородни (разсейването е голямо).
Анализът от проведено изходящо изследване при двете групи
(контролна и експериментална) показва значително различни стойности на
сигурноста след приложената програма на начално обучение по тенис на
маса за студенти от ТУ-София. Резултатите от вариационен анализ
разкриват следната динамика:
o При двете групи е налице прогрес при изпълнението на ударите, като
при експерименталната група той е значително по-голям – прирастът
е 5,90 единици, докато за КГ е 0,9. По-информативен и точен при
сравнителния анализ е показателят d% (процент на прираста). За
експерименталната група той е 205,2%, а за контролната 39,1%.
Статистическата

достоверност

на

прираста

и

съответно

на

процентното му изражение е максимално висока – P(t)% = 99,9%.
o Налице е подчертано хомогенизиране на извадката ЕГ, при която
вариативността от 58,51% спада на 27,7%. Крилата на асиметрия се
приближават към средната стойност. В края на експеримента
извадката вече се характеризира като приемливо еднородна. При
контролната

група

се

запазва

констатираната

в

началото

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

с

динамики

необходимата

на

статистическите

статистическа

параметри

достоверност,

че

експерименталният модел и иновативната учебна програма са
оказали очаквания качествен ефект върху началното обучение за
изпълнение на ДПУ.
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o При ОПУ (вж. табл. 11) и при двете групи е налице прогрес при
изпълнението на ударите, като при експерименталната група той е
значително по-голям – прирастът е 3,63 единици, докато за КГ е 1,48.
Както вече отбелязахме, по-информативен и точен при сравнителния
анализ

е

показателят

d%

(процент

на

прираста).

За

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

достоверност

на

прираста

и

съответно

на

процентното му изражение е максимално висока – P(t)% 99,9%.
o При ОПУ коефициентът на вариация на КГ е V=42,02%. Виждаме,
че при контролната група извадката е силно нееднородна, също
както при входящото изследване, докато при ЕГ коефициентът на
вариация е V=26,7%, извадката е вече приблизително еднородна.
Представеният

дотук

анализ

доказва,

че

целенасочените

занимания по програмата за начално обучение на студенти от ТУСофия в заниманията по вид спорт води до подобряване в сигурността
(резултатността) на изпълнение на дланен плосък и обратен плосък
удар.

Основание

за

твърдението

относно

ефективността

на

програмата за начално обучение е установеният по-голям темп на
прираст при студентите от експерименталната група.
3.3.2. Анализ на сигурността на изпълнение на началните удари
в тениса на маса след приложението на модела и експерименталната
програма за начално обучение по тенис на маса
В сборна вариационна таблица 12 и 13 са изложени параметрите,
които характеризират динамиката на промените при началния дланен и
обратен удар в тениса, които са настъпили в резултат от изпълнението на
тези елементи след приключване на началното обучение.
Анализът разкрива, че двете групи имат приблизително еднаква
резултатност (сигурност) при изпълнение на дланен и обратен начален
удар в шестнадесет еднакви зони в игралното поле на опонента.
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Таблица 12
Динамика на прогреса в овладяване на началния дланен удар
ДНУ

Зони*

ЕГ 1
ЕГ 2
КГ 1
КГ 2

16
16
16
16

X

X

min

max

22

40

29

49

22

41

25

42

R

Av

Sav

29.8

6.34

21.3

39.5

6.28

15.9

28.50

6.16

21.63

31.75

5.16

16.24

18
20
19
17

V%

d%

t

P(t)%

32,7

10,07

99,9

11,4

5,59

99,9

d

9,75
3,25

Забележка: Втора колона на таблица 12 и 13 е маркирана като Зони*! В
тази колона са отбелязани 16те зони – правоъгълници със страни 38 см
дължина и 34 см широчина (вж. фиг. 7), за изследване на показателя
сигурност на началния дланен и обратен удар. При статистическата
обработка

на

резултатите

използвахме

по-различен

подход

при

вариационният анализ. За всяка зона пресмятахме сумата от постиженията:
Σ зона 1 = Σ1 + Σ2 + Σ3……..+ Σ39 + Σ56, където Σ1 е постижението на
първото изследвано лице и т.нат. Следователно минималната стойност за
1 зона ще бъде = 0, а максималната – ΣХmax = 56, тъй като участващите в
този тест са общо 56 студенти.
Двете групи реализират еднакви минимални стойности при
изпълнение на ДНУ и почти еднакви за максималните при ЕГ и при КГ.
Средните стойности са близки при изпълнение на ДНУ (Av = 29.81 при ЕГ
и 28,50 при КГ). При ОНУ се наблюдава аналогична картина (средните
стойности при изпълнение на ОНУ са = 28,69 от ЕГ и 21,56 от КГ).
Коефициентите

на

вариативност

разкриват,

че

извадките

са

приблизително еднородни.
Картината в резултат на изходящото изследване рисува значително
различни стойности относно сигурността при изпълнението на начални
удари, след приложената програма на начално обучение по тенис на маса
за студенти от ТУ-София. Тук отново ще обърнем внимание на
обстоятелството, че най-точният критерий при сравнителния анализ е
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маршът на прогреса (прираста) в постигнатите резултати. Тенденцията
която установихме при ДНУ, се запазва и при ОНУ. Отново прираста при
ЕГ е доминиращ – 9,74 единици (27,67%), докато при КГ е едва 3,19
(14,78%) при гарантирана статистическа достоверност от 99,9%.
Таблица 13
Динамика на прогреса в овладяване на
обратен начален удар
Зони
*

ОНУ

ЕГ 1
ЕГ 2
КГ 1
КГ 2

16
16
16
16

X min

X
max

11

43

26

52

11

30

13

33

R
32
26
19
20

Av

Sav

28.69

8.06

28.08

36.63

7.29

19.91

21.56

5.18

24.01

24.75

5.31

21.46

V%

d%

t

P(t)%

27,67

9,19

99,9

14,78

17,0

99,9

d

9,74
3,19

От фигура 21 до 24 графично представяме резултатите от
сравнителния анализ при изследването на сигурността при изпълнение на
ДНУ и ОНУ.
Във фиг. 21 резултатите ни информират за следното: при входно
ниво на изследване сигурността на дланен начален удар процентната
успеваемост в средни стойности на ЕГ е 53,20%, докато при изходното
ниво процентът се е покачил – 70,60%, което си позволяваме да
окачествим като добър резултат.
От фиг. 22 е видно, че сигурността на дланен начален удар, изразена
като процентната успеваемост в средни стойности на КГ е 50,89%, като
при изходното ниво се е покачил незначително на 56,70%. Определено
окачествяваме това като слаб прираст и незначителен резултат.

Фиг. 21
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Фиг. 22
На фиг. 23 е представено изменението при обратния начален удар в
зони за екперименталната група. Виждаме, че процентната успеваемост в
средни стойности на ЕГ е 51.23%, докато при изходното ниво процентът
се е покачил на 65.40%. Това е значителен прираст и добър резултат.
Фиг.24 се отнася за КГ при ОНУ в зони. При нея на входно ниво на
изследване сигурността на дланен начален удар виждаме, че е постигната
38,50% процентната успеваемост, а при изход процентът нараства
незначително на 44.20%. Това определяме като незначителен прираст.

Фиг. 23
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Фиг.24

Фиг. 25
Фиг.

25

представя

стойности

в

проценти

на

сигурността

(успеваемостта) на изпълнение при дланен начален удар от контролната
група

в условно създадените (разделените) шестнадесет зони на

противниковото игрално поле при нашите входящо и изходящо нива на
изследване.

Виждаме,

че

процентната

успеваемост

се

повишава

незначително за всички зони при изходящото ниво на изследване. Найвисоки за изходящото изследване са стойностите 75% в зона № 10, а най –
ниски 44.6%, са в зона №1.
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Фиг. 26
Дланен начален удар – зони в % – ЕГ
Фиг.

26

представя

стойности

в

проценти

на

(успеваемостта) на изпълнение при дланен начален удар

сигурността
от ЕГ в

разделените шестнадесет зони на противниковото игрално поле при
входящото и изходящото ниво на изследване. Видно е, че процентната
успеваемост се повишава значително за всички зони при изходящото ниво
в сравнение с входящото ниво. Най-високи за изходящото изследване са
стойностите 83.9% в зони № 11 и № 12 при входящи нива 66% и 67.8% за
зони № 11 и № 12, а най-ниски – 53.5%, са в зона № 3.
Фиг.

27

представя

стойности

в

проценти

на

(успеваемостта) на изпълнение при обратен начален удар

сигурността
от КГ

в

условно създадените (разделените) шестнадесет зони на противниковото
игрално поле при входящото и изходящото наши нива на изследване.
Установяваме, че успеваемостта се повишава незначително при всички
зони – изходящото ниво на изследване. Най-високи за изходящото
изследване са стойностите 58,9% в зона № 3, а най – ниски 23,2%, са в
зона № 1.
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Фиг. 27
Обратен начален удар – зони в % – КГ

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

28

представя

стойности

в

проценти

на

сигурността

(успеваемостта) на изпълнение при обратен начален удар от ЕГ в условно
създадените (разделените) шестнадесет зони на противниковото игрално
поле при входящото и изходящото наши нива на изследване. Видно е, че
процентната успеваемост се повишава значително за всички зони при
изходящото в сравнение с входящото ниво на изследване. Най-високи за
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изходящото изследване са стойностите от 92,8% в зона № 5, а най-ниски
46,4% са в зона № 2.
Прави впечатление, че при дланните начални удари (ДНУ) и при
двете групи (КГ и ЕГ) при изследването на вход и на изход, се отчитат
високи стойности на сигурност при изпълнение към зони №5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, наименувани от нас средно дълги зони от 5 до 8,
зони от 9 до 12

и средно къси

по дължината на масата. По-ниски стойности

при

изпълнение на ДНУ в зони №1, 2, 3 и 4 наименувани от нас дълги в
сравнение със средно късите и средно дългите начални удари. По-ниски
стойности на сигурността на изпълнение при ДНУ в зони №13, 14, 15, 16
наименувани от нас къси в сравнение със средно късите и средно дългите
зони.
При сигурността на изпълнение на обратните начални удари (ОНУ)
от КГ и ЕГ, както в изследването на вход, така и на изход е налице
сравнително равномерното съотношение на успеваемост във всички зони, с
изключение на зона № 5, която се отличава с високия си процент – 92,8 %
на успеваемост от ЕГ в изходящото изследване.
Тази равномерност на стойностите може да бъде обяснена с някои
биомеханични и физиологични причини при изпълнението на ОНУ:
ударът по топката е във фронталната равнина на тялото; играещата ръка с
ракета и неиграещата ръка, подхвърляща топката за изпълнение на удара
са в близост пред тялото, което улеснява контрола при изпълнението на
началния удар; погледът е насочен към тенис масата в посоката на летежа
на топката; предварителният замах при изпълнението на удара е помалък и това улеснява цялата координация на изпълнение на ОНУ.
Приложената програма за начално обучение на студенти от ТУ-София
оказва благоприятно въздействие върху сигурността при изпълнение на
начални удари в тениса на маса.
Анализът на резултатите доказва, че целенасочените занимания по
програмата за начално обучение на студенти от ТУ-София в часовете по
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физическо възпитание и спорт, води до подобряване в сигурността на
изпълнение на дланен начален и обратен начален удар. Основание за
ефективността на програмата за начално обучение е установеният поголям темп на прираст на изследваните показатели от експерименталната
група в сравнение с контролната.
3.3.3. Анализ на сигурността на изпълнение на отбранителните
сечени удари в тениса на маса в резултат на експерименталното
начално обучение
В таблиците 14 и 15 и фигурите 29 и 30 са представени данни с
показатели от първото („входящо“) и второто („изходящо“) изследване на
ЕГ и КГ студенти.
Анализът от проведеното входящото изследване показва, че двете
групи имат приблизително еднакви стойности на сигурността при
изпълнение на дланен отбранителен сечен удар (ДОСУ) и обратен
отбранителен сечен удар (ООСУ) по топки, изхвърлени от „робот“ на едно
място и отиграни по правата в цел квадрат със страна 35 см.
Таблица 14
Динамика на прогреса в овладяване на дланен отбранителен сечен удар

X

X

min

max

1

8

4

12

40

1

7

40

2

8

ДОСУ

n

ЕГ 1
ЕГ 2

40

КГ 1
КГ 2

40

R

Av

Sav

7

2.88

1.68

58,51

8.48

2.14

25,21

6

2.35

1.48

62,86

6

3.50

1.43

40,92

8

V%

d%

t

P(t)%

194,8

19,0

99,9

48,9

6,35

99,9

d

5,60
1,15
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Фиг. 29
След анализа на резултатите (статистическите параметри в таблици
14 и 15) за ЕГ и КГ можем да обобщим следното:
 При ЕГ в началото на експеримента разликите между минималната и
максималната стойност, както и съотношението между сигмалното
отклонение и средната стойност = 2,88 единици, предопределят твърде
висок коефициент на вариация – 58,51%, който категорично доказва
разнородността на способностите в групата.
Таблица 15
Динамика на прогреса в овладяване на
обратен отбранителен сечен удар
n

X

X

min

R

Av

Sav

ООСУ
ЕГ 1

40

1

10

9

3.98

2.65

V%
66,56

ЕГ 2

40

6

18

12

7.90

2.26

28,64

КГ 1

40

1

10

9

3.90

2.13

54,72

КГ 2

40

3

11

8

5.70

2.03

35,58

max

d

d%

t

P(t)%

158,0

12,75

99,9

48,9

6,35

99,9

5,10
1,15

Обратен отбранителен сечен удар срдни
стойности в %
20

10
0

ВХОДЯЩО
ИЗСЛЕДВАНЕ

ИЗХОДЯЩО
ИЗСЛЕДВАНЕ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ГРУПА

КОНТРОЛНА ГРУПА

Фиг. 30

107

 В края на експеримента разсейването на променливата ДОСУ (дланен
отбранителен сечен удар), разкрива коренно различна динамика.
Както минималната, така и максималната стойност на сполучливите
дланни отбранителни сечени удари се повишават почти равнозначно.
Това означава, че Гаус-Лапласовата крива се измества по посока лява
асиметрия, като стойностите в посока към Хmin и към Xmax се
групират обратно и плътно около средната стойност. С това се обяснява
рязкото намаляване на коефициента на вариативност = 25,21%, и
характеризиране на извадката като приемливо разнородна.


Без съмнение, регистрираният прираст в края на експеримента = 5,60
сполучливи дланни отбранителни сечени удари (194,8%), достатъчно
убедително подсказва ефективността от приложеното педагогическо
въздействие в съответствие със съдържанието и

насоките на

експерименталната ни програма. В подкрепа на това заключение е tкритерият на Стюдент = 19,0, както и максималните 99,9%
статистическа достоверност.
Изложената в таблица 15 динамика на прогреса в овладяване на
обратен отбранителен сечен удар (OOCУ), главно за ЕГ, а така също и за
КГ, се отличава с голяма степен на подобие с предходните анализи, поради
което ще пропуснем повтарящото се детайлизиране. Ще обърнем внимание
на прирастите, които убедително потвърждават резултатността: 5,10 за ЕГ
(158,0%) към 1,15 за КГ (48,9%).
Фигурите 29 и 30 нагледно представят изложения сравнителен
анализ на средните стойности в проценти на сигурността при изпълнение
на ДОСУ и ООСУ от ЕГ и КГ при изследването.
Вижда се, че при „изходящото“ изследване средните стойности в
проценти (21,2%)

на сигурността от изпълнението на ДОСУ от ЕГ

значително нарастват в сравнение със 7.2% при сигурността на
изпълнението от „входящото“ изследване. Средните стойности в проценти
при изпълнението на ДОСУ от КГ от „изходящото“ изследване (8,75%) се
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покачват незначителн в сравнение със средните стойности (5,87%)
„входящото“ изследване. При „изходящото“ изследване

от

средните

стойности в проценти (19,75%) на сигурността от изпълнението на ООСУ
от ЕГ са със значителен прираст в сравнение с (9,95%) при сигурността на
изпълнението от „входящото“ изследване. Средните стойности в проценти
при изпълнението на ООСУ от КГ от „изходящото“ изследване (14,25 %)
се покачват в сравнение със средните стойности (9,75%) от „входящото“
изследване.
Стойностите

за

дланните

отбранителни

сечени

удари

при

контролната група са по-ниски и в двете нива на изследването в сравнение
със

стойностите

на

обратния

отбранителен

сечен

удар,

понеже

изпълнението на дланния отбранителен удар е с дланната страна на
ракетата и е в зона на поле встрани от тялото, а и самото движение в
раменната става е неестествено и затруднено. Сравнително по-лесно е
заучаването и изпълнението на обратен отбранителен сечен удар, понеже
ударът се нанася с обратната страна на ракетата в зона на поле отпред в
средата на тялото и контролът върху движението е сравнително по-голям.
Приложената програма за начално обучение на студенти от
Техническия университет-София оказва благоприятно въздействие
върху сигурността при изпълнение на технически елементи дланен
отбранителен сечен удар и обратен отбранителен сечен удар.
Основание за твърдението относно ефективността на програмата за
начално обучение е установеният по-силен темп на прираст на
изследваните показатели от експерименталната група в сравнение с
контролната.
3.3.4. Анализ на сигурността на изпълнение на нападателните
изтеглени удари в резултат на експерименталното обучение
Тези удари са едни от най-употребяваните в съвременната игра. Найчесто чрез серия такива удари се подготвя получаването на висока, удобна
за завършващ удар топка. Изпълняват се обикновено срещу сечени от
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противника топки, отскочили ниско на или под нивото на мрежата. При
нанасянето на ударите се изчаква топката да се „развие“
въртене,

от своето

да стигне най-високата си точка или да започне да пада по

низходящия наклон от траекторията си. Целта е на топката да се придаде
горно въртеливо движение и постъпателно движение напред. Това се
постига чрез изтегляне на топката отдолу – напред–нагоре. [Дряновски,
Коен и Шишков 1993: 100]
Целта на настоящия анализ е да се установи сигурността на
изпълнение на дланни и обратни нападателни изтеглени удари в тениса на
маса при студенти от ТУ-София.
Таблица 16
Динамика на прогреса в овладяване на дланен
нападателен изтеглен удар

Дланен нападателен изтеглен удар средни
стйности в %
10

5

0
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ИЗХОДЯЩО
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ГРУПА

КОНТРОЛНА ГРУПА

Фиг. 31
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В таблиците 16 и 17 и фигурите 31 и 32 са представени данните с
показатели от първото и второто изследване на експериментална група
(ЕГ) и контролна група (КГ).
Анализът от проведеното входящото изследване показва, че двете
групи имат приблизително еднакви стойности на сигурността при
изпълнение на дланен нападателен изтеглен удар (ДНИУ) и обратен
нападателен изтеглен удар (ОНИУ) по топки, изхвърлени от „робот“ на
едно място и отиграни по правата в цел квадрат със страни 35 см.
Таблица 17
Динамика на прогреса в овладяване на
обратен изтеглен удар

Фиг.32
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При двете групи (табл. 16 и 17) забелязваме приблизително еднакви
минимални стойности: Av min = 2 при изпълнение на ДНИУ (дланен
нападателен изтеглен удар) и Av min = 1 при изпълнение на OНИУ
(обратен нападателен изтеглен удар). Тези резултати са закономерни по
две причини. Основната се състои в това, че те са постигнати от студенти,
които преди постъпването в университета не са се занимавали с играта
тенис на маса, а втората вероятно на случайни фактори.
При изпълнение на ОНИУ максималните стойност са еднакви – Av =
9 и при двете групи. За отбелязване са високите стойности на
коефициентите на вариация: при изпълнението на ДНИУ от ЕГ е V =
60,14%, а при КГ V = 41,34%. Вариативността при изпълнението на ОНИУ
от ЕГ е V = 65,70%, а при КГ V = 65,13%. Това определя извадките като
силно рaзнородни (разсейването е голямо).

При „изходящо“ изследване

коефициентите на вариация значително намаляват. Наблюдаваме ясна
тенденция на хомогенизиране на извадките. Попадат в зоната на
приемливо еднородна вариативност.
Най-показателният статистически показател – прираста d и неговия
процентен израз d% при ЕГ за

ДНИУ,

съответно 5,33 и 147,0%,

статистически достоверно доказват с Р(t) = 99,9, че приложената Програма
за начално обучение по тенис на маса на студенти от ТУ-София е
основният фактор за позитивните (възходящи) изменения в сигурността на
този нападателен удар. Изложената постановка важи и за обратня
изтеглен удар, където прирастът е d = 3,80 единици и d% = 118,8%.
Обобщаващото заключение тук е, че приложената Програма за
начално обучение на студенти от Техническия университет-София
оказва благоприятно въздействие върху сигурността при изпълнение
на технически елементи дланен нападателен изтеглен удар и обратен
нападателен изтеглен удар.
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Проведеното дисертационно изследвания и получените резултати ни
дават основание за следните изводи и препоръки:
ИЗВОДИ
1. В ТУ-София, в съответствие с Националната стратегия за
развитие на физическото възпитание и спорта в България 2012 – 2022,
ЗФВС и ЗВО е въведена и з б о р н о - з а д ъ л ж и т е л н а

форма

на

о б у ч е н и е , което в голяма степен способства да се подобри мястото и
значението на спорта като учебна дисциплина.
2. В ТУ-София и Департамента по физическо възпитание и спорт се
създават комплекс от условия за привличане на повече студенти в
различни форми за двигателна активност.
3. Анкетното проучване разкри някои социално-психологически
особености на студентите, ценностната им ориентация и сферата на
интересите им към спорта:
3.1. Висок е процентът на студентите 31,3%, които не са
практикували активно спорт преди постъпване във висшето училище.
3.2.

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

спортни събития, организирани от ТУ-София или от организации извън
университета.
3.3. Спортните игри са с 99 предпочитания срещу 56 от другите
посочени видове спортове; отнася се за интересите на студентите в личен
план, така и при задължителния избор на вид спорт от учебната програма
на ТУ-София.
3.4. Профилираните занимания по тенис на маса са предпочитаната
форма (32% от анкетираните) на организация на учебния процес в часовете
по физическо възпитание и спорт на ТУ-София, като желанието е те да се
провеждат от специалист, в групи или индивидуално. Динамиката,
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емоционалността, достъпността и удоволствието от играта са основните
мотиви, поради които студентите обичат и желаят да практикуват тенис на
маса.
4. Във връзка с трета задача установихме, че липсват статистически
доказани зависимости между психологическите качества и резултатността
при изпълнение на технически елементи (удари) в тениса на маса от
студенти неспециалисти. Нищожна е степента на корелационните
зависимости на изследваните психологически фактори при изпълнение на
дланен и обратен плосък удар в цел, изпълнявани от студенти мъже,
неспециалисти по тенис на маса, в ТУ- София.
5.

Планираните

средства

за

техническа

подготовка

в

специализираните програми по тенис на маса и приложени в работата със
студентите от експерименталните групи, са довели до различни по
значимост положителни изменения най-вече по отношение на дланните
плоски удари; обратните плоски удари, дланните начални удари и
обратни начални удари, дланните нападателни изтеглени и обратни
нападателни изтеглени удари, и в по-малка степен

при обратните

отбранителни сечени удари.
6. Интегралните резултати от дисертационното изследване с висока
степен на статистическа достоверност потвърдиха ефективността на
модела и специализираните експериментални програми за начално
обучение по тенис на маса в университетски условия.
7.

Вследствие

въздействие

върху

на

упражненото

участниците

в

целенасочено

педагогическо

експерименталните

групи

по

разработените от нас специализирани програми и системните занимания с
тенис на маса като са довели до повишаване на мотивацията за участие в
часовете по този вид спорт и повишаване на желанието за участия в
спортни надпревари по тенис на маса, вътрешни за университета или
външни организации.
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8. Като цяло приетата от нас хипотеза на изследването се потвърди,
а имено, внедряването на специализиран модел и иновативна програма
(с прилежащи към нея модули) за начално обучение по тенис на маса за
студенти

от

ТУ-София

повиши

нивото,

качеството

и

ефективността на учебния процес по физическо възпитание и спорт
съобразно националните и европейските тенденции за развитие на
спорта и подобряване качеството на живот на студентите.

ПРЕПОРЪКИ
1.

Разработените и доказали своята ефективност специализирани

програми за начално обучение по тенис на маса за студенти да
споделим и препоръчаме тяхното приложение в учебния процес по
физическо възпитание в други заинтересувани сродни висши училища и
университети.
2.

Да препоръчаме на академичното и административното

ръководство на ТУ да положи усилия и да реновира спортната база: в
основната си част – зали, игрища и др. съоръжения за колективни и
индивидуални спортове, които сега се намират в лошо състояние.
3.

Необходимо е да се вземат мерки в посока осигуряване участие

на повече студенти в спортни състезания: вътрешноуниверситетски,
между университетите и извън тях.
4.

Да се издаде методическо ръководство за прилагане на

програмата за начално обучение по тенис на маса при студенти от ТУСофия и различните курсове на обучение в други висши училища.
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НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ
1. Разработен е проблемът за обучение по тенис на маса на студенти в
учебния процес по физическо възпитание и спорт и е проследен
ефектът на въздействие в рамките на тригодишен период.
2. Разработен е модел и иновативна учебна програма за начално
обучение по тенис на маса на студенти от ТУ-София. Същите са
апроборани и защитени експериментално в учебния процес.
3. Разработени и апробирани са експериментално авторски тестове за
установяване на сигурността при изпълнението на начални и основни
удари от техниката в тениса на маса.
4. Програмата за обучение по тенис на маса за студенти от ТУ-София
внася принос в теорията и методиката за началното обучение. Тя ще
бъде в помощ на преподавателите от висшите училища.
5. Моделът и програмата могат да бъдат адаптирани и за оптимизиране
на

аналогичен

учебно-тренировъчен

процес

в

системата

на

училищното физическо възпитание, и в спортните клубове.
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развитие на физическото възпитание и спорта. Департамент
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„Физическо възпитание и спорт“, Технически университет.
София, 2012.
Интернет сайтове
http://ru.wikipedia.org/
www.ittf.org
www.sociobrains.com
https://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/eurobaro
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1
Дланен
плосък удар
по правата в
цел y
4,00

xy

x2

y2

y^

1

Тест за
кратковременн
а зрителна
памет x
6,00

24,00

36,00

16,00

0,00

2

5,00

4,00

20,00

25,00

16,00

3,98

3

5,00

3,00

15,00

25,00

9,00

3,98

4

5,00

7,00

35,00

25,00

49,00

3,98

5

4,00

6,00

24,00

16,00

36,00

3,90

6

7,00

1,00

7,00

49,00

1,00

4,15

7

8,00

3,00

24,00

64,00

9,00

4,24

8

6,00

3,00

18,00

36,00

9,00

4,07

9

5,00

1,00

5,00

25,00

1,00

3,98

10

6,00

5,00

30,00

36,00

25,00

4,07

11

4,00

3,00

12,00

16,00

9,00

3,90

12

5,00

5,00

25,00

25,00

25,00

3,98

13

6,00

1,00

6,00

36,00

1,00

4,07

14

7,00

1,00

7,00

49,00

1,00

4,15

15

5,00

3,00

15,00

25,00

9,00

3,98

16

5,00

2,00

10,00

25,00

4,00

3,98

17

7,00

2,00

14,00

49,00

4,00

4,15

18

7,00

5,00

35,00

49,00

25,00

4,15

19

3,00

1,00

3,00

9,00

1,00

3,81

20

6,00

3,00

18,00

36,00

9,00

4,07

21

4,00

5,00

20,00

16,00

25,00

3,90

22

5,00

3,00

15,00

25,00

9,00

3,98

23

6,00

0,00

0,00

36,00

0,00

4,07

24

6,00

3,00

18,00

36,00

9,00

4,07

25

4,00

4,00

16,00

16,00

16,00

3,90

26

6,00

1,00

6,00

36,00

1,00

4,07

27

4,00

1,00

4,00

16,00

1,00

3,90

28

5,00

8,00

40,00

25,00

64,00

3,98

29

5,00

5,00

25,00

25,00

25,00

3,98

30

7,00

8,00

56,00

49,00

64,00

4,15

31

6,00

11,00

66,00

36,00

121,00

4,07

32

5,00

9,00

45,00

25,00

81,00

3,98

33

7,00

2,00

14,00

49,00

4,00

4,15

34

6,00

6,00

36,00

36,00

36,00

4,07

35

8,00

6,00

48,00

64,00

36,00

4,24

36

5,00

6,00

30,00

25,00

36,00

3,98

37

7,00

2,00

14,00

49,00

4,00

4,15

38

6,00

3,00

18,00

36,00

9,00

4,07

39

6,00

4,00

24,00

36,00

16,00

4,07

40

8,00

4,00

32,00

64,00

16,00

4,24

n
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41

7,00

7,00

49,00

49,00

49,00

4,15

42

5,00

2,00

10,00

25,00

4,00

3,98

43

7,00

7,00

49,00

49,00

49,00

4,15

44

7,00

5,00

35,00

49,00

25,00

4,15

45

4,00

5,00

20,00

16,00

25,00

3,90

46

6,00

6,00

36,00

36,00

36,00

4,07

264,00

186,00

1073,00

1580,00

1020,00

181,93
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Приложение № 2

1

Тест на
Мюнстерберг за
избирателност на
вниманието
х
19

2

16

4,00

64,00

256,00

16,00

4,08

3

10

3,00

30,00

100,00

9,00

4,17

4

22

7,00

154,00

484,00

49,00

3,99

5

15

6,00

90,00

225,00

36,00

4,10

6

11

1,00

11,00

121,00

1,00

4,16

7

24

3,00

72,00

576,00

9,00

3,96

8

17

3,00

51,00

289,00

9,00

4,07

9

19

1,00

19,00

361,00

1,00

4,04

10

19

5,00

95,00

361,00

25,00

4,04

11

12

3,00

36,00

144,00

9,00

4,14

12

29

5,00

145,00

841,00

25,00

3,89

13

19

1,00

19,00

361,00

1,00

4,04

14

10

1,00

10,00

100,00

1,00

4,17

15

15

3,00

45,00

225,00

9,00

4,10

16

17

2,00

34,00

289,00

4,00

4,07

17

20

2,00

40,00

400,00

4,00

4,02

18

15

5,00

75,00

225,00

25,00

4,10

19

29

1,00

29,00

841,00

1,00

3,89

20

16

3,00

48,00

256,00

9,00

4,08

21

22

5,00

110,00

484,00

25,00

3,99

22

19

3,00

57,00

361,00

9,00

4,04

23

21

0,00

0,00

441,00

0,00

4,01

24

30

3,00

90,00

900,00

9,00

3,88

25

18

4,00

72,00

324,00

16,00

4,05

26

16

1,00

16,00

256,00

1,00

4,08

27

20

1,00

20,00

400,00

1,00

4,02

28

19

8,00

152,00

361,00

64,00

4,04

29

27

5,00

135,00

729,00

25,00

3,92

30

16

8,00

128,00

256,00

64,00

4,08

31

12

11,00

132,00

144,00

121,00

4,14

32

26

9,00

234,00

676,00

81,00

3,94

33

23

2,00

46,00

529,00

4,00

3,98

34

12

6,00

72,00

144,00

36,00

4,14

35

16

6,00

96,00

256,00

36,00

4,08

36

23

6,00

138,00

529,00

36,00

3,98

37

19

2,00

38,00

361,00

4,00

4,04

38

18

3,00

54,00

324,00

9,00

4,05

n

Дланен
плосък
удар по
правата в
цел
y

xy

x2

y2

y^

4,00

76,00

361,00

16,00

4,04

132

39

17

4,00

68,00

289,00

16,00

4,07

40

25

4,00

100,00

625,00

16,00

3,95

41

19

7,00

133,00

361,00

49,00

4,04

42

20

2,00

40,00

400,00

4,00

4,02

43

21

7,00

147,00

441,00

49,00

4,01

44

18

5,00

90,00

324,00

25,00

4,05

45

19

5,00

95,00

361,00

25,00

4,04

46

7

6,00

42,00

49,00

36,00

4,21

857,00

186,00

3448,00

17141,00

1020,00

186,00
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Приложение № 3

n

1

Обратен
Тест за
плосък
кратковременна нападателен
зрителна памет
удар по
x
правата в цел
y
6,00
5,00

x*y

x2

y2

y^

30

36

25

5,08

2

5,00

3,00

15

25

9

5,01

3

5,00

7,00

35

25

49

5,01

4

5,00

2,00

10

25

4

5,01

5

4,00

5,00

20

16

25

4,94

6

7,00

5,00

35

49

25

5,16

7

8,00

5,00

40

64

25

5,23

8

6,00

4,00

24

36

16

5,08

9

5,00

1,00

5

25

1

5,01

10

6,00

4,00

24

36

16

5,08

11

4,00

11,00

44

16

121

4,94

12

5,00

5,00

25

25

25

5,01

13

6,00

6,00

36

36

36

5,08

14

7,00

6,00

42

49

36

5,16

15

5,00

5,00

25

25

25

5,01

16

5,00

5,00

25

25

25

5,01

17

7,00

8,00

56

49

64

5,16

18

7,00

1,00

7

49

1

5,16

19

3,00

4,00

12

9

16

4,86

20

6,00

6,00

36

36

36

5,08

21

4,00

3,00

12

16

9

4,94

22

5,00

5,00

25

25

25

5,01

23

6,00

5,00

30

36

25

5,08

24

6,00

4,00

24

36

16

5,08

25

4,00

3,00

12

16

9

4,94

26

6,00

4,00

24

36

16

5,08

27

4,00

2,00

8

16

4

4,94

28

5,00

4,00

20

25

16

5,01

29

5,00

9,00

45

25

81

5,01

30

7,00

8,00

56

49

64

5,16

31

6,00

6,00

36

36

36

5,08

32

5,00

5,00

25

25

25

5,01

33

7,00

4,00

28

49

16

5,16

34

6,00

5,00

30

36

25

5,08

35

8,00

6,00

48

64

36

5,23

36

5,00

9,00

45

25

81

5,01

37

7,00

4,00

28

49

16

5,16

38

6,00

4,00

24

36

16

5,08

39

6,00

7,00

42

36

49

5,08
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40

8,00

5,00

40

64

25

5,23

41

7,00

3,00

21

49

9

5,16

42

5,00

3,00

15

25

9

5,01

43

7,00

6,00

42

49

36

5,16

44

7,00

6,00

42

49

36

5,16

45

4,00

8,00

32

16

64

4,94

46

6,00

7,00

42

36

49

5,08

Total

264,00

233,00

1342

1580

1373

233,00
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Приложение № 4

1

Тест на
Мюнстерберг
за
избирателност
на вниманието
х
19

2

16

3,00

48

256

9

5,25

3

10

7,00

70

100

49

5,66

4

22

2,00

44

484

4

4,83

5

15

5,00

75

225

25

5,32

6

11

5,00

55

121

25

5,59

7

24

5,00

120

576

25

4,70

8

17

4,00

68

289

16

5,18

9

19

1,00

19

361

1

5,04

10

19

4,00

76

361

16

5,04

11

12

11,00

132

144

121

5,52

12

29

5,00

145

841

25

4,35

13

19

6,00

114

361

36

5,04

14

10

6,00

60

100

36

5,66

15

15

5,00

75

225

25

5,32

16

17

5,00

85

289

25

5,18

17

20

8,00

160

400

64

4,97

18

15

1,00

15

225

1

5,32

19

29

4,00

116

841

16

4,35

20

16

6,00

96

256

36

5,25

21

22

3,00

66

484

9

4,83

22

19

5,00

95

361

25

5,04

23

21

5,00

105

441

25

4,90

24

30

4,00

120

900

16

4,28

25

18

3,00

54

324

9

5,11

26

16

4,00

64

256

16

5,25

27

20

2,00

40

400

4

4,97

28

19

4,00

76

361

16

5,04

29

27

9,00

243

729

81

4,49

30

16

8,00

128

256

64

5,25

31

12

6,00

72

144

36

5,52

32

26

5,00

130

676

25

4,56

33

23

4,00

92

529

16

4,76

34

12

5,00

60

144

25

5,52

35

16

6,00

96

256

36

5,25

36

23

9,00

207

529

81

4,76

37

19

4,00

76

361

16

5,04

38

18

4,00

72

324

16

5,11

39

17

7,00

119

289

49

5,18

40

25

5,00

125

625

25

4,63

n

Обратен
плосък удар
по правата в
цел
y

x*y

x2

y2

y^

5,00

95

361

25

5,04

136

41

19

3,00

57

361

9

5,04

42

20

3,00

60

400

9

4,97

43

21

6,00

126

441

36

4,90

44

18

6,00

108

324

36

5,11

45

19

8,00

152

361

64

5,04

46

7

7,00

49

49

49

5,87

Total

857,00

233,00

4260

17141

1373

233,00
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Приложение № 5
АНКЕТНА КАРТА
1. Пол:
5.
а)
б)
6.

2. Възраст:

год. 3. Курс:

4. Факултет:

Спортували ли сте активно вид спорт, преди да станете студент в ТУ-София?
да (моля посочете какъв спорт)……………………………………………………………………………..
не
Кои спортове харесвате? Моля, избройте:

7. Кои спортове практикувате в задължителните занимания по спорт в ТУ-София?
а)
б)
8. Бихте ли записали вид спорт, ако спортните занимания в ТУ са свободноизбираеми, а не задължителни? Моля, аргументирайте накратко отговора си при ДА
или НЕ…….
а) да:
б) не:
9. Участвали ли сте в спортно състезание, организирано от ТУ-София, по време на
следването си?
а) да - (моля, опишете кратко):……………………………………….
б) не
10. Участвали ли сте в спортно състезание, организирано от организации извън
университета по време на следването Ви?
а)да -моля опишете кратко:
б)не
11. Посещавате ли спортни събития?
а) да (моля, опишете кратко):……………………………………….
б) не
12. Ползвате ли спортна информация?
а) да (моля, опишете кратко, предимно от кои източници):
б) не
13. С какво се занимавате през свободното си време? (отбележете Х, в свободните графи)
А гледам телевизия
Б слушам музика
В интернет
Г чета книги
Д занимавам се със спорт
Е друго
14. Пушите ли?
а) да
б) не
15. Консумирате ли алкохол?
а) да
б) не
16. Бихте ли продължили да се занимавате редовно със спортовете, които
практикувате в ТУ-София, и след завършването на висшето образование?
а) да
б)не
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Приложение № 6
Тест на Мюнстерберг

Към теста на Мюнстерберг:
Ред
на първия ред
на втория ред
на третия ред
на четвъртия ред
на петия ред
на шестия
на седмия ред
на осмия ред

Скрити думи
сертификат, клиент, злато;
гора, множител, опора, банкомат;
служба, пирует, локомотив, вада;
пони, нумизмат, фортуна, съд, фар;
язовец, жетон, свада, ритъм;
ножица, факир, хлад, креват, пионка;
зов, норма, сензация, триъгълник;
рафинерия, кон, хоризонт, нож,труд, трева;
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Методът за обработка на резултатите е приблизително както следва:
изчислява се съотношението на криптираните думи към тези, които лицето
пропуска.
1. Ако броят на намерените думи е по-нисък от средния резултат,
тогава на субекта се дава препоръка, според която той трябва да направи
повече упражнения за внимание и да обучи това свойство на своята
психика.
2. Ако броят на намерените думи съответства на средния резултат,
тогава на лицето се дава препоръка, според която от време на време под
формата на игра то трябва да повтаря такива упражнения.
3. Ако броят на намерените думи е равен на броя на криптираните
думи, тогава участникът в теста може да бъде поздравен, тъй като
умението му за внимание е забележително подобрено.
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Приложение № 7
ТЕСТ ЗА КРАТКОВРЕМЕННА
ЗРИТЕЛНА ПАМЕТ
Пред вас има таблица със случайни числа. Имате на разположение 20
секунди, за да запомните числата. След това таблицата се скрива и вие
трябва да запишете всички числа, които сте запомнили.
Тестът се провежда елементарно, без специални инструкции и не
изисква много време.
Таблица
15

91

47

59

77

66

29

31

43

84

21

97

Оценка на резултатите.
Пребройте правилно записаните числа. Колкото повече числа сте записали
правилно, толкова по-добре работи вашата кратковременна зрителна
памет. Нормално е възрастен човек да запомни 7 и повече числа.
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Приложение № 8
Програма за начално обучение на дланен и обратен плосък удар в тениса на маса при студенти от ТУ-София

СЪДЪРЖАНИЕ
1. Теоретична подготовка
История на тениса на маса в света и в България, правилознание

Зимен семестър
/месеци/
IX X XI XII I

Летен семестър
/месеци/
II III IV V VI

Общо
часове

1

1

1

1

2. Начално обучение по тенис на маса на основни технически
елементи (удари)
- обучение в държане на ракетата и основно изходно положение
- жонглиране с топка с
дланната страна на ракетата
- жонглиране
с топка с обратната страна на ракетата
- жонглиране с топка последователно с двете страни – дланна и
обратна
на
ракетата
(упражненията се изпълняват на място и след сигнал се изпълняват
с придвижване две-три крачки напред, назад, наляво, надясно и с
пивотиране (завъртане) на 360 градуса на ляво и на дясно
- дрибъл с топка и ракета върху пода на място и след сигнал с
придвижване две–три крачки напред, назад, ляво и дясно първо с
дланната и после с обратната страна на ракетата
- изпълнение на дланен плосък удар с топка срещу стена
- изпълнение на обратен плосък удар с топка срещу стена
- изпълнение на дланен и обратен плосък удар последователно с
топка срещу стена (упражненията се изпълняват първо след
отскок на топката от пода, а след това без отскок), без цел и с
цел квадрат със страна 50 см

1

1

2

1

1

2
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- игра с партньор с дланни и обратни плоски удари срещу
отскочили топки от пода между "гимнастическа пейка"
- изпълнение на дланен плосък удар срещу висяща на висулка
топка
изпълнение на обратен плосък удар срещу висяща на висулка
топка
- изпълнение на дланен плосък удар срещу самостоятелно пусната
топка върху масата в равнината на тялото
- изпълнение на обратен плосък удар срещу самостоятелно
пусната топка върху масата в равнината на тялото
- изпълнение на дланен плосък удар срещу пусната топка от
партньор
върху
масата
в
равнината
на
тялото
- изпълнение на обратен плосък удар срещу пусната топка от
партньор
върху
масата
в
равнината
на
тялото
- изпълнение на обратен плосък удар срещу топка, отскочила в
собствената половина на масата в равнината на тялото, хвърлена от
партньор, намиращ се зад противниковата половина на масата
(ударите може да бъдат насочвани по правата, по диагонал,
комбинирано по права и диагонал последователно, без и с цел
квадрати в ъглите на масата със страни 35 см.)
упражнения с "много топки" - хвърлени последователно топки с
ракета от преподавател на едно място в собствената половина или
със смяна на посоките за придвижване с крака и нанасяне на
дланни и обратни удари (хвърлянето на топките от преподавателя
може да бъде от различно местоположение на противниковото
игрално поле)

1

1

1

1

1

1

1

3

2

1

1

1 1

1

1

6

1 1

1

1

6
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- Разучаване на дланен плосък начален удар
- Разучаване на обратен плосък начален удар
- Усъвършенстване на дланен плосък начален удар
- Усъвършенстване на обратен плосък начален удар
- игра в серия с дланен плосък удар срещу партньор по правата
- игра в серия с дланен плосък удар срещу партньор по диагонала
- игра в серия с обратен плосък удар срещу партньор по правата
- игра в серия с обратен плосък удар срещу партньор по диагонала
(упражненията се изпълняват първо без да се отброяват
сполучливите удари, а след сигнал започват да се изпълняват с
отброяване на сполучливи удари)
- Изпълнение на дланен плосък удар от обратен диагонал, от среда
и от правата към бекхенда на партньор в серия
- „1-1“ изпълнение на обратен и дланен плосък удар към бекхенда
на партньор в серия
- „1-1“
изпълнение на обратен и дланен плосък удар
последователно по диагонал на масата към бекхенда на партньор
в серия
- „2-1“ изпълнение на обратен и дланен плосък удар по диагонал и
дланен плосък удар по права към бекхенда на партньор в серия
- „2-2” изпълнение на два обратни плоски удара по диагонал и два
дланни плоски удара по правата към бекхенда на партньор в серия
- „китайско писмо“: изпълнение последователно на обратен и
дланен плосък удар по правата, а партньорът отиграва съответно
обратен и дланен плосък удар по диагоналите. След сигнал на
преподавателя студентите сменят посоките на изпълнение,
игралите по правата изпълняват новото упражнени с удари по
диагоналите

1

1

2

1

1

1

1

1 1

1

1
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1

1

1
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- игра на точки до 11 по ляв диагонал с обратни плоски удари
- игра на точки до 11 по десен диагонал с дланни плоски удари
- игра на точки по правите с дланен и обратен плосък удар
- свободна игра на точки
3. Обща физическа подготовка

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

8

1

1

Развитие на физическите качества ловкост, гъвкавост, бързина,
сила, издръжливост
4. Специална физическа подготовка

1

Развитие на координационни умения, развитие на специални
скоростни качества и бързина на реакцията
5. Учебни състезания (турнири)
6. Изпълнение на контролни нормативи и тестове
Общо часове

1

1

2

1
1
10 8

3

6

6

7 8

7

1

2

1

2

8

60
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Приложение № 9
Програма за начално обучение за изпълнение на начални удари в тениса на
маса при студенти от ТУ-София

СЪДЪРЖАНИЕ
I. Последователност на
начално
обучение
и
усъвършенстване на начални
удари
В зависимост от това, с коя
от двете страни на ракетата се
изпълняват, началните удари
биват – дланни и обратни.
Подготвително упражнение
за координация при изпълнение
на начален удар: от основно
изходно положение топката се
подхвърля от неиграещата ръка
на височина не по-малко 16 см,
играещата ръка замахва отзад встрани-напред, улавя топката
при нейното падане възможно
най-ниско зад крайната линия на
масата
/за левичари изпълнението е
същото, но с противоположна
ръка/
1. В зависимост от вида въртене,
придавано на топката при удара:
1.1. Без въртене (плоски)
Дланен и обратен
плосък
начален удар – изпълнението е
същото, както при дланните и
обратните плоски удари, но с
разликата, че при началните
удари
изпълнението по
подхвърлена
топка
(от
неиграещата ръка), и то така, че
първият отскок ще бъде в
собственото игрално поле.
- За дланен плосък начален удар
поставяме топката в изпъната
длан със събрани пръсти на
неиграещата ръка, ракетата и

Летен семестър Зимен семестър
Общо
/месеци /
/месеци/
часове
II III IV V VI IX X XI XII I

1

1

1

1
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неиграещата ръка са над масата
извън крайната линия, десният
крак се поставя назад и
придвижваме левия крак леко
напред, за да заемем странична
позиция спрямо масата за игра,
горният ръб на ракетата е
отворен
и
е
естествено
продължение
на
предмишницата, лакътят е свит
в деветдесет градуса и е леко
изнесен
пред
тялото,
подхвърляме
топката
вертикално нагоре не по-малко
от 16 см. Ракетата се придвижва
назад и нанася удар с дланната
страна отзад под прав ъгъл на
падащата топка пред тялото,
Височината на топката, в която
се
нанася
ударът
е
приблизително
средата
на
мрежата. Като първият отскок е
в собственото игрално поле, а
вторият в противниковото.
Ракетата с играещата ръка
завършват движението, леко
изнесени напред пред тялото.
- За обратен плосък начален
удар поставяме топката в
изпъната длан със събрани
пръсти
на неиграеща ръка,
ракетата и неиграещата ръка са
над масата извън крайната
линия, левият крак се поставя
назад и придвижваме десния
крак леко напред, за да заемем
странична
позиция
спрямо
масата за игра, подхвърляме
топката вертикално нагоре не
по-малко от 16 см. Ракетата се
придвижва назад в посока към
кръста, горният ръб е отворен
и нанася удар с обратната
страна на ракетата отзад под
прав ъгъл на падащата топка
пред тялото. Височината на
топката, в която се нанася
ударът е приблизително средата

2
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на мрежата, като първият
отскок е в собственото игрално
поле,
а
вторият
в
противниковото. Ракетата с
играещата
ръка
завършват
движението, леко изнесени
напред пред тялото.
1.2. Начален удар с горно
въртене на топката (изтеглени)
- дланен начален удар с горно
въртене
–
изходното
положение, постановката на
тялото са същите, както при
дланния плосък начален удар с
разликата, че горният ръб на
ракетата е затворен с наклон 45
градуса и ударът с дланната
страна на ракетата по топката е
отзад и отгоре, с което се
придава горно въртене. Като
първият отскок е в собственото
игрално поле, а вторият в
противниковото;
- обратен начален удар с горно
въртене
–
изходното
положение: постановката на
тялото са същите, както при
обратния плосък начален удар с
разликите, че горният ръб на
ракетата е отворен с наклон 45
градуса и ударът с обратната
страна на ракетата по топката е
отзад и отгоре, с което се
придава горно въртене. Като
първият отскок е в собственото
игрално поле, а вторият в
противниковото.
1.3. Начален удар
с долно
въртене на топката (сечени)
- дланен начален удар с долно
въртене
–
изходното
положение: постановката на
тялото
са същите, както при
дланния плосък начален удар, но
горният ръб на ракетата е
отворен 45 градуса, върхът на
ракетата тръгва отгоре на ниво

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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до рамото на играещата ръка, от
полусвит лакът, височината на
топката, в която се нанася
ударът е приблизително средата
на мрежата с дланната страна на
ракетата, ударът по топката е
отзад и отдолу, с активно
участие на китката, като първият
отскок е в собственото игрално
поле,
а
вторият
в
противниковото.
Движението
завършва напред с посока на
върха на ракетата към мрежата;
- обратен начален удар с долно
въртене – постановката на
тялото е същатата, както при
обратния плосък начален удар,
но горният ръб на ракетата е
затворен 45 градуса, върхът на
ракетата тръгва отгоре на ниво
до рамото на неиграещата ръка,
от полусвит лакът, височината
на топката, в която се нанася
ударът е приблизително средата
на мрежата с обратната страна
на ракетата, ударът по топката е
отзад и отдолу, с активно
участие на китката, като първият
отскок е в собственото игрално
поле,
а
вторият
в
противниковото.
Движението
завършва напред с посока на
върха на ракетата към мрежата.
1.4. Начален дланен удар със
странично въртене на топката
- Дланен начален удар с ляво
странично
въртене, найразпространено
и
широко
използвано е изпълнението от
бекхендовия ъгъл. Застава се
леко назад от масата, в близост
до крайната и странична линия,
рамената и краката са встрани от
масата
успоредни
на
страничната линия. Десният
крак е изнесен леко назад, като
тялото е леко приведено напред,
с полусвити колене. Играещата и

5
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1

1

1

1

неиграещата ръка са в близост
до крайната линия на масата.
Ракетата се държи от палеца и
показалеца, като дръжката е
свободна, върхът на ракетата
сочи надолу, всичко това прави
китката свободна с цел голямата
ѝ амплитуда на движение.
Топката се подхвърля от
неиграещата ръка вертикално на
височина около раменете. След
хвърлянето
на
топката
играещата ръка
се
дърпа
надясно и назад
от тялото.
Тялото се извърта с левия
хълбок напред,
и
тогава
топката се удря (изчетква) на
височина средата на мрежата
отляво
с
леко
странично
въртене, като левият хълбок се
връща
отново
в
изходно
положение,
в равнината на
тялото. Ако си представим
топката като лице на часовник,
целта е да изчеткаме топката по
допирателната на седем, осем и
девет часа с активно участие на
китката, като първият отскок е в
собственото игрално поле, а
вторият
в
противниковото.
Основно движението на ръката
завършва наляво и имитира
формата
на
„банан“.
За
изпълнението
от
левичари
всичко е противоположно.
- Дланен начален удар с дясно
странично въртене: изходното
положение и постановката на
тялото са същите, както при
изпълнението дланен начален
удар с ляво странично въртене,
но с разликата, че лакътят на
играещата ръка е изнесен назад
на височината на раменете, с
китка,
свита
назад
към
предмишницата. Преди момента
на удара китката ускорява
напред и в момента на удара
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топката се „изчетква” от
дясната страна.
Ако си
представим топката като лице на
часовник,
целта
е
да
„изчеткаме”
топката
по
допирателната на, пет, четири и
три часа с активно участие на
китката, като първия отскок е в
собственото игрално поле, а
вторият
в
противниковото.
Основно движението на ръката
завършва надясно и леко напред.
За изпълнението от левичари
всичко е противоположно.
- Обратен начален удар с дясно
странично
въртене
–
движението на играещата ръка с
ракетата
започва
зад
поставената топка на дланта на
неиграещата ръка или в близост
до
предмишницата
на
неиграещата ръка. Десният крак
е изнесен леко напред спрямо
левия.
Неутрална
позиция
(краката в една равнина) също е
подходяща.
Топката
се
подхвърля пред тялото, като
ракетата и предмишницата на
играещата
ръка
са
в
хоризонтална позиция. Ударът е
от дясната страна на топката на
височина приблизително средата
на мрежата. Лакътят извършва
движение нагоре и завършва
движението пред и вдясно на
тялото, а върхът на ракетата от
ляво надясно.
- Обратен начален удар с ляво
странично
въртене
–
изходното
положение
и
постановката за изпълнение на
сервиса са същите, както при
обратния начален удар с дясно
странично
въртене.
С
приклекнало тяло ударът по
топката е от лявата страна, като
се придава ляво странично
въртене, а ракетата завършва

5
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движението напред пред тялото.
Упражнения
за
начално
обучение на начални удари с
уреди:
Упражнения за усъвършенстване
на началните удари с различни
видове въртене:
- Упражнения с тренировъчно
колелце, поставено в края на
масата (в левия ъгъл за
десничари и десния ъгъл за
левичари). Колелцето трябва да
бъде със свободно рамо на
движение, за да може да бъде
използвано за имитиране на
начални удари с ляво, дясно,
горно и долно въртене.
- Упражнения с нарисувана
топка (спирала или точици),
наблюдава се какво въртене е
придадено на топката.
- Упражнение с тренировъчна
дъсчица,
поставена
в
противниковото игрално поле,
наблюдава се посоката на отскок
на топката след отскока в
игралното поле и дъсчицата.
- Контактът на ракетата с
топката при всички видове
начални удари е редно да бъде
на височина между масата и
мрежата (мислената среда на
мрежата), така да бъде изпълнен
началният удар (момент на
удара, контакт на ракетата с
топката, сила на удар, насочване
на топката), че отскокът на
топката
в
противниковото
игрално поле да бъде колкото се
може по-нисък.
2. В зависимост от скоростта на
постъпателното им движение
(дължината
на
летежа)
началните удари могат да бъдат:
2.1. къси – насочени близо до
мрежата
- За къс начален удар може да се

4

1

1

1

1

1

1

1

1 1
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изпълни и като първият отскок
на топката в собственото
игрално поле е в близост до
крайната линия на масата, което
ще
възпроизведе
ниска
траектория на летежа на топката
и след това нисък отскок на
топката в близост до мрежата на
противниковото игрално поле.
Трябва да отбележим, че този
начин на изпълнение на начален
удар е доста по-труден и изисква
повече усъвършенстване

5

2.2 средни къси и средни дълги насочени в игралното поле на
опонента
- За средни къси и средни дълги
начални удари най-сигурният
начин на изпълнение е като
първият отскок на топката да
бъде в средата на собственото
игрално поле, в близост до
мрежата (като се внимава
топката да не попада в мрежата),
и последващият втори отскок на
топката да попадне в средата на
противниковото игрално поле.
2.3. дълги - насочени в края на
игралното поле на опонента.
- За дългите начални удари
ударът по топката е малко посилен в сравнение с късите
начални удари, и първият и
вторият отскок на топката в
собственото и противниковото
игрално поле са в крайните
линии на масата.

3. Свободна игра на точки

5
1

1

1

1

1

II. Обща физическа
подготовка

153

1

1

1

1

1

1 1

1 1

5

1 1

6

Развитие на физическите
качества ловкост, гъвкавост,
бързина, сила, издръжливост

3
1

1

1

1

1

III. Специална физическа
подготовка
Развитие на координационни
умения, развитие на специални
скоростни качества и бързина на
реакцията

3
1

IV. Учебни състезания
(турнири)

4
1

V. Kонтролни нормативи и
тестове
Общо:

1

1

1
7

1
1

8

7

154

8

10 8

6 6

2
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Приложение № 10
Програма за начално обучение на дланни и обратни отбранителни
сечени удари в тенис на маса при студенти от ТУ – София

СЪДЪРЖАНИЕ

Летен семестър
/месеци/
II

1.
Теоретична
подготовка
Приложение
на
дланни и обратни 1
отбранителни удари
в съвременния тенис
на
маса.
Правилознание.
2. Начално обучение
по тенис на маса на
основни
отбранителни
сечени удари
Имитационни
упражнения – игра
без топка и с ракета в
играещата ръка, за
координация
при
изпълнение на дланни
отбранителни сечени
удари :
- От основно изходно
положение с изнесен
десен крак напред
около 15 см
за 1
обратен отбранителен
сечен удар.
- От основно изходно
положение с изнесен
ляв крак напред около
15 см за дланен
отбранителен сечен
удар.
(Имитациите
се изпълняват бавно с
подчертаване
на
кинемематиката или
формата
на
движението с ръката
и
тялото.
Броят
повторения
при
изпълнението
на
имитациите от 10 до

III

IV

V

Зимен семестър
/месеци/

VI

IX

X

XI

общо
часове

XII I

1

2

1

1

1

155

1

1

1

7

15
в
зависимост
стабилизирането
в
техниката
на
изпълнение, от 4 до 6
серии всеки удар.
Упражнения
с
тренировъчно колело,
поставено в края на
масата в левия или
десния
ъгъл,
съответно за обратен 1
отбранителен сечен
удар
или
дланен
отбранителен сечен
удар.
- Игра с партньор с
дланни и обратни
отбранителни сечени
удари
срещу 1
отскочили топки от
пода
между
"гимнастическа пейка
изпълнение
на
дланен отбранителен
сечен
удар срещу
самостоятелно
пусната топка върху
масата в равнината на
тялото
изпълнение
на
обратен плосък удар
срещу самостоятелно
пусната топка върху
масата в равнината на
тялото
изпълнение
на
дланен отбранителен
сечен
удар срещу
пусната топка от
партньор
върху
масата в равнината на
тялото
-изпълнение
на
обратен отбранителен
сечен
удар срещу
пусната топка от
партньор
върху
масата в равнината на
тялото

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1
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1

4

1

5

-изпълнение
на
обратен отбранителен
сечен
удар срещу
топка, отскочила в
собствената половина
на масата в равнината
на тялото, хвърлена
от партньор, намиращ
се зад противниковата
половина на масата
(ударите може да
бъдат насочвани по
правата, по диагонал,
комбинирано
по
права и диагонал
последователно, без и
с цел квадрати в
ъглите на масата със
страни 35 см, или
листове
хартия
формат А3)
- „1-1“ по диагонал –
изпълнение
на
обратни и дланни
отбранителни сечени
удари от бекхендовия
диагонал
към
бекхенда на партньор
в серия
- „1-1“ изпълнение на
обратен и дланен
отбранителен сечен
удар последователно
по ширина на масата
първо от бекхендовия
диагонал, а след това
от
форхендовия
диагонал на масата
към
бекхенда
на
партньор в серия
- 2-2 изпълнение на
два
обратни
отбранителни сечени
удари по диагонал и
два
дланни
отбранителни сечени
удара по правата към
бекхенда на партньор
в серия
- „китайско писмо“
изпълнение
последователно
на

1

1

1

1

1

1

1
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1

1

1

5

5

обратни
и
длани
отбранителни сечени
удари по правата, а
партньорът отиграва
съответно обратни и
дланни отбранителни
сечени удари
по
диагоналите.
След
сигнал
на
преподавателя
студентите
сменят
посоките
на
изпълнение, игралите
по
правата
изпълняват
новото
упражнени с удари по
диагоналите.
- свободна игра на
точки,
но само с
изпълнение на дланни
и
обратни
отбранителни сечени
удари.
Разновидности
на
играта
„въртележка“:
- Заобикаляне на
масата от всички
участници
в
установен ред след
отиграване
на
топката.
- Заобикаляне на
собствената колона от
участници от едната
страна на масата след
отиграване на топката
(изпълнение само на
отбранителни сечени
удари, със и без
отпадане при грешка,
заобикалянето
в
посока
на
часовниковата
стрелка) .
Обща
физическа
подготовка
Развитие
на
физическите качества
ловкост,
гъвкавост,
бързина,
сила,
издръжливост

1

1

1

1

1

1

1

1

158

1

1

1

1

6

1

6

1

Специална
физическа
подготовка
Развитие
на
координационни
умения, развитие на
специални скоростни
качества и бързина на
реакцията
Учебни състезания
(турнири)
Изпълнение
на
1
контролни
нормативи и тестове
Общо: 5

1

1

1

3

1

10

8

1

7

7

159

8

8

6

1

2

1
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Приложение № 11
Програма за начално обучение ДНИУ и ОНИУ по тенис на маса при
студенти от ТУ-София
общо
СЪДЪРЖАНИЕ

Летен семестър
/месеци/
II III IV V VI

1. Начално обучение по
тенис на маса на ДНИУ
и ОНИУ
Имитационни
1
изпълнения на ДНИУ и
ОНИУ след демонстрация
от
преподавател
или
студент демонстратор.
изпълнение
на
ДНИУ и ОНИУ срещу
пусната топка
върху
масата /или на пода/ в
равнината на тялото
За
ДНИУ:
Правилната стойка за
изпълнение на дланен
изтеглен удар е със свити
крака, разтворени пошироко от раменете за поголяма
устойчивост,
тялото е полуобърнато
встрани – към масата,
като левият крак
и
съответно – лявото рамо,
са изнесени „напред”.
Тежестта на тялото е
отзад върху десния крак.
Ръката с ракетата тръгва
обикновено от линията на
хълбока, но винаги под
топката. Началото на
движението
най-често
започва зад линията на
десния крак с полусвита в
лакътя ръка. Движението
може да започне с горния
ръб на ракетата, наклонен
назад, успореден или

Зимен семестър
часове
/месеци/
IX X XI XII I

1

1

1

1

160

2

1

4

наклонен
напред
по
отношение на мрежата.
Едновременно
със
започване на движението
на ръката с ракетата
напред-нагоре започва и
развъртането на раменния
пояс. Дясното рамо се
изнася напред. Това става
чрез извиване на тялото в
кръста. Контактът между
топката и ракетата се
осъществява,
когато
топката е в равнината на
тялото, пред него на
разстояние повече от една
предмишница, но не подалеч от линията на левия
крак. Раменете в момента
на нанасяне на удара се
развъртат, тежестта се
пренася от левия към
десния
крак.
От
съществено значение в
този
момент
са
възможните движения на
китката. Чрез тях може да
се измени плоскостта на
наклона на ракетата, с
което се променя посоката
на
удара.
Резките
движения
от
китката
допринасят значително за
увеличаване на силата на
въртенето, придадено на
топката.
- За
ОНИУ:
правилният стоеж е с
изнесен
напред
едноименен на играещата
ръка крак, но може да
бъде съхранен стоежът за
дланен
удар, също така и двата
крака да бъдат на една
линия, на ширина на
раменете в зависимост от
предпочитанието за стоеж
161

при
изпълнение
на
обратен плосък удар.
Тялото е полуобърнато,
но с дясното рамо напред
към масата. Ръката е свита
в лакътя приблизително
под прав ъгъл, ракетата е
продължение
на
предмишницата
и
наклонена с върха надолу.
Движението започва под
топката, лакътят е изнесен
малко
напред,
като
горният ръб на ракетата е
наклонен напред към
мрежата. В началото на
замаха ръката (предимно
от лакътя) се движи в
посока
отдолу-отзадотляво-нагоре-напредвдясно.
Топката
се
засреща пред тялото и се
взема близко до горния
ръб на ракетата, а с
движението нагоре се
осъществява изтеглянето
ѝ. При нанасянето на
удара
тежестта
се
пренася, макар и не така
подчертано, от задния към
предния
крак.
При
завършване
на
движението
ръката
с
ракетата е високо над
равнището на главата
встрани-вдясно,
почти
разгъната
в
лакътя.
Отнася се до изпълнение
от
десничари,
при
изпълнение от левичари
постановката е огледална
на описаната.
- изпълнение на ДНИУ и
ОНИУ
срещу
топка,
хвърлена от партньор от 1
противниковата половина
на масата

1

1

162

1

4

- изпълнение на ДНИУ и
ОНИУ с партньор по 1
диагонал
- изпълнение на ДНИУ и
ОНИУ с партньор по
правата
-1:1 изпълнение на ДНИУ
и ОНИУ по ширина на
масата
- 1:1 изпълнение на
ДНИУ и ОНИУ
по
диагонал
„китайско
писмо“
ДНИУ
и
ОНИУ
с
партньор
- Разновидности на играта
1
„въртележка“:
- игра на точки с
изпълнение на ДНИУ и
ОНИУ
-„много
топки“
–
хвърляни от преподавател
срещу топки, изхвърлени
от "робот”
Обща
физическа
подготовка
Развитие на физическите 1
качества
ловкост,
гъвкавост, бързина, сила,
издръжливост
Специална
физическа
подготовка
Развитие
на
координационни умения,
развитие на специални
скоростни качества и
бързина на реакцията
Учебни
състезания
(турнири)
Контролни нор мативи и 1
тестове
Общо: 6

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

6

1

1

5

1

1

1
1

4

1

1

1

6

1

1

3

1

1

4

1

1

1

1

8

7

6
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3

1

2

6

8

8

2
1

2

6
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